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Editorial!

„Obdivujem+kreativitu,+ktorá+dokáže+ľuďom+pomôcť...“+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Chris!Terrio!pri!preberaní!Oscara!v!roku!2013!

!!No!a!ja!obdivujem!Chrisa!za!tieto!krásne!slová…!

Tak!teraz!sa!na!chvíľku!zastavte!a!porozhliadnite!okolo!seba.!Čo!vidíte?!Ja!vo!svojej!pracovni!

postupne!hladím!pohľadom!plagáty,!obrazy,! fotografie!a!sošky!Indiánov,!Divoký!Západ,! teda!obaly!

knižiek,!CD!a!DVD,!repliky!zbraní,!indiánske!ozdoby,!kalumet!–!indiánsku!fajku!mieru...!

Áno,! obklopujeme! sa! nielen! ľuďmi,! ktorých! máme! radi,! ale! aj! predmetmi,! ktoré! nám!

vytvárajú! prostredie,! do! ktorého! sa! potom! radi! vraciame.! To,! že! nám! vytvárajú! je! samozrejme!

metaforou.!Vytvorili!sme!si!ho!sami!najskôr!v!našich!myšlienkach,!potom!reálnou!aktivitou,!ktorou!

sme!ich!získali!a!priniesli!domov.!Aspekt!kreativity!vidíme!už!tu!v!rovine!nášho!myslenia,!keď!sme!

si!vzhľad!svojho!okolia!vymysleli,!potom,!keď!sme!predmety!rozmiestňovali,!no!aj!teraz,!keď!sa!na!

svoje! okolie! zahľadíme! a!zasníme! sa.! Pritom! všetky! predmety,! ktoré! okolo! seba!máme! –! knižky,!

hudbu,! filmy,!obrazy,!sochy,!ale!aj!počítač,!na!ktorom!práve!píšeme!sú!výsledkom!tvorivej!aktivity!

človeka.!Kreativita! je!skrátka!všade!okolo!nás.!Sprevádza!nás!celým!našim!životom.!A!to! je!dobre.!

Podobne! ako! reklama.!No! to! už! až! také! dobré! nie! je.! Lebo! reklama! je! často! vtieravá,! nepravdivá,!

neetická,!vulgárna!i!málo!kreatívna.!!

Cieľom! prác! v!! našom! ! zborníku! je! teda! prispieť! k!tomu,! aby! reklama! okolo! nás! bola!

kreatívnejšia.!Aby,!keď!už!musí!predávať,!čo! je! jej!konečným!cieľom,!aby!to!robila!na!úrovni.!Aby!

bola!inteligentná,!originálna,!pravdivá,!užitočná!i!zábavná.!!

Tento! editorial! bude! úvodom! k!pripravovanej! knihe! o!kreativite! v! reklame! a!v!našom!

zborníku!prezentujeme!okrem!iných!štúdií!aj!dve!rozsiahlejšie!kapitoly!knihy.!

!

!

Bratislava!2013!!!!!!!! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!prof.!PhDr.Pavel!Horňák,!CSc.!

+ +
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Tajomstvom+kreativity+je+schopnosť+zamaskovať+svoje+zdroje...+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Albert!Einstein!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TAJOMSTVO!KREATIVITY!I.!!

(z!pripravovanej!knihy)!

Pavel!Horňák!

!

Abstrakt:!Na!základe!množstva!výskumných!projektov,!ktoré!som!v!rámci!našich!i!medzinárodných!

grantov!za!tie!roky!viedol,!poznatkov!zo!svojich!výskumov,!knižiek!a!štúdií!o!reklame,!ale!aj!ďalšej!

odbornej! literatúry! i!praxe! reklamného! textára! som! sa! pokúsil! vytvoriť! publikáciu! o!tvorivosti!

nielen! v!reklame,! z!ktorej! dve! kapitoly! tu! uvádzam.! Jej! prínosom! by! malo! byť! formulovanie!

vlastných! teoretických! postulátov,! ale! aj! praktické! rady! pre! nás,! čo! sme! sa! v!reklame! ocitli.! Na!

oblasť! reklamy! som! sa! snažil! aplikovať! nielen! teoretické! zdroje! ! a!vedecké! poznatky! z!oblasti!

kreativity,! ale! aj! z!oblasti! pozitívneho!myslenia.! Pretože!kreativita! je!nielen!hľadanie! a!prinášanie!

nových!nápadov,!postupov,!ale!často!aj!boj.!S!okolím!i!sebou!samým.!!

Kľúčové!slová:!kreativita,!asociácia,!imaginácia,!originalita,!produktívna!odchýlka!

Abstract:! Based! on! many! researches! what! I!led! during! the! years,! from! books! and! studies! about!

advertising,!but!also!from!literature!and!my!practice!as!copywriter!I!tried!to!write!the!publication!

about! the! creativity! not! only! in! the! advertising.! The! contribution! of! this! book! should! be! the!

formulation!of!my!own! theoretical!postulates,!but!also! the!practical! advices! for!all!of!us! from! the!

advertising.! I! tried! to!apply!not!only! theoretical! resources!and!scientific!knowledge! in! the! field!of!

creativity,!but!also!in!the!field!of!positive!thinking.!Because!the!creativity!is!not!only!about!finding!

and!bringing!new!ideas,!practices,!but!often!about!the!struggle!b!with!the!environment!and!oneself.!

Key!words:!creativity,!association,!imagination,!originality,!productive!deviation!

!
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Základné!teoretické!vymedzenie!kreativity!

Tajomstvo! možno! charakterizovať! ako! niečo! čo! nepoznáme,! čo! je! pre! nás! ešte! nepreskúmané,!

skryté,! zahalené! pláštikom! čohosi! zvláštneho,! záhadného,! neznámeho…,! jednoducho! tajomného.!

Paradoxne! omnoho! ľahšie! dokážeme! charakterizovať! slovíčko! tajomstvo! ako! druhé! z!nadpisu!

kapitoly.!Je!to!kreativita.!Nie,!že!by!sme!nenarazili!na!množstvo!definícií!pokúšajúcich!sa!vystihnúť!

jeho! podstatu.! No! som! presvedčený,! že! pri! každom! zošnurovaní! kreativity! do! „školometskej“!

definície! sa! ona! sama! bráni,! bojuje! o!svoje! oslobodenie! od! pút.! Samotná! kreativita! bojuje,! aby! sa!

stala!opäť!slobodnou.!Lebo!kreativita!musí!byť!slobodná,!neobmedzená,!ničím!a!nikým!neohrozená.!

Len!vtedy!je!to!naozajstná!–!skutočná!kreativita!s!veľkým!K.!

Ak!chceme!analyzovať!problém,! jav,!proces,!artefakt...! záleží!vždy!predovšetkým!na! tom!ako!si!ho!

zadefinujeme.!Naše!vymedzenie!nám!dáva!cestu!ku!skúmaniu,!k!vlastnej!optike.!No!a!práve!potom!

nám!výskum!pomôže!určiť!podstatu!javu,!ktorý!môžeme!následne!exaktnejšie!definovať.!!

Lebo!zaužívané!definície!sa!stávajú!niekedy!až!dogmou.!Napríklad!či! je!chilli,!či!zemiaky!ovocie,!či!

zelenina,!či!či...!

!

Pojem!a!definície!kreativity!!

Od!40.!rokov!minulého!storočia!bolo!vydaných!množstvo!publikácií!o!kreativite,!pričom!ju!niektoré!

podceňujú! iné! preceňujú.! No! väčšina! z!nich! sa! zhoduje! v!tom,! že! za! „otca! modernej! kreativity“!

možno!označiť!Joy!Paul!Guilforda,!ktorý!vymedzil!!jej!rozmer!!a!jej!moderné!chápanie.!!

Samozrejme,! že! pred! ním! sa! možno! stretnúť! s!myšlienkami! o!tvorbe,! stvorení,! resp.! o! kreativite!

u!všetkých!veľkých!filozofov,!čo!samo!o!sebe!potvrdzuje!jej!význam!a!dôležitosť.!Tak!tomu!bolo!už!

v!antike,!kedy!sa!považovala!schopnosť!tvoriť!za!dar!bohov,!ktorí!ju!venovali!ľuďom.!V!stredoveku!

sa! počet! bohov! redukoval! na! jedného! a!tvorbu! človeka! so! stvoriteľom! utilitaristicky! podrobil!

komparácii!Tomáš!Aquinský.!Vďaka!géniom!ďalších!rokov!(Leonardo,!Michelangelo,!Shakespeare...)!

obdobie! renesancie! a!humanizmu! prinieslo! názor,! že! schopnosť! tvoriť! je! výlučne! ľudskou!

dispozíciou.! Osvietenstvo! okrem! iného! „oddelilo“! genialitu! od! talentu! ,! či! od! ovplyvnenia!

nadprirodzenosťou! a! „priznalo“! že! genialita! je! možnosťou! každého.! 19.! Storočie! poukázalo! na!

rozpor!medzi!teóriami!asocianizmu!a!gestaltizmu,!t.j.!chápanie!tvorby!podľa!čiastkových!elementov,!

resp.!komplexne!–!holisticky!a!reakcie!na!ne!(napr.!psychoanalýza!Sigmunda!Freuda,! individuálna!

psychológia!Alfréda!Adlera,!dynamická!psychológia!Kala!Gustav!Junga!!a!mnohých!ďalších).!!
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20!storočie!dalo!skúmaniu!kreativity!nový!rozmer!novými!menami!(Abraham!Maslow,!Kurt!Lewin,!

Carl!Rogers),!či!súčasnou!modernou!teóriou!mnohoúrovňovej!inteligencie!Howarda!Gardnera,!Tony!

Buzana!a!moderným!chápaním!kreativity!Teresy!M.!Amabile.1!!

Práve! T.! M.! Ambile! hovorí! o!kreativite! že! „! je! najlepšie! konceptualizovaná! nie! ako! črta,! alebo!

všeobecná! schopnosť,! ale! správanie! rezultujúce! z! osobitnej! konštelácie! osobnostných!

charakteristík,!kognitívnych!schopností!a!sociálneho!prostredia”.!Okrem!toho!však!mieru!kreativity!

vidí!v!riešení!podľa!toho!ako!je!nové,!užitočné,!správne!a!prínosné.2!

Z!uvedených!mien!si!dovolíme!sústrediť!našu!pozornosť!predovšetkým!na!troch!z!nich.!Je!nimi!Joy!

Paul!Guilford,!Abraham!Maslow!a!Tony!Buzan.!

!Joy! Paul! Guilford! (1897! b! 1987)! preto,! lebo! je! zakladateľom! moderného! štúdia! kreativity.! Bol!

autorom! štúdií! o!psychometrike,! vytvoril! priestorový! model! štruktúry! ľudského! intelektu!

i!množstva! testov! kreativity.! V!roku! 1950! sa! stal! prezidentom! APA! (American! Psychologie!

Asociation)!a!jeho!uvádzací!prejav!7.!apríla!sa!stal!nielen!medzníkom!v!dejinách!psychológie,!ale!aj!

podnetom! pre! sviatok! označovaný! medzi! psychológmi! a!nadšencami! ako! CREATIVITY! DAY.! 3!

Kreativitu! chápe! ako:! „vlastnost! člověka! vycházející! z!určitých! potřeb! a!projevující! se!mentálními!

procesy!smeřovatelnými!k!definovanému!cíli.“4!

Ak! sa! pozrieme!na!Guilfordovu!definíciu,! tak! vidíme! aj! dôvod,! prečo! sme! ako! druhého!pre! lepšie!

pochopenie! podstaty! problému! vybrali! práve! Abrahama! Maslowa! (1890! b! 1970).! Kreativita! v!

definícii! vychádza! z!určitých! potrieb.! Práve! tieto! potreby,! vyplývajú! podľa! Maslowa! z!piatich!

základných!inštinktov.!Rozdelil!ich!do!známej!pyramídy!vo!svojej!humanistickej!psychológii.!Okrem!

toho! však! tieto! potreby! súvisia! bezprostredne! aj! s!reklamou,! resp.! s!koncepciou! motivácie!

potenciálneho!zákazníka.!!!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Žák, 2004 s. 92 - 118 
2 Kollárik,  2004, s.53-72 
3 podľa Žák, 2004 s. 107 
4 tamtiež, s. 108 

2 Kollárik,  2004, s.53-72 
3 podľa Žák, 2004 s. 107 
4 tamtiež, s. 108 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Vysekalová,!J.,!2012.!s.!123);!

No! a!Tony! Buzana! sme! zaradili! do! výberu! pre! viac! dôvodov.! Preto,! že! rozvinul! teóriu!

mnohoúrovňovej!inteligencie!Howarda!Gardnera!i!preto!že!jeho!publikácie!o!pozitívnom!myslení!sa!

vďaka! populárnemu! štýlu! stali! bestsellermi! s!reálnou! potenciou! pomáhať! širokému! čitateľskému!

okruhu.! Je!aj! „otcom“!MindbMaps,!myšlienkových!máp,!ktoré!sú!základnou!pomôckou!kreatívnych!

riešení!už!od!detského!veku!(Buzan!vydal!viacero!publikácií!venovaných!len!myšlienkovým!mapám,!

pre! deti! aj! zvlášť)! a!nadšencom! pozitívneho! myslenia.! ! Jeho! metapaprskovité! myslenie! (napr.!

v!publikácii! Chytře! na! své! tělo)! je! vzácnym! príspevkom! pre! teóriu! i!prax! pozitívneho! myslenia.!

Obsahujú,! resp.! sa! skladajú! z!množstva! praktických! príkladov,! ktoré! dopĺňa! konkrétnymi! radami!

a!cvičeniami! na! zlepšenie! kreativity.! ! Napríklad! v! publikácii! Sila! kreativní! inteligence! (2001)!

čitateľovi! v!intenciách! viacerých! úrovní! inteligencie! dáva! návody! ako! cvičiť! svoju! flexibilitu,!

originalitu,! fluenciu,! zvyšovať! produkciu! asociácií,! ale! aj! ako! sa! stať! kreatívnym! výtvarníkom,!

hudobníkom,!či!básnikom.!Hovorí!tu!o.i.!že:!„Kreativní!inteligence!je!schopnost!přicházet!s!novými!

myšlenkami! a!nápady,! řešit! originálním! zpusobem! problémy! a!převyšovat! dav! svou! imaginací,!

jednáním!i!výkonností“.!5!

U!nás!k!zahmleniu!podstaty!kreativity!prispelo!aj!predošlé!zriadenie,!ktoré! tento!pojem!pre! istotu!

radšej! ani!nepoužívalo.!V!akademických! slovníkoch! (napr.! Ilustrovaný!encyklopedický! slovník.! III.!

zv.! ! Praha:! Academia! 1982,! s.! 655)! nájdeme! „utajenú“! charakteristiku! kreativity! pod! heslom!

„Tvorba“:!„činnost!produkující!kvalitativně!nové!hodnoty,!vyznačující!se!originalitou!a!společensko!b

historickou! jedinečností...“.! ! Pritom! výraz! kreace! pozná! ako:! „tvoření,! tvorba,! výtvor,! výsledek!

činnosti,! zvl.! umělecké“.6! O!dvadsať! rokov! starší! štvorzväzkový! akademický! Příruční! slovník!

náučný!(Academia,!ČSAV!1963!kreativitu!neobsahuje! tiež!a!kreáciu!vystihuje!ešte!stručnejšie!ako:!

„stvoření,! tvorba,! výtvor“! s.! 664).! Tento! však! neobsahuje! ani! heslo! tvorba,! resp.! len! ako! názov!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5 Buzan, 2002, s. 11 
6 tamtiež. II.zv. 1981, S. 242 
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konkrétneho! komunistického! periodika.! Niet! sa! však! čomu! čudovať,! veď! heslá! o!komunistických!

stranách!a!komunizme!tu!majú!k!dispozícii!takmer!dvadsať!strán!textu...!

! Aj!mnoho!ďalších!slovníkov!tento!termín!nepozná.!K!výnimkám!patrí!Slovník!cudzích!slov7,!

ktorý!hovorí:!kreativita!b!!gr.!tvorivá!činnosť,!tvorivosť,!tvorenie.!!

!!!!!!!!!!!Pokúsme! sa! na! týchto! a!ďalších! definíciách! vyabstrahovať! samotnú! podstatu! kreativity.!

Analýzou!sa!chceme!dozvedieť!predovšetkým!čo!je!kreativita!a!aké!sú!jej!znaky.!

!!!!!!!!!!!Základom! kreativity! je! tvorivosť! ako! originálny! štýl! myslenia,! hľadania! a!objavovania!

nekonvenčných! vzťahov.8! Ten! závisí! od! našich! emócií,! predstáv,! skúseností,! schopností! (napr.!

práca! s!jazykom,! sčítanosť)! a!pod.! O!kreativite! možno! preto! hovoriť! z!viacerých!hľadísk,! či! už!

psychológie,!sociológie,!jazykovedy!atď.!!

Pozrime! sa! na! ďalšie! definície! kreativity.! Zdôrazňujú! predovšetkým! myšlienkový! proces.! Je!

skutočne!určujúci,! lebo!bez!tvorivého!myslenia,!či!myšlienky,!by!neprišlo!ani!k!tvorivému!procesu,!

ktorého!výsledkom!je!tvorivý!artefakt.!Žák!vybral!práve!tri!takého!príklady:!!!!

Produktívny! štýl! myslenia! odrážajúci! sa! v! činnosti! človeka,! ľudská! aktivita! prejavujúca! sa! v!

tvorivom!procese,!ktorej!výsledkom!je!artefakt,!alebo!riešenie!problému....!9!

Mentálny!proces,!ktorý!vedie!k!riešeniam!nápadom,!umeleckým!formám,!teóriám,!produktom!ktoré!

sú!nové,!jedinečné!.10!

Psychická! činnosť,! ktorá! obsahuje! netradičný! prístup! k! predmetu,! originalitu,! vynaliezavosť,!

asociácie.!11!

Komplexnejšie! sa! na! problematiku! kreativity! pozerá! vo! svojich! publikáciách! M.! Königová:!

„Kreativita! je! schopnosť!vytvárania!nových!kultúrnych!a! technických,!duchovných!a!materiálnych!

hodnôt! vo! všetkých! odboroch! ľudskej! činnosti.! Ide! o! aktivitu,! ktorá! prináša! doposiaľ! neznáme! a!

súčasne!spoločensky!prospešné!výtvory“12.!

Podľa! Kohoutka13! je! kreativita! (či! tvořivost)! „činnost! člověka,! která! vytváří! nové! materiální! a!

duchovní!hodnoty!se!společenským!významem“.!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
7 Bratislava, SPN 1978 
8 podľa Plánka, J.: Kreativita reklamy a jej špecifiká v konkrétnych prostriedkoch 
9 Malá Čs. encyklopédie (1984-87) 
10 Carter, Russel, 2002 
11 Smékal, 2004 podľa: Žák, 2004, s. 28 
12 Königová: 1979, s. 4 
13 Kohout 1996, s. 184 
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Hlavsa! definuje! tvorivosť! ako:! „zmenu! v!subjektobobjektovom! vzťahu,! pri! ktorom! syntézou!

vonkajších! vplyvov! a!vnútorných! stavov! prichádza! k!alternácii! subjektu! (prostredníctvom!

intenzívnej! a!špeciálnej! činnosti),! k!vývoju! kreatívnych! situácií! a!produktov,! ktoré! sú! nové,!

progresívne,! hodnotné,! užitočné,! pravdivé! a!komunikovateľné,! čo! spätne! formuje! vlastnosti!

subjektu“14.!!

Užitočnosť! a!novosť! vo! svojej! definícii! zdôrazňuje! aj! Pietrański:! „tvorivosť! je! taká! činnosť,! ktorá!

prináša!nové!a!zároveň!spoločensky!hodnotné!produkty“15.!!

Na!Slovensku!sa!problematikou! tvorivosti! zaoberal!predovšetkým!Miron!Zelina,!ktorý! ju!definuje:!

Tvorivosť!je!taká!interakcia!subjektu!s!objektom,!pri!ktorej!subjekt!mení!okolitý!svet,!vytvára!nové,!

užitočné!a!pre!subjekt,!referenčnú!skupinu!alebo!populáciu!významné!hodnoty16.!!

Novosť! a! užitočnosť! však! zdôrazňujú! aj! Jurčová,! Musil! (podľa:! Pedagogickobdidaktické! otázky!

motivácie! žiakov! do! učebnej! činnosti.! VEGA,! SAV! MŠ! SR! č.! 1/3676/06)! a! mnoho! ďalších!

zahraničných!autorov.!

No! a!Harold! Lasswell! považoval! za! kreativitu! dispozíciu! vytvárať! a! (roz)poznávať! hodnotné!

inovácie! už! takmer! pred! storočím! (Lasswel,! 1948).! Génius! je! tu! naozaj! skrytý! v!jednoduchosti.!

Tvorba,!užitočnosť!i!originalita...!

Podobne! chápe! kreativitu! aj! autor! prestížnych! publikácií! o!reklame! Tellis! (c.d.).! Považuje! ju! za!

schopnosť! tvoriť,! chápe! ju! ako! produktívnu! odchýlku.! Odchýlka! je! nutná! pre! odbočenie! od!

konvencie! –! originalita! a!produktívna! musí! byť,! lebo! odchýlky! od! normy! môžu! byť! aj! škodlivé.!

Odchýlka!tu!vlastne!predstavuje!originalitu!ako!vlastnosť,!kým!produkcia!je!kreativitou!–!procesom.!!

Na!základe!uvedených!definícií!prichádzame!k!trom!uzáverom.!Prvým!je,!že!výraz!kreativita!možno!

zlúčiť! s!termínom! tvorivosť,! druhým,! že! sa! prejavuje! predovšetkým! v!oblasti! ľudského! myslenia!

a!konania,!no!a!tretím!sú!jej!základné!znaky,!ktorými!sú!novosť!–!originalita!a!užitočnosť.!

!

Základné!sféry!kreativity!

Ďalšiemu! priblíženiu! sa! podstate! kreativity! môže! azda! pomôcť! analýza! jej! základných! znakov.!

K!tomu!patria!v!prvom!rade!aj!oblasti,!sféry,!!v!ktorých!sa!s!ňou!stretávame!najviac!a!najčastejšie.!No!

tak!ako!sa!pohľad!na!znaky,!princípy,!faktory,!kritériá!kreativity!navzájom!prekrýva,!tak!záleží!aj!na!

optike,!resp.!uhle!pohľadu,!kam!kreativitu!zaradíme.!!!!Bližšie!charakterizovať!oblasti!kreativity!nám!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
14 Hlavsa, 1985. S. 40 
15 Pietrański 1964. s. 110 
16 Zelina – Zelinová, 1990, s. 17 
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môže!pomôcť!aj!!vzťah!medzi!ľavou!a!pravou!hemisférou.!Je!analogický!asi!ako!medzi!skúsenosťami!

a!fantáziou.!Naozajstná!kreativita!vyžaduje!jedno!i!druhé.!

Základné! rozdelenie! mozgovej! kôry! uvádza! Buzan! vo! svojej! “Sile! kreatívnej! inteligencie! podľa!

Sperryho!v!tabuľke!č.!1.!O!dva!roky!neskôr!konkretizuje!svoje!vlastné!členenie!na!oblasť!tvorivosti.!

!!!!!! !!!!!!!!!!!!

(Buzan,!2001,!s.!18);!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Buzan,!2003,!s.!88);!

Sperry!sa!dopracoval!svojimi!výskumami!nielen!k!tomu,!že!obidve!hemisféry!spolupracujú!b!!kým!je!

jedna! aktívna,! druhá! prechádza! do! stavu! meditácie.! No! najdôležitejšie! bolo! to,! že! zistil! tvorivé!

predpoklady! v!každom! človeku.! Teda! vyvrátil! teóriu,! že! kreativita! je! znakom! „vyvolených“,! či!

výlučnou! záležitosťou! pravej! hemisféry.! Dokumentuje! to! aj! skicami! velikánov.! Kresby! atléta!

(Michelangelo)! a!koňa! (Leonardo)!majú! v!sebe!matematické!podklady,! ktoré!dokazujú,! že! objekty!

svojej!umeleckej!tvorby!pozorovali!očami!vedcov.!

!

!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Buzan,!2001,!s.!58b59);!

!!Už! z!uvedených! členení! by! bolo!možné! vyvodiť! určité! oblasti! kreativity,! no! racionálnym! sa! javí!

použiť!najskôr!členenie!odborníkov,!aby!sme!sa!v!závere!state!pokúsili!o!svoje!vlastné.!

Ako! príklad! nám!môže! poslúžiť! aj! členenie!majstra! Guilforda,! ktorý! rozdelil! oblasti! kreativity! na!

figurálnu,! symbolickú,! umeleckú! a!technickú,! resp.! podľa! iných! zdrojov17! posledné! dve! delí! na!

sémantickú!a!sociálnu.!Sú!to!naozaj!typy!kreativity!i!oblasti,!v!ktorých!sa!s!nimi!stretáme.!Figurálna!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
17 Žák, 2004, s. 109 
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–! výtvarné,! sochárske,! architektonické! umelecké! diela,! symbolická! –! matematika,! hudba,! balet,!

sémantická!–!žurnalistika,!literatúra…,!sociálna!–!psychológia,!výučba…!!

Takto!by!sa!nám!mohli!prelínať!sféry,!resp.!oblasti!kreativity!a!jej!druhy!(napr.!kreativita!v!oblasti!

umenia!versus!kreativita!umelecká!ako!druh).!Ich!zlúčenie!by!však!neviedlo!k!vystihnutiu!podstaty!

problému.!Práve!preto!sme!sa!rozhodli!oblasti!kreativity!koncipovať!globálnejšie!a!druhy!(v!závere!

tejto! kapitoly)! konkrétnejšie,! pričom! ich! logicky! bude! aj! viac! (napr.! aj! kreativita! profesionálna!

a!ľudová,!originálna!a!kopírovaná!a!pod.).!!!!

!P.! Žák! vo! svojej! inak! veľmi! zaujímavej! a!užitočnej! knižke!Kreativita! a!jej! rozvoj! udáva! tri! oblasti!

kreativity:!!

1.!Schopnosť!

b!predstaviť!si,!vymyslieť!niečo!nové;!

b!tvoriť!nápady!pomocou!(kombinácií,!zmeny,!recyklácie!existujúcich!nápadov);!

2.!Postoj!

b!súhlas!prijať!zmeny!–!novinky;!!

b!ochota!hrať!sa!s!nápadmi;!

b!flexibilný!pohľad!na!vec;!!

3.!Proces!!!(charakteristický):!

b!tvrdou!prácou;!

b!kontinuálnou!myšlienkovou!činnosťou;!

b!priestorom!pre!improvizáciu;!

b!systémom;18!

!

Napriek! tomu,! že! všetky! tri! oblasti! (schopnosti,! postoje,! proces)! sú! pre! čitateľovu! predstavivosť!

užitočné,! pri! bližšom! pohľade! vidíme,! že! ide! predovšetkým! o!interpretáciu! znakov! kreativity!

osobnosti! v! jednotlivých! kategóriách.! Do! myšlienkového! procesu! prezentujúceho! originalitu! a!!

flexibilitu!–!by!bolo!možné!doplniť!aj!ďalšie!b!psychické,!resp.!aj!fyzické!schopnosti.!Zaujímavé!je!aj!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
18 Žák, 2004, s. 29 
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zaradenie! postojov.! V!oblasti! kreativity! zaiste! zohrávajú! svoju! rolu,! no! tu! aplikáciu! základných!

znakov! kreativity! považujeme! tiež! skôr! za! oblasť! duševných! schopností! jedinca,! resp.! aj! priestor!

kde!sa!odohráva.!Preto!ich!azda!vystihne!skôr!naše!označenie!ako!interné!sféry!kreativity.!

!

!

Interné!sféry!kreativity!

Z!uvedeného! nám! okrem! iného! vyplýva! aj! to,! že! kreativitu! môžeme! chápať! minimálne! v!týchto!

rovinách!ako:!

originálny!myšlienkový!proces;!

špecifický!tvorivý!fyzický!proces!(umelci,!vedci...);!

artefakt!–!!produkt!myšlienkového!i!fyzického!kreatívneho!procesu;!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!alebo!aj!ako:!

kreativitu!jedinca;!

kreativitu!procesu;!

kreativitu!artefaktu;!

!!!!!!!!!!!!!!!ale!okrem!toho!aj!ako:!

znak,! vlastnosť,! schopnosť! jedinca,! tímu,! procesu! (myšlienkovúb!fyzickú,! )vytvárať! originálne!

a!užitočné!artefakty,!!resp.!znak,!vlastnosť!výsledného!artefaktu;!

!

!!!!!!!!!Tento! pohľad! sa! týka! predovšetkým! jedinca,! jeho! duševných! schopností,! prepojenia! ľavej!

a!pravej! hemisféry,! resp.! i!talentu,! či! schopnosti! vytvárať! kreatívne! produkty.! Základom! je!

pochopiteľne!prvý! (originálny!myšlienkový!proces)! a!druhý!bod! (špecifický! tvorivý!proces).!Tretí!

bod!je!už!len!výsledkom!aktivít.!No!a!znaky,!vlastnosti,!či!myšlienková!a!fyzická!schopnosť!je!vlastne!

opakovaním! prvých! dvoch.! No! kým! tieto! zdôrazňujú! skôr! priestor,! kde! sa! aktivita! odohráva,! tak!

tento!vyjadruje!kreativitu!z!hľadiska!daností!jedinca,!či!kolektívu.!!

Iným! pohľadom! na! druhy! resp.! oblasti! kreativity! je! pohľad! na! tie! oblasti,! ktoré! by! sme! nazvali!

externé,! kde! sa! logicky!prejavujú! roviny! interné! (napr.! proces! pri! tvorbe!hudobného,! výtvarného!
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diela,!objavného!riešenia!vo!vede...).!V!týchto!rovinách!kreatívny!proces!spravidla!prebieha,!či!už!ide!

o!myšlienkový!proces,!resp.!proces!tvorivý!atď.!!

!Podľa!Clegga!a!Bircha!prebieha!v!troch!rovinách:!„Existuje!umělecká!kreativita!–tvorba!knihy,!nebo!

malby,!nebo!hudebního!díla!–!která! je!nějakým!zpusobem!originální.!Existuje!kreativita!objevu,!ať!

už! je! to! Archiméduv! skok! z!vany! s!výkřikem! „Heuréka“,! nebo! koncept! nového! výrobku! a!existuje!

kreativita! humoru.! Kolem! humoru! existuje! něco! zvláštního,! protože! zahrnuje! vidění! jiným!

zpusobem,!což!je!pro!kreativitu!podstatné.!Je!pravda,!že!mnoho!kreativity!v!podnikání!se!točí!kolem!

druhého!typu!kreativity.!Hledáme!řešení!podnikatelského!problému,!nebo!nápad!jak!přijít!s!novým!

výrobkem! nebo! službou.! Ve! skutečnosti! téměř! každý! akt! kreativity! slučuje! všechny! tři! druhy!

kreativity.“19!

!!!!!!!!!!!S!uvedeným! tvrdením! možno! len! súhlasiť.! ! Aj! keď! záverečné! formulácie! týchto! dvoch!

skutočných! odborníkov! na! kreativitu! i!v!praxi! je! trochu! úmyselne! s!predošlým! v!opozícii.! Ak!

existujú! tri! roviny!kreativity,! tak!ktoré! sú! to! tie!ďalšie! akty!kreativity,! ktoré! spomínajú?!V!prvom!

rade!nájdeme!odpoveď!v!tom,! že!kreativita! je!najmarkantnejšie! evidentná!práve!v!oblasti! umenia!

a!vedy,! resp.! vedeckých! objavov.! Humor! tiež! nie! je! len! esenciou! týchto! dvoch! rovín,! ale! aj!

svojprávnou!a!veľmi!potrebnou!oblasťou!kreativity.!No!v!skutočnosti!by!sme!mali!byť!kreatívni!vo!

všetkom!čo!robíme.!Len!tak!bude!naša!činnosť,!resp.!práca!nielen!užitočná,!ale!pre!nás!aj!zábavná.!!

!!!!!!!!!!!Práve! na! základe! analýzy! tvrdení! autorov! si! dovolíme! len! doplniť! ich! kategorizáciu! oblastí.!

Napriek! tomu,! že! takmer! každá! sféra! ľudskej! činnosti!má! v!sebe! aj! akt! kreativity,! existuje! štvrtá!

oblasť,! ktorá! základné! oblasti! logicky! spája! i!prepája! a!bez! využitia! predošlých! oblastí! je! jej!

existencia! praktiky! nemožná.! Reklama.! Kreativita! je! základom! reklamy! a!aj! preto! si! zaslúži!

naozajstná!kreatívna!reklama!svoju!vlastnú!sféru.!!

!

! Externé!sféry!kreativity!

!!

Kreativitu!môžeme!chápať!minimálne!teda!aj!v!týchto!rovinách!ako:!

kreativita!umelecká!–!tvorba!obrazu,!románu,!hudby...!

kreativita!objavov!–!vynálezy,!nové!riešenia,!nové!produkty;!!

kreativita!humoru;!!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
19 Clegg, Birch,  2005. s. 3 
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kreativita!reklamy;!

! Sama! o!sebe! v!sebe! zahŕňa,! alebo! by! aspoň! mala! obsahovať! základné! znaky! kreativity! –!

originalitu!a!užitočnosť.!Je!to!totiž!práve!reklama,!ktorá!vychádza!z!marketingu!(ako!prísť!s!novým!

a!užitočným! výrobkom! či! službou).! Rovnako! originálna! a!užitočná! má! byť! aj! reklama.! Reklama,!

ktorá!potrebuje!nové!objavy!a!riešenia!pri!tvorbe!nových!propagačných!prostriedkov,!či!aktivít,!no!

rovnako!či!viac!sa!nezaobíde!bez!spolupráce!s!umelcami!vo!všetkých!sférach!ich!tvorby.!Reklamní!

textári! a!grafici! by!mohli! byť! týmito! slovami! dotknutí.!No!hlavne! tí! začínajúci,! resp.! tí,! ktorí! chcú!

vytvoriť! reklamu! s!ambíciou! stať! sa! aj! funkčným! umeleckým! artefaktom,! by! s!nimi! mohli!

spolupracovať! aspoň! v!rovine! poradenstva.! No! a!bez! humoru! by! bola! reklama! nielen! smutná,! ale!

často!aj!nefunkčná.!Dokazuje! to!nielen!náš!prieskum!v!záverečnej! časti!práce.!Už!pred!rokmi!som!

k!svojim! funkciám! (informatívna,! formatívna,! aktivizačná)! pridal! aj! funkciu! zábavnú! práve! na!

základe!svojich!prieskumov,!ktoré!dokazujú,!že!základným!emocionálnym!apelom!je!práve!humor,!

ktorý!zabáva,! takže!pomáha!nielen!komerčnému!cieľu!reklamy,!ale!pozitívne!vplýva!aj!na!zdravie!

recipientov.!

Zdôrazňujeme!však,!že!kreativita,!ako!sme!si!ju!vymedzili,!je!obsahom!ľudskej!činnosti!tak,!ako!má!

základné! predpoklady! pre! kreatívne! riešenie! úloh! každý! jedinec.! Záleží! len! na! jej! miere,! resp.!

kvalite.! Ako! príklad! možno! uviesť! okrem! iného! pedagogický! proces.! Predovšetkým! na!

vysokoškolskej!úrovni!v!sebe!spája!prvky!vedeckých!objavov!(na!základe!výskumov),!veď!učiteľ!je!

tu! vedeckobpedagogický! pracovník.! ! Vyžaduje! však! aj! komunikačné! predpoklady! (udržať!

dlhodobejšie!pozornosť!študentov!v!tomto!„divadle!jedného!herca“,!vyžaduje!často!vlastnosti,!resp.!

techniky!dramatických!umelcov.! !No!a!množstvo!výskumov!uvádza!na!prvých!miestach,! ktoré!má!

mať!dobrý!pedagóg!okrem!odbornosti!a!zmyslu!pre!spravodlivosť,!aj!zmysel!pre!humor.!!

Na! prvý! pohľad! by! sa! mohlo! zdať,! že! vysokoškolského! učiteľa! degradujeme! na! post! pouličného!

zabávača.!No!opak!je!pravdou.!Treba!si!len!uvedomiť!konkrétny!charakter!školy,!prednášanej!látky,!

poslucháčov...! Iný! charakter! bude!mať! prednáška! pre!medikov,! či! pre! hercov,! novinárov...! Ale! aj!

odborné! poznatky! sa! dajú! sprostredkovať! prístupnou,! zábavnou! formou.! Najmä,! ! keď! si!

uvedomíme,!že!podľa!výskumov!trénera!prezentačných!schopností!zo!Silicon!Walley!Nathana!Golda!

vás! ľudia! takmer! nepočúvajú.!Uvádza:! „! Teda! len! sedem!percent! toho,! čo! si! ľudia! vezmú! z!Vášho!

prejavu!pochádza!zo!slov,!ktoré!použijeme.!Váš!hlas!tvorí!tridsaťosem!percent.!A!tvár...!môžeme!si!

dorátať,! je! to! viac! ako! polovica.“20! Preto! radi! súhlasíme! s!výrokom! Walta! Disneya,! ktorý! o.! i.!

povedal:!„Radšej!budem!ľudí!baviť!a!pritom!dúfať,!že!im!prinesiem!aj!nejaké!poučenie,!než!ich!len!

poúčať!a!pritom!dúfať,!že!sa!snáď!aj!zabavia.“!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
20 AmeriCan Letters, jeseň 2012, EAC, s. 9-10 
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Na! záver! by! som! k!funkciám! (informatívna,! formatívna! a!aktivizačná),! ktoré! som! považoval! za!

dôležité! kedysi,! ! dnes! po! rokoch! pridal! aj! funkciu! zábavnú.! Považujem! ju! totiž! za! nesmierne!

dôležitú.!Nie!je!jasné!či!ju!zaradiť!do!formatívnej!či!aktivizačnej!funkcie.!Ale!dôležitá!je!nesmierne.!

Podobne! ako! princíp! originality! –! ak! reklamu! nedolíšime! od! stovky! iných,! sú! peniaze! na! ňu!

vyhodené! do! vzduchu.! No!ak! reklama! človeka! zabaví,! tak! je! tiež! výrazne! väčšia! šanca,! že! si! ju! aj!

zapamätá,!že!si!k!značke!vybuduje!kladný!vzťah,!že!si!výrobok!kúpi.!Alebo!sa!aspoň!zabaví...21.!

!

Okrem!vymedzených!širšie!chápaných! interných!a!inak,! resp.!užšie!vymedzených!externých!rovín,!

ktoré!považujeme!za!základné!a!navzájom!sa!prelínajúce,!je!možné!kreativitu!členiť!ešte!aj!výrazne!

konkrétnejšie!z!iných!hľadísk,!ktoré!uvádzame!v!závere!tejto!kapitoly.!!

Spoločným!menovateľom!všetkých! týchto! rovín! je!originalita! a!užitočnosť,! ktorá! je!pre!kreativitu!

nevyhnutnosťou.! To! však! nechápme! ako! jej! sféry,! ale! skôr! ako! jej! znaky,! princípy,! resp.! kritériá.!

A!zhrnúť!možno!aj!to,!že!tieto!roviny!musíme!chápať!vo!vzájomnej!interaktivite.!Ich!prepojenosť!je!

nevyhnutná! a!logická.! Veď! len! skutočne! talentovaný,! kreatívny! umelec! či! vedec! dokáže! zhmotniť!

svoje!myšlienky!v!tvorivom!procese!a!priniesť!spoločnosti!nový,!užitočný!artefakt.!

! Vo! svojom! prvom! slovníku! reklamných! pojmov! (Abeceda! reklamy,! Bratislava:! Grafosit!

1997)!som!kreativitu!charakterizoval!ako!schopnosť!tvoriť!–!tvorivú!činnosť,!ktorého!výsledkom!!je!

kreácia!–!výtvor!(výtvarný,! tanečný,! literárny...).! !Som!presvedčený,!že!moje!vtedajšie!vymedzenie!

bolo!priúzke.!

!!!!!!!!!!!

Na!základe!uvedeného!preto!možno!čiastkovo!zhrnúť,!že:!

Kreativita!je!originálna!a!užitočná,!predovšetkým!myšlienková,!ale!aj!!fyzická!schopnosť!tvoriť!(nie!

remeselná! zručnosť),! resp.! postup! b! proces! (alebo! aj! jeho! vlastnosť),! ktorým! možno! dospieť! k!

objavu,!objavnému!užitočnému!riešeniu,!ale!aj!vytvoriť!nový,!užitočný,!často!aj!umelecký!artefakt.!

!!Klasik! však! hovorí,! že! génius! je! v!jednoduchosti.! Preto! aj! inak:! Kreativita! je! to,! čo! je! nové!

a!užitočné.!Ale!čo!je!naozaj!nové?!A!čo!užitočné...!

!

Len!originálna!myšlienka!umožní!viesť!sochárovi!ruku!s!dlátom,!aby!vzniklo!niečo!krásne!a!užitočné!

pre!nás!všetkých...!!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
21 podľa: Horňák, P., Reklama – teoretické a historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. 2010, s. 59 
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Základné!rysy!kreativity!!

Pri! skúmaní! tajomstva!kreativity!–!od!čoho!vlastne!kreativita!závisí,!na!podklade!čoho!sa!odohrá,!

resp.! čosi! také! vznikne,! sa! stretávame! s!množstvom!príbuzných! i!viacbmenej! rozdielnych! názorov!

odborníkov!z!viacerých!oblastí.!Niektorí!tieto!okolnosti!nazývajú!charakteristiky,!iní!faktory,!ešte!iní!

komponenty! kreativity! a!podobne.! Spravidla! však! skúmajú! predovšetkým! osobnostné! rysy!

a!sociálnu!realitu,!ktorá!nás!obklopuje.!!

Znak! je!niečo!podľa!čoho!čosi! spoznáme.!No!a!znaky!kreativity!možno!chápať,! či! študovať! jednak!

podľa! hodnotených! artefaktov,! ale! aj! podľa! znakov! osobností! schopných! tieto! artefakty! vytvoriť.!

Teda!aj!podľa!procesu!tvorby,!ktorým!pretvárame!svoje!okolie!i!seba.!Niektorí!autori!ich!nazývajú!aj!

faktory!–!činitele,!ktoré!prispievajú,!resp.!determinujú!kreativitu!jedinca.!Princípy!považujeme!zasa!

skôr! za! základné! zásady,! ktorými! by! sme! sa! mali! riadiť,! ak! chceme! byť! kreatívni! a! kritériá! za!

meradlá! kvality! kreativity,! resp.! aj! kvantity.! Funkcie! ako! úlohy,! ktoré! dokáže! kreativita! plniť!

odvodzujeme!od!jej!znakov,!resp.!komparáciou!s!funkciami!reklamy.!Pritom!znaky!sú!najobecnejšie,!!

sú!vyjadrením!aj!viacerých!princípov,!či!kritérií.!!

!

Osobnostné!znaky!kreativity!

! Základné! „poznávacie! znaky“! kreativity! nájdeme! v!mnohých! prameňoch! u!rozličných!

autorov! pod! rôznymi! označeniami.! ! Jednotlivé! kategórie! sú! však! prepojené! svojím! konečným!

významom.! !Ak!pod!znakom!chápeme!vlastnosť,!vonkajší!prejav!predmetu,!či!skutočnosti,!tak!pod!

princípom! chápeme! určitú! zásadu,! ktorú! keď! dodržíme!máme! väčšie! predpoklady! k!skvalitneniu!

výsledku!aktivity,!pri!ktorej!ho!využívame.!V!praxi!to!znamená,!že!napríklad!originalita!je!znakom,!

vlastnosťou!kreatívnej!osobnosti,!ale!takisto!aj!jedným!zo!základných!princípov!kreatívnej!činnosti.!

Ak!je!naše!dielo!originálne!i!užitočné!je!spravidla!aj!kreatívne.!No!a!podobne!využívame!tento!znak,!

či!princíp!aj!ako!kritérium!pre!výsledné!meranie!tvorivosti!artefaktu.!!

! Práve! z!tohto! dôvodu! môžeme! základné! znaky! kreativity! ! (chápme! ich! v!tomto! kontexte!

relatívne! širšie! ako! zásady,! či! kritériá)! vyabstrahovať! nielen! zo! základných! psychologických!

príručiek,!ale!priamo!aj!skúmaním!života!tvorivých!osobností.!!

! Šípoš! tvrdí,! že! väčšina! autorov! uvádza! 6! znakov! tvorivých! osobností.! Sú! to:! fluencia,!

flexibilita,!originalita,!citlivosť!na!problém,!nový!spôsob!vymedzenia,!elaborácia.22!Pri!pohľade!na!

ne! (rozdiel! je! azda! len! v!preklade! dvoch! výrazov! do! nášho! jazyka! b! senzitivity! a!redefinície)! však!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
22 podľa Šípoš,1987, s. 76-77 
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vidíme,! že! ide! o!Guilfordov! známy! model,! šiestich! faktorov! tvorivého! myslenia! ! Začínal! s! tromi!

faktormi,!ktoré!rozšíril!na!šesť,!neskôr!na!10.!

!Hlavné! charakteristiky! ! (frekventovaný! model! Guilforda! šiestich! vlastností! –! fluencia,! flexibilita,!

originalita,! redefinícia,! seznzitivita,! elaborácia)! sme! sa! pokúsili! „kreatívne“! zjednodušiť,! resp.!

vystihnúť!ich!základnú!esenciu.!

1.!!!Fluencia!–!plynulosť!myslenia,!merateľná!schopnosťou!nájsť!rýchle!a!jednoduché!riešenie,!ale!aj!

množstvom!nápadov.!

2.! ! ! Flexibilita! –! pružnosť! pri! vymýšľaní! čo! najširšieho! možného! využitia! konkrétneho! nástroja,!

schopnosť!meniť!uhol!pohľadu,!„prepnúť!na!iné“.!

Originalita!–!zriedkavá!novosť!a!pôvodnosť!riešenia.!

Redefinícia!b!nový!spôsob!vymedzenia,!kedy,!spojením!dvoch!predmetov!vzniká!nová!spojitosť.!!

Senzitivita! b! citlivosť! na! problém,! resp.! aj! empatia! využívaná! vynálezcami,! objaviteľmi,! no!

i!umelcami!pri!hľadaní!chýb!riešenia.!

Elaborácia!–!schopnosť!vypracovať!detailný!problém!riešenia.23!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Známy! je! aj! Guilfordov! novší! rozšírený! model,! kde! faktory! rozčlenil! a!takmer! zdvojnásobil! ako!

nasledujúce!intelektové!faktory!tvorivosti.24!

!Dôraz! postavil! na! fluencii! a!flexibilite.! Podrobnejšie! špecifikuje! slovnú,! asociačnú,! expresívnu! a!

ideovú! plynulosť! ako! rýchlosť! v!produkcii! množstva! žiadaných! slov,! asociácií! ku! konkrétnemu!

podnetu,!krátkych!viet!z!určených!písmen!a!pojmov,!resp.!predstáv!určitej!kategórie.!!

Flexibilitu! člení! na! spontánnu! obrazovú! (pružnosť! vnemov! a!predstáv),! sémantickú! (rýchlosť!

tvorby! variantov! k!vymedzenému! problému),! obrazovú! adaptabilnú! (reštrukturalizácia! obrazov),!!

symbolickú!adaptívnu!(prenášanie!významov).!Zo!svojej!predošlej!kategorizácie!dopĺňa!originalitu!

a!elaboráciu,!ktorú!rozširuje!na!figurálnu!a!sémantickú.!!

! Žák!uvádza!vo!svojej!publikácii!(zhrnuté!známe!výsledky!seriózneho!dlhoročného!výskumu!

často! citovaného.25! Základnými! desiatimi! sú:! tolerancia! voči! dvojznačnosti,! stimulačná! sloboda,!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
23 Guilford,1950, s. 444 – 454 
24 Nákonečný, 2009, s. 218 
25 Dacey – Lenonová c.d. 
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funkčná! sloboda,! flexibilita,! ochota! riskovať,! preferencia! zmätku,! oddialenie! uspokojenia,!

oprostenie!sa!od!sexuálnej!role,!vytrvalosť!a!odvaha.26!

! Toleranciu!voči!dvojznačnosti!charakterizuje!ako!schopnosť!hľadať!viac!variantov!riešenia.!

Venujme! jej! ako! primárnemu! znaku! viac! pozornosti.! ! Pri! pohľade! na! jej! charakteristiky!

prichádzame! minimálne! ! k!dvom! ! záverom! (samozrejme,! že! ak! by! sme! chceli! podať! pohľad! na!

komplexné!pochopenie,!tak!by!sme!mohli!dať!b!n!b!riešení!,!čo!by!bolo!vyjadrením!podstaty!pojmu.!

To! by! však! situáciu! skôr! zahmlilo).! V!prvom! rade,! že! je! vyjadrením! divergentného! myslenia,!

schopného!hľadať!nielen!jedno!možné!riešenie,!ale!na!základe!existujúcej!situácie!hľadať!ďalšie.!Na!

rozdiel!od!konvergentného,!ktoré!hľadá! jedno!správne!riešenie!na!základe!existujúcich! informácií!

a!spojitostí.27!Na!jednej!strane!nič!nové!pod!slnkom.!Teda,!že!táto!vlastnosť,!resp.!schopnosť!bola!

charakterizovaná!„majstrom“!už!dávno!pred!uvedeným!výskumom.!No!súčasne!je!potvrdením!toho,!

že!divergentné!myslenie!je!pre!kreativitu!nevyhnutnosťou.!V!druhom!rade!prichádzame!k!tomu,!že!

sa!vlastne!!prelína!s!jeho!charakteristikami.!Predovšetkým!s!fluenciou,!flexibilitou!i!originalitou.!

! ! !!

!!!!!!!!!Overiť! si! vlastnú! toleranciu! voči! dvojznačnosti! môžeme! aj! na! našej! koláži.! Kto! sa! to! tu! na!!!!!!!!!!!!

koho!pozerá?!Dvaja!chlapi!na!starú!ženu?!Alebo!nájdeme!viac!žien...!Čo!takto!sedem...!

! !

Stimulačná! sloboda! je! tu! chápaná! ako! myslenie! bez! hraníc,! bez! obmedzení,! z!rozličných!

uhlov!pohľadu,!či!perspektív!je!tiež!vyjadrením!flexibility!a!originality.!Pod!funkčnou!slobodou!ako!

schopnosťou! prisudzovať! predmetom! nové! funkcie! nájdeme! zasa! ! predovšetkým! redefiníciu.!

Flexibilita!je!identická,!t.!j.!uvedená!zhodne!v!obidvoch!súboroch.!Je!evidentné,!že!okrem!senzitivity!

sme!tu!našli!všetky!vlastnosti!Guillfordovho!modelu.!Cieľom!však!nie! je!posudzovať!originalitu,!či!

dôležitosť! výskumu.! Naopak.! Dokazuje! správnosť! jeho! téz.! ! Ďalšie! uvedené! osobnostné!

charakteristiky! sú:! Ochota! riskovať! –! odmietnutie! rizika,! ktoré! potláča! funkčnú! i!stimulačnú!

slobodu,! preferencia! zmätku! –! schopnosť! dať! „chaos“! do! systému,! oddialenie! uspokojenia! –!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
26 Žák, 2004. s. 29-32 
27 podľa Guilford, c.d. 
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odmenou! je! samotný! proces! tvorby,! odčlenenie! sa! od! sexuálnej! role! ! b! je! vyjadrením,! že! medzi!

pohlavím! a!mierou! tvorivosti! nie! je! súvis,! resp.! identifikácie! sa! tvorcu! so! svojou! vlastnou! rolou,!

vytrvalosť!–!každá!prehra!stimuluje!k!novému!riešeniu!a!odvaha!–!čeliť!neúspechu,!byť!pripravený,!

že!nové!riešenia!sú!vždy!problém,!ktoré!okolie!často!neprijíma.!Aj!v!týchto!ďalších!znakoch!by!sme!

mohli! nájsť! zárodky! zhody! s!predošlými,! no! sú! svojím! spôsobom! skôr! špecifické.! Zaujímavo!

a!autenticky!dokresľujú!charakteristiky!tvorivých!osobností.!

! Výhrady! by! sme!mohli! mať! aj! k!niektorým! ďalším! uvedeným! znakom.! Medzi! tieto! patria!

podľa! ich! výskumu:! vnímavosť! voči! problémom,! sklon! k!emočným! poruchám,! vyššia! miera!

sebaovládania,! konvergentné! i!divergentné! myslenie,! vyššie! priemerné! IQ,! otvorenosť! voči!

skúsenostiam,! zodpovednosť,! láska! k!deťom,! samostatnosť,! spochybňovanie! statusu! quo,! ideová!

a!myšlienková! nezávislosť,! dôvera! k!vlastným! podnetom! a!emóciám,! selfmanažment,! neochota!

pracovať!v!týme,!optimizmus,!nápaditosť,!originalita.28!!Predovšetkým!k!umiestneniu!originality!na!

poslednom! rebríčku.! Je! to! zaujímavé!predovšetkým!preto,! že! originalitu,! ktorú!považujeme! spolu!

s!užitočnosťou! za! základ! kreativity! umiestnili! až! na! posledné! miesto...! Zvláštne! môže! byť! aj!

zaradenie! divergentného!myslenia.! To! však! pramení! skôr! z!toho,! že! u! kreatívneho! jedinca!musia!

fungovať!obidve!hemisféry!mozgu.!

! Z!našej!komparácie!je!evidentné,!že!sa!znaky!prelínajú!nielen!u!!autorov,!ale!aj!medzi!sebou.!

Funke!uvádza!výsledky!výskumov!Simontona,!ktorý!na!základe!experimentálneho!skúmania!dospel!

k!týmto!znakom!kreatívnej!osobnosti:!!

b!vysoká!miera!nonkonformizmu;!!

b!nezávislosť;!!

b!nekonvenčné!správanie;!!

b!široké!záujmové!spektrum;!!

b!dobrodružnosť,!pripravenosť!riskovať;!!

b!kognitívna!flexibilita,!ako!aj!flexibilita!v!utváraní!sociálnych!vzťahov;29!!

!

Prelínania! jednotlivých! kategórií! (znaky,! princípy,! kritériá...)! sú! evidentné! aj! u!ďalších! autorov.!

Napríklad! Šípoš! zhŕňa! znaky! aj! z!hľadiska! histórie.! Uvádza:! „Ak! sa! zamýšľame! nad! možnými!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
28 Žák, c.d. s. 31-32 
29 Funke, 2000, s. 291-292 
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princípmi,! kritériami! tvorivosti,! ak! porovnávame! objav! kolesa! i!lasera,! potom! možné! spoločné!

kritériá!tvorivosti!sú!tieto:!!

b!zvedavé!myslenie;!

b!schopnosť!analýzy!a!syntézy;!

b!schopnosť!intuície;!

b!sebadisciplína;!

b!úsilie!po!dokonalosti,!perfekcionizmus;!

b!náklonnosť!k!introspekcii,!čiže!výraznému!zvnútorneniu!podnetov!vonkajšieho!sveta;30!

!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! !

Nie!je!na!mieste!vyhodnocovať,!ktoré!z!uvedených!osobnostných!znakov!sú!podstatné,!zmyslom!hry!

je!chápať! ich!v!celej!šírke!pre! identifikáciu!sa!s!tými!najdôležitejšími.!Tie!sú!evidentné!z!miery! ich!

opakovania! u!jednotlivých! autorov.! Viaceré! z!nich! sa! prelínajú! aj! s!princípmi! –! zásadami,! ktorých!

dodržiavanie!vedie!ku!kreatívnemu!procesu,!resp.!k!tvorbe!kreatívne!zvládnutého!artefaktu.!

!

„Kraďte+ ze+ všeho+ co+ srší+ inspirací,+ nobo+ probouzí+ vaší+ představivost.+ Hltejte+ staré+ filmy,+ nové+ filmy,+

hudbu,+ knížky,+ obrazy,+ fotky+ básně,+ sny,+ náhodné+ rozhovory,+ architekturu,+ mosty,+ cedule,+ stromy,+

mraky,+řeky+a+jezera,+světlo+a+stíny.+Vyberte+si+ke+svým+loupežím+pouze+to,+co+vám+promlouvá+přímo+do+

duše.+Držte+se+mé+rady+a+vaše+díla+i+vaše+krádeže+budou+autentické.“+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jim!Jarmush!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

„Co+je+to+kreativita?+Neodhalené+opisování.“+

Citát,! ktorého! autorom! je! William! Ralph! Inge! možno! doplniť! okrem! toho,! že! zasa! zdôrazňuje!

originalitu,!pri!pohľade!na!Einsteinov!citát:!„Tajomstvom!kreativity!je!schopnosť!zamaskovať!svoje!

zdroje...“!len!že!sme!práve!odhalili!Williamovo!opisovanie...!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
30 Šípoš, 1987, s. 75-76 
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Originalita!a!kreativita!

Znaky!kreatívnej!osobnosti!sa!v!značnej!miere!prekrývajú!so!znakmi!kreativity!vo!všeobecnosti,!ale!

aj! s!jej! princípmi,! resp.! kritériami! jej! hodnotenia.! Záleží! to! aj! od! „názvoslovia“! konkrétnych!

odborníkov,! no! pri! pohľade! na! ne! vidíme! nielen! zjavnú! zhodu,! ale! aj! čiastkové! diferencie.! Tie!

nezávisia!len!od!rozličnej!optiky!autorov,!ale!aj!od!charakteru!týchto!znakov.!Je!evidentné!a!správne,!

že! napríklad! empatia,! fluencia,! flexibilita,! ale! aj! originalita,! či! redefinícia,! odvaha! a!ďalšie! sú!

priraďované!predovšetkým!k!znakom!kreatívnej!osobnosti.! !Je!však!samozrejmé!že!ich!prítomnosť!

nájdeme! aj! v!tvorivom! procese,! resp.! vo! vytvorenom! artefakte.! ! V!artefakte!možno! poznať!mieru!

originality,!ale!aj!užitočnosti,!ktorá!je!takto!znakom!resp.!aj!kritériom!jeho!posúdenia.!Isto!môžeme!

hovoriť!aj!o!užitočnosti!autora!produktu,!či!procesu!v!ktorom!ju!„stvoril“.! !Primárne!sa!však!stáva!

originalita!a!užitočnosť!spolu!s!ďalšími!znakmi!súčasne!kritériom!hodnotenia!kreativity!ako!takej.!!

!

V!jednom!z!rozhovorov!v!novinách!ma!nazvali!„kráľom!kreativity“.!Robím!síce!roky!slogany!i!názvy,!

učím!predmet!kreativita!v!reklame,!ku!ktorému!práve!píšem!túto!knižku.!No!isto!viem,!že!tomu!tak!

nie! je.! Keď! však! autorizujete! rozhovor,! ktorý! s!vami! robilo! pekné! a!sympatické! dievča...! Tak! toto!

označenie!vyhodíte???!Nie,!nech!závidia!tí!viac,!či!menej!kreatívni...!

!

! Je! evidentné,! že! tak,! ako! sme! sa! pokúšali! zadefinovať! si! kreativitu,! treba! pomenovať! aj!

originalitu,! ktorá! vedie! napríklad! k!tzv.! čistej! tvorbe.! Ako! si! ju! zadefinujeme,! tak!môžeme! potom!

posúdiť!jej!mieru!v!konkrétnych!výtvoroch.!Vytvoriť!racionálnu,!logickú!konštrukciu,!ktorá!sa!môže!

tváriť! náramne! vedecky,! no!mala! by! vystihovať! situáciu! v! praxi.! Pokúsil! som! sa! o! to! i! vo! svojich!

slovníkoch!reklamy!(Abeceda!reklamy!1997,!Reklama!2000,!Nová!abeceda!reklamy!2003),!resp.!aj!

v!našom! novom! spoločnom! československom! Veľkom! slovníku! marketingových! komunikácií!

(2012):!!

“originalita! –! (lat.)! původnost,! osobitost,! myšlenková! a! tvůrčí! samostatnost,! resp.! svéráznost,!

zvláštnost! hlavní! myšlenkové! náplně! –! základní! princip! reklamy,! bez! něhož! by! v! současné!

informační!explozi!vůbec!nedošlo!k!ovlivnění!recipientů!v!konkurenci!s!ostatními!výpověďmi.!Váže!

se!především!k!propagačním!prostředkům,!k! jejich!obsahu,! formě,! rozsevu,! resp.!k!nosiči,! kterým!

bude!výpověď!šířena,!nebo!ojediněle!k!dalším!komponentum!komunikačního!procesu.!Myšlenková!

originalita! nesmí! být! realizována! na! úkor! srozumitelnosti.! Bezprostředně! je! spjata! s! kreativitou,!

která!je!předpokladem!pro!vznik!originálního!uměleckého!díla,!resp.!reklamního!prostředku.”31!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
31 Jurášková, Horňák, 2012, s. 152 
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! Definovať! originalitu! je! však! ľahké! i!ťažké! súčasne.! Vieme,! že! originálne! je! niečo! nové,!

pôvodné,! svojské...! Ale! kto!dokáže! objektívne!posúdiť! či! to! nové!už!nebolo,! či! to! pôvodné! takisto!

a!svojské!je!svojské!nielen!pre!konkrétneho!autora.!!

!!!!!!!Výraz! „prvý”! považujem! za! mimoriadne! účinný! v! marketingu! i! v! reklame.! Je! vyjadrením!

originality.!David!Ogilvy!hovorí! o! stále! účinnom!využití! slova!nový.!Myslím,! že!podobný! vplyv!na!

recipienta!má! !aj!slovo!prvý.!Prvý!neznamená!úspech! len!v!športe.!Prvá!pusa,!cigareta,!prvá!cesta!

lietadlom...!Pamätá!sa!spravidla!lepšie!ako!tá!druhá.!Podobné!je!to!aj!s!tovarom,!s!akciou.!

Použiť!slovo!prvý!v!informácii!o!produkte!je!reklama,!no!a!vymyslieť!ako!prvý,!naozaj!nový!produkt!

je!marketing.!Nový!produkt!musí!byť!užitočný.!No!a!reklama!tiež,!ale!musí!sa!aj!pamätať.!Je!úžasné,!

ak!sa!nám!podarí!úspešne!jedno!i!druhé.!Po!majstrovstvách!sveta!si!možno!ľudia!pamätajú!aj!meno!

druhého!športovca,!ale!!prvý!zostáva!prvým...!

Polemík! na! túto! tému! je! pomaly! viac! ako! čo! bolo! skôr?! Či! vajce,! alebo! sliepka.! Existuje! vôbec!

primárna,! originálna! kreativita,! t.! j.! potencia! vymyslieť,! či! vytvoriť! niečo! nové?! Alebo! je! len!

sekundárna.!Pritom!originalitu!považujeme!za! jej! základný!postulát.! Skúsme! si! ju!priblížiť!na!pár!

variantoch.!

Tvorba! objektu! už! vytvoreného,! objavu! niečoho! už! objaveného...! bez! vedomia! subjektu! –! isto!

kreatívna,!no!pre!autora!smutná!záležitosť;!

Tvorba! objektu! už! vytvoreného,! objavu! niečoho! už! objaveného...! s! vedomím! subjektu! b! výsostne!

neetická!záležitosť;!

Tvorba!nového!objektu!na!základe!poznaných!objavov,!či!existujúcich!artefaktov!–!postprodukcia;!

Ready!made!–!!zbavenie!predmetu!primárnej!funkcie!a!jeho!zasadenie!do!nového!kontextu;!

Čistá!tvorba!–!vytvorenie!niečoho!nového!čo!tu!ešte!nebolo!–!ideálna,!originálna!kreativita;!

! !
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!!!!!!!! !

Originalita!„natvrdo“!ale!2!kráľovné!by!nemali!byť!ani!na!trhu!s!minerálnymi!vodami...!

!

!

! Viac!možností!pre!našu!potrebu!ani!netreba!uvádzať.! Zaujímavý! je!predovšetkým!konflikt!

medzi!postprodukciou!(resp.!jej!druhom!ready!made)!a!čistou!kreativitou.!Podľa!mnohých!autorov!

čistá,!originálna!neexistuje.!Tvrdia,!že!všetko!už!bolo!vymyslené!a!zdanlivo!nové,!originálne!výtvory!

sú!kombináciou!už!niečoho,!čo!bolo.!Aj!keby!tomu!tak!bolo,!tak!mám!svoje!protiargumenty:!

Ak!autor!vytvorí!niečo!nové,!na!základe!napr.!artefaktov!ktoré!nepoznal!–!nie! je!samo!o!sebe! jeho!

dielo!originálne?!

Čo!vynález!kníhtlače,!filmu,!televízie,!!lasera...!Vieme,!že!boli!spojením!starších!vynálezov,!no!nie!sú!

originálmi?!

Ale!predsa!aj!v!prvotnej!spoločnosti!prišiel!niekto!s!niečím!celkom!novým!–!originálnym!a!súčasne!

užitočným.!Niekto!musel!byť!prvý!!

Upozornením!na!podstatu!originality! sa!usilujeme!predovšetkým!o! to,! aby!najmä!mladí! tvorcovia!

prezentovali!čo! najoriginálnejšie! výtvory,! objavy,! či! artefakty.! Aby! boli! zrozumiteľné! i!užitočné.!

Lebo! príklon! k!definícii,! resp.! chápaniu,! že! všetko! už! bolo! vymyslené,! nás! môže! priviesť! nielen!

k!racionalite!poznania,!ale!aj!k!strate!ideálov.!K!pesimizmu,!neochote!riskovať,!strachu!z!tvorby.!

„Dobře+ se+ ožeň/vdej!+ Vztahy+ jsou+ už+ tak+ dost+ zložité,+ ale+ partnerský+ život+ s+člověkem+ posedlým+

kreatívním+ zápalem,+ to+ chce+ teprve+ odolnou+ náturu.+ Většinou+ to+ vyžaduje+ stát+ se+ mu+ služkou,+

kuchařkou,+motivační+řečnicí,+matkou,+editorkou+–+a+to+všechno+najednou“.+

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Austin!Kleon!

!
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Kreativita!a!originalita!podľa!Kleona!

Kreativitu!a!originalitu!môžeme!chápať!aj!vážne,!ako!to!hoci!s!vtipom!urobil!Austin!Kleon!

vo! svojej! knižke! „Kraď! jako! umělec“! s!podtitulom:! 10! věcí,! které! Ti! nikdo! neřekl!

o!kreativite.“! Týka! sa! predovšetkým! umeleckej! tvorby.! Zacitujme! základnú! myšlienku:!

„Každého!umělce!se!občas!někdo!zeptá:!b!Kam!na!ty!nápady!chodíte?b!Poctivý!odpovídá!–!

Kradu! je.“32! Aj! tu! však! ide! skôr! o!otázku! zadefinovania.! Teraz! o!podstatu! odcudzenia.!

Krádež!chápe!ako!inšpiráciu!tým!najlepším!a!pretvorenie!v!umelcovom!vnútri.!Jeho!rady!

v!publikácii! sú! naozaj! veľmi! užitočné.! ! ! Nabáda,! aby! sme! študovali! svojich! obľúbených!

majstrov! a!hľadali! ich! odkaz,! boli! zvedaví,! hľadali! čo! najviac! informácií! o!svojich!

obľúbených!autoroch!a!ich!artefaktoch,!obklopovali!sa!fotografiami!týchto!umelcov!a!ich!

dielami.! Vlastnú! tvorbu! by! sme! mali! začínať! kopírovaním! a!až! na! jeho! konci! nájdeme!

sami!seba,!mali!by!sme!napísať!knihu,!ktorú!by!sme!si!radi!prečítali,!mať!koníčky,!naučiť!

sa! nude,! hľadať! si! priateľov,! nerobiť! si! nepriateľov,! obklopovať! sa! talentami! (ak! ste!

najtalentovanejší! nájdite! si! iných),! urobiť! si! kalendár! tvorby,! byť! vytrvalý....33! Malá!

a!skvelá!knižka,!mladého!a!vtipného!texaského!básnika! i!reklamného!textára.!Zaujímavé!

je,! že! tu!nájdeme!nielen! !viacero!esenciálnych!charakteristík! tvorivých!osobností,! ale!aj!

zásad!pozitívneho!myslenia.!!

!

Dálky+a+exotika+ jsou+ tajným+elixírem+kreativity.+Když+ se+z+cest+vrátíme+domu,+ je+ to+ tam+pořád+stejné.+

V+našich+hlavách+se+ale+něco+změnilo:+a+to+mění+všechno+ostatní.+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Johan!Lehrer!

!

Naši!študenti!sú!naozaj!šikovní!a!kreatívni.!Pri!každoročnom!výbere!cca.!každého!desiateho,!ktorý!

prejde!aj! talentovou!skúškou,! je! to!aj!pochopiteľné.!Už!pri!prvom!našom!stretnutí! im!hovorím,!že!

okamihom!prijatia!sú!lepší!ako!celý!náš!pedagogický!zbor...!!

Napriek! tomu! sa!mi! zdajú! niektoré! ich! výtvory! už! originálne!menej.! Dať! na! plagáty,! či! pozvánky!

svojho! vedúceho! katedry! je! možno! zábavné,! no! opakovaním! v!priebehu! rokov! ! to! stráca! na!

originalite!i!na!vtipe.!Opakovanie!je!možno!matkou!múdrosti...!No!s!originalitou!je!to!horšie....!Aj!keď!

je! tu! azda! miera! originality! skrytá! v!metamorfózach! ich! stvárnenia.! Skrátka,! ako! vždy.! Obsah!

a!forma...!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
32 Kleon, 2012, s. 13 
33 Kleon, c.d. s. 17-146 
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!

!!!!!!! !!

!

No! ten! s! „apoštolom“! som! nakoniec! cenzúroval.! Ako! autor! etického! kódexu,! by! som! by! som! si!

pripadal!dosť!trápne,!keby!som!zosmiešňoval!cítenie!veriacich...!Skrátka!vodu!kázať!a!piť!víno...!

!!! !!!!!! !!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

O!originalitu!som!sa!pokúsil!aj!pri!tvorbe!svadobného!oznámenia!pre!svojho!syna!a!nevestu.!V!štýle!

Jánošíka!boli!aj!fľaše!vína.!Originálne!to!azda!ako!tak!bolo,!hostia!si!brali!ako!výslužku!viac!fliaš!vína!

s!touto!etiketou!ako!tvrdého!alkoholu.!Takže!to!bolo!vlastne!aj!„užitočné“.!
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! !

!!!!!!!!!!!!!!
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Princípy!a!funkcie!kreativity!!!

Ak! princíp! chápeme! správne! ako! zásadu,! ktorej! opakovaným! dodržiavaním! prispejeme!

k!uskutočneniu! niečoho! užitočného,! tak! pochopíme! aj! ďalšie! spojitosti.! V!prvom! rade,! že! princíp,!

resp.!zásada!je!príbuzná!kritériu!tvorivosti,!podľa!ktorého!artefakt!posudzujeme.!Okrem!toho!však!

potvrdzuje!aj!blízku!spojitosť!kreativity!a!reklamy!vôbec.!!!!

Keď!som!sa!pred!mnohými! rokmi!usiloval! vystihnúť! základné!princípy! reklamy!ako!myšlienkovú!

originalitu,!pravdivosť,!vedeckosť!a!spoločenskú!užitočnosť,!tak!som!netušil,!že!v!súčasnosti!prídem!

až! k!takej! zhode.! Takže,! ak! dodržíme! aspoň! tieto! základné! postuláty,! tak! by! mohla! byť! aj! naša!

reklama!kreatívna.!!

Podobnosť!čisto!náhodná?!

!!!!!!!!!!!!Princípy!kreativity!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!Ullrich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!Princípy!reklamy!

!!!!!!!!!!!!!Horňák!

!Originalita! !Originalita!

Flexibilita! Pravdivosť!

Senzitivita! Vedeckosť!

Premennosť! Spoločenský!prospech!

Nonkonformizmu!! Úžitku!a!aplikovateľnosti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Aj! z!vyššie! uvedených! definícií! vyplýva! jednoznačne,! že! podstatou! kreativity! je! originalita!

a!užitočnosť.!Bez!ohľadu!na!to,!či!Ullrich!chápal!pod!princípmi!osobnostné!znaky,!či!nosné!zásady!

pri! uskutočňovaní! tejto! aktivity.! ! Preto! za! základné! znaky,! resp.! princípy,! ktoré! by! sme!mali! pri!

tvorbe! dodržiavať,! ktoré! sú! súčasne! kritériom! kreativity! ! i!reklamy,! považujeme! myšlienkovú!

originalitu!a!užitočnosť.!!!

!!!!!

!Princíp!myšlienkovej! originality! b! je! pre! oblasť! kreativity! a! reklamy! primárny.! Bez!myšlienkovej!

originality! totiž! nie! ! je! pravdepodobné,! že! ! výpoveď,! artefakt! obstojí! v! konkurencii! ! iných.! A! v!

takomto! prípade! ! nepôsobí! ! efektívne,! t.j.! ! nevznikne!optimálne! nadviazanie! ! komunikačného!

procesu!!s!potenciálnym!recipientom.!Alebo!ak!nevznikne!vôbec.!Artefakt,!či!reklamný!prostriedok!

ostanú!nepovšimnuté.!No!!a!tak!sa!!stráca!!samotná!!podstata!kreativity!v!reklame.!!
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!

!!!Princíp! užitočnosti,! resp.! spoločenského! prospechu! b! patrí! takisto! k! základným! ! princípom!

kreativity! v! ! reklame.! Vyjadruje! totiž! ideál,! aby! aktivita! slúžila! nielen! na! vyvolanie! pozornosti! a!

záujem! recipienta,! ale! aby! bola! preňho! i!užitočná.! Môže! to! byť! informácia,! služba,! artefakt! –!

produkt.! Má! slúžiť! na!informovanie! ! a! formovanie! recipientov,! ! ale! rovnako! aj! všetkých!

zúčastnených!zložiek!komunikačného!procesu!

!v!zmysle!stimulovať!ich!!k!záujmu!(napr.!ku!kúpe!tovaru),!ale!aj!formovanie!jedinca,!jeho!okolia,!t.!j.!

i!spoločenských! skupín.! Pod! ! spoločenským! prospechom!možno! chápať! ! na! ! základe! právnych! a!

etických! kritérií! aj! ochranu! recipienta! pred! propagáciou! násilia,! nadmerného! užívania! alkoholu,!

tabakových!výrobkov,!liekov,!ochranu!jeho!súkromia,!mravnej!!úrovne!detí!atď.!

+

Čím+viac+toho+vieme+o+ostatných,+tým+lepšie+pochopíme+sami+seba.+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B.!F.!Skinner!

!

Funkcie!kreativity!

S! funkciami! kreativity! sa! v! odbornej! literatúre! veľmi! nestretávame.! Ak,! tak! skôr! pri! označení!

kreatívnych! funkcií! fotoaparátu! v! reklame…,! alebo! pri! konkrétnych! funkciách! jedincov! v! rámci!

kreatívneho! biznisu.! Psychológovia! ju! chápu! skôr! ako! samotnú! funkciu,! resp.! jednu! z! funkcií!

psychiky!a!pod.!!

Pri! pohľade! na! funkcie! reklamy! (informatívna,! formatívna,! aktivizačná! a! zábavná),! ktoré! som!

vymedzil! vo! svojich! teoretických! prácach! (Teória! propagácie! 1990,! Abeceda! reklamy! 1997,!

Reklama! –! propagácia! –! public! relations! v!médiách! 1997,! Reklama! 2000,! Nová! abeceda! reklamy!

2003,! Reklama! –! 2010! atď.)! je! potrebné! vymedziť! aj! funkcie! kreativity,! ktorá! je! s! reklamou!

bezprostredne!spätá.!Jej!funkcie!sú!diametrálne!odlišné.!!

Vychádzajú! z! jej! znakov,! resp.! kritérií! výrazne! bezprostrednejšie! ako! je! tomu! v! marketingovej!

komunikácii.!Spoločné!princípy!obidvoch!aktivít!(myšlienková!originalita!a!spoločenská!užitočnosť)!

sa! do! funkcií! reklamy! premietajú! skôr! sprostredkovane! (myšlienkový! vtip! môže! prispieť! k!

aktivizácii,! resp.! aj! zábave! recipienta! a! pod.).! Informatívna! funkcia! reklamy! tiež! nie! je! celkom!

vlastná!kreativite.!O!čomsi!novom!nás!informuje!skôr!samotný!kreatívny!výtvor,!resp.!výpovede!o!

ňom.!Inak!tomu!je!pri!ostatných!uvedených!funkciách.!Áno!kreativita,!či!ako!proces,!resp.!výtvor!nás!

môžu! inšpirovať! –! aktivizovať! k! vlastným! kreatívnym! činom! ,! výtvorom! (obrazom,! románom…).!
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Takže!nás!môže!v! tomto!zmysle!v!podstate! informovať! i!aktivizovať.! !Úloha!aktivizácie! je! tu!však!

skôr! v! tom,! že! vedie! k! tvorivej! aktivite! subjektu! vo! všetkých! jej! možných! sférach! a! podobách.!

Podstata!funkcie!kreativity!spočíva!práve!v!dvoch!ďalších!funkciách,!predovšetkým!vo!formatívnej.!

V!každej!tvorivej!aktivite!človek!naozaj!pretvára!svoje!okolie!i!seba!samého.!No!a!tým,!že!pretvára!

okolie! –! vytvára! nové! artefakty! pôsobí!ďalej! na! recipientov! vnímajúcich! konkrétne! výtvory.! Táto!

užitočná!funkčná!podstata!kreativity!je!vyjadrením!jej!prepojenia!s!jej!princípmi,!ale!predovšetkým!

jej!dáva!mimoriadne!významný!sociálny!rozmer.!Ak!teda!neberieme!do!úvahy!produkciu!asociálov.!!

!

Záver!

Zábavná! funkcia! kreativity! je! evidentná! v! jej! viacerých! polohách.! Či! už! ju! vyjadrujú! pozitívne!

recipienti! pri! príjme! kreatívnych! informácií! (napr.! diváci! v! divadle! potleskom…),! alebo! tvorivým!

ošiaľom! samotného! tvorcu! pri! kreatívnom! akte.! Teda! či! už! ide! o! sféru! internú! (myšlienkové!

operácie,!vlastnosti,!znaky,!schopnosti…),!alebo!o!sféru!externú!(umenie,!objavy,!humor,!reklama)!

podstatnou!zostáva!funkcia!formatívna,!ale!aj!zábavná!pre!ich!užitočný!sociálny!náboj.!!

!
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!

!

TAJOMSTVO!KREATIVITY!II.!

Bariéry!a!mýty!v!oblasti!kreativity!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pavel!Horňák!

!

!

Abstrakt:! Bariéry! predstavujú! prekážky! tvorivej! činnosti,! ktoré! sú! schopné! obmedziť,! či! celkom!

odstaviť!kreatívny!potenciál!jedinca,!či!tímu!pri!riešení!konkrétnej!úlohy.!Logicky!sú!viaceré!z!nich!

práve!protipólom!znakov!kreatívnej!osobnosti!(napr.!odvaha!–!strach).!Niektoré!máme!vrodené,!no!

viaceré! z!nich! dokážeme! odstrániť.! Kreatívnymi! cvičeniami,! ale! v!prvom! rade! je! dôležité! si! ich!

pomenovať,!uvedomiť.!

Kľúčové!slová:!bariéry,!mýty,!kreativita,!respondenti,!originalita,!flexibilita,!empatia!

!

Abstract:! The!barriers! represent! difficulties! of! creative! activity.! They! are! able! restrain! or! stop!

creative! potential! of! individuals! or! teams! during! the! task! solving.! Most! of! them! are! logically!

a!counterpoint!of!creative!personality!sign!(e.g.!couragebfear).!Some!of!them!are!innative,!but!most!

of!them!can!be!removed!thanks!creative!exercises.!It!is!very!important!to!name!them!and!remember!

for!first.!

!

Key!words:!barriers,!myths,!creativity,!respondents,!originality,!flexibility,!empathy!

!
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Bariéry!kreativity!

! Bariéry!sú!teda!problémy,!ktoré!nám!zabraňujú!uskutočňovať!naše!plány!a!predsavzatia.!Ak!

si!uvedomíme,!že!tieto!problémy!vyplývajú!z!vlastností!nášho!mozgu!a!tela,!resp.!jeho!prepojení,!tak!

je! tu! evidentná! analógia! s!bariérami! kreativity.! Plány! a!predsavzatia! totiž! uskutočňujeme! práve!

kreatívnym! procesom,! t.j.! myšlienkovými! operáciami! (činnosť! mozgu)! a!tvorivým! fyzickým!

procesom! (fyzický! organizmus! –! naše! telo).! Jeden! z!najuznávanejších! priekopníkov! pozitívneho!

myslenia,!myšlienkových!máp!–!mind!maps,!ale!aj!tvorivosti!komplexne!už!spomínaný!Tony!Buzan!

uskutočnil! v!priebehu! rokov! prieskum! veľmi! serióznej! vzorky! z!hľadiska! sociobdemografických!

znakov! (vek,! pohlavie,! vzdelanie,! povolanie,! kontinent...).! Výsledky! potvrdili! zhodu! základných!

problémov!bez!ohľadu!na!tieto!znaky,!či!postavenie!respondentov.!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Buzan,!2003,!s.!21);!

! Pri!pohľade!na!uvedené!problémy!v!kontexte!s!nižšie!uvedenými!bariérami!kreativity!však!!

vidíme! aj! ich! bezprostrednú! spojitosť.! Niektoré! sú! zviazané! identicky! b! bezprostredne,! či! už! sa!

týkajú! mentálnych,! (asociácie,! duševná! pružnosť,! lenivosť,! slabá! vôľa,! strach! z!neúspechu,!

nesmelosť...)! resp.! fyzických! dispozícií! (únava,! fyzická! zdatnosť,! vytrvalosť,! strava)! ! iné!

sprostredkovane! (depresie,! problémy! so! sexom,! úbytok! pamäte...),! no! pri! pozornejšej! analýze!

zistíme,!že!sa!kreativity!dotýkajú!vlastne!všetky!uvedené!problémy...!

Vyplýva!nám!z!toho!viacero!záverov.!Predovšetkým,!že!jednou!z!hlavných!príčin!aj!bariér!kreativity!

je!stres,!negatívne!myslenie!a!zanedbávanie!starostlivosti!o!svoje!telo.! !Okrem!toho!nás!to!vedie!aj!
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k!pochopeniu,!že!objektívne!problémy!sú!aj!problémom!v!kreativite,! t.! j.!že!kreativita! je!podstatou!

nášho! celkového! myslenia! i!činnosti.! Aj! v!tomto! prípade! nechápeme! kreativitu! ako! niečo,! čo! je!

vlastné!len!niektorým!výnimočným!jedincom,!ale!ako!tvorivosť,!ktorá!je!vlastná!nám!všetkým.!!

! Naše! duševné! operácie! sú! základom! tvorivého!myslenia,! ktoré! determinujú! i!naše! fyzické!

činy!a!pretvárajú!ich!na!činy!kreatívne.!Kreativita!človeka!vyplýva!z!jeho!talentu,!ktorý!zdedil!a!má!

šancu!ju!rozvinúť,!z!duševných!vlastností,!ale!aj!fyzických!daností,!ktoré!môže!rozvíjať!podobne!ako!

kreatívne! činnosti,! ktoré!môže! rozvíjať,! resp.! trénovať.! ! No! často!mu! v!tom!môžu! zabrániť! práve!

bariéry! kreativity.! Sú! to! spravidla! skutočnosti,! ktoré! blokujú! naše! základné! psychické! procesy!

(vnímanie,! pamäť,! city,! vôľa,! intelekt),! ale! aj! tie,! ktoré! obmedzujú! kreatívne! vlastnosti! našej!

osobnosti!(záujmy,!schopnosti,!temperament!a!charakter).!

!

K!identifikácii! bariér! môžeme! dospieť! aj! vytvorením! opozitných! kategórií! k!základným! znakom!

resp.!vlastnostiam!osobnosti:!!

Originalita!!!→!!!KONZERVATIVIZMUS!a!neadekvátne!chápanie!tradícií!a!zvykov!vytvárajú!často!len!

plagiáty!a!klišé;!!

Odvaha,!Ochota!riskovať!→! ! !STRACH! je! jedným!z!najväčších!nepriateľov!kreativity!a!vedie!nielen!

k!nekvalitným!produktom,!ale!často!aj!k!znemožneniu!celého!úsilia;!

Empatia!!!!→!!!APATIA!je!opozitnou!kategóriu!nielen!voči!potrebnému!vcíteniu!sa!do!problému,!ale!

bráni! aj! širokému! záujmovému! spektru,! resp.! aj! zvedavosti,! ktoré! sú! pre! kreatívnu! osobnosť!

typické;!!

Flexibilita! !→! !NEPRUŽNOSŤ,! !neschopnosť!meniť!uhol!pohľadu,!či!absencia!schopnosti!vymyslieť!

multifunkčné!využitie,!resp.!riešenie!problému;!

Vytrvalosť! ! →! ! ! LENIVOSŤ! je! bariérou! nielen! proti! vytrvalosti,! ale! aj! elaborácii! –! schopnosti!

vypracovať!detailné!riešenie!problému,!pretože!zabráni!rozvoj!kreatívneho!procesu;!

!

Uviesť! by! sme! mohli! aj! ďalšie! opozitné! kategórie,! akými! sú! napr.! zmysel! pre! humor! prehnaná!

serióznosť,!nonkonformizmus!!→!!konformita,!ale!zaiste!aj!ostatné!znaky!ako!sú!fluencia,!redefinícia!

atď.! ! Užitočnosť! sem! nezaraďujeme! len! preto,! že! je! skôr! vlastnosťou! vytvoreného! artefaktu! ako!

osobnosti.!!Nebolo!však!zmyslom!uviesť!ich!komplexnú!charakteristiku,!ale!hlavne!upozorniť!na!ich!

podstatu! a!charakter! aj! preto,! aby! sme! pri! voľbe! vhodných! metód! vyberali! nielen! cvičenia! na!

prehlbovanie!pozitívnych!kreatívnych!čŕt,!ale!aj!techník!odstraňujúcich!spomenuté!bariéry.!
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! !Kategorizáciu!bariér,!ktorá!vychádza!z!vlastností!osobnosti,!resp.! jej!psychických!procesov!

uvádza! aj! Weberová.! ! Predstavujú! skôr! príčinu! neakceptovania! riešenia! problému.! ! Za! základné!

bariéry!kreativity!považuje!strach!z!omylov,!následkov,!zo!zmien,!ale!aj!zvyk,!náchylnosť!k!čiernob

bielemu! riešeniu,! jednostranné! posudzovanie! situácie! a!neochotu! pracovníkov! zapojiť! sa! do!

hľadania! kreatívnych! riešení.34! I!tu! je! evidentný! opozitný! charakter! voči! pozitívnym! kreatívnym!

vlastnostiam! osobnosti! (strach! –! odvaha,! zvyk! –! originalita! a!redefinícia,! čiernobbiele! riešenie!

a!jednostrannosť!–!fluencia,!flexibilta!a!pod.).!!

Špecifickým! príkladom!psychických! bariér! kreativity! sú! obranné!mechanizmy! osobnosti,! ktorými!

reaguje!na!riešenie!predložených!úloh.!Podľa!zástupcov!analytickej!psychológie!(Freud,!Adler,!Jung)!

sem! patrí! predovšetkým! prejav! nesúhlasu,! neschopnosti! sa! stotožniť! s!riešením! úlohy,! resp.!

neschopnosti!ju!vyriešiť:!!

!a,!agresia!–!neadekvátne!útočné!správanie!!b,!regresia!–!návrat!ku!konzervatívnemu!osvedčenému!

modelu!riešenia!problému!!c,!projekcia!–!premietanie!psychických!celkov!do!jednania!iných!osôb!!!d,!

racionalizácia! –! racionálne! zdôvodňovanie! prečo! sa! problém! nedá! vyriešiť! ! ! e,! útek! pred!

problémom.! Tento! rozdelil! J.! P.! Guillford! na! útek! prostredníctvom! nevedomého! prehliadania!

problému,!jeho!nivelizáciou!bagatelizáciou,!resp.!podcenením!jeho!závažnosti!–!autismus!a!útekom!

pred! realizáciou! problému,! napriek! jeho! myšlienkovému! vyriešeniu.35! ! Uvedené! bariéry!

predstavujú! z!chronologického! hľadiska! skôr! následok! –! reagenciu! ! recipienta! na! pre! neho!

neadekvátny! podnet,! ktorý! sa! prejavuje! jeho! správaním! po! predložení! problému.! Bariérou!

kreatívneho!riešenia!je!však!jednoznačne.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Príčiny!kreatívneho!riešenia!problémov!spracoval!voľne!podľa!Howarda36!Žák.!Jeho!kategorizácia!

obsahuje!nasledovné!tieto!charakteristiky:!

Patrí! sem! prílišná! kritická! povaha! jedinca,! ktorý! nie! je! ochotný!meniť! svoje! názory,! ! ktorý! býva!

nazývaný!aj!psychoskleróza.!Evidentná!je!tu!aj!absencia!originality.!Druh!osobnosti!predurčuje!ako!

tvorivejších! skôr! extrovertov! ako! introvertných! jedincov! a!tiež! sangvinikov! a!cholerikov! oproti!

melancholikom! a!flegmatikom.! Zlá! diéta! a!zlá! telesná! kondícia! sú! vyjadrením! prepojenia! vhodnej!

stravy! a!starostlivosť! o!svoje! telo! (cvičenie,! oddych).! Strach! (z! odmietnutia! riešenia,!nezvládnutia!

úlohy,!osobného!zosmiešnenia,!straty!hrdosti,!nedostatočne!kreatívneho!procesu!a!výstupu!a!pod.),!

netvorivý! spôsob! riešenia! konfliktu,! či! vysoko! vyvinuté! super! ego! sú! ďalšími! príčinami!

reprezentujúcimi! predovšetkým! vlastnosti! jedinca.! ! Ako! ďalšie! uvádza! prevahu! ľavej! mozgovej!

hemisféry,! keďže! optimálnym! je! rozvoj! obidvoch! hemisfér! a!konzervatívne! zvyklosti! ako! obavy!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
34 Weberová, 2013, s. 153 
35 Žák, 2004, s. 62- 69 
36 Howard, P.J., Příručka pro uživatele mozku. Praha: Portál, 1998 
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z!narušenia! existujúceho! systému.! Osobnostných! kreatívnych! znakov! sa! týka! aj! myšlienková!

nepružnosť,! neschopnosť! meniť! uhol! pohľadu! (podobne! ako! pri! kritickej! povahe! ide!

o!nedostatočnú! flexibilitu)! a!pesimizmus.! Nevhodné! otázky! môžu! vyjadrovať! nevhodný! výber!

zvolenej! techniky,! či! metódy! riešenia,! ale! aj! zlé! zadanie! zadávateľa,! podobne! ako! potreba! moci!

a!kontroly,!ktorá!sa!môže!týkať!zadávateľa,!ale!aj!vedúceho!kreatívneho!tímu.!Zlý!stav!skupiny!môže!

prameniť!z!nevhodného!výberu! jeho!účastníkov,!ale!aj! ich!vedenia,! čo!môže!negatívne!vplývať!na!

ich!nálady,!teda!aj!kreatívny!výkon.!Časová!tieseň!je!bezpochyby!ďalšou!brzdou!kreativity,!rovnako,!

ako! nesúmernosť! úkolu! a!schopností,! ktoré! bývajú! riešené! odmietnutím,! úpravou! zadania,! ale! aj!

pozitívnym!tvorivým!riešením!zvládnutia!problematickej!úlohy.37!

Už!z!pohľadu!na!uvedené!príčiny!je!evidentné!ich!vzájomné!prekrývanie.!Nielen!opakovanie!emócie!

strachu,!ale!aj!synonymické!označovanie!problémov!(útek!–!odmietnutie,!regresia!–!konzervatívne!

zvyklosti!a!pod.).!To!však!len!potvrdzuje!validitu!opakovaných!javov,!napriek!tomu,!!že!v!poslednom!

členení! prichádza! k!prelínaniu! fyzických! a!duševných,! resp.! osobnostných! a!skupinových! príčin!

bariér.! Vysvetlením! je! postihnutie! čo! najkomplexnejších! javov,! ktoré! nám! kreativitu! komplikujú,!

resp.!aj!znemožňujú.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kategorizácií! bariér! myslenia! je! množstvo.! Azda! najznámejšiu,! najuznávanejšiu,! resp.!

najcitovanejšiu! z!nich! vytvoril! ! Adams.! Ide! o! všeobecne! uznávanú! kategorizáciu! bariér! tvorivého!

myslenia,!ktoré!rozdelil!do!štyroch!skupín:!!

• percepčné!bariéry;!

• bariéry!kultúry!a!prostredia;!!

• emočné!bariéry;!!

• intelektové!a!výrazové!bariéry;38!

!

Percepčné!bariéry!!

Medzi! bariéry! vnímania! zaraďuje! Adams! predovšetkým! nedokonalé! a!zlé! vymedzenie! problému,!

autokritického! riešiteľa,! presýtenosť! informácií,! neschopnosť! vidieť! problém! z!viacerých! hľadísk,!

resp.!videnie!problému!tak,!ako!ho!chcú!iní!a!slabé!využívanie!všetkých!zmyslov.!

Pri! pohľade! na! tieto! bariéry! je! evidentné,! že! časť! z!nich! prichádza! z!externého! prostredia!

(vnucovanie!názoru,!zlé!vymedzenie!problému),!no!riešiteľ!úlohy!pri!nedostatku!odvahy,!flexibility!

(nenazeranie! na! problém! z!rôznych! hľadísk)! resp.! pri! nedostatku! vedomostí,! informácií!

a!skúseností! môže! toto! vymedzenie! prevziať.! Absencia! flexibility,! ale! aj! originality! a!odvahy! je!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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príčinou! autokracie! riešiteľa,! ktorý! sa! prikloní! k!tradičnému! riešeniu.! Pomôcť! nám! tu! môže!

samozrejme! relax,! ale! aj! využívanie! všetkých! zmyslov! umožňujúce! dostatočný! nadhľad! nad!

situáciou,! vhodnú! selekciu! redundantných! informácií,! ale! pomáha! aj! komplexné! nazeraniu! na!

problém.!Už!pri!tejto!prvej!skupine!bariér!si!uvedomujeme!ich!vzájomnú!interakciu,!resp.!interakciu!

kreatívnych!vlastností!osobnosti,!ktorými!sa!môžeme!pred!ich!pôsobením!brániť.!!

!„Skrátka+„vytvoriť+si+bariéry+proti+bariéram...“+

!

Bariéry!kultúry!a!prostredia!!

! Sem! zaraďuje! Adams! pôsobenie! kultúrnych! a!referenčných! vzorov,! z!ktorých! viacero!

(fantázia! je! zbytočná,! hravosť! je! doménou! detí,! humor! nepôsobí! stimulujúco,! všetko! vyriešia!

peniaze)! možno! zaradiť! skôr! do! oblasti! nepravdivých! mýtov.! Stotožnenie! s!týmito! názormi!

kreativitu!skutočne!blokuje.!Fantázia,!hravosť,!či!humor!sú!naopak!pre!kreativitu!nevyhnutnosťou.!

Fantázia! je!bezprostredne!spätá! s!množstvom!nápadov! (fluencia),! ale!aj! s!originalitou,! flexibilitou,!

redefíníciou! a!ďalšími! znakmi! tvorivej! osobnosti.! Hravosť! predurčuje! nielen! hru! s! „hračkami“!

(predmetmi,! ktoré! nás! zabavia! bez! ohľadu! na! vek! a!pod.),! ale! aj! kolektívne! hry,! či! hravosť!

v!tvorivom!procese!napr.!maľbe,!ale!aj!s!myšlienkami.!Okrem!toho!treba!dôležitosť!hry!zdôrazniť!aj!

Komenského! myšlienkou! „Učenie! hrou“.! Vyjadruje! totiž! potrebné! prepojenie! ľavej! a!pravej!

hemisféry!nášho!mozgu.! Zážitkové! vzdelávanie! je! príkladom! toho,! že! si! osvojujeme!poznatky!bez!

toho,!aby!nás!obmedzovali,!vlastným!pričinením!sa!synergicky!rozvíjajú!nielen!naše!vedomosti,!ale!

v!prepojení! aj! kreativita.! Humor! je! pochopiteľne! jednoznačne! stimulujúci,! je! nielen! špecifikom!

kreativity,!ale!aj!jej!samostatnou!sférou,!!i!keď!sú!výnimočné!situácie,!keď!je!vzhľadom!na!charakter!

problému!nevhodný.! ! Tu! pomáha! predovšetkým! empatia,! ale! aj! radosť! z!tvorivej! práce! a!odvaha,!

nonkonformizmus...!No!a!peniaze,!ktoré!pochopiteľne!ťažko!pomôžu!dodať!kreatívnu!myšlienku,!sú!

nevyhnutné!pre!realizáciu!konkrétneho!nápadu.!!

! Okrem! týchto! bariér! ešte! autor! uvádza! v!tejto! skupine! protiklad! tradície! vs.! dynamická!

zmena! a! tabuizovanie! prístupov.! No! napriek! kultúrnemu! významu! tradícií! v!oblasti! kreativity!

pôsobia! retardujúco! tak,! ako! aj! zakázané! oblasti,! prístupy,! či! činnosti.! K!bariéram! prostredia!

môžeme!pochopiteľne!zaradiť!aj!nevhodné!rušivé!prostredie!(zima,!hluk,!absencia!pohodlia...),!ale!

aj!zlý!stav!skupiny,!či!časovú!tieseň,!!ktoré!uvádza!v!bariérach!Žák.!!Časovú!tieseň!však!možno!tiež!

riešiť,! napríklad! prijímaním! reálnych! úloh! v!reálnych! časových! reláciách,! stanovením! vlastných!

priorít,! resp.! zanechaním! nezmyselných! stereotypov,! plánovaním,! pozitívnym! myslením! atď.!

(bližšie!uvádzam!v!návodoch!v!závere!publikácie).!!!!

!
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Emočné!bariéry!

! Medzi!túto!skupinu!bariér!zaraďuje!Adams:!strach!urobiť!chybu,!riskovať,!nechuť!preniknúť!

do! zdanlivého! chaosu.!Inklinovanie! k! hodnoteniu! nápadov! ako! ich! tvoriť,!neschopnosť! „nechať!

nápady! v!inkubácii“,! nereagovanie! na! výzvu,! veľkú! zainteresovanosť! na! rýchlom! riešení,!chybnú!

predstavivosť,!lenivosť!a!neschopnosť!odlíšiť!realitu!od!fantázie.!!

! Strach,! nechuť! riskovať,! či! vniesť! poriadok! do! chaosu! môžeme! podobne! ako! aj! lenivosť!

považovať!za!zrkadlový!odraz!vlastností!kreatívnej!osobnosti!(odvaha,!ochota!riskovať...).!Strach!tu!

hodnotíme! jednoznačne!ako!dominantnú!bariéru,! ktorá!predurčuje!ďalšie,! ktoré! tu!uvádzame.! Zo!

strachu! vyplýva! neochota! riskovať! a!tak! často! ide! len! o!tvorivosť! v!malom! rozsahu,! resp.! skôr!

o!posudzovanie! ako!o! tvorbu.!Takisto!bráni! spolu! s!lenivosťou!možnosti! preniknúť!do! zdanlivého!

chaosu,! v!niektorých! prípadoch! aj! do! nereagovania! na! výzvu.! Tu! však! je! príčinou! skôr! nulová!

motivácia,! ktorú! možno! podporiť! vhodnou! výzvou,! resp.! odmenou.! Neurotická! snaha! čo! najskôr!

vyriešiť! problém! tu! nie! je! opakom! lenivosti,! ale! skôr! povrchnosti! „mať! niečo! z!krku“.! ! Z!tejto!

nefunkčnej!rýchlosti!často!vyplýva!aj!„neschopnosť!nechať!nápady!v!inkubácii“,!dať!im!potrebný!čas!

a!nadhľad.! Riešením! je! okrem! množstva! cvičení! aj! oddych.! Je! to! práve! relax,! ktorý! s!vylúčením!

časovej!tiesne!nám!umožní!radosť!z!tvorby!(vstupu!do!zdanlivého!chaosu),!ktorá!eliminuje!lenivosť!

a!v!značnej! miere! i!strach.! Chybná! predstavivosť,! resp.! aj! neschopnosť! odlíšiť! realitu! od! fantázie!

kreativite! bráni! bezpochyby.! No! dovolíme! si! ich! zaradiť! skôr! do! oblasti! bariér! pamäte,! ktoré!

pridávame!k!bariéram!pána!Adamsa!v!ďalšom!texte!práce.!!

!
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Intelektové!!a!výrazové!bariéry!

V!tejto! kategórii! nachádzame! u!Adamsa! predovšetkým! nevhodné! spôsoby,! metódy,! techniky,!

stratégie!!riešenia!problémov,!resp.!myslenia!(intelektové!bariéry)!ale!aj!nevhodný!výber!jazyka!na!

zaznamenanie!riešeného!problému!(výrazové!bariéry).!

Tu! je! riešením! predovšetkým! poznanie! celej! šírky! spôsobov! riešenia,! ktoré! spolu! s!patričným!!

nadhľadom!a!skúsenosťou!umožnia!zvoliť!vhodnú,!nie!vždy!tú!istú!„osvedčenú“!stratégiu.!Problém!

môže! byť! aj! v!zlej! organizácii! práce,! aj! tu! pomáha! plánovanie.! Samozrejme! problém!môže! byť! aj!

v!samotnej!osobnosti!riešiteľa,!v!jeho!mentálnych,!resp.!intelektových!predpokladoch.!

!Jazykovú! neobratnosť! odstránia! vhodné! jazykové! cvičenia,! ktoré! urýchlia! potrebu! praktických!

skúseností.! Aj! pri! zjavnom! talente! sú! to! len! hodiny! a! hodiny! písania,! ktoré! zaručia! rýchlejšie,!

presnejšie,!no! i!objavnejšie,!kreatívnejšie!vyjadrenie!myšlienok.!Pri!písaní!na!počítači!sa!napríklad!

načisto! odbúrava! zaneprázdnenie! samotného! aktu! písania! –! „hľadania! písmeniek“! a!myslenie! sa!

sústreďuje! načisto! len! na! riešený! problém.! Podobne! je! tomu! pri! interpretácii! prostredníctvom!

kresby.!Cvičenia!pomáhajú!k!jednoduchosti!vyjadrenia,!ktoré!je!často!vhodnejšie!ako!verbálne.!Prax!

učí!aj!kombinácii!slovného!a!grafického!vyjadrenia.!!

V!literatúre!sa!možno!stretnúť!s!ďalšími!členeniami39:!zhŕňa! !najzákladnejšie!prekážky! tvorivosti!

do! štyroch! hlavných! bodov,! ktorými! sú:! predsudky,! nepružnosť,! zábrany! vo! vnímaní! problému! a!

nevhodné! postoje,! ale! aj! s!ďalšími! typmi! bariér,! ako! sú! napríklad! iracionálne! presvedčenia,!

hodnotenia!kreativity,!konformita!atď.!Je!evidentné,!že!sú!však!logickou!a!racionálnou!súčasťou!už!

vyššie!zverejnených!členení,!predovšetkým!Adamsa.!

Neskôr!svoje!rozdelenie!Adams!rozšíril!o!ďalšie!dva!okruhy40!!

• percepčné!bariéry;!

• bariéry!kultúry;!

• prostredia;!!

• emočné!bariéry;!!

• intelektové;!!

• výrazové!bariéry;!

!

Pri! pohľade! na! ne! však! zistíme,! že! vlastne! len! oddelil! bariéry! kultúry! a!prostredia! a!bariéry!

intelektové! a! výrazové! na! samostatné.! Členenie! Adamsa! považujeme! momentálne! za!
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najadekvátnejšie!vystihujúce!problematiku.!Polemizovať!s!ním!by!bolo!naivné.!No!napriek!tomu!si!

dovoľujeme! rozšíriť! ho! o!ďalšie! dva! okruhy:! o!bariéry! pamäti! a!vôle.! Podobne! ako! jeho! členenie!

(okrem! bariér! kultúry! a!prostredia)! vychádzame! z!psychických! funkcií,! ktoré! takto! budeme! mať!

zachytené! komplexnejšie.! ! Aj! tu! by! sme! sa! „opreli“! o!našu! kategorizáciu! uvedenú! pri! oblastiach!

kreativity!(interné!a!externé).!!!

!

Naše!členenie!by!potom!vyzeralo!takto:!

Interné!bariéry!vyplývajúce!z!psychických!procesov!osobnosti:!

• percepčné!bariéry;!!

• pamäťové!bariéry;!

• intelektové!a!inteligenčné!bariéry;!

• emocionálne!bariéry;!

• vôľové!bariéry;!

!

Externé! bariéry! ! nezávisia! od! vnútorných! stavov! jedinca! b! !ovplyvňujú! ho! skôr! okolité! sociálne!

skupiny,! resp.! realita! vôbec! (tma,! zima...),! t.! j.! podľa! Adamsa! ide! predovšetkým! o!bariéry! kultúry!

a!prostredia.! No! pri! zmenenom! uhle! pohľadu! by! sme! sem! mohli! zaradiť! aj! niektoré! z!interných!

príčin,!napr.!vnucovanie!názorov!a!pod.!!

!

Zdôvodnenie!pridaných!kategórií!môže!mať!dve!príčiny:!!

V!prvom!rade!preto,!že!tento!model!predstavuje!relatívne!komplexný!obraz!psychických!procesov!

osobnosti!akými!sú:!!

Vnímanie!–!(percepčné!bariéry)!b!ide!o!zapojenie!všetkých!6!zmyslov,!zvedavosť...!dobré!je!poznať!

aj!optické!klamy!–!dajú!sa!využiť!v!reklame!jednak!pri!pôsobení!a!jednak!pri!kreatívnych!cvičeniach,!

napr.!vymýšľať!nové!riešenia!propagačných!prostriedkov.!

Pamäť!–!(pamäťové!bariéry)!len!na!základe!pamäti!sme!schopní!vytvárať!nové!veci,!nielen!tým,!že!

by!boli!kombináciou!starých,!ale!aj!tým!že!si!pamätáme,!čo!už!bolo!tak,!aby!sme!sa!neopakovali...!Tu!

sú! dôležité! vlastnosti! pamäti! –! rýchlosť! zapamätania! si,! trvalosť! vnemu,! presnosť! a!rýchlosť!
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vybavenia!si!vnemu...41!Od!pamäti!sa!odvíjajú!aj!naše!predstavy!či!fantázia,!ktoré!sú!pre!kreativitu!

nenahraditeľné.!

Inteligencia!–!(intelektové!bariéry)!b!je!tiež!výrazne!potrebná,!no!vonkoncom!nie!jej!vrchná!hranica,!

ako!píšeme!v!mýtoch!optimálna!je!vyššia!priemerná!IQ,!takže!žiadni!géniovia!si!„nárok!na!kreativitu!

neuzurpujú...“!

City! –! (emočné! bariéry)! k! reklamnej! kreativite! nám! pomáhajú! aj! emotívne! procesy.! Jednak! tie,!!

ktoré! prebiehajú! v!nás! v! procese! tvorby! a!jednak! tie,! ktoré! chceme! vyvolať! u!recipientov.!!

K!pozitívnym!emóciám!exitujú! vždy! aj! ich!protipóly:! radosť! –! smútok,! láska!–!nenávisť,! odvaha!–!

strach,!smiech!–!plač...!Paradoxom!je,!že!v!reklame!sú!často!efektívne!aj!tie!negatívne,!ako!napríklad!

strach.!

!Vôľa! –! ! (vôľové! bariéry)! Ak! sa! pozrieme! na! vlastnosti! vôle:! „cieľavedomosť,! zásadovosť,!

rozhodnosť,! sebaovládanie,! vytrvalosť,! samostatnosť! a!iniciatíva42b! tu! tiež!nachádzame!primárne!

vlastnosti!kreatívnych!osobností.!Od!našej!vôle! závisia!predovšetkým! b! cieľavedomosť,! vytrvalosť!

a!iniciatíva.!!

No!a!v!druhom!rade!sme!pridali!ďalšie!kategórie!aj!preto,!že!predstavivosť!a!fantázia!patria!podľa!

psychológie! viac! do! oblasti! pamäte! ako! k! emóciám! a!vlastnosti! osobnosti,! akými! sú! napríklad!

vytrvalosť!a!pod.!patria!zasa!od!oblasti!vôle.!

Pri!uvedení!psychických!procesov! je!evidentné!aj! to,! že! tak,!ako!existujú!v!jednotlivých!oblastiach!

bariéry,! tak! existujú! ich! protipóly,! t.! j.! faktory,! ktoré! nám! dávajú! predpoklad! pre! úspešný! výkon!

kreatívnej!činnosti.!

Ďalšie! rozšírenie! bariér! by! bolo! možné! aj! podľa! základných! psychických! vlastností! osobností,!

ktorými! sú! záujmy,! schopnosti,! temperament! a!charakter.! Pri! analýze! jednotlivých!bariér! by! však!

prerozdelili!už!uvedené.!!

Psychické! vlastnosti! sú! komplikovaným! ! javom! b! psychológovia! sa! nevedia! ani! zhodnúť,! či! ich!

nazývať! vlastnosťami,! vektormi,! faktormi...43! !Nie! sú! dedičné,! no! vlohy! ktoré! získame!od! svojich!

predkov!môžeme!vo!vhodnom!prostredí!tvorivo!rozvíjať.!!

Záujmy!sú! takto!dôležitým!predpokladom!pre!ďalšie!procesy! b! spolu!s!pamäťou!pre!učenie,!ktoré!

vzhľadom! na! potrebné! prepojenie! ľavej! a!pravej! hemisféry! je! pre! kreativitu! nevyhnutné.! Záujmy!

súvisia! aj! so! zvedavosťou,! ktorá! je! pre! kreatívnu! osobnosť! charakteristická.! Zo! záujmov! sa!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
41 Vacínová, Langová, 2011, s. 46. 
42 Vacínová, Langová, 2011, s. 61-62. 
43 Tamtiež, s.65 
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vytvárajú! záľuby,! resp.! aj! sklony!ku!konkrétnej! činnosti.! Zo! sklonov,! činov! sa!však!môžu!vytvoriť!

zvyky,!ktoré!sú!priamou!brzdou!kreativity.!!

Schopnosti!chápeme!ako!vlastnosti,!ktoré!nás!predurčujú!na!úspešné!vykonávanie!určitej!činnosti.!

Medzi! schopnosti! intelektové! (rozumové)! „patří! schopnosti! paměti! (rychlé,! přesné,! trvaléa!

pohotové!vlastnosti)!a!další!kognitívní!schopnosti!jako!kreativní,!eliminační,!komparační!a!pod.“44!

Tu! sú! základom! vrodené! predpoklady,! ktoré! sú! však! doslova! len! základom!pre!ďalšie! rozvíjanie.!

Jedinec,!ktorý!má!vrodený!talent!a!patrične!sa!rozvíja!sa!môže!stať!géniom.!

Temperament! býva! často! uvádzaný! už! od! Hipokrata! –! je! typický! pre! sangvinika,! cholerika,!

flegmatika!a!melancholika.!Kreatívnejší!sa!javia!skôr!sangvinik!a!cholerik,!hoci!žiadna!osobnosť!nie!

je! čistým! typom,! ale! kombináciou! štyroch!uvedených.!No! i!vrodený! temperament! a!jeho! aktuálnu!

podobu!ovplyvňuje!prostredie.!!

Charakter!býva!vyjadrovaný!vlastnosťami!osobnosti,!ktoré!charakterizujú!ich!vzťah!k!iným!ľuďom,!

napr.! úcta,! priateľstvo,! tolerancia,,! ale! aj! nenávisť,! hádavosť,! k!sebe! samému,! napr.! dôstojnosť,!

skromnosť,!nadutosť...!a!k!pracovným!činnostiam,!napr.!iniciatívnosť,!presnosť....45!

Aj! keď! za! synonymické! znaky! kreatívnej! osobnosti! sú! považované! predovšetkým! tie! späté! so!

schopnosťami,!je!tomu!tak!iba!na!prvý!pohľad.!Jednotlivé!vlastnosti!!(záumy!–!motivácia,!charakter!

–!odvaha...)!sa!tiež!navzájom!prelínajú!a!len!spolu!tvoria!základ!pre!komplex!tvorivej!osobnosti.!

!

Stres!

Tu!by!sme!radi!upozornili!aj!na!jednu!dosiaľ!nemenovanú!bariéru,!ktorá!sa!však!prelína!s!mnohými!

ďalšími!už!menovanými.! Je!ňou!stres! b! stres!ako!úzkostný!stav!organizmu,!ktorý!reaguje!na!príliš!

veľké!nároky,!resp.!neschopnosť!riešiť!zadané!úlohy.!

!Jeho!charakter!a!rozsah!je!omnoho!širší!ako!ostatné!druhy.!Nemožno!ho!jednoznačne!zaradiť!medzi!

interné,! resp.! externé! bariéry,! keďže! sa! prelína! vzťahmi! jedinca! v!sociálnych! skupinách,! napr.!!

problémami!v!zamestnaní,! v!rodine...,! ale! týka! sa! aj! vonkajšieho!prostredia! a!skutočností,! ktoré! sa!

v!ňom! okolo! nás! odohrávajú.! Pramení! spravidla! z!externých! podnetov,! no! premieta! sa! do! nášho!

vedomia! a!sprostredkovane! do! celého! organizmu.! Je! teda! rovnako! spojený! so! strachom,! ochotou!

riskovať,!s!časovou!tiesňou,! fyzickou!kondíciou...! Jednoducho!emocionálne,!sociálne,! fyzikálne!atď.!

spadajú! do! nášho! vyššie! uvedeného! členenia.! Ochranou! pred! stresom! je! predovšetkým! jeho!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
44 Vacínová, Langová, 2011, s. 68 
45 Hyhlík, Nakonečný, 1978, s. 48-53 
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identifikácia!a!potom!následná!náprava!(napr.!nedostatok!času!–!plánovanie!úloh,!nevhodná!strava!

–!racionálna!výživa!a!pod.!podľa!druhu!stresorov!–!emocionálne,!fyzikálne,!sociálne...!

!

Recept+ na+ stres:+ Do+ pripravenej+ nádoby+ dáme+ pozitívne+ myslenie+ a+potom+ postupne+ pridávame+

cvičenia+ aerobické+ i+ silové,+ oddych,+ plánovanie+ [+ +vylúčime+ nezvládnuteľné+ úlohy...+ K+tomu+ všetkému+

potrebujeme+mať+hlavne+zmysel+pre+humor+a+svoju+lásku.++

!

Dôležité! je!odstraňovať!bariéry,!ktoré!bránia!rozvoju!tvorivosti!v!danej!situácii.!Snažme!sa!

znižovať! stres,! frustráciu! či! prehnané! súťaživé! zameranie.! Minimalizujme! prinucovanie! a!

vnucovanie! si! noriem! správania.! Môžeme! si! pomôcť! aj! tým,! že! presne! definujeme! problém! a!

nevšímame!si!nadbytočné!informácie!!b!ktoré!často!máme,!či!si!pomôžeme!inými!zmyslami!–!ktoré!

inokedy!nepoužívame.!Neobávajme!sa! fantazírovať,! „hrať“!sa!s!problémom.!Nebojme!sa!prekročiť!

tradíciu! alebo! použiť! humor,! neobávajme! sa! riskovať! kvôli! možnosti! zlyhania.! Tvorivosti!

neprospieva! ani! nútenie! sa! do! rýchleho! výkonu.! Dovoľme! si! nad! problémom! „oddychovať“.!

Nenechajme! sa! odradiť! názormi,! že! to,! čo! navrhujeme! a! ako! premýšľame,! sa! nehodí,! je! bláznivé,!

proti!prúdu,!!či!!očakávaniam!ostatných.!Veď!dôležitá!je!naša!radosť!z!toho,!čo!robíme.!

K! rozvoju! tvorivosti! si! môžeme! pomôcť! aj! zlepšovaním! podmienok! a! podnetov,! ktoré! ju!

podporujú.! Priamo! rozvíjajme! naše! vlastnosti! a! tvorivé! schopnosti,! posilňujme! si! vnútornú!

motiváciu,! podporujme! originalitu! svojho! správania,! zabezpečujme! sebe! či! iným! podporu! a!

povzbudzovanie.!Rozhliadnime!sa!okolo!a!objavujme!tvorivé!úlohy,!rozvíjajme!si! fantáziu,!životnú!

pružnosť,!vytvárajme!si!priestor!na!kladenie!aj!nezvyčajných!otázok!a!prinesme!tak!svetu,!či!aspoň!

svojmu!najbližšiemu!okoliu!niečo!nové!a!užitočné.!!

Jednou!z!hlavných!príčin!bariér!kreativity!je!aj!negatívne!myslenie!a!!zlá!kondícia!nášho!tela.!

Samozrejme,!že!na! jednotlivé!bariéry!existujú!samostatné!a!skvelé! techniky!a!cvičenia,!no!napriek!

tomu! možno! zhrnúť! na! pohľad! naivnú,! starú! známu! pravdu,! že! podstatou! všetkých! bariér! je!

rovnováha!medzi!našou!fyzickou!schránkou!a!operáciami!v!našom!mozgu.!Teda!ešte!jednoduchšie!b!

rovnováha! duše! a!tela.! „Myšlenky! jsou! reálné,! a!tudíž! je! mužeme! plně! ovládat.! Zdravé,! pružné,!

funkční! tělo! úzce! souvisí! s!tvurčími! schopnostmi.! Zpusob! myšlení! přímo! ovlivňuje! fyzickou!

strukturu!mozku“! hlásajú! už! nadtitulky! na! obálke! jednej! z!publikácií! Buzana! „Chytře! na! své! tělo“!

s!podtitulkom:! „Jak! se! stát! fyzicky! i!duševně! fit.! Jak! rozvíjet! propojení! mysli! a!těla“.! Z!množstva!

ďalších!publikácií,! ktoré!potvrdzujú! tieto! slová! spomeňme!ešte!aspoň!publikáciu! „Příští! rok!o!rok!
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mladší.“46! ! Skladá! sa! z!dvoch! častí! –! starostlivosť!o!svoje! telo! (cvičenia!a!výživa)!a!o!svoje!vnútro!

(pozitívne!myslenie,!vzťahy...).!Telo!i!dušu.!Kreativita!je!podstatou!osobnosti!a!jej!činov.!Základom!je!

teda!klasická!antická!kalokagatia!–!vyváženosť!duševných!a!telesných!vlastností.!Cestou!k!tomu! je!

pozitívne!myslenie,!fyzické!aktivity!a!racionálna!strava.!!

!

Mýty!kreativity!

!!!!!Žák! uvádza! nasledovné:! „kreatívní! lidé! jsou! geniální! a!zvláštní! schopnosti! jsou! jim! vrozené,!

kreativita! je! častější! u!lidí! s!homosexuální! orientací,! kreativitu! je! možno! zvyšovat! alkoholem!

i!návykovými!látkami,!kreativita!je!jenom!kruček!od!šílenství,!kreativita!nezbytně!vyžaduje!záblesk!

inspirace,!kreativita!muže!být!vyvolána!brainstormingem!a!podobnými!technikami.“!47!

!!!!!Buzan! zasa! že! vedecká! práca,! vzdelanie! a! racionalita! vyžadujú! len! slová,! imagináciu,! farbu! a!

rytmus! nie,! že! v! obchode! je! miesto! pre! prísny! poriadok,! muži! sú! logickí! racionálni! jedinci! bez!

emócií,! imaginácie,! ženy! sú! iracionálne! romantičky,! emócie! nie! sú! založené! na! asociačnej! logike,!

kreativita!a!umenie!nie!sú!„ozajstné“!činnosti,!neskrývajú!sa!za!nimi!racionalita!ani!veda.48!

!!!!!!!Pridať! môžeme! z!autopsie! ďalšie,! ako! že! deti! sú! omnoho! kreatívnejšie,! pričom! vekom! ich!

tvorivosť!klesá,!že!základom!celej!kreativity!je!len!talent,!že!kreatívní!sú!len!vybraní!jedinci,!ktorých!

je!málo,!že!kreativita!závisí!len!od!pravej!hemisféry,!v!praveku!kreativita!neexistovala!a!pod.!

!!!!!Pokúsme! sa! zhrnúť! na! základe! výskumov,! resp.! i!ďalšej! odbornej! literatúry! (Žák,! Buzan...)! i!na!

základe!vlastnej!komparácie!z!nich!tie!najfrekventovanejšie.!!

„Lepší++je+blázon+s+nápadmi+ako+blbec+bez+fantázie!“++++

„Think+different+and+then+again“+++

!(Steve!Jobs)!

 

Kreativita!–!genialita!vs.!šialenstvo!

!Tvrdenia! ako:! kreatívni! ľudia! sú! len! géniovia,! ktorí! sa! narodili! s!talentom! a!pod.,! sú! už! roky!

prekonané.!Výskumy!inteligencie!vs.!kreativita!dokázali,!že!kreativita!nevyžaduje!IQ!génia.!Naopak,!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
46!Crowlex,!Ch.,!Lodge,!H.S.,!2008!
47!Žák,!2004,!s.!57!–!61!
48!Buzan!2002,!s.!24 
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ten! skôr! škodí.! Silný!potenciál!majú!už! ľudia! cca!od!100!do!130! IQ,! ideálom! je!130!až!140.49!Na!

druhej!strane!je!talent!pre!kreatívne!myslenie,!resp.!tvorbu,!napr.!umeleckú!nesporným!prínosom.!

Netreba! ho! však! preceňovať,! treba! ho! rozvíjať.! ! Práve! tréning! znamená! omnoho! viac.! Lebo!

všetkému!sa!dá!naučiť.!No!a!na!„tretej!strane“!si!predstavme!„kreatívnych!šialencov“.!!Tento!mýtus!

pramení! viac! z!toho,! že! kreatívni! jedinci! často! predbehli! svoju! dobu,! boli! originálni.! Ľudia! ich!

odsudzovali,! keďže! im!buď!nerozumeli,! alebo!závideli.! !Výsledky! ich!práce,! resp.! tvorby!boli!však!

rozhodne!užitočné,!či!už!vynálezy,!objavy,!alebo!umelecké!diela.!To!sa!však!o!kúskoch,!či!výčinoch!

skutočných!šialencov!rozhodne!povedať!nedá.!No!a!umelci!k!mýtu!šialencov,! často!prispeli! svojím!

nevšedným!výzorom!i!spôsobom!života.!!

!!!!!!! !

!Salvátor! Dali! a!Vincent! Price.! Šialenstvo! v!ich! očiach! bolo! často! otázkou! umeleckej! prezentácie,!

ktoré!sa!môžu!prelínať!do!vlastného!duševného!rozpoloženia.!!

!!!

Kreativita!–!homosexualita,!alkohol,!drogy!

!!!!!!Umelci!a!vedci!k!svojmu! imidžu!v!tomto!zmysle,!podobne!ako!k!označeniu!za!šialencov!prispeli!

predovšetkým! bohémskym! spôsobom! života.! Alkohol,! drogy! i!spoločnosťou! netolerovaný! spôsob!

sexu!mnohých! z!nich! sprevádzali! na! ceste! životom.! Často! zomierali!mladí...! No! príčina! sa! tu! skôr!

spája!z!následkom.!Netvorili!veľké!diela,!pretože!pili.!Pili! skôr!preto,! že! ich!k!tomu!priviedol!život!

umelca.!Spomeňme!aspoň!dvojicu!spisovateľov!velikánov!a!mužov!s!veľkým!M!(Ernest!Hemingway,!

Jack! London).! Ich! tvorbu! alkohol! práve! zabil.! Najskôr! tvorbu,! potom! ich! samých.! No! keďže! tých!

slávnych!bolo!vždy!menej,!ako!menej!slávnych...,!tak!boli!ako!aj!sú!a!budú!vždy!v!centre!pozornosti.!

A!podobne!je!tomu!aj!so!sexuálnou!odlišnosťou.!Maximálne!môžeme!pripustiť,!že!napríklad!alkohol!

pomôže! umelcovi,! či! vedcovi! sa! odreagovať.! Ale! od! čoho?!Od! kreativity?!Ako! antistresor! skôr! od!

starostí!a!práce,!ako!aj!u!menej!kreatívnych!jednotlivcov.!!

+
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Takže+keď+pije+robotník,+tak+ho+v+televízii+uvidíme,+až+keď+spadne+z+lešenia.+

+No+keď+je+to+známy+spevák+tak+stačí,+že+pije.+++

!!!!!!!!!

!Kreativita!–!ženy,!muži,!deti!

!!!!!Vo! všeobecnosti! sú! ženy! považované! za! emocionálnejšie! ako! muži.! Samozrejme,! že! výnimky!

potvrdzujú!pravidlá,!na!obidvoch!stranách!a!takisto!ich!vyžívanie!obidvoch!hemisfér.!Kto!u!vás!keď!

idete! z!nákupu! prepočítava! blok?! Alebo! nepoznáte! romantických! mužov...! Aj! citovaný! výskum50!

uvádza! už! v!prvej! desiatke! b! opustenie! sexuálnej! roly,! ktoré! je! vyjadrením,! že! medzi! pohlavím!

a!mierou!tvorivosti!nie!je!súvis.!Emancipácia!aspoň!na!základe!výskumu.!No!netreba!výskum!na!to,!

aby! sme! si! uvedomili,! že! vo! svete! vedy,! či! umenia! je! známych! výrazne! viac! mužov! ako! žien.!

Vysvetlením!je!práve!miera!emancipácie.!!

!!!!!!!!!!U!detí! je! kreativita! známejšia! tá! vrodená,! čo! je! logické,! keďže! si! ju! „zaslúžili“! viac! svojím!

talentom! a! „neobmedzeniami“! zo! strany! škôl,! či! rodičov.! No! len! práve! týmto! zásahom! do! ľavej!

hemisféry!sa!vekom!ich!kreativita!rozvíja.!Samozrejme!„dialógom“!medzi!obidvomi!sférami.!!

!

Veda!vs.!umenie!

!!!!!!!!!!!!Podobne! tvrdenie,! že! vedci! sú! tí! racionálni! a!umelci! emocionálni,! ! je! už! rokmi! prekonaný!

nezmysel.! Možno! by! aj! s!kreatívnou! činnosťou! boli! problémy,! keby! niekto! nemal! absolútne!

rozvinutú! pravú! hemisféru!mozgu.! Je! však! dokázané,! že! je! tomu! práve! naopak.! Jednak!má! každý!

ľudský!mozog!dve!hemisféry!a!jednak!sa!dá!!jedna!i!druhá!stále!rozvíjať.!Spomeňme!aj!tu!aspoň!dva!

príklady.! ! Okrem! iných! spomína! Buzan! aj! Einsteina! a!! Beethovena.! Albert! Einstein,! ktorý,! ako! je!

známe! viac! sníval! ako! chodil! do! školy,! až! ho! z!nej! vylúčili.! No! bola! to! jeho! imaginácia,! ktorá! ho!

priviedla!k!teórii!zakrivenosti!vesmíru!i!jeho!ohraničenosti.!Beethoven,!známy!búrlivák!bol!však!tak!

precízny!pri!zápisoch!svojich!skladieb,!čo!bola!jasná!záležitosť!ľavej!hemisféry.!A!nakoniec!zaviedol!

metronóm!aby!všetci!hrali!jeho!skladby!v!tom!istom!presnom!rytme.51!!!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
50 Dacey – Lenonová c.d. 
51 Buzan 2002, s. 21-23 
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!!!!!!! !

!!!!!!!Koláž!autora!zasadzuje!obidvoch!umelcov!do!presného!notového!poriadku...!

Veda+ sa+ stáva+ často+ umením+ a+umenie+ vedou...Takže+ tak,+ ako+ nikto+ nie+ je+ len+ emocionálny,+ ani+

racionálny,+ práve+ spolupráca+ našich+ dvoch+ hemisfér+ nás+môže+ priviesť+ k+tvorbe+ tých+ najúžasnejších+

artefaktov,+či+objavov.+

Veda+sa+stáva+často+umením+a+umenie+vedou...! !

!!!!!!!!!!

K!ďalším!mýtom!!!!!!!

!!!!!!!!!!Skúsme! ešte! dodať,! že! vo! vede! a!nielen! tam,! záleží! vždy! na! tom,! ako! si! skúmaný! objekt!

zadefinujeme,! bližšie! určíme.! Lebo! podľa! toho! môžeme! určiť! aj! napríklad! kreativitu! pravekého!

človeka.! Či! keď! ten! „prvý“! objavil! tajomstvo! ohňa,! prvej! zbrane,! či! pestovania! obilia,! nebol!

originálny! a!užitočný! pre! svoje! okolie.!Myslel! a!konal.! Tvorivo.! Tým,! čo! vytvoril! prispel! k!prežitiu!

svojho!kmeňa,!či!tlupy.!Lebo!začínať!až!Da!Vincim!by!bolo!naozaj!neskoro.!!

!!!!!!!!!!No! s!mýtmi! typu:! „kreativita! nezbytně! vyžaduje! záblesk! inspirace,! kreativita! muže! být!

vyvolána! brainstormingem! a!podobnými! technikami“52! ! napriek! ich! zdôvodneniu! celkom!

nesúhlasím.!Pri!tvorbe!kampaní,!ale!hlavne!reklamných!sloganov,!či!názvov,!ale!aj!vedeckých!prác,!

máme! často! chuť! zakričať! povestné! „heuréka“.! ! Je! to! v!momente,! keď! cítime! že! sme! práve! „našli!

cestu“,!s!ktorou!sme!spokojní.!!Objavili!big!ideu,!ako!veľký!nápad,!ktorý!vyrieši!situáciu.!Isto,!že!ho!

treba!overiť!pretestingom,! výskumom,! resp.! časovým!odstupom,!no!na! základe! autopsie!ho! často!

spoznáme! vopred.! Takisto! sú! užitočné! kreatívne! techniky,! ktoré! vedú,! či! už! ku! zvýšeniu! miery!

kreativity,!alebo!aj!ku!konkrétnym!kreatívnym!výstupom.!!

!

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
52 Žák, 2004, s. 61 



 48"

Druhy!kreativity!

V!časti!základné!sféry!kreativity!sme!ich!rozdelili!primárne!na!interné!a!externé,!ktoré!považujeme!

za!určujúce.!Existujú!však!aj!konkrétnejšie!členenia.!Záleží!len!na!uhle!pohľadu.!!

Rozdeliť! kreativitu! na! jej! jednotlivé! druhy!možno! z!nekonečného!množstva! uhlov! pohľadu.! Lebo!

naozajstná!kreativita!je!nespútaná!a!dávať!ju!do!šablón!je!azda!užitočné!iba!pre!inšpiráciu!pri!našej!

vlastnej!tvorbe.!Jednotlivé!druhy!sa!navzájom!prelínajú!nielen!v!uzavretých!okruhoch,!ale!navzájom!

bez!ohľadu!na!akékoľvek!hranice.!!

!

!!Napríklad! ! Smékal! uvádza! tvorivosť! špecifickú! /vedecká,! organizačná,! sociálna,! umelecká,!

technická/! a!nešpecifickú! /fluencia! reprezentovaná! množstvom! nápadov,! no! nesmerujú!

k!riešeniu/.53! !

Pokúsme!sa!uviesť,!resp.!i!čiastkovo!zopakovať!z!časti!sféry,!pre!inšpiráciu!čitateľa!niekoľko!ďalších!

kategorizácií.! ! Začneme! konkretizáciou! interných! sfér,! aby! sme! ukončili! prehľad! externými!

členeniami,! presnejšie! oblasťou! reklamy,! ktorá! je! hlavným! predmetom! tejto! práce.! Prvé! z!

uvedených!sú!síce!postavené!všeobecne,!no!súčasne!sú!prakticky!všetky!aplikovateľné!aj!na!oblasť!

reklamy.!

Jedno! členenie! by! mohlo! byť! upravené! členenie! interných! oblastí,! t.j.! ! podľa! predmetu,! resp.!

priestoru!realizácie:!

Kreativita!myšlienky!–! ide!o!originálnu!myšlienkovú!operáciu,!ktorej!výsledkom!môže!byť!hotový!

myšlienkový!produkt,!resp.!nás!vedie!k!tvorbe!reprezentovanej!procesom;!

Kreativita! procesu! tvorby! –! tu! vzniká! samotný! artefakt,! spravidla! podľa! nižšie! uvedených! fáz!

procesu! tvorby.! Ide! teda!o!fyzické!operácie,! ktorých!kreativita! je! určujúca!pre! kvalitu! výsledného!

artefaktu!(napr.!tvorba!scenáru,!resp.!filmu!podľa!neho);!

Kreativita!artefaktu!–!produkt!myšlienkovej!operácie! i!procesu! tvorby,!ktorého! tvorivé!parametre!

skúmame!ešte!vo!fáze!procesu!(overovanie!riešenia);!

Ako!sme!už!uviedli,!práve!toto!členenie!považujem!svojím!spôsobom!za!základné!a!pre!ďalšie!druhy!

určujúce.! Lebo! ! všetky! ďalšie! členenia,! kde! hovoríme! o!druhoch! kreativity! sa! týkajú! práve!

myšlienkových!operácií!tvorcu,!resp.!procesu!jeho!tvorby,!ktorej!výsledkom!je!práve!viac,!či!menej!

kreatívny!artefakt.!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
53 Smékal, 1996 
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!!!!Napriek!dialektickej! jednote! obsahu! a!formy! ju! užitočné! upozorniť! na! špecifiká! týchto! dvoch!

kategórií.!Ide!vlastne!tiež!o!členenie!podľa!predmetu,!resp.!jeho!charakteru!na:!

Kreativitu! obsahu! –! týka! sa! predovšetkým! témy! artefaktu,! jej! originality,! resp.! aktuálnosti!

a!užitočnosti,!či!zaujímavosti!pre!cieľovú!skupinu.!!

Kreativitu! formy! –! táto! sa! prejavuje! predovšetkým! v!majstrovstve! literáta! (jeho! jazyka! a! štýlu),!

výtvarníka! (ťahov! štetca...),! hudobníka,! filmára...! Okrem! toho! aj! celkového! stvárnenia! komplexne,!

resp.!častí!diela!b!napr.!obal!knižky!ale!aj!celkový!dej.!

Kreativita! obsahu! sa! týka! rovnako! myšlienkového! procesu,! ako! procesu! tvorby! i!výsledného!

artefaktu!tak,!ako!sa!všetkých!troch!sfér!týka!aj!kreativita!formy.!

!

Keď!sme!tesne!po!revolúcii!založili! s!niekoľkými! !priateľmi!prvý!zábavný!bulvárny! týždenník,! tak!

sme!ho!zostavili!z!dovtedy!zakázaných!tém!a!sprístupnili!neformálnym!zrozumiteľným!jazykom.!Po!

uniformnej! komunistickej! tlači! to! zapôsobilo! ako!magnet.! ! Aj! vďaka! „prvým“! takmer! vyzlečeným!

slečnám!sme!dosiahli!náklad!vyše!200!000!kusov.!!

!

Jedným!z!členení!kreativity!by!mohlo!byť!aj!podľa!charakteru!tvorcu!a!jeho!objektu:!

Kreativita!profesionálna–!napriek!tomu,!že!všetci!riešime!v!živote!určité!projekty!a!kreativita!je!pre!

ne!nevyhnutná,!sú!profesie,!kde!je!predsa!len!evidentnejšia.!Kominár!síce!môže!prísť!na!kreatívne!

metódy! čistenia! komínov,! no! záhradník!má! úpravou! záhrady! ku! kreativite! bližšie! a!spisovateľ,! či!

maliar!ešte!viac.!Treba!zopakovať,!že!kreatívne!riešime!a!riešme!aj!bežné!situácie!v!našom!živote,!

no!naozajstní!kreatívci!(umelci,!vedci,!reklamní!kreatívci...)!musia!byť!kreatívni!profesionáli.!!!

Ľudová! kreativita! je! protipólom! profesionálnej! kreativity,! ktorá! sa! prejavuje! tiež! v!základných!

oblastiach.! Jednak! v!oblastí! umenia! (maliar! b! naivista,! herec! –! naturščik,! resp.! ochotník....),! ale!

poznáme! nielen! ľudových! mudrlantov,! ale! aj! skutočných! mudrcov,! či! ľudových! rozprávačov! –!

humoristov.! Všetky! tieto! oblasti! sú! cenné! a!užitočné.! Stavať! hranicu! medzi! skutočným! umením!

a!týmto!ľudovým!je!často!komplikované!a!zbytočné.!Asi!ako!stavať!hranicu,!kde!začína!a!končí!gýč.!

Mnoho! ľudových! artefaktov! je! kvalitnejších! ako! výtvory! profesionálov.! Tak! je! tomu! aj! v!oblasti!

humoru.!Boli!to!vždy!„ľudia!z!ulice“,!ktorí!vymýšľali!vtipy!na!komunistov,!či!policajtov!za!bývalého!

režimu,!kým!ich!vymenili!za!blondýnky...!

!
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Nechcená!b!popletená!kreativita!!je!špecifickým!druhom!kreativity!ľudovej.!Vzniká!napríklad!vtedy,!

keď!starší!ľudia,!ktorí!už!akosi!nestíhajú!sledovať!novinky,!vytvoria!svojrázne!výrazy!a!názvy.!A!tak!

sa!dozviete,!že!niečo!vyhrali!v!„bombole“!(tombole),!idú!kúpiť!Coca!Colu!Zorro!(Zero),!mladí!nosia!

testásky!(džínsy),!alebo!jedia!rybí!šalát!„fresku“!(tresku).!Či!vlastne!ide!v!tomto!prípade!o!kreativitu!

je!otázne.!„Výtvory“!sú!síce!originálne,!no!spravidla!nevyužité,!t.! j.!neužitočné.!Na!druhej!strane!sú!

zasa!nechceným!prejavom,!ktorý!sa!môže!!uplatniť!v!oblasti!humoru.!!

Podľa! spôsobu! prezentácie! (resp.! podobné! by! bolo! možné! aj! členenie! kreativity! podľa! druhu!

použitého!média,! alebo! aj! pôsobenia! na! zmysly! recipienta)! poznáme! kreslenú,! písanú,! hovorenú,!

audiovizuálnu,!pantomimickú!atď.!!!

Podľa! základných! emocionálnych! apelov! možno! členiť! kreativitu! tiež.! Aj! v!reklame! (alebo!

predovšetkým!v!reklame)!na!kreativitu!s!využitím!humoru,!sexu!a!strachu.!!

Samozrejme,! že! by! sme!mohli! v!uvedených! členeniach! pokračovať,! no! to! by! nám! už! nepripadalo!

veľmi! kreatívne.! Spomenúť! by! sme! mohli! členenie! kreativity! podľa! masmédií! (tlač,! rozhlas,!

televízia,! billboardy),! podľa! jej! základných! znakov! (originalita,! fluencia,! flexibilita...),! podľa! jej!

etického! rozmeru! (pravdivosť,! čestnosť,! slušnosť,! zodpovednosť)! na! pravdivú,! čestnú...,! resp.! na!

etickú!a!neetickú.!Dalo!by! sa!hovoriť!aj!o!kreativite!kvalitnej,! inteligentnej,! lacnej!vulgárnej! a!pod.!

No! hovoriť! už! o!kreativite! zvierat,! či! prírody! by! asi! nebolo! namieste.! Hoci! pochopiteľne! existuje.!

A!vôbec! už! nie! o!kreativite! v!oblasti! politiky.! Lebo! tu! by! sme! asi! vo! väčšine! krajín! narazili! na!

absenciu! jej! základných! znakov.! S!originalitou! a!užitočnosťou! v!zmysle! celospoločenského!

prospechu!sa!tu!môžeme!naozaj!stretnúť!skôr!ojedinele.!!!!

!O!kreativite!by! sme!mohli! hovoriť! aj! z!hľadiska!histórie,! resp.! ! podľa!historického!kontextu.!A! to!

hneď! z! viacerých! uhlov! pohľadu.! V! prvom! rade! to! je! podľa! charakteru! kreativity! v! jednotlivých!

historických! epochách! (pravek,! starovek,! stredovek…),! podľa! názorov! osobností! (filozofov,!

umelcov,!psychológov…),!ale!aj!podľa!historických!aspektov!kreativity!v!reklame.!!

!

Na!záver!!pre!komplexnosť!i!pre!ďalší!kontext!práce!uveďme!opakovane!členenie,!ktoré!sme!

už!spomenuli!ako!externé!sféry!podľa!oblastí!tvorby.!!Potvrdzuje!prepojenie!interných!a!externých!

sfér,! keďže! vo! všetkých! štyroch! okruhoch!bezpodmienečne! ! predpokladá! kreativitu!myšlienkovú,!

procesuálnu! a! zastrešenú! výsledným! artefaktom.! Jednotlivé! oblasti! sú! vlastne! vyjadrením!

prepojenia!kreativity!ako!takej!a!oblasti!v!ktorej!sa!prejavuje:!

Kreativita!umelecká!–!tvorba!spisovateľov,!maliarov,!sochárov,!hercov,!hudobníkov...!Ich!myšlienky!

stvárnené! v!procese! tvorby! i!výsledného! produktu! sa! pochopiteľne! týkajú! aj! troch! ďalších! nižšie!
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uvedených!oblastí,!resp.!sfér.!Originalita!a!užitočnosť!ako!základné!znaky!kreativity!sú!tu!však!pre!

svoj!často!intelektuálny!rozmer!ťažšie!exaktne!identifikovateľné.!!

Kreativita! objavov,! resp.! vedecká! –! myšlienkové! operácie! tu! napr.! u!vedcov! vedúcich! k!novému!

predmetu!b!vynálezu,!či! teórii,!ktorých!správnosť!a!aplikovateľnosť!overíme!napr.!pokusom,!alebo!

vedeckou! oponentúrou! a!pod.! Originalita! i!užitočnosť! sú! tu! na! prvý! pohľad! zrozumiteľné!

jednoznačnejšie.!No!ak!sa!pozrieme!na!vynález!rozbitia!atómu...!

Kreativita! humoru! –! pre! príbuznú! podstatu,! ktorou! je! neočakávanosť,! rozporuplnosť,! resp.!

schopnosťou! vyvolávať! príjemné! emócie! súvisí! bezprostredne! s!umeleckou,! ! i!reklamnou!

kreativitou.!Napriek!tomu!má!aj!svoju!autonómiu!vyjadrenú!formami,!či!výrazovými!prostriedkami.!

Tu!je!originalita!evidentná!reálne!a!o!užitočnosti!humoru,!či!smiechu!polemizovať!netreba.!!

Kreativita! reklamy! –! svojou! podstatou! i!charakterom! využíva! všetky! vyššie! uvedené! oblasti,!

predovšetkým! literárnu,! výtvarnú! činnosť,! ale! aj! prácu! filmárov! a!ďalších! odborov! umeleckej!

činnosti,!ktoré!sa!tu!však!transformujú!do!špecifickej!podoby!užitého!umenia.!Kreativita!objavov!sa!

tu!prejavuje!vo!forme!projektov!kampaní,!resp.!nových!propagačných!metódach!i!prostriedkoch.!No!

a!humor,! resp.! myšlienkový! vtip! ako! najobľúbenejší! emocionálny! apel! v!reklame! je! súčasťou!

väčšiny! reklamných! výpovedí.! Svoju! autonómiu! v!kategorizácii! si! zaslúži! napriek! aplikovanému!

charakteru!ostatných!oblastí.!Lebo!napriek!tomu,!že!sa!kreativita!prejavuje!takmer!v!každej!oblasti!

ľudskej!činnosti,!žiadna!z!nich!nie!je!tak!tesne!prepojená!s!jej!základnými!odvetviami.!!

!

Slovo!prvý!je!pre!mňa!nesmierne!vzrušujúce!a!objavné.!Vyjadruje!originalitu.!No!prvenstvo!

musí! byť! aj! užitočné.! Nejde! teda! o!to! byť! prvý! za! každú! cenu.! Ide! o!boj! človeka! o!prvenstvo!

v!niečom,!čím!pomôže!ľuďom.!Čo!dokázal!pre!ľudí!urobiť!Prometheus!je!úžasné!i!keby!nikdy!nežil...!

Lebo!táto!myšlienka!žije...!A!keď!sa!stane!niekto!slávnym,!že!bol!nielen!prvým,!ale!aj!užitočným,!tak!

tá!myšlienka!pomáha!ďalej...!

!
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Záver!

Na!problém!narazíme!skôr!pri!meraní!originality!a!užitočnosti!reklamy.!Hlavne!tej!našej.!Úspešnosť!

kreativity!v!zmysle!originality!vidíme!na!festivaloch!svetovej!reklamy,!kde!veľmi!nebodujeme...!No!

a!užitočnosť!reklamy!je!diskutabilná!aj!vo!všeobecnosti.!Pre!koho?!Pre!zadávateľa,!agentúru,!médiá?!

Áno! aj! pre! tieto! štruktúry,! ale! predovšetkým! musí! byť! užitočná! pre! recipientov.! Užitočnosť!

znamená!prospech!pre!všetkých,!alebo!aspoň!pre!čo!najviac!zúčastnených.!!

!
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Připravenost! marketingových! manažerů! k!řešení! současných!

otázek!marketingu!!!

Olga!Jurášková!

!

Abstrakt:!S!ekonomickou!krizí! se!mění!nákupní!chování!spotřebitelů,! tržní!podíly!značek,!mění!se!

komunikační!mix!a!na!tyto!skutečnosti!musí!reagovat!marketingoví!manažeři,!kteří!jsou!za!aktivity!

značek!odpovědní.!Studie!srovnává!připravenost!českých!a!zahraničních!marketingových!manažerů!

na!současné!podmínky!marketingu!v!podmínkách!globální!ekonomické!krize.!Výsledky!vychází! ze!

zveřejněné!IBM!CMO!Study!a!primárního!šetření!mezi!marketingovými!manažery!českých!firem.!!

Klíčová!slova:!marketingové!prostředí,!připravenost!na!změny,!efektivita!marketingu,!ekonomické!

změny,!vzdělávání!v!oboru!marketingových!komunikací!

!

Abstrakt:! With! the! economic! crisis,! changes! in! consumer! behavior,! market! shares! of! brands,!

changing! the! communication!mix! and! these! facts!must! respond! to!marketing!managers!who! are!

responsible! for! the! activities! of! brands.! The! study! compares! the! readiness! of! Czech! and!

international!marketing!managers! of! current!marketing! conditions! in! the! global! economic! crisis.!

Results!based!on! the!published! IBM!CMO!Study!and!primary!survey!among!marketing!executives!

Czech!companies.!

Key! words:! marketing! environment,! readiness! for! change,! marketing! effectiveness,! economic!

changes,!education!in!marketing!communications!field!

!



 

 56"

Úvod!

Současná!ekonomická! situace! se!promítá!do!postojů! a! aktivit!marketingových!manažerů,! kteří!na!

tuto!situaci!reagují!různými!způsoby.!V!některých!odvětvích!se!projevuje!snaha!o!efektivnější!cílení!

kampaní,! efektivnější! využití! nástrojů! marketingových! komunikací,! v!jiných! odvětvích! je! to!

snižování! nákladů,! jinde! cílené! sledování! aktivit! konkurence.! Trendem!moderního!marketingu! je!

větší!zapojení!zákazníků!do!aktivace!brandu,!tlak!na!efektivitu,!využití!onbline!médií!a!tlak!na!cenu.!

Zejména! tlak! na! cenu! se! projevuje! napříč! tržními! segmenty.54! Implementace! marketingových!

nástrojů!a!důraz!na!jejich!efektivní!využití!se!netýká!jen!komerčního!sektoru,!ale!i!sektoru!služeb!ve!

smyslu! školství! a! zdravotnictví,! které! teprve! pod! vlivem! krize! a! demografických! změn! zahájili!

implementaci!marketingového! přístupu.! I! v!tomto! sektoru! služeb! si! uvědomili! nutnost! reakce! na!

současnou!situaci,!nutnost!znalosti!konkurence!a!snahu!o!získání!konkurenční!výhody.!V!komerční!i!

nekomerční! oblasti! se! projevuje! snaha! o! budování! brandu,! a! to! prostřednictvím! moderních! a!

efektivních!nástrojů.!!

S!ekonomickou! krizí! se! mění! nákupní! chování! spotřebitelů,! tržní! podíly! značek,! mění! se!

komunikační!mix!a!na!tyto!skutečnosti!musí!reagovat!marketingoví!manažeři,!kteří!jsou!za!aktivity!

značek!odpovědní.!Studie!srovnává!připravenost!českých!a!zahraničních!marketingových!manažerů!

na!současné!podmínky!marketingu!v!podmínkách!globální!ekonomické!krize.!Výsledky!vychází! ze!

zveřejněné!IBM!CMO!Study!a!primárního!šetření!mezi!marketingovými!manažery!českých!firem.!!!

!

Změny!v!marketingovém!prostředí!

Současné!marketingové!prostředí!firem!a!organizací!je!založeno!na!vysoké!míře!vlivu!onbline!médií,!

sociálních!médií,!na!angažovanosti!zákazníků!při!výběru!značky/brandu!a!na!dostupnosti!informací.!

Zákazníci! mohou! nakupovat! zboží! po! celém! světě,! mají! k!dispozici! veškeré! informace,! mohou!

porovnávat!nabídku,!vyhledávají!doporučení!a!názory!ostatních!zákazníků.!Prudce!roste!objem!dat,!

vliv! sociálních! médií,! současně! klesá! loajalita! zákazníků! ke! značce.! Řada! firem! a! organizací! cítí!

finanční!ohrožení.!!

Mění!se!důvěryhodnost!informačních!zdrojů.!Podle!výsledků!Edelman!Trust!Barometer!rostla!v!roce!

2012!důvěra!k!odborníkům!a!akademikům!(Evropa!68!%,!ČR!87!%).!Důvěra!v!řadové!zaměstnance!

je!v!Evropě!obecně!vyšší!než!u!nás!(Evropa!51!%,!ČR!35!%).!Zajímavé!je,!že!v!Evropě!výrazně!roste!

důvěra!v!„běžného“!člověka,!v!porovnání!s!rokem!2011!došlo!k!nárůstu!o!18!%.!Nejvýrazněji!roste!

kategorie!„člověk!jako!já“!a!kategorie!„řadový!zaměstnanec“.!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
54 Závěry šetření mezi řediteli marketingu a komunikace v klíčových segmentech, zveřejněno v odborném časopisu 
Marketing a Média, č. 1/2013, Economia, Praha, ISSN 1212-9496. 
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!

Graf! 1! b! Důvěra! k!profesním! pozicím! (zdroj:! Edelman! Trust! Barometer,! In! Marketing! a! Média!

1/2013);!

!

Edelman! Trust! Barometer! 55! měřil! množství! zdrojů,! které! jsou! nutné! pro! vytvoření! důvěry!

k!firmě/značce.! Bylo! zjištěno,! že! většina! lidí! potřebuje! slyšet/vnímat! informaci! 3! –! 5krát,! aby! jí!

uvěřila.! Zákazníci! si! před! nákupním! rozhodnutím! velmi! často! ověřují! svoje! rozhodnutí! u! dalších!

osob,!právě!z!toho!důvodu,!že!potřebují!získat!více!zdrojů,!které!by!jim!jejich!rozhodnutí!potvrdilo.!

Toto! vede! ke! změně! marketingového! přístupu,! na! kterou! by! měli! být! marketingoví! manažeři!

připraveni.!!

Globální!krize!vede!v!řadě! firem!a!organizací!k!implementaci!marketingových!oddělení!do! firemní!

struktury.! Tam,! kde! dříve! byl! za! marketing! odpovědný! jeden! pracovník,! vznikají! marketingová!

oddělení! s!jasně! definovanými! kompetencemi.! Marketingová! oddělení! jsou! odpovědná! za!

marketingové! plánování,! tvorbu! a! realizaci! komunikačních! kampaní.! Jakostní! a! cenová! politika!

většinou! zůstává! v!kompetenci! jiných! oddělení.! Tyto! výsledky! byly! publikovány! ve! sborníku!

z!mezinárodní!vědecké!konference!WSEAS!2012!a!znázorňuje!je!následující!graf.!56!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
55 www.edelman.com 

56 JURÁŠKOVÁ, Olga a kol. 2013. Proceedings of the 1st International Conference on Perpetual Education, Athens. Greece. 
ISBN 978-1-61804-187-6 
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!

Graf!2! b!Realizace!marketingových!činností!v!českých! firmách! (N=231),! (zdroj:!Proceedings!of! the!

1st!International!Conference!on!Perpetual!Education)!

!

Marketingoví!manažeři! jsou!vystaveni! tlaku! jak! ze! strany! zákazníků,! kteří!požadují! vysokou!míru!

transparentnosti! ve! firemní! komunikaci,! tak! ze! strany! managementu,! který! klade! důraz! na!

efektivitu! využívaných! marketingových! nástrojů.! K!tomu! přistupuje! globální! ekonomická! krize! a!

rostoucí! tlak! na! cenu! a! sílící! vliv! nových!médií,! zejména! sociálních! sítí,! se! kterými!marketingoví!

manažeři!musí!umět!efektivně!pracovat.!!

Metodika!výzkumu!

Studie! porovnává! výsledky! globálního! a! lokálního! kvantitativního! výzkumu.! IBM! CMO! Study!

prezentuje!výsledky!šetření!realizovaného!na!vzorku!1734!marketingových!manažerů!v!64!zemích!

světa.57! Lokální! výzkum! byl! realizován! na! vzorku! 140!marketingových!manažerů! pracujících! ve!

firmách! v!České! republice.! Výzkumnou! metodou! byla! metoda! CAPI,! rozeslání! strukturovaného!

dotazníku! elektronicky! na! emailové! adresy! marketingových! manažerů,! které! byly! vyhledány! na!

internetu.!Sběr!dat!probíhal!v!období!říjen!–!listopad!2012.!V!lokálním!šetření!byly!využity!podobné!

otázky,! jako! ve! zveřejněné! IBM! CMO! Study,! aby! mohla! být! porovnána! míra! shody! či! odlišnosti!

v!odpovědích!marketingových!manažerů,!a!tím!mohly!být!porovnány!globální!a!lokální!přístupy.!!

Výsledky!výzkumu!!

Výsledky! výzkumu! ukázaly,! že! marketingoví! manažeři! v!různých! segmentech! čelí! podobným!

rizikům,!podobným!problémům!a!na!některé!tyto!problémy!nejsou!dostatečně!připraveni.!IBM!CMO!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
57 Plná verze výstupů IBM CMO Study je dostupná na ibm.com/cz/cmostudy2011   
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Study! definovala! jako! základní! hrozby:! prudký! nárůst! objemu! dat,! sociální! média,! rozšiřování!

nabídky!obchodních!kanálů!a!posun!ve!věkové!skladbě!spotřebitelů.!Lokální!výzkum!ukázal,!že!čeští!

marketingoví!manažeři!se!cítí!být!nejhůře!připraveni!na!finanční!krizi,!se!kterou!se!musí!potýkat!a!

která!vede!ke!snižování!nákladů!na!marketingové!aktivity!a! taky!k!nutnosti!dokládat!konkrétními!

čísly! návratnost! investic! do! marketingu.! Další! významnou! hrozbou! je! pokles! loajality! ke! značce,!

protože!toto!je!skutečným!ohrožením!firemní!prosperity.!Při!tlaku!na!cenu!a!současném!snižování!

finančních! prostředků! investovaných! do! marketingových! aktivit! je! tento! fakt! pro! marketingové!

manažery! velmi! nepříjemný,! protože! zvyšování! loajality! ke! značce! s!sebou! nese! výrazné!

marketingové! náklady.! A! ty! v!době! finanční! krize! v!mnoha! firmách! chybí,! nebo! jsou! finance!

využívány!za! jiným!účelem,!než!na!podporu!marketingových!aktivit.!Čeští!marketingoví!manažeři!

necítí!problém!v!nárůstu!dat,!ani!v!silném!tlaku!sociálních!médií.! Jsou!na!práci!s!daty!připraveni!a!

prostředí!sociálních!médií!se!snaží!využívat!s!větší!či!menší!mírou!efektivity.!!

!

!

Graf!3!b!!Připravenost!marketingových!manažerů!na!dopady!klíčových!změn!!

(zdroj:!IBM!CMO!Study!a!vlastní!zpracování);!

!

80!%!marketingových!ředitelů!ve!světě!se!při!strategickém!rozhodování!spoléhá!na!tradiční!zdroje!

informací,!tedy!na!průzkumy!trhu!a!srovnávací!hodnocení!konkurence.!Tyto!zdroje!informací!však!

poskytují! pouze! celkový! pohled! na! zákazníky! jako! na! cílovou! skupinu,! nepřinášejí! informace! o!

potřebách!a!očekáváních! jednotlivých!zákazníků.!48!%!manažerů!sleduje!recenze!spotřebitelů,!26!

%!sleduje!blogy.!Získávaná!data!využívají!k!řízení!obchodů!se!zákazníky,!ne!však!k!rozvíjení!vztahů!

s!nimi.!!
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Čeští!marketingoví!manažeři!vycházejí!ve!strategickém!rozhodování!taky!ze!tří!hlavních!zdrojů:!ze!

zpětné! vazby! od! zákazníků! (80!%),! z!analýzy! obchodních! výsledků! (80!%)! a! z!měření! finančních!

výsledků! (79! %).! Sledují! taky! recenze! a! komentáře! spotřebitelů! na! sociálních! sítích! a! využívají!

informace!z!odborných!časopisů!(52!%!českých!manažerů).!!

!

Graf! 4! b! Zdroje! využívané! při! strategickém! rozhodování! (zdroj:! IBM! CMO! Study! a! vlastní!

zpracování);!

!

67! %! českých! manažerů! se! zaměřuje! na! pracovní! výkon! a! efektivitu,! pro! 33! %! manažerů! jsou!

důležité!dobré!vztahy!na!pracovišti.!Podobná!situace! je! i!v!zahraničních!firmách,!kde! je!ale!patrný!

příklon!k!zaměření!se!na!vztahy!(40!%!manažerů),!které!mnoho!manažerů!považuje!za!klíčové!při!

dosahování!firemní!prosperity.!Většina!marketingových!ředitelů!věnuje!větší!pozornost!trhům,!než!

lidem.! Neuvědomují! si,! že! nejvyšším! kapitálem! firmy! jsou! právě! lidé,! kteří! tvoří! hodnotu! firmy.!

Strategické! řízení! firmy! je! jedním! z!manažerských! poslání.! Každý! člověk! ve! vedoucí! pozici! má!

vlastní!představu!o!řízení!firmy!a!obecně!platí!pravidlo,!že!firma!je!taková,!jaký!je!ten,!kdo!ji!vede.!

Americký! autor!manažerských! publikací! Geoffrey! James! zveřejnil! výsledky! průzkumu,! ve! kterém!

hledal!základní!principy!řízení,!které!uplatňují!CEO!úspěšných!firem.!Došel!k!definici!osmi!klíčových!

pravidel:58!

!

Podnikání! není! bitva! s!konkurencí,! ale! partnerství,! a! to! jak! se! zákazníky,! dodavateli,! tak! i!

s!konkurencí.!Jde!o!hledání!takových!přístupů,!které!přinášejí!užitek!všem.!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
58 Moderní řízení 7/2012, Economia, Praha, ISSN 0026-8720. 
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Firma! je! společenství! lidí,! kteří! mohou! mít! společný! cíl.! Podnik! není! stroj,! ve! kterém! je! každý!

zaměstnanec!jen!kolečkem,!je!to!komunita!lidí!s!podobnými!sny!a!ideály.!!

Management!je!služba,!stanovení!směru!rozvoje,!poskytování!zdrojů,!prostředků,!motivace!lidí,!není!

to!kontrola!plnění!příkazů.!!

!

Zaměstnanci! jsou! partneři,! každý! zaměstnanec! má! ve! firmě! svoji! důležitost! a! hodnotu.! Úspěšní!

manažeři!přistupují!k!zaměstnancům!s!úctou!a!vědomím!jejich!důležitosti!pro!firemní!prosperitu.!

Efektivní! řízení! je! o! motivaci,! inspiraci,! o! tom,! aby! lidé! viděli! lepší! budoucnost! a! snažili! se! tuto!

budoucnost!vytvořit.!Motivace!vychází!z!vize,!ne!ze!strachu!z!výpovědi.!!

!

Změna! je!nezbytná!součást!podnikání,! je! to!nutnost,!ne!strach!a!překážka.!Úspěchu! lze!dosáhnout!

jen!tehdy,!když!celá!firma!chápe!a!přijme!nové!myšlenky.!

!

Technologie!jsou!způsob,!jak!osvobodit!lidi!z!rutinní!práce!a!uvolnit!jejich!kreativitu!a!potenciál.!!

Práce! by!měla! přinášet! radost! a! uspokojení.! Nejdůležitějším! úkolem!manažerů! je! pomáhat! lidem!

k!tomu,!aby!pracovali!pro!firmu!s!pocitem,!že!to!má!smysl!a!aby!při!své!práci!cítili!radost!z!toho,!že!

jsou!součástí!celku.!!

!

Marketingoví!ředitelé!čelí!velmi!často!tlaku!předkládat!vyčíslitelné!důkazy,!jak!výdaje!na!marketing!

pomáhají!plnit!firemní!cíle.!Cítí!odpovědnost!za!finanční!výdaje!a!uvědomují!si,!že!tato!odpovědnost!

bude! v!budoucnu! ještě! vyšší.! 63!%!manažerů! se! podle! studie! domnívá,! že! návratnost! investic! do!

marketingu! (Return! of! Investment)! se! v!budoucích! pěti! letech! stane! nejdůležitějším! měřítkem!

úspěchu.!Současně!se!však!většina!z!nich!necítí!dostatečně!připraveni! tento!požadavek!zvládnout.!

Důvodem! je! skutečnost,! že! marketingoví! ředitelé! nemají! takový! vliv! na! tvorbu! marketingového!

mixu,!jaký!by!potřebovali.!Uplatňují!vliv!v!oblasti!propagace,!prezentace,!reklamních!kampaní,!ale!v!

rozhodování!o! zbývajících! třech! složkách!marketingového!mixu!–!produktu,! ceně!a!místě!prodeje!

hrají!jen!vedlejší!roli.!!
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!

Graf!5!b!Metody!určování!úspěšnosti!marketingu!(zdroj:!IBM!CMO!Study!a!vlastní!zpracování);!

!

Marketingoví! manažeři! si! uvědomují,! že! úspěch! jejich! práce! je! založen! především! na! analytické!

práci! a! technologiích,! ale! také! cítí,! že! by! potřebovali! mnohem! více! „svobody“! ve! vytváření!

kreativních!kampaní,!které!v!současných!podmínkách!marketingových!komunikací!mohou!přinést!

odlišení!značky!od!konkurence!a!vytvoření!silného!brandu.!!

!

Jaké!vlastnosti!si!cení!CEO!

Generální! ředitelé! firem! si! nejvíce! cení! spolupráce,! komunikace,! kreativity! a! flexibility.! Tyto!

vlastnosti! považují! za! klíčové! faktory! úspěšné!práce.! To! se! odráží! i! v!personálním!managementu,!

který! usiluje! o! nábor! takových! pracovníků,! kteří! jsou! schopni! a! ochotni! tyto! vlastnosti! naplnit.!

Firmy! pomáhají! svým! zaměstnancům! se! v!těchto! mezilidských! dovednostech,! ať! už! podporou!

nekonvenčních!týmů,!zaváděním!prvků!svobodných!firem!do!praxe,!metodami!zážitkového!učení!a!

upevňováním! neformálních! vztahů,! které! mají! v!dnešní! době! vysokou! přidanou! hodnotu.!

Partnerství! a! odpovědný! přístup! ke! spolupráci! se! stávají! pro! top! manažery! nejvyšší! prioritou.!

Vyplývá!to!ze!studie!IBM!CEO!Study,!která!zkoumala!názory!1700!generálních!ředitelů!v!64!státech.!

59!

Za!důležité!faktory!pro!rozvoj!organizace!považují!generální!ředitelé!technologie,!které!mají!podle!

jejich!hodnocení!významný!vliv!na!firemní!prosperitu.!Současně!si!CEO!uvědomují!nutnost!hlubších!

poznatků!o!zákaznících,!a!to!nejen!poznatků!získaných!z!firemních!informačních!systémů!jako!„hard!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
59 Moderní řízení 7/2012, Economia, Praha, ISSN 0026-8720. 
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data“,!ale!zejména!hlubší!vhled!do!spotřebitelského!chování,! jednání!a! rozhodování.!Uvědomují! si!

potřebu! analýz,! které! zachytí! data! sledovaná! v!mobilních! a! online! marketingu! a! na! sociálních!

médiích.! Schopnost! zvyšovat! firemní! hodnotu! na! základě! dat! výrazně! koreluje! s!výkonností!

organizace.!!!!!

!!!!

!

Graf!!6!!b!Mezilidské!dovednosti!nejvíce!oceňované!CEO!(zdroj:!IBM!CEO!Study,!n!=!1700);!!!

Jak!reagují!vzdělávací!instituce?!!!

!

Úkolem!vysokých!škol! je!vzdělávat!budoucí!odborníky!ve!zvoleném!oboru,!poskytnout!studentům!

maximum! teoretických! znalostí! a! tyto! znalosti! propojit! s!praktickými! dovednostmi! tak,! aby! byli!

připraveni! pro! vstup! do! praxe.! Efektivním! způsobem! provázanosti! teoretického! zázemí!

akademického! prostředí! a! praktického! zaměření! odborníků! z!praxe! je! začlenění! odborných!

workshopů,!vedených!odborníky!z!praxe,!přímo!do!výuky.!Výhodou!tohoto!modelu!vysoká!připadá!

hodnota! pro! studenty,! kteří! mají! možnost! doplnit! získané! teoretické! znalosti! praktickými!

dovednostmi,! mají! příležitost! pochopit! fungování! oboru! v!praxi! a! získají! přehled! v!aktuálních!

trendech! oboru.! Workshopy! jsou! příležitostí! získat! ucelený! a! reálný! přehled! o! oboru!

marketingových! komunikací! a! plnit! tak! požadavky! na! vzdělávání! odborníků! v!duchu! principů!

znalostní!ekonomiky.!!

!

Zapojení!odborníků!z!praxe!do!výuky!marketingu!a!marketingových!komunikací!formou!workshopů!

řeší! aktuálnost! otázek! a! pojmů! v!oblasti! marketingových! komunikací.! Rozvíjí! znalosti! studentů,!



 

 64"

jejich! tvůrčí! a! inovativní! přístup! k!oboru,! propojuje! různé! oblasti! multidisciplinárního! oboru!

marketingových!komunikací!a!přináší!pohled!z!praxe,!který!je!pro!studenty!velmi!cenný.!!

!

Pro! zajištění! maximálního! přínosu! workshopu! pro! studenty! je! vhodné! aplikovat! model!

interaktivních!workshopů,!kdy!studenti!získávají!nejen!informace!z!oboru,!ale!jsou!aktivně!zapojeni!

do!řešení!drobných!případových!studií,!mají!možnost!prezentace!vlastních!řešení!a!získávají!cennou!

zpětnou!vazbu!lektora!workshopu,!který!dokáže!poukázat!na!možná!úskalí!realizace!studentských!

řešení! ve! firemní! praxi.! Interaktivní! typ! workshopů! je! náročný! na! přípravu,! zajištění! lektorů,!

vytvoření! případové! studie! a! celkovou! organizaci,! ale!má! vysokou! přidanou! hodnotu! v!možnosti!

zpracování! reálné! studie,!prezentaci! vlastního! řešení! studentů!a! získání!odborné!zpětné!vazby!ze!

strany!lektora.!

!

Model!aplikace!odborných!workshopů!vedených!lektory!z!praxe!je!uplatňován!v!rámci!výuky!oboru!

Marketingové! komunikace,! který! je! realizován! na! Ústavu! marketingových! komunikací! Fakulty!

multimediálních! komunikací! Univerzity! Tomáše!Bati! ve! Zlíně.!Model! přinesl! v!akademickém! roce!

2012/2013! zajímavé! výsledky,! které! poukazují! na! aktuální! témata! oboru! marketingu! a!

marketingových! komunikací! a! na! další! vývoj,! kterým! se! bude! tento! obor! ubírat.! V!průběhu!

akademického! roku! bylo! realizováno! 27!workshopů,! které! byly! zařazeny! přímo! do! výuky! a! byla!

měřena! zpětná! vazba! –! evaluace! kvality! workshopu.! V!rámci! evaluace! byla! hodnocena! předem!

stanovená!kritéria:!

odbornost!lektora,!přístup!k!výuce,!

srozumitelnost!a!atraktivnost!přednesu,!

zajímavost!tématu,!!

využití!získaných!informací!pro!budoucí!praxi,!!

přínos!pro!osobní!rozvoj,!

organizační!zabezpečení!workshopu,!

celkový!dojem!z!workshopu.!!

!
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Evaluaci!prováděli!studenti!–!respondenti!bezprostředně!po!skončení!workshopu.!Sběr!dat!probíhal!

kontinuálně! v!průběhu! akademického! roku! formou! tištěného! dotazníku.! Studenti! hodnotili!

jednotlivá! kritéria! metodou! škálování! s!rozsahem! škály! 1! až! 5,! kdy! hodnota! 1! byla! hodnotou!

nejnižší,!hodnota!5!nejvyšší.!Evaluace!kvality!workshopů!se!zúčastnilo!celkem!167!studentů!oboru!

Marketingové!komunikace!v!prezenční!formě!studia.!!

!

Výsledky!evaluace!

Výsledky! evaluace! kvality!workshopů! ukazují! prostřednictvím! hodnocení! jednotlivých! kritérií! na!

aktuální!témata!oboru!marketingových!komunikací,!která!jsou!pro!studenty!atraktivní,!očekávaná!a!

odrážejí!budoucí!vývoj!oboru.!Kritérium!zajímavost!tématu!bylo!nejlépe!hodnoceno!u!následujících!

workshopů.!

!!

Tabulka!1!b!!Nejlépe!a!nejhůře!hodnocené!workshopy!podle!kritéria!zajímavost!tématu;!

zajímavost!tématu! !

nejlépe!hodnocené! nejhůře!hodnocené!

Neuromarketing! PR!volebních!kampaní!

Nákupologie! Komunikační!strategie!v!praxi!

Narodila!se!značka! Magie!marketingu!–!realizace!marketingové!komunikace!

Práce!tiskového!mluvčí! !

Budování!značky! !

Event!marketing! !

!(zdroj:!vlastní!zpracování)!

!

Kritérium!přínos!pro!osobní! rozvoj!bylo!hodnoceno!na!škále!vysokou!hodnotou!u! témat,!která!se!

shodují!s!vysoce!hodnocenými!tématy!dle!kritéria!zajímavosti!tématu.!!

!
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Tabulka!2!b!!Nejlépe!a!nejhůře!hodnocené!workshopy!podle!kritéria!přínos!pro!osobní!rozvoj;!

přínos!pro!osobní!rozvoj! !

nejlépe!hodnocené! nejhůře!hodnocené!

Neuromarketing! Marketingové!komunikace!ve!zdravotnictví!

Nákupologie! Nástrahy!globální!PR!komunikace!

Práce!tiskového!mluvčí! !

(zdroj:!vlastní!zpracování)!

!

Shoda! témat! hodnocených! jak! z!pohledu! zajímavosti! tématu,! tak! z!pohledu! přínosu! pro! osobní!

rozvoj!ukazuje!na!budoucí!vývoj!marketingu!a!marketingových!komunikací.!Studenti!považují!tato!

témata!za!nosná!pro!jejich!profesní!kariéru,!z!toho!vyplývá!předpoklad,!že!se!těmto!tématům!budou!

věnovat! po! ukončení! studia! ve! své! odborné! praxi.! Neuromarketing,! který! je! v!současné! době!

diskutovaným! tématem! oboru,! je! velmi! atraktivním! tématem! pro! studenty! a! jejich! zájem! o! tuto!

disciplínu! stále! roste.! Branding! –! budování! značky,! obor! Public! relations,! stejně! jako! Event!

marketing! jsou!obory,! které!mají! vysoký!potenciál! růstu! a! je!nutné!počítat! s!jejich! začleněním!do!

komunikačních!strategií!firem!a!organizací.!!

!

Závěr!

Marketing! je!kombinací!umění!a!vědy.!Stejně! jako! jiné!oblasti!prochází! i!marketing! ! !změnami,!na!

které! je!nutné!reagovat.!Marketingoví!manažeři!nemají! jednoduchou!pozici,! jsou!nuceni!být!nejen!

kreativní! (umění),! ale! pracovat! analyticky! (věda).! Aby! zajistili! plnění! marketingových! cílů! svých!

firem,! musí! využívat! příležitosti! změny! a! transformovat,! inovovat! svoji! marketingovou! činnost.!

Studie! IBM! a! porovnání! výsledků! studie! s!českým! marketingovým! prostředím,! přineslo! shrnutí,!

doporučení,!které!by!mohlo!zvýšit!úspěšnost!marketingu!a!efektivitu!marketingových!manažerů.!

V!rámci! marketingové! strategie! je! nutné! zaměřit! se! na! vytváření! hodnot! pro! zákazníky! jako!

jednotlivce.! Individuální!přístup!k!zákazníkům,! respektování! jejich!nákupního!chování,! zvyklostí!a!

potřeb!je!klíčem!k!dlouhodobé!zákaznické!spokojenosti,!která!pak!může!vést!k!dlouhodobé!firemní!

prosperitě.! Je! nutně! analyzovat! firemní! data,! a! to! nejen! data! obchodní,! výši! prodejů! a! zisk! na!

zákazníka,! ale! analyzovat! i! kanály! digitální! komunikace,! získat! přístup! k!názorům! zákazníků! a!
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používat!moderní!analytické!nástroje!ke!zjištění!preferencí!a!trendů!v!nejrůznějších!oblastech.!S!tím!

souvisí!nutnost!využívání!nástrojů!k!ochraně!dat!zákazníků.!!

Je!nutné!vytvářet!dlouhodobý!vztah!se!zákazníkem.!Prostřednictvím!kanálů!digitální!komunikace,!

přímé! komunikace,! sociálních! médií! vytvářet! a! posilovat! dialog! se! zákazníkem,! navazovat! nové!

vztahy! a! tyto! udržovat! otevřeným! a! transparentním! přístupem! v!komunikaci.! Definovat! a!

prezentovat!vlastnosti!produktu!či!značky,!které!jsou!jedinečnou!výhodou!a!mají!vysokou!hodnotu!

pro! zákazníky.! V!rámci! marketingové! komunikace! propojovat! vnitřní! a! vnější! image! firmy,!

zapojovat!do!procesu!tvorby!image!všechny!zaměstnance!a!motivovat! je!k!odpovědnému!přístupu!

ke!značce,!kterou!zastupují.!!

Pro! efektivní! manažerská! rozhodnutí! je! nutné!měřit! výsledky!marketingových! činností! a! aktivit,!

používat! analytické! nástroje! a! relevantní! měření! pro! zlepšení! rozhodovacích! procesů! v!rámci!

firemních! a! marketingových! strategií.! Přizpůsobovat! složení! pracovních! týmů! měnícím! se!

podmínkám! trhu,! trvale! rozšiřovat! schopnosti! a! dovednosti! lidí! prostřednictvím! vzdělávání,!

využívání!moderních!technologií!a!taky!osobnostního!růstu,!který!je!často!podmínkou!odpovědného!

přístupu!k!životu!i!podnikání.!!

!Sledování!aktuálních!trendů!marketingu!a!vývoje!oboru!marketingových!komunikací,!propojování!

teoretických!poznatků! s!praktickými! aplikacemi,! inovace! výuky!prostřednictvím!workshopů,! to! je!

koncept! zkvalitňující! vzdělávací! proces! na! vysoké! škole.! Role! odborníků! z!praxe! je! v!tomto!

konceptu!nezastupitelná.! Jejich!prostřednictvím! jsou!studentům!představovány!aktuální!možnosti!

využití! jednotlivých! forem!marketingových!strategií,!nástrojů!marketingových!komunikací!v!praxi,!

je!podporován!jejich!zájem!o!obor!a!jsou!posilovány!kreativní!procesy!výuky.!Studenti!jsou!tak!lépe!

připraveni! čelit! současným! problémům! marketingu! na! různých! úrovních! řízení,! jsou! připraveni!

efektivně! využívat! marketingové! a! komunikační! nástroje,! měřit! jejich! efektivitu,! řídit! procesy!

prostřednictvím! projektového! managementu! a! trvale! posilovat! rozvoj! vlastních! schopností! a!

dovedností.!!

!
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Vianočné!reclamare!II.!

Vlasta+Konečná+

+

Abstrakt:! Predložená! štúdia! sa! zaoberá! aktuálnou! televíznou! reklamou! tematicky! ! sa! viažucou!

k!obdobiu!Vianoc.! !Nepredstavuje! len!sondu!do! tejto!špecifickej!skupiny!reklamných!prejavov,!ale!

prináša! aj! poznatky! o!tom,! ako! ju! vnímajú! mladí! ľudia.! Ťažiskom! štúdie! je! prieskum! názorov!

vysokoškolských!študentov!s!rôznym!stupňom!vzdelania!v!oblasti!marketingovej!komunikácie.!!

Kľúčové!slová:!reklama,!reklamný!spot,!kreativita,!študent,!vzorka,!prieskum,!analýza!

!

Abstract:! Submited! study! is! concerned! with!current! television! advertising! binding! on! the!

Christmas!season.!It!is!not!just!a!probe!into!this!specific!group!of!advertising!signs,!but!it!also!brings!

knowledge!of!how!it! is!perceived!by!young!people.!The! focus!of! the!study! is!an!opinion!survay!of!

college!students!with!different!levels!of!education!in!the!field!of!marketing!communications.!

Key$words:!!advertising,!commercial,!creativity,!student,!sample,!research,!analysis!

!
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Úvod!

V!súčasnom!rýchlom!životnom!štýle!patria!!Vianoce!nesporne!k!!obdobiam,!keď!spomalíme,!trochu!

sa!zamyslíme!nad!svojím!životom,! ! sme!citlivejší!k!závažným!spoločenským! javom,!ale!najmä!viac!

a!pozornejšie!vnímame!svojich!blízkych!.!Mnohí!ľudia!!nazývajú!Vianoce!sviatkami!!!mieru!a!pokoja!

a!som!presvedčená,!že!pre!drvivú! !väčšinu!z!nás!sú!to! !najväčšie!sviatky!v!roku.!Hoci!pôvodne!boli!

tieto! sviatky! pohanskou! oslavou! ! zimného! slnovratu! a! ! neskôr! ! kresťanskou! oslavou! narodenia!

Ježiša! Krista,! v!súčasnosti! ! získali! ! ! aj! výrazný! spoločenský! rozmer! a!sú! sviatkom! sviatkov! ! pre!

veriacich!aj!neveriacich.!!

Veľmi!dôležitým!obdobím!roka! !sú!Vianoce!aj!v!mnohých!profesijných!činnostiach.!Medzi!nimi!má!!

určite! dominantné! postavenie! obchod! a!s!ním! priamo! súvisí! aj! reklama.! Väčšina! podnikateľských!

aktivít! dosahuje! práve! v!tomto! období! najväčší! obrat! z!celého! roka,! preto! je! pochopiteľné,! že!

v!tomto! smere! nezaostáva! ani! reklama.! !Neexistuje! totižto! iné! ročné! obdobie,! v!ktorom!by! sa! tak!

masovo! nakupovalo.! Zháňame!darčeky! pre! svojich! blízkych! a!v!snahe! urobiť! im! radosť,! strácame!

často!aj!finančnú!disciplínu!a!nakupujeme!veľkoryso.!Tieto!fakty!nahrávajú!reklamnému!priemyslu,!

ktorý! zvádza! neľútostný! boj! o!zákazníka.! V!snahe! zvýšiť! predajnosť! produktov! doslova! chrlí!

reklamu!na!!„roznakupovaných“!adresátov.!!Niekedy!až!v!miere,!ktorá!vyvoláva!bumerangový!efekt!

a!u!niektorých! adresátov! vedie! práve! k!bojkotu! najviac! propagovaných! výrobkov.! Nikto! nevie!

presne,! ako! reklama! funguje.! A!tak! ! sa! zrejme! experimentálny! charakter! reklamnej! tvorby! nikdy!

neskončí.!Ako!vyzerala!!televízna!reklama!pred!Vianocami!2012!a!najmä!ako!ju!vnímajú!a!hodnotia!

mladí!ľudia,!!je!predmetom!tejto!štúdie.!!

!

Charakteristika!vzorky!

Ako! sme!už!uviedli,! cieľom! tejto! štúdie!bolo! zistiť,! ako! vnímajú! súčasnú! televíznu! reklamu!mladí!

ľudia.!Tematicky! sme!vybrali! vianočnú! reklamu!vysielanú!v!slovenských! televíziách.!Nerozlišovali!

sme! televíznu! stanicu,! pretože! aj! v!predchádzajúcich! ! prieskumoch! sa! prejavilo,! že! nie! je! možne!

nájsť! špecifiká! vysielania! televíznych! reklamných! spotov!podľa! jednotlivých! televíznych! staníc.! 60!

V!podstate! sa! dá! povedať,! že! tie! isté! reklamné! spoty! sa! vysielajú! na! všetkých! ! slovenských!

televíznych!okruhoch.!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
60"KONEČNÁ,"V."Sonda"do"súčasnej"televíznej"reklamy"In:"Marketingová"komunikácia"a"médiá,"Bratislava":"Book"&"
Book,"2008"s."54\67."ISBN"978\80\"969099\9\5."

KONEČNÁ,"V."Aj"„malý“"adresát"je"adresát."Zdroj"dokument"Reklama"09"(CD"ROM),"Bratislava":"Book"&"Book,"2009"
S."72\83."

"
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!Z!dôvodu! ! časovej!náročnosti!prieskumu!sme!vytvorili! vzorku!pozostávajúcu!z!deviatich!náhodne!

vybraných!!reklamných!spotov.!Istou!špecialitou!boli!tri!spoty!propagujúce!jednu!firmu,!konkrétne!

jedného! mobilného! operátora.! Zaujímalo! nás,! ako! vnímajú! ! televíznu! reklamu! ! vysokoškolskí!

študenti!z!hľadiska!jej!!kreativity,!čo!sa!im!v!reklamných!prejavoch!páči!a!čo!nepáči.!Prieskum!sme!

realizovali!na!štyroch!skupinách!študentov.!Osobitne!každej!skupine!sme!jednotlivo!premietli!spoty.!

Po! každom! spote! mali! študenti! definovať! posolstvo! spotu,! jeho! pozitíva! a!negatíva.! Zároveň! ich!

úlohou!bolo! vyjadriť!mieru! kreativity! na! stupnici! 1! až! 5,! pričom!5! bolo!maximum.!Rovnako!mali!

celkovo!vyhodnotiť!spot!na!stupnici!1!až!10,!pričom!10!bolo!najlepšie!hodnotenie.!V!štúdii!slovne!

popisujeme! ! jednotlivé! spoty! a!zároveň! vyhodnocujeme! študentské! reakcie,! aby! si! čitateľ! mohol!

vytvoriť!predstavu,!na!čo!konkrétne!študenti!reagovali!a!akým!spôsobom.!!

Štyri! skupiny! študentov! ! boli! vybrané! zámerne! podľa! stupňa! vzdelania! v!oblasti! marketingovej!

komunikácie.!Prvá!skupina!boli!poslucháči!iných!vedných!odborov!

(andragogika,! !sociológia,!pedagogika,!cudzie!jazyky!a!i.).!Druhú!skupinu!tvorili!študenti!3.!ročníka!

odboru! marketingová! komunikácia,! končiaci! ročník! bakalárskeho! stupňa! vzdelávania.! Tretiu!

skupinu! tvorili! študenti! 1.! ročníka! magisterského! štúdia! odboru! marketingová! komunikácia! (4.!

ročník! )! a!štvrtú! skupinu! tvorili! poslucháči! 2.! ročníka! magisterského! štúdia! (5.! ročník),! teda!

študenti!končiaci!vysokoškolské!štúdium.!Z!hľadiska!vekového!to!boli! ľudia!od!21! !do!29!rokov.61!!

Priemerný! vek! v!jednotlivých! skupinách! bol! ! 20,! 22,! 23! a! 24! rokov.! ! Rozdelenie! podľa! pohlavia!

nepovažujeme!v!tomto!prieskume!za!relevantné,!!preto!sme!mu!nevenovali!pozornosť.62!!

!

Spot!č!1.!CocabCola!

Santa! ! Claus! ! v!miestnosti! s!písacím! stolom! ! plným! sklenených! gúľ! vypije! z!klasickej! fľašky! Cocab

Colu.! ! !Vyjde!z!miestnosti!von.!Zatvorí!veľkú!papierovú!škatuľu,!na!ktorú!prilepí!papier!s!nápisom!

„Pre! tých,! ktorí! neveria“.! ! Škatuľa! ! je! naložená! do! vianočného! kamiónu,! ktorý! sa! vydá! na! cestu.!

Červený!vysvietený!kamión!prechádza!krajinou.!Prichádza!ráno!do!!zobúdzajúceho!!sa!mesta.!Nápis!

na! obrazovke:! „24! decembra! kdekoľvek! na! svete“.!Mladá! dievčina! sa! zobudí,! je! bez! nálady.!Dá! si!

CocabColu,! otvorí! okno! a!dolu! na! zemi! zbadá! veľkú! bielu! škatuľu! ! previazanú! červenou! stuhou.!

Vybehne! von,! stuhu! rozviaže! a!v!škatuli! ! sedí! obrovská! bábka! Santa! Clausa.! Dievčina! začne!

s!úsmevom!liezť!hore!po!bábke!až!k!jeho!hlave.!Zrazu!je!!okolo!mnoho!ľudí,!všetci!sú!šťastní!a!veselí!

a!pomocou!lán!obrovskú!bábku!postavia!na!nohy!a!uvedú!do!pohybu.!Prechádza!mestom,!obklopená!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

61 Vek 29 sa vyskytol len u jedného študenta. 

62 Vzhľadom na spoločenskovedný charakter štúdia  vo vzorke prevažovali dievčatá. 



 

 72 

zhlukom! baviacich! a!smejúcich! sa! ľudí,! hrajúcich! na! rôzne! hudobné! nástroje,! popíjajúcich! ! Cocab

Colu.!Najšťastnejšia!je!dievčina!!v!naručí!Santa!Clausa.!!

Na!konci!sa!ukáže!klasická!biela!fľaša!!na!červenom!pozadí,!zakrúti!sa!a!objaví!sa!!nápis!„CocabCola!–!

radosť!otvoriť“.!Spot!trval!1!minútu.!!

!

Reakcia'na'spot'

Posolstvo+

V!prvej! skupine! (iní! študenti)! 70!%! identifikovalo! posolstvo! spotu! –! CocabCola! spája! ľudí! a!patrí!

k!Vianociam.!!!

V!druhej! skupine! (3.ročník)! 50!%! definovalo! ako! posolstvo! fakt,! že! CocabCola! ! patrí! k!Vianociam!

a!ďalších!25!%,!že!CocabCola!spája!ľudí.!

!V!tretej!skupine!(4.ročník)!zaregistrovalo!25!%!ako!posolstvo!spotu!informáciu,!že!sa!blížia!Vianoce!

a!ďalších!2!5%,!že!CocabCola!spája!ľudí.!Len!12,5!%!identifikovalo,!že!CocabCola!patrí!k!Vianociam.!!

Vo!štvrtej!skupine!s!najvyššou!mierou!marketingového!vzdelania!(!5.!ročník)!!si!37,5!%!myslí,!že!zo!

spotu! vyplýva,! že! CocabCola! prináša! radosť,! spája! ľudí! a!patrí! k!Vianociam.! ! Pre! ! 25! %! nebolo!

posolstvo! spotu! ! zreteľné! a!pre! ! rovnako! veľkú! skupinu! (25! %)! ! bolo! posolstvo! naopak! jasné!

a!vtipné!(ale!nevyjadrili!ho).!

Pozitíva+

V!prvej! skupine! sa! 50! %bám! páčila! hudobná! zložka! spotu! a!vyjadrenie! atmosféry.! Postavu!

obrovského!Santa!Clausa!pozitívne!ohodnotilo!30!%!a!20!%!ocenilo,!že!reklama!bola!tradičná!cocab

colovská!.!!

V!druhej! skupine! sa! 25! %bám! páčila! atmosféra! spotu,! 15! %bám! sa! páčila! postava! Santa! Clausa!

a!hudba!a!tiež!15!%!!kladne!ohodnotilo!celkovú!realizáciu!spotu.!Vyjadrenie!emócií!sa!páčilo!10!%b

ám.!Ďalší!ocenili!využitie!rozprávkového!motívu!!a!tiež,!že!reklama!bola!„americky!tradičná“.!!

V!tretej!skupine!!sa!25!%bám!páčila!reklama!!celkovo!b!nápad!aj!realizácia!a!tiež!20!%bám!!sa!páčili!

v!spote!šťastní!mladí!ľudia.!Ďalších!15!%!ocenilo!hudbu,!10!%!atmosféru!a!podľa!10!%!bolo!riešenie!

spotu!netradičné.!!
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Vo!štvrtej!skupine!25!%!nezaregistrovalo!žiadne!pozitíva!spotu.!Atmosféru!kladne!hodnotilo!tiež!25!

%! a!za! pozitívum! považovalo! ! 12,5! %! pozitívnu! náladu.! Rovnako! 12,5! %! ocenilo! jednoduchosť!

a!zapamätateľnosť!reklamy.!!!

Negatíva+

Pokiaľ! ide! o!negatíva,! v!prvej! skupine! respondentom! najviac! prekážala! obrovská! bábka! Santa!

Clausa,!zdala!sa!im!strašidelná!!(50!%)!a!25!%!respondentov!vyčítalo!reklame,!že!sa!stále!opakuje.!!

V!druhej!skupine!sa!taktiež!!až!45!%bám!nepáčila!hrozivá!postava!Santa!Clausa!a!umelá!a!nepútava!

sa!zdala!reklama!15!%bám.!Rovnako!15!%!respondentov!na!nej!nenašlo!žiadne!negatíva.!!

Aj! v! !tretej! skupine! ! „strašil“! obrovský! Santa! Claus! (40! %),! 15! %bám! sa! zdalo,! že! je! v!spote!

zakomponovaných! príliš! veľa! prvkov! a!podľa! 10! %! reklama! nepriniesla! nič! nové.! Ťažko!

pochopiteľná!sa!zdala!5!%bám.!!

Vo!štvrtej!skupine!podľa!36!%!!neprináša!! !reklama!CocabColy!nič!nové,!teda!opakuje!stále!to!isté,!!

24!%!ju!označilo!ako!gýčovú!a!24!%bám!sa!nepáčil!Santa!Klaus.!!!

!

Celkovo!môžeme!konštatovať,!že!skupiny!sa!pri!hodnotení!spotu!viac!menej!zhodli.!!!Dominantným!

identifikovaným! posolstvom! bolo,! že! CocabCola! spája! ľudí! a!patrí! k!Vianociam.! Zaregistrovalo! ho!

takmer! 50! %! z!celkovej! vzorky.! Ako! pozitívum! v!celej! vzorke! prevažovala! radostná! vianočná!

atmosféra!33!%!a!hudobná!zložka!spotu!28!%.!Z!negatív!jednoznačne!vytŕča!obrovský,!celkovo!!pre!

42!%!!hrôzostrašný!Santa!Claus!.!Kreativitu!v!spote!označili!študenti!na!stupnici!1!–!5!známkou!!2,9!

a!celkovo!získal!spot!5,2!!bodov!z!maximálneho!počtu!10.!!!!!!!

!!

Spot!č.!2!b!Duch!Vianoc!b!COOP!Jednota!

Starší!muž!v!kroji!(bača)!odchádza!z!pekne!vianočne!vyzdobenej!chalupy!a!hovorí!mladému!mužovi!

tiež! v!kroji! ! (honelníkovi):! „Kým! sa! vrátim,! nech! tu! zavládne! ! duch! Vianoc“.! V!pozadí! vidno! ešte!

zviazaný!neozdobený!vianočný! stromček.!Bača!hodí!na! seba! veľký!kabát! a!vydá! sa!do! zasneženej!

krajiny.!Honelník!odpíli!spodok!stromu,!vyleští!!vianočné!ozdoby,!pripraví!háčiky!na!ich!zavesenie,!

ozdobí! stromček.! S!úderom! siedmej! hodiny! vstúpi! do! chalupy! bača! s!manželkou! a!dvoma!malými!

dievčatami!(vnučkami).!V!rukách!nesú!škatule!(zrejme!s!koláčmi)!a!nákupné!tašky!z!COOP!Jednoty.!

Bača!rodinke!hovorí:!„A!môžeme!aj!vyhrať!“!!V!chalupe!je!zhasnuté!svetlo!ale!na!všetkých!možných!

miestach!horia!sviečky,!takže!vládne!tu!tajomná!atmosféra.!Zrazu!sa!deti!otočia!a!začnú!vrieskať!od!

strachu.!V!rohu!stojí!vyzdobený!vianočný!stromček!,!ale!je!upravený!ako!strašiak.!Bača!sa!pýta!:!„A!
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to! čo! je?“!Mladý! honelník! si! baterkou! zospodu! osvieti! svoju! tvár,! čím! dostane! strašidelný! výzor.!

Povie:!„Predsa!duch!Vianoc“!!!Súčasťou!spotu!je!niekoľko!záberov!na!retrievera,!ktorý!očividne!patrí!

do!rodiny.!!

!Na!obrazovke!sa!objaví!osobné!auto!VW!Jetta,!potom!televízor,!mikrovlnná!rúra!a!nápis:!„Nakúpte!

od!15.!11.!do!31.!11.!aspoň!za!20!eur!!a!získajte!skvelé!výhry!www.coop.sk“.!!!Na!záver!červený!nápis!

„COOP!Jednota!najlepšie!domáce!potraviny“.!A!stromček!ako!strašiak!v!rohu!obrazovky.!K!tomu!!je!!

text! interpretovaný! ! ženským! hlasom:! „Užite! si! najlepšie! domáce! Vianoce!! Nakúpte! za! 20! eur!

a!hrajte! o!8! áut! a!tisícky! !ďalších! výhier.! ! COOP! Jednota,! najlepšie! domáce!potraviny“.! ! Celý! tento!

príbeh!sa!vošiel!do!30!sekúnd.!

!

Reakcia'na'spot'

Posolstvo+

V!prvej! skupine!si! tretina!vybrala!z!tohto!spotu!ako!posolstvo!upozornenie!na!prebiehajúcu!súťaž!

(33!%!)!!a!rovnako!tretina!pochopila!ako!posolstvo!propagáciu!Jednoty.!!Ďalších!20!%!respondentov!

žiadne!posolstvo!nenašlo!a!vyskytli!sa!názory,!že!spojenie!produktu!s!Vianocami!je!násilné.!!!

V!druhej! skupine! 30! %! zaregistrovalo! súťaž! a!25! %! pochopilo! ako! posolstvo! pripomenutie!

tradičných! ľudových! zvykov! a! ! akcentáciu! slovenských! tradičných! Vianoc.! Ďalší! ! zachytili,! že! ide!

o!výhodný!akciový!!nákup,!resp.!výhru!pri!nákupe!(10!%!a!15!%).!!

Aj!v!tretej!skupine!hlavná!časť!respondentov!považovala!za!posolstvo!spotu!informácie!o!súťaži!(30!

%),! !20!%!pochopilo,! že! treba!nakupovať!v!Jednote!a!ďalších!15!%!vedelo,! že! !nákup!v!Jednote! je!

výhodný.! Zobrazenie! tradičných! slovenských! Vianoc! ! ocenilo! 10! %! a!tiež! 10! %! si! neodnieslo!

z!reklamy!žiadne!posolstvo.!!

Vo!štvrtej!skupine!35!%!považovalo!posolstvo!za!jasné!a!vtipné,!ale!ho!nedefinovalo.!Ďalšie!názory!

boli! rôznorodé:! 12,5! %! ! ocenilo! slovenské! tradície,! 12,5! %bám! sa! nepáčilo! spojenie! produktu!

s!Vianocami!a!podľa!12,5!%!!neobsahovala!reklama!žiadne!posolstvo.!!

+

Pozitíva+

Pokiaľ!ide!o!pozitíva,! !prvá!!skupina!najviac!ocenila!vtip!30!%!a!!účinkujúcich!30!%.!Ďalších!!20!%!

pozitívne!vnímalo!slovenské!!tradície!a!rovnako!!20!%bám!!sa!páčila!!hudba,!atmosféra!a!slovenské!

prostredie.!!
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V!druhej! skupine!bola! za!najväčšie!pozitívum!považovaná!originalita! a!vtip!60!%! ! a!ďalších!30!%!

pozitívne!vnímalo!slovenský!motív.!!

Rovnako! v!tretej! skupine! bol! najpozitívnejšie! prijatý! humor! a!vtip! 50! %,! 25! %! ocenilo! celkovú!

realizáciu,! 20!%! ! za! najväčšie! pozitívum! označilo! pokračovanie! línie! reklamnej! kampane! Jednoty!

a!zvyšok!ocenil!hudbu!a!výtvarné!stvárnenie.!!

V! !štvrtej!skupine!dominantnými!pozitívami! !bola! !pochopiteľnosť!reklamy!25!%!a!jej!vtipnosť!25!

%.!Hudbu!ocenilo!12,5!%!respondentov.!!!

+

Negatíva+

Pri! definovaní! negatív! dominovala! v!prvej! skupine! hudba! 30! %.! Po! 12,5! %! kritizovalo!

zakomponovanie! súťaže! do! reklamy! a! ! ! absenciu! posolstva.! Taktiež! 12,5! %! nenašlo! v!reklame!

žiadne!negatíva.!!

Druhá! skupina! hodnotila! spot! pozitívnejšie.! Žiadne! negatíva! nemala! reklama! podľa! 60! %.! Malé!

prepojenie! s!produktom! kritizovalo! 10!%! a!vyskytli! sa! názory,! že! reklama! bola! príliš! jednoduchá!

a!prvoplánová,! absurdná,! s!nejasným! posolstvom.! Prekážali! aj! prvky! halloweenu! a!vyskytli! sa!

obavy,!že!pre!deti!mohla!byť!strašidelná.!!

V!tretej! skupine!nenašlo! žiadne!negatívum!20!%.!Použitie!ducha!bez!myšlienky!kritizovalo!10!%,!

rovnako! 10! %bám! chýbalo! prepojenie! príbehu! a!produktu,! 10! %bám! ! sa! zdala! celá! reklama! bez!

pointy,!podľa!10!%!bola!nezrozumiteľná,!pre!10!%!!nemala!!jasné!posolstvo.!!

Vo! štvrtej! skupine! 25!%! nenašlo! žiadne! negatíva.! ! Herecké! výkony! kritizovalo! 12,5!%! a!rovnako!

veľké!skupiny!respondentov!považovali!reklamu!za!trápnu,!nezapamätateľnú,!!príliš!jednoduchú.!!!!!!

!

Posolstvo! spotu,! ktorým! je! zvýšiť! nákupnosť! v!Jednote! prostredníctvom! súťaže! o!hodnotné! ceny,!

pochopila!vo!všetkých!skupinách!asi!tretina!respondentov.!Najpozitívnejšie!zarezonovala!!vtipnosť!

reklamy,!celkovo!ju!ocenilo!41!%.!Negatíva!boli!definované!rôzne.!Posolstvo!bolo!nejasné!asi!8!%b

ám!z!celej!vzorky,!hudba!sa!nepáčila!7,5!%bám!a!5!%!kritizovalo!slabé!prepojenie!s!produktom.!!

Tento!!spot!získal!!za!kreativitu!3,2!bodu!(z!5)!a!v!celkovom!hodnotení!6,2!bodu!(z!10).!!

!

Spotč.!3!–!Vianočné!darčeky!Dormeo!!
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Santa! Claus! potichu! v!noci! príde! ! do! bytu.! Tichučko! prekračuje! rozhádzané! hračky! a!na! vankúš!

k!spiacemu! dievčatku! položí! veľkú! plyšovú! hračku.! Vyloží! súpravu! keramického! riadu,! ! k!matke!

spiacej!v!posteli!priloží!vankúš!Dormeo!previazaný!stuhou,!starej!mame!a!starému!otcovi,!ktorí!pod!

dekou! zadriemali! na! gauči,! ! položí! na! stolík! Cosmodisk.!Miestnosťou! prebehne!malý! chlpatý! pes!

a!zrazu!vidíme!v!kope!darčekov!pod!stromčekom!aj!mop!na!odstraňovanie!psích!chlpov.!Santa!Claus!

odíde.!!

Mužský!hlas:!„Zažite!krásne!!Vianoce!vďaka!skvelým!ponukám.!K!matracom!Dormeo!!vám!pridáme!

vankúš! ! Memosan! ! len! za! 1! euro.! Užite! si! s!Dormeom! toto! i!množstvo! ďalších! vianočných!

prekvapení.“!!!

Na! obrazovke! sa! objaví! biela! kartička! s!nápisom! „Zažite! krásne! Vianoce“!! s!visačkou! Dormeo,!

simultánne!s!textom!je!zobrazený!matrac!a!neskôr!vankúš.!Tiež!ebmailová!adresa!a!telefónne!číslo.!

Spot!trval!!30!sekúnd.!!!

'

Reakcia'na'spot'

Posolstvo+

V!prvej! skupine! si! ako! posolstvo! spotu! 70! %! respondentov! odnieslo! informáciu,! že! produkty!

Dormeo!sa!aktuálne!dajú!kúpiť!za!výhodné!ceny!a!30!%!!pochopilo,!že!pri!kúpe!dostanú!darček.!!

V!druhej! ! skupine! 50! %! ! pochopilo! komplexnejšie,! že! produkty! Dormeo! sa! dajú! teraz! kúpiť! so!

zľavou!a!navyše!dostane!kupujúci!aj!darček.!Darček!ako!bonus!pri!kúpe!zaregistrovalo!ďalších!15!%!!!

a!10!%!pochopilo,!že!si!treba!kúpiť!matrac.!Ďalších!10!%!si!myslí,!že!je!to!propagácia!nepotrebných!

vecí!a!a!tiež!podľa!10!%!!spot!nemá!žiadne!posolstvo.!!

V!tretej! skupine! 50!%! zaregistrovalo! výhodné! ponuky! v!Dormeo! a! ďalšie! ! reklamné! odkazy! boli:!

darujte! blízkym! Dormeo,! v!Dormeu! niečo! pre! každého,! cosmodisk,! matrac! a! vankúš! za! 1! euro,!

nezabudnite!na!starkých...!

V! štvrtej! skupine! 25!%! pochopilo,! že! v!Dormeu! sú! teraz! super! produkty! za! super! ceny,! 10!%! si!

zobralo!ako!posolstvo!obdarúvanie,!10!%!propagáciu!Dormea.!Ďalším!25!%bám! !sa!reklama!zdala!

„tupá“!a!spojenie!s!produktom!zvláštne.!
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Pozitíva++

Pri!hľadaní!pozitív!v!prvej!skupine!40!%!nenašlo!žiadne.!Obdarúvanie!všetkých!kladne!hodnotilo!30!

%,!podľa!20!%!bola!dobre!vystihnutá!vianočná!nálada!a!10!%bám!sa!páčila!postava!Santa!Klausa.!!

V!druhej!skupine!nenašlo!žiadne!pozitíva!50!%!respondentov.!Scenár!a!realizácia!sa!páčili!!

15!%bám!a!10!%!považovalo!spot!za!inšpiráciu!pre!nákup!vianočných!darčekov.!!

V!tretej! skupine! !nenašlo! žiadne!pozitíva!35!%,!20!%bám!sa! zdala! reklama!príjemná,!15!%bám!sa!

páčila! hudba! v!tejto! reklame.! ! Respondenti! vnímali! spot! naozaj! pozorne,! o!čom! svedčí! ! fakt,! že!

zaregistrovali!!americký!štýl!vianočnej!nádielky,!!keď!Santa!Klaus!obdarúva!!počas!spánku!!a!taktiež,!!

že!darčeky!nosí!priamo!k!ľuďom!a!nie!pod!stromček.!!!

V!štvrtej!skupine!vnímalo!reklamu!bez!jediného!pozitíva!25!%,!rovnako!25!%!ocenilo!jednoduchosť!

reklamy! a!ďalším! 25!%bám! sa! páčila! rodinná! vianočná! pohoda.! Hudbu! kladne! hodnotilo! 12,5!%!

respondentov.!!

+

Negatíva+

Pri!tomto!spote!sa!vzácne!zhodli!všetky!štyri!skupiny!pri!vyjadrení!negatív.!V!prvej!skupine!sa!70!%!

vyjadrilo,!že!reklama!bola!nezaujímavá,!málo!kreatívna,!bez!nápadu.!Podľa!ďalších!20!%!!to!bolo!len!

nudné!predvádzanie!produktov!a!10!%bám!!sa!zdalo,!že!je!tam!príliš!veľa!predmetov.!!

V!druhej! skupine! reklamu! ako! nekreatívnu,! bez! nápadu,! nudnú! a!klišéovitú! vnímalo! ! 50! %!

respondentov,! 25! %bám! sa! javil! v!spote! bezdôvodný! výskyt! Santa! Klausa,! 10! %bám! sa! nepáčili!

produkty!a!tiež!10!%bám!!to!pripadalo!ako!teleshopping.!!!

V!tretej! skupine! ako!klišéovitú,! prvoplánovú! a!bez!nápadu!hodnotilo! ! reklamu!50!%,!15!%bám!sa!

zdala!reklama!trápna!a!bez!vtipu!a!podľa!ďalších!15!%!bol!Santa!Klaus!„príšerný“.!!Ako!vnucovanie!

produktov!vnímalo!reklamu!10!%!a!ďalších!10!%!!spot!vôbec!neupútal.!

Vo!štvrtej!skupine!sa!zdal!spot!nudný,!gýčový!a!nezaujímavý!až!75!%bám.!Metafora!v!spote!chýbala!

12,5!%bám!a!rovnakej!časti!respondentov!sa!reklama!javila!nejasná,!bez!súvislosti.!!!

!

Posolstvo!tohto!spotu!pochopilo!celkovo!60!%!respondentov.!V!pozitívnom!hodnotení!boli!študenti!

dosť! zdržanliví.! Takmer! 40! %! nenašlo! v!spote! žiadne! pozitívum.! Dobre! vystihnutá! atmosféra!

vianočnej! rodinnej! pohody! sa! zdala! 10! %bám! a!hudba! sa! páčila! 7! %bám.! ! Naproti! tomu! pri!
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definovaní!negatív!!sa!študenti!všetkých!štyroch!skupín!zhodli!a!celkovo!60!%!považovalo!reklamu!

za!nezaujímavú,!málo!kreatívnu,!bez!nápadu,!prvoplánovú.!Postava!Santa!Clausa!sa!nepáčila!10!%b

ám!z!celej!vzorky!a!tiež!10!%!malo!výhrady!k!produktom.!!!

Toto!negatívne!pôsobenie!spotu!sa!prejavilo!aj!v!nízkom!bodovom!hodnotení!kreativity,!len!0,9!z!5!

bodov.!Aj!celkové!hodnotenie!spotu!bolo!nízke!–!2,6!z!10!bodovej!škály.!!

!!

Spot!č.!4!–!Paušál!WOW!b!0range!1!

Spot!sa!začína!záberom!!na!dve!!deti!–!chlapčeka!a!dievčatko!(!6!b8!roční),!ktorí!majú!na!pyžamkách!

svetre! a! nakúkajú! do! izby! rodičov.! Keď! zistia,! že! pokojne! spia,! vybehnú! ! do! krásne! vyzdobenej!

záhrady! krásnej! chalúpky,! kde! stoja! traja! snehuliaci.! Čarovným! zaklínadlom! kozi! bkuzibkuzuka!!

a!brnknutím!na!mrkvový!nos!jedného!zo!snehuliakov!!!všetkých!troch!!oživia!a!svorne!!sa!vyberú!do!

kuchyne! ! piecť! vianočné! medovníky.! Dobre! sa! pritom! zabávajú! a!keďže! štedro! ! pridávajú!

ingrediencie!–!vrece!múky,! !kopu!vajec,! !krčah!!medu,!vyrobia!obrovské!cesto!roztiahnuté!po!celej!

kuchyni.!Ráno,!keď!sa!!rodičia!zobudia,!zídu!v!županoch!dolu!do!!kuchyne!a!neveria!vlastným!očiam.!

Čaká!ich!tam!prekvapenie!v!podobe!stoviek!!krásne!!vyzdobených!!medovníčkov!porozkladaných!po!

celej! miestnosti.! Aj! mačička! je! ozdobená! medovníkovým! príveskom,! kukučkové! hodiny! majú!

namiesto!závažia!vianočné!medovníčky.!Rodičia!sa!tešia!!a!deti!celé!zamúčené,!strapaté!a!šťastné,!že!

rodičov!prekvapili,! si! !schované!v!posteli! ! pochutnávajú!na! čerstvom!pečive.!Celý! čas!hrá!klasická!

vianočná! pieseň! spievaná! deťmi! ! s!aktualizovaným! textom:! ! „Vianoce,! Vianoce! prichádzajú,!!

snehuliak! vám!na! okno! zaťuká.! Po! roku!Vianoce,! Vianoce! prichádzajú,! želajte! si! niečo! kozib! kuzib

kuzuka.! Ententíky! medovníky! snehuliak! vám....“.! Ďalej! je! text! nezrozumiteľný,! lebo! ho! prekrýva!

hovorené!slovo.!Najprv!deti!:!„Kozi!–!kuzi!–!kuzuka!a!teší!sa!!celá!rodinka“.!Potom!!VoiceOver:!„Tieto!

Vianoce! vás! naozaj! potešíme.! Príďte! si! do! Orange! po! paušál! WOW! a!v!rodine! si! môžete! volať!!

a!posielať!správy!neobmedzene!a!zadarmo“.!Na!obrazovke!je! !zároveň! !najprv!hlava!snehuliaka!so!

šálom,! na! ktorom! je! kozi! kuzi! kuzuka! ! a! potom!oranžovo!biely! text! „Skutočne!nekonečné!hovory!

a!správy,! k!vybraným! paušálom,! v!0range! zadarmo“.! Celý! čas! je! na! obrazovke! vpravo! dolu! logo!!

a!spot!sa!končí!!claimom!!Deň!môže!byť!lepší!!a!logom!Orange.!Celý!príbeh!trval!!40!sekúnd.!!

!

Reakcia'na'spot'

Posolstvo+

V!prvej! skupine! vnímalo! ako! posolstvo! spotu! oznámenie! vianočnej! akcie! Orange! 40! %!

respondentov,! ďalších! 30!%! zaregistrovalo! výhodné! rodinné! volania,! 10!%! si!myslelo,! že! cieľom!
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reklamy!je!poukázať!na!kvalitné!produkty!Orange.!Ďalších!10!%!zo!spotu!pochopilo,!že!spolu!sa!dá!

všetko!zvládnuť!a!pre!10%!pečenie!medovníčkov!prekrylo,!čo!vlastne!Orange!ponúka.!!

V!druhej!skupine!45!%!zaregistrovalo!prezentovanie!paušálu!WOW.!Ďalších!20!%!pochopilo,!že!ide!

o!volania!v!rodine!zadarmo,!15!%!že!Orange!má!vianočnú!akciu!a!10!%! !nevedelo,!o!čo!v!reklame!

ide.!!!

V!tretej! skupine!40!%! identifikovalo! rodinné!volania! s!programom!WOW,!20!%!zaregistrovalo,! že!

v!Orange! sú! SMS! a!volania! neobmedzené.! Ďalších! 15! %! si! zo! spotu! odnieslo! rodinnú! vianočnú!

pohodu!a!10!%bám!posolstvo!ušlo.!!

Vo! štvrtej! skupine! ! označilo! posolstvo! za! jasné,! ale! ho! neidentifikovalo! 25! %,! rovnako! 25! %!

zaregistrovalo! ,!že!Orange!ponúka!vianočnú!akciu.!V!tejto!skupine!12,5!%!nadobudlo!poznatok,!že!

snehuliak! je! pomocník! a!je! s!ním! zábava! a!rovnako! 12,5! %! si! zapamätalo! zaklínadlo! kozib! kuzib!

kuzuka!a!12,5!%!neporozumelo,!o!čo!v!reklame!ide.!

+

Pozitíva+

V!prvej! skupine! až! 70! %! respondentov! pozitívne! hodnotilo! detskú! radosť,! rodinnú! súdržnosť!

a!vianočnú!atmosféru.!Zhumanizovaní!snehuliaci!sa!páčili!10!%bám,!spolupráca!detí!a!snehuliakov!

taktiež!10!%bám!a!rovnako!10!%!pochválilo!hudbu!a!celkový!dojem.!!!!

Žiadne! pozitíva! neobsahoval! tento! spot! v!druhej! skupine! pre! 15! %.! Ďalším! ! 20! %bám! sa! zdala!

reklama!milá.!Iných!15!%!ocenilo!celkovú!atmosféru!a!hudbu!a!rovnako!15!%!animáciu!a!účinkujúce!

deti! a!10! %bám! sa! páčilo,! že! reklama! je! veselá.! Po! 5! %! ocenilo! zaklínadlo! kozib! kuzib! kuzuka!

a!skutočnosť,!že!reklama!nabáda!deti!pomáhať!rodičom.!!

V!tretej! skupine! 33! %! pozitívne! vnímalo! deti,! snehuliakov! a!celkovú! atmosféru.! Ďalších! 25! %!

ocenilo!zaklínadlo!ako!spomienku!na!rozprávku!z!detstva,!5!%!ocenilo!nápad,!rovnako!5!%!vizuálne!

spracovanie.!V!tejto!skupine!10!%!nenašlo!v!spote!žiadne!pozitívum.!!

!Vo! štvrtej! skupine!bola! časť! respondentov,! ktorá!nenašla! žiadne!pozitíva!najväčšia! –!38!%.!Milá,!

pekná! a!slovenská! sa! javila! reklama! 25!%bám! a!po! 12,5!%! pozitívne! hodnotilo! ! zapamätateľnosť!

reklamy,!rodinnú!vianočnú!atmosféru!a!pripomenutie!starého!filmového!motívu!–!kozi...!

+
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Negatíva+

Pokiaľ! ide! o!negatíva,! v!prvej! skupine! nenašlo! žiadne! 33! %.! Gýčová,! s!nezmyselným! využitím!

zaklínadla! kozi...! sa! javila! reklama! 20! %bám.! Podľa! ďalších! skupiniek! (po! 10! %)! sa! text! piesne!

nehodil!k!peknej!melódii,!reklama!bola!otravná,!nezaujímavá!a!tiež!10!%bám!sa! !nepáčilo!spojenie!

Vianoc!s!mobilným!operátorom.!!

V!druhej! skupine! najnegatívnejšie! pôsobilo! zaklínadlo! –! nepáčilo! sa! 40!%bám,! ako! klišé! vnímalo!

reklamu! 15! %,! rovnako! 15! %bám! sa! zdala! reklama! detinská,! 10! %! kritizovalo! malý! súvis!

s!produktom,!5!%bám!sa!nepáčila!hudba,!rovnako!5!%bám!sa!javil!námet!nepochopiteľný!a!5!%bám!

prekážala!vysoká!frekvencia!vysielania!reklamy.!!

V!tretej!skupine!si!najväčšiu!kritiku!vyslúžilo,!že!reklama!bola!o!ničom,!bez!pointy,!nudná!!

(30!%).!Hneď! za! týmto! vyjadrením! bolo! nejasné! zaklínadlo! a!zlá! hudba! (po! 20!%),! 10!%b! ám! sa!

zdalo!nezapamätateľné!posolstvo!a!podľa!5!%!bolo!zlé!spojenie!služby!s!Vianocami.!!!

Vo!štvrtej!skupine!najviac!prekážalo!zaklínadlo!so!zlým!rýmom!25!%bám,!reklama!bola!bez!spojenia!

s!produktom!podľa!25!%!respondentov.!Vysokú! frekvenciu!vysielania! reklamy!negatívne!vnímalo!

12,5! %,! melódia! nevyhovovala! rovnako! veľkej! skupine! a!taktiež! 12,5! %! považovalo! reklamu! za!

nepochopiteľnú!a!hlúpu.!!

!

Posolstvo!spotu!!b!propagácia!paušálu!WOW!s!výhodnými!rodinnými!volaniamib!!identifikovalo!!36!

%!a!ďalších!20!%!z!celej!vzorky!zaregistrovalo,!že!Orange!má!vianočnú!akciu.!Za!pozitívum!spotu!

označilo!33!%!!vianočnú!atmosféru!plnú!detskej!radosti,!10!%bám!z!celej!vzorky!sa!páčilo!zaklínadlo!

ako!pripomenutie! ich!detstva! ! a!6!%!kladne!hodnotilo!hudbu.! ! Z!negatív! !dosiahlo!najväčší!podiel!

zaklínadlo,!15!%bám!sa!reklama!zdala!nudná,!klišé!a!bez!nápadu!a!8!%bám!z!celej!vzorky!sa!nepáčila!

hudba.!

Z!hľadiska! kreativity! sa! dostal! spot! do! stredu! bodovacieho! poľa! –! 2,5! bodu! (z! 5)! a!v!celkovom!

hodnotení!dosiahol!4,7!bodu!z!10.!!!!!

!!!!

Spot!č.!5!b!Orange!2!b!štrikujúci!snehuliak!

Tie!isté!deti!z!predchádzajúceho!spotu!nájdu!v!chalupe!kus!zeleného!pleteného!šálu.!!Sledujú!odkiaľ!

prichádza,!stopujú!ho!pod!stolom,!v!drevenej!debničke,!vybehnú!popri!ňom!hore!po!schodoch!a!keď!

otvoria!dvere!na!izbe,!nájdu!štrikujúceho!snehuliaka,!ktorý!sa!na!nich!usmeje.!Celý!čas!hrá!skladba!
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Vianoce,! Vianoce! prichádzajú! v!inštrumentálnej! podobe,! ktorú! dopĺňa! smiech! detí.! ! ! VoiceOver:!

„Bavte! sa! nekonečne! nekonečne! dlho!! ! S!programom! WOW! od! Orangeu! ! teraz! máte! nekonečné!

rozhovory,!so!správami!!aj!s!internetom!za!najlepšiu!cenu!na!trhu.“!!

Na!obrazovke!dúhové!farebné!vlnené!nekonečno!a!!oranžovo!biely!text:!!„Nekonečné!hovory,!správy!

aj!internet!za!najlepšiu!cenu!na!trhu.“!Opäť!sa!to!končí!claimom:!Deň!môže!byť!lepší!s.....!!a!výpoveď!

je!dokončená!!logom!!Orange.!!Tento!spot!trval!!19!sekúnd.!

!

Reakcia'na'spot!

Posolstvo+

Posolstvo! tohto! spotu! ako! nekonečné! volania! v!Orange! pochopilo! v!prvej! skupine! 60! %!

respondentov.!Ďalších!20!%!zachytilo,!že!Orange!má!vianočnú!akciu!a!tiež!20!%!!vnímalo,!že! je!to!

propagácia!Orange.!!

V!druhej! skupine! 85!%! spoznalo! akciu! nekonečné! hovory! v!Orange,! 5!%! pochopilo! reklamu! ako!

zábava!s!Orange,!5!%bám!utkvel!v!pamäti!nekonečný!šál!ako!alegória!na!produkt!a!5!%!nevedelo,!čo!

je!v!tomto!spote!reklamným!posolstvom.!!

V!tretej! skupine! zaregistrovalo! nekonečné! volania! 63! %.! Podľa! 10! %! nie! je! prepojený! príbeh!

s!produktom!a!tiež!10!%!nezachytilo! žiadne! reklamné!posolstvo.!Niektorí! zaevidovali! štrikujúcich!

snehuliakov!a!vianočnú!pohodu.!

!Vo!!štvrtej!skupine!25!%!zaregistrovalo!nekonečné!hovory,!ďalších!25!%!považovalo!posolstvo!za!

jasné,! ale!ho!nedefinovalo,!12,5!%!ocenilo!nápadité!prepojenie! s!produktom!a!12,5!%! ! si! odnieslo!

ako!spomienku!na!reklamu!snehuliaka!štrikujúceho!nekonečný!šál.! !Posolstvu!nerozumelo!12,5!%!

z!tejto!skupiny.!!!

+

Pozitíva+

Milá,! zábavná! a!vtipná! sa! javila! táto! reklama! 40! %bám! prvej! skupiny.! Ďalším! 30! %bám! sa! páčil!

snehuliak.!Pozitívne!hodnotenie!!si!vyslúžila!aj!hudba!a!účinkujúci!(10!%),!námet!(10!%)!a!zotrvanie!

v!tematickej!línii!(10!%).!!

V!druhej! skupine! ocenilo! myšlienku,! realizáciu,! hudbu! a!prepojenie! spotov! v!kampani! 15! %!

a!rovnako!15!%!pochválilo!hudbu!a!atmosféru.!!Ďalšie!pozitíva!boli!rozdielne!!obsahovo,!ale!totožné!
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rozsahovo.! Skupinkám!po! 10!%! ! sa! páčilo! dievčatko,! hudba,! štrikovanie! a!tiež! 10!%bám! sa! javila!

reklama!milá.!Otec!sa!páčil!5!%b!ám!a!deti!tiež!5!%bám.!!

!V!tretej! skupine! bol! za! najväčšie! pozitívum!považovaný!nekonečný! šál! (20%).! Vtip! ocenilo! 15!%!

a!rovnako! 15! %bám! sa! páčil! celkový! koncept.! Pozitívne! hodnotenie! 10! %! si! vybojovala! hudba.!

Ďalších!10!%!nenašlo!na!reklame!nič!pozitívne.!!!

Vo!štvrtej!skupine!bolo!takto!kritických!37!%,!12,5!%bám!sa!páčil!zelený!šál.!Ďalších!12,5!%!ocenilo!

melódiu! a!12,5! %bám! sa! v!spote! páčila! gýčová! veselá! nálada.! Prepojenie! s!produktom! sa! zdalo!

nejasné!resp.!nedostatočné!12,!5!%bám.!

+

Negatíva+

Pokiaľ!ide!o!negatíva,!žiadne!nenašlo!v!spote!30!%!v!prvej!skupine.!Krátka!sa!zdala!reklama!20!%b

ám! a!rovnako! 20!%! kritizovalo,! že! v!reklame! sa! opakuje! stále! to! isté.! Ďalším! 10!%bám! sa! zdala!

otravná!melódia!a!podľa!20!%!bola!reklama!bez!zmyslu.!!

V!druhej! skupine! podľa! ! 35! %! bola! ! reklama! bez! kreativity,! nudná! a!klišé,! 15! %bám! sa! zdala!

infantilná,! 10! %bám! sa! nepáčil! snehuliak,! 10! %bám! nevyhovovala! znelka! a!podľa! 10! %! chýbalo!

prepojenie!s!produktom.!Žiadne!negatíva!v!spote!nenašlo!10!%!respondentov.!!

V!tretej!skupine!30!%!vnímalo!reklamu!ako!bez!nápadu,!ďalším!15!%bám!sa!zdala!nezaujímavá,!15!

%bám!sa!nepáčila!hudba.!Podľa!10!%!nemala!reklama!jasné!posolstvo!a!!

10!%bám!prekážalo!opakovanie!slova!nekonečné.!!

Vo!štvrtej!skupine!20!%!neobjavilo!žiadne!negatíva.!Podľa!10!%!chýba!prepojenie!s!produktom,!10!

%!považuje!reklamu!za!otravnú,!10!%bám!!sa!javí!gýčová,!10!%!!negatívne!vníma!melódiu,!!podľa!10!

%!táto!reklama!zabíja!ducha!Vianoc!a!rovnako!10!%bám!sa!zdá!nepochopiteľná!a!hlúpa.!!

!

Posolstvo! v!tejto! reklame! –! nekonečné! volania! b! ! bolo! úplne! jasné! 60! %bám! ! z! celej! vzorky.!

Respondenti! ocenili,! že! reklama! bola! milá,! vtipná,! zábavná! ! (24! %),! 12! %bám! sa! najviac! páčila!

hudba,! 8! %bám! šál! a!tiež! 8! %bám! snehuliak.! To,! že! reklama! je! bez! zmyslu,! nudná! a!klišéovitá!

vyjadrilo!25%!celej!vzorky!a!ďalším!!11!%bám!!sa!nepáčila!hudba.!

Kreativita!v!tejto!reklame!bola!ocenená!na!!2!body!(z!5)!a!celkový!dojem!4,3!bodu!(!z!10).!

!
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Spot!č.!6!b!!Orange!3!!rozsvietený!dom!!

Rodinka! sedí! vo! vyzdobenej! chalupe! v!príjemnej! a!pokojnej! atmosfére,! otecko! sa! hrá! s!deťmi!

Človeče,!nehnevaj!sa,!!keď!tu!zrazu!začujú!strašidelný!zvuk!zo!strechy!a!cez!okno!vidno!padajúceho!

snehuliaka.!Otecko!!a!po!ňom!aj!celá!rodina!!vyjde!!von!a!zbadajú!!jedného!tancujúceho!snehuliaka!!

a!druhého!váľajúceho!sa!na!zemi.!Tretí!snehuliak!stlačí!vypínač!a!!v!tej!chvíli!sa!nádherne!rozsvieti!

celý! dom.! Všetci! vybehnú! pred! chalupu,! aby! tu! krásu! poriadne! videli.! Vonkajšie! osvetlenie! je!

natiahnuté! naozaj! všade.! ! Celý! čas! hrá! skladba! Vianoce,! Vianoce! prichádzajú! v!inštrumentálnej!

podobe.!VoiceOver:!„Rozbaľte!to!s!programom!WOW!naplno.!Čím!viac!voláte,!tým!menej!platíte.!Od!

13!až!po!5!!a!pol!!centa!za!minútu.“!Vo!vizuáli!dúhová!šípka!stúpa!hore!a!potom!klesá!späť.!Spot!sa!

končí! ! claimom:! Deň! môže! byť! lepší! s....!a!rovnako! ako! v!predchádzajúcom! spote! je! výpoveď!

dokončená!obrázkom!loga!Orange.!!Trvanie!spotu!dosiahlo!dĺžku!!20!sekúnd.!

!!

Reakcia'na'spot'

Posolstvo+

V!prvej! skupine! 50!%! zaregistrovalo,! že! ide! o!paušál!WOW!od!Orange,! ďalších! 20!%! zaevidovala!

propagáciu!Orange,! 10!%! si! odnieslo! informáciu! o!lacnejších! hovoroch! a!ďalších! 10!%!pochopilo!

výzvu,! aby! viac! volali.! Len! 10!%! nevedelo! definovať! reklamné! posolstvo.! V!druhej! skupine! 50!%!

pochopilo! reklamné! posolstvo! –! paušál! WOW! =! čím! viac! voláš,! tým! menej! platíš,! ďalších! 15! %!

zaregistrovalo! lacnejšie! volania,! 10! %! si! zo! spotu! odnieslo! pocit! vianočnej! pohody! a!10! %!

nepochopilo!súvis!produktu!s!vianočnými!svetielkami.!

!V!tretej!skupine!25!%!pochopilo!podstatu!paušálu!WOW!–!čím!viac!voláš,! tým!menej!platíš,!15!%!

vnímalo!nekonečné!hovory!v!rodine!zadarmo,!ďalších!10!%!zaregistrovalo!paušál!WOW!bez!bližšej!

špecifikácie!a!rovnako!10!%!zistilo! ,!že!Orange!ponúka!vianočné!paušály.!Ďalším!sa!reklama!zdala!

pohodová,! pochopili! ju! ako! prípravu! na! vianočnú! zábavu.! Kritické! hlasy! ! upozornili! na!

nepochopiteľnosť! zaklínadla! kozib! kuzib! kuzuka! a! niektorí! dokonca! na! nepochopiteľnosť! celej!

reklamy.!Viacerým!!tiež!chýbalo!spojenie!reklamy!s!produktom.!!

Vo! štvrtej! skupine! označilo! posolstvo! za! jasné! ,! ale! bez! definovania! 25! %.! ! Rovnaké! množstvo!

respondentov! nepochopilo,! o!čo! v!reklame! ide! ! a!po! 12,5! %! zaregistrovalo! nekonečné! hovory!

a!volania!za!výhodných!podmienok.!!

!

Pozitíva+
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Za!najväčšie!pozitívum!spotu!!označilo!najviac!respondentov!v!prvej!skupine!vysvietený!dom!30!%,!

20!%!ocenilo!hudbu!a!výzdobu,!10!%!pochválilo!milú!vianočnú!atmosféru,!10!%!kladne!hodnotilo!

grafiku!a!a!oživených!snehuliakov,!10!%!námet!a!10!%!tematickú!stabilitu!celej!kampane.!!!

V!druhej! skupine! 25! %! pozitívne! prijalo! veselé! deti,! hudbu! a!celkovú! atmosféru.! Ďalších! 20! %!

ocenilo!nadväznosť!spotov!v!kampani,!15!%bám!!sa!páčili!snehuliaci,!10!%bám!!exteriér,!10!%bám!!

vizualizácia,!10!%bám!deti!a!snehuliaci!a!10!%!nenašlo!v!reklame!žiadne!pozitíva.!!!

V!tomto! zmysle! bola! kritickejšia! tretia! skupina.! Podľa! 25!%! z!nej! neboli! v!spote! žiadne! pozitíva.!

Atmosféra!sa!páčila!20!%bám,!veselá!a!vtipná!bola!reklama!pre!15!%,!ďalším!!

10!%bám!sa!páčila!hudba!a!10%bám!!zaklínadlo!kozibkuzib!kuzuka.!!

Vo! štvrtej! skupine! žiadne! pozitíva! nenašlo! 37,5! %! respondentov,! 12,5! %bám! pripadala! reklama!

veselá!a!gýčova!(nie!v!negatívnom!zmysle),!12,5!%!ocenilo! tému!–!deti,! rodina!a!rodinné!hodnoty,!

12,5!%!pozitívne!hodnotilo!krátkosť!reklamy!a!12,5!%bám!sa!páčila!hudba.!!

+

Negatíva+

Nezaujímavou!sa!javila!reklama!pre!20!%!v!prvej!skupine,!!10!%b!ám!sa!nepáčila!zvučka,!pre!10!%!

bola! reklama! silená,! pre! 10! %! otravná,! 10! %! odsúdilo! snahu! ovplyvniť! deti.! ! ! Žiadne! negatíva!

v!spote!sa!nevyskytli!podľa!40!%.!!!

V!druhej! skupine! sa! ! 45! %bám! ! javila! reklama! bez! nápadu,! nudná,! 15! %bám! chýbal! súvis!

s!produktom,! rovnako! 15! %bám! sa! nepáčili! snehuliaci,! 5! %! negatívne! hodnotilo! námet! a!5! %!

zvučku.!!!

V!tretej! skupine! boli! negatíva! vnímané! sofistikovanejšie! –! bez! nápadu! a!nekreatívna! sa! javila!

reklama!25!%bám,! 10!%bám! chýbalo!prepojenie! s!produktom,! 10!%bám! sa! zdala!nezrozumiteľná,!

ďalším!10!%bám!bez!pointy,!5!%bám!sa!nepáčila!hudba,!5!%!vnímalo!reklamu!ako!klišé,!podľa!5!%!

bola!riekanka!na!úkor!informácií,!5!%bám!sa!nepáčil!neprirodzený!snehuliak.!!

Vo! štvrtej! skupine! sa! ! 25! %bám! zdala! reklama! nejasná,! 25! %bám! otravná,! 12,5! %bám! chýbalo!

prepojenie! s!produktom,! 12,5! %bám! sa! nepáčila! melódia! a!12,5! %! ju! považovalo! za! rodinnob

vianočný!gýč.!Taktiež!12,5!%!nevyjadrilo!žiadne!negatíva.!

!

Celkovo! pochopilo! posolstvo! spotu! 52!%! a!len! 6!%bám! z!celej! vzorky! zostalo! posolstvo! nejasné.!!

Najviac!bola!ocenená!milá!vianočná!atmosféra!s!veselými!deťmi!a!rozihranými!snehuliakmi,!ktorá!
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sa!páčila! tretine!celej!vzorky.!V!negatívach!prevažovalo!hodnotenie!reklamy!ako!nezaujímavá,!bez!

nápadu,!nudná!(!tretina!vzorky!)!a!12!%bám!chýbal!súvis!reklamy!s!produktom.!!

Na!stupnici!kreativity!získal!spot!!1,8!bodu!(z!5)!a!v!celkovom!hodnotení!3,8!bodu!(z!10).!!!!!!!

!

Spot!č.!7!–!pôžička!od!Poštovej!banky!

Kuchyňa! s!typickou! predvianočnou! atmosférou.! Kreslené! postavičky! s!mikulášskymi! čiapkami! na!

hlavách!!–!muž!a!žena!–!!pečú!vianočné!koláčiky.!Muž!!vkladá!plech!do!!rúry!sporáka,!žena!posýpa!

linecké!kolieska!cukrom,!melie!mak!a!!hovorí:!„Tento!rok!prekvapíme!!každého“.!Dvierka!na!rúre!na!

sporáku! sa! v!rýchlom! slede! otvárajú! a!zatvárajú,! sporák! „fučí“! a!vraví:! „Uf,! veď! ja! už! nevládzem!“!

Pridá!sa!mlynček!na!mak:!„!Aj!ja!už!!meliem!z!posledného.“!Odšťavovač!citrusových!plodov!dodá:!„Ja!!

som!!načisto!vyšťavený!“!Muž!povie:!„Tu!pomôže!už!len!poštová!banka.!Veď!dostupná!pôžička!je!na!

čokoľvek! a!všetko! ide! ako! po! masle.“! Obaja! mávnu! rukou! a!zrazu! sme! v!poštovej! banke,!

s!vyplneným!tlačivom,!ktoré! je!v!momente!opečiatkované!nápisom!schválené.! !Návrat!do!kuchyne,!

kde!!už!pracuje!nový!mixér,!nový!odšťavovač!a!všetko!je!nové.!!Žena!!povie:!„S!ňou!hravo!vymeníte“!

–!Muž:!!„všetko!staré!za!nové“.!Žena:!„Dostupná!pôžička!je!to!pravé!orechové!“!Zrazu!niekto!zazvoní.!

Obaja! idú! otvoriť! a!za! dverami! stojí! poštár! Janko! známy! z!niekoľkoročného! pôsobenia! v!relácii!

Pošta!pre!teba!a!hovorí:!„Vaša!pračka!za!jedno!euro.! !Jedine!k!pôžičkám!od!Poštovej!banky!môžete!

získať!vašu!pračku!Samsung!za!jedno!jediné!euro“.!Medzitým!raz!blikne!logo!Samsung!a!!dvakrát!sa!

objaví! logo! Poštovej! banky! spolu! ! so! zreteľným! telefonickým! aj! mailovým! kontaktom.! ! Medzi!

najzávažnejšie!nedostatky! tejto! reklamy!patrí!neprirodzená! intonácia!všetkých!účinkujúcich.! Spot!

trval!30!sekúnd.!

!

Reakcia'na'spot'

Posolstvo+

V!prvej! skupine! bolo! 70!%bám! ! jasné,! že! ide! o!propagáciu! výhodnej! pôžičky! ! od! Poštovej! banky.!

Ďalších!10!%!si!ako!posolstvo!odnieslo!poznatok,!že!aj!v!čase!Vianoc!môžete!mať!peniaze!na!nové!

veci,!10!%!pochopilo,!že!v!Poštovej!banke!schvália!každú!pôžičku!a!10!%!nevedelo,!čo!bolo!cieľom!

reklamného!spotu.!!

V!druhej!skupine!73!%!zaregistrovalo!dostupnú!pôžičku!od!Poštovej!banky,!20!%!si!zapamätalo,!že!

k!pôžičke!dostanú!spotrebič!za!1!euro!a!7!%!zaevidovalo!možnosť!vymeniť!staré!spotrebiče!za!nové.!!
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V!tretej!skupine!len!40!%!identifikovalo!dostupnú!pôžičku,!15!%!zaevidovalo!ako!bonus!spotrebič!

za! 1! euro,! 10! %bám! ! sa! javila! reklama! zacielená! na! nižšie! vrstvy! obyvateľstva,! 10! %! vnímalo!

reklamu!ako!vnucovanie!pôžičky!a!nabádanie!k!zadlženiu.!!

!Vo!štvrtej!skupine!bolo!podľa!!50!%!!posolstvo!jasné!a!logické,!ale!ho!nedefinovali.!To,!že!!Poštová!

banka! všetko! vyrieši! si!myslí! 25!%! a! dostupnú!pôžičku! identifikovalo12,5!%.! Rovnako! 12,5!%! si!

odnieslo!ako!posolstvo,!že!s!pomocou!pôžičky!možno!vymeniť!všetko!staré!za!nové.!!

+

Pozitíva++

Medzi!hlavné!pozitíva!spotu!zaradilo!40!%!v!prvej!skupine!personifikáciu!spotrebičov!(hovoriace),!!

30!%! pochválilo! všetko! –! animáciu,! hudbu! aj! poštára! a!rovnako! 30!%! ocenilo! vtipnosť! reklamy!

a!slovné!hračky.!!!

V!druhej!skupine!jednoznačne!medzi!pozitívami!viedli!slovné!hračky!(40!%),!15!%!ocenilo!oživenie!

spotrebičov,!15!%!pochválilo!animáciu!a!využitie!známej!osobnosti!(poštár!Janko),!10!%!pozitívne!

hodnotilo!zacielenie!na!adresáta.!!Žiadne!pozitíva!v!spote!nenašlo!20!%!respondentov.!!!

V!tretej!skupine!takto!kriticky!(žiadne!pozitívum)!hodnotilo!30!%,!25!%!bám!sa!páčili!slovné!hračky,!!

15!%!ocenilo!animáciu,!prostredie!a!celkovú!koncepciu,!10!%!kladne!hodnotilo!pokus!o!vtip,!ďalších!

10!%!adekvátne!zacielenie!!a!rovnako!10!%!privítalo!účasť!poštára!Janka.!!

Vo!štvrtej!!skupine!sa!páčil!poštár!Janko!25!%,!vtip!25!%,!animácia!25!%,!slovné!hračky!!

12,5!%!a!pochopiteľnosť!reklamy!12,5!%.!!

+

Negatíva+

Pri! definovaní! negatív! v! prvej! skupine! 30! %! označilo! ! postavičky,! 30! %! poštára! Janka,! 20! %!

vnucovanie!pôžičky!a!10!%!tvrdilo,!že!reklama!je!klamlivá.!Žiadne!negatíva!na!spote!nenašlo!10!%.!!

V!druhej! skupine! ! 25! %! negatívne! vnímalo! postavičky,! 20! %! poštára! Janka,! 25! %bám! sa! javila!

reklama! nudná! a!nezmyselná,! ! 10! %! prekážalo! striedanie! prostredí.! Žiadne! negatíva! v! ! spote!

nezaevidovalo!10!%!respondentov.!!

V!tretej! skupine! sa! reklama! zdala! zlá,! bez! kreativity! a!trápna!30!%,! ! poštár! Janko!prekážal! 20!%,!

postavičky! ! sa! nepáčili! 10! %,! rozpadávajúce! sa! spotrebiče! tiež! 10! %,! celú! reklamu! negatívne!

vnímalo! 10!%! a!5!%bám! sa! zdala! hlúpa.! Vo! štvrtej! skupine! najhoršie! obstál! poštár! Janko! 25!%,!
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postavičky!12,5!%,!otrepaný!motív!pečenia!12,5!%,!a!VoiceOver!12,5%.!Celá!reklama!!bola!zlá!podľa!

25!%!respondentov.!!

!

Posolstvo! tohto! spotu! bolo! jasné! 60! %bám! ! ! celej! vzorky.! Vtip! a!slovné! hračky! ocenila! tretina!

respondentov,!ďalším!24!%bám!sa!páčila!personifikácia!spotrebičov.!Účasť!známej!postavy!poštára!

Janka!kladne!hodnotilo!20!%!respondentov.! ! Je! zjavné,! že! Janko!v!reklame!zaujal,! pretože! takmer!!

rovnaký! podiel! respondentov! (21! %)! ! označil! jeho! účinkovanie! za! negatívum! spotu.! Len! o!1! %!

menej!respondentov!hodnotilo!negatívne!účinkujúce!postavičky!(20!%).!!

!

Spot!č.!8!b!Craft!b!food!

Neznáme!ruky!položia!na!stôl!kôš!plný!dobrôt!–!keksy,!čokoláda,!káva.!V!obývačke!s!rozsvieteným!

vianočným!stromčekom!vládne!rodinná!vianočná!pohoda.!Otec!so!synom!si!prezerajú!darček,!matka!

sedí! na! gauči! ! a!číta.! Pribehne! k!nej! dcérka! a!vraví:! „Mami,! snehuliak! ! ! mi! pomohol! prichystať!!

sušienky.“!Matka!odpovie:! „No!vidíš!miláčik.“!Gelový!modrý! snehuliak! sa!vznáša! spolu! s!keksíkmi!!

Zlaté! kolieska! a!jeden! zo! škatuľky! vyberie.! Od! stromčeka! sa! ozve! syn:! „A!mne! anjelik! pomohol!

s!čokoládou! !“! Ružový! anjelik! lieta! s!čokoládou! Milka! Caramel! a!vytiahne! ju! z!obalu.! ! Chlapček!

dobehne!a!povie!rodičom:!„A!zvonček!vás!pozýva!na!kávu.“!Otecko!prisadajúci!si!k!mamičke!na!gauč!

povie!„Výborne!“!Rodičia!zavoňajú!silnú!arómu!kávy,!ktorá! ich!takmer!zodvihne!z!gauča.!Záber!na!

stolík!s!dvoma!pariacimi!sa!šálkami!kávy!a!všelijakým!sladkosťami.!Mamička!s!oteckom!postojačky!

popíjajú! kávu.! Smerom! k!nám! letí! zelený! zvonček! a!k!tomu! VoiceOver:! „! Rozsvieťte! si! Vianoce!!

Vianočné! svetielka! získate! pri! kúpe! výrobkov! Zlaté,! ! Milka,! alebo! Jacobs! Kronung! vo! vybraných!

obchodoch.“!

Na! záver! sú! zobrazené! na! polici! naukladané! spomínané! produkty! a!nad! ne! priletia! vianočné!

svetielkujúce!postavičky.!Nápis!Rozsvieťte!si!Vianoce!!a!pod!ním!mailová!adresa.!Trvanie!spotu!! je!

25!sekúnd.!

!

Reakcia'na'spot'

Posolstvo+

V!prvej!skupine!sa!respondenti!rozdelili!pri!definovaní!posolstva!!presne!na!!dve!polovice.!Jedna!si!

zapamätala,!že!!treba!nakupovať!výrobky!za!akčné!ceny!a!druhá,!že!za!nákup!výrobkov!dostane!ako!!

odmenu!vianočné!svetielka.!!
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Rovnaké!posolstvo!ako!druhá!polovica!vnímalo!z!reklamy!až!75!%!v!druhej!skupine,!ďalších!15!%!!

zaevidovalo! ! zľavu! na! výrobky! Jacobs! a!10! %b! ám! nebolo! posolstvo! jasné! (ani! po! opakovanom!

zhliadnutí).!!!

Nejasné! bolo! posolstvo! aj! 25! %bám! v!tretej! skupine.! Ďalších! 50! %! ! tejto! skupiny! pochopilo,! že!

dostane!svetielka!za!nákup!výrobkov,!20!%!si!odnieslo!posolstvo!rozsvietené!Vianoce!!a!5!%!dostalo!

chuť!na!kávu.!!

!Vo!štvrtej!skupine!nastala!zaujímavá!situácia!–!rovnako!veľké!(25!%)!boli!dve!skupiny,!z!ktorých!

jednej!bolo!posolstvo!nejasné,!nevedeli!o!čo!v!spote!ide!a!naopak!podľa!druhej!bolo!posolstvo!jasné!

a!zrejmé,!ale!ho!nedefinovala.!Žiadne!posolstvo!nenašlo!15!%,!rovnako!!

15! %! bám! chýbalo! prepojenie! s!produktom! a!len! 15! %! si! odnieslo! informáciu,! že! ! k!produktom!

dostanú!vianočné!ozdoby.!!

+

Pozitíva+

Pri! definovaní! pozitív! prvá! skupina! jednoznačne! ocenila! obraz! ! rodiny! s!deťmi! a!príjemnú!

atmosféru!80!%,!10!%bám!sa!páčili!svetielka!a!10!%bám!animácia!anjela!a!snehuliaka.!

V! druhej! skupine! 45!%! nenašlo! v! tejto! reklame! ! nič! pozitívne,! 20!%! kladne! vnímalo! atmosféru!

spotu,!10!%!ocenilo!hudbu,! tiež!10!%bám!sa!páčila!Milka! .! Podľa!ďalších!10!%!bola! táto! reklama!

účelová!a!jasná!a!5!%bám!sa!páčila!3D!realizácia.!!!

V!tretej!skupine!35!%!nenašlo!žiadne!pozitívum,!30!%!pozitívne!hodnotilo!obraz!rodiny!a!atmosféru!

spotu,! 10!%! bám! sa!páčila!melódia,! 10!%bám!káva,! a!10!%bám!oživenie!darčekov.!Krátkosť! spotu!

pozitívne!prijalo!5!%.!!

Vo!štvrtej!skupine!50!%!nenašlo!žiadne!pozitívum,!25!%bám!!sa!páčili!!deti!a!celkovo!rodina,!12,5!%!

ocenilo!krátkosť!reklamy!a!12,5!%!si!myslí,!že!reklama!je!veselá!pre!deti!a!gýčová!pre!dospelých.!!

+

Negatíva+

Pri!definovaní!negatív!vyjadrilo! ! v!prvej! skupine!40!%! ,! že! reklama!bola!málo!kreatívna,!bez!deja!

a!bez!myšlienky,!20!%!odsúdilo!lákanie!na!nákup!prostredníctvom!detí,!20!%!bám!sa!zdala!absurdná!

a!strojená,!10!%!kritizovalo!dabing!a!10!%bám!sa!nepáčili!svetielka.!!!
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V!druhej!skupine!považuje!túto!!reklamu!za!nudnú,!zlú!a!bez!nápadu!50!%,!30!%!kritizovalo!dabing!

a!dialógy,!10!%!nezrozumiteľné!posolstvo,!5!%!hudbu!a!5!%!animáciu.!!!

V!tretej!skupine!sa!reklama!javila!bez!kreativity!a!pointy!30!%bám.!Deti!sa!nepáčili!15!%bám,!ďalším!

15!%bám!sa!javili!účinkujúci!umelí,!neprirodzení,!!10!%bám!chýbalo!prepojenie!s!produktom,!podľa!

ďalších!10!%!bol!spot!prepchatý!produktmi,!10!%!vnímalo!reklamu!ako!klišé!!a!5!%!sa!zdalo!trápne,!

že!stromček!pozýva!na!kávu.!!Žiadne!negatíva!v!spote!nenašlo!!

5!%.!!

V!štvrtej!skupine! !sa!reklama!javila!trápna,!prvoplánová,!bez!nápadu!a!bez!súvisu!s!produktom!25!

%bám,!rovnakej!časti!sa!deti!zdali!ako!„nadrogované“,!pre!12,5!%!bola!reklama!nechutne!sladká,!pre!

12,5!%!nudná,!pre!12,5!%!nezrozumiteľná!!12,5!%bám!pripadali!herci!neprirodzení.!

!

V!tomto! spote! ako! posolstvo! najviac! zarezonovala! odmena! vo! forme! vianočných! svetielok.!

Zaevidovalo! ju! ako! posolstvo! 48! %! adresátov.! Nejasné! bolo! posolstvo! 15! %bám! ! a!12! %!

zaregistrovalo!nákup!za!akčné!ceny.!Pri!definovaní!pozitív!sa!našlo!39!%!respondentov,!ktorí!ocenili!

obraz! rodiny! s!deťmi! a!príjemnú! atmosféru.!Naproti! tomu! až! 32!%!nenašlo! v!spote! nič! pozitívne.!

V!negatívnom!hodnotení!obsadilo!prvé!miesto!konštatovanie,!že!reklama!bola!nudná,!bez!nápadu,!

bez!deja,!málo!kreatívna.!Vyjadrilo!sa!tak!39!%!vzorky!a!ďalším!22!%bám!sa!nepáčili!účinkujúci! ! b!

rodičia!aj!deti,!ktorí!boli!strojení,!umelí,!neprirodzení.!V!hodnotení!kreativity!dosiahol!spot!1,6!(z!5)!

a!v!celkovom!hodnotení!3,2!(z!10).!!!!

!

Spot!č.!9!b!Tesco!!Vianoce!

Spot!sa!začína!pohľadom!cez!vianočne!vyzdobené!okno!von,!do!nádhernej!krajiny,!kde!krásne!!ticho!

a!výdatne! sneží.! Dlhší! pokojný! záber! vystrieda! ! sled! kratučkých! záberov! s!rýchlym! striedaním!

aktivít:!!niekto!vyťukáva!číslo!alebo!SMS!na!mobilnom!telefóne,!rodina!sa!fotí!b!cvak!fotoaparátom,!

mladá! dáma! sa! navonia! z!fľaštičky! s!rozprašovačom,! hodiny! tikajú,! dáma! si! zapína! vysoké! čižmy,!

zvuk! bozku! keď! žena! pobozká!muža,! ktosi! listuje! v!knihe,! ! mladý!muž! hrá! tenis,! pero! škrípe! po!

podložke! pri! písaní,! ! z!hriankovača! vyskočia! hrianky,! slečna! si! fénuje! vlasy.! Všetky! aktivity! sú!

sprevádzané!prirodzenými!zvukmi,!ktoré!vydávajú!pri!svojej!činnosti!!použité!!nástroje!a!spotrebiče!!

a!tieto!sú!!rytmicky!zladené!do!príjemnej!melódie.!

!
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VoiceOver:!„!U!nás!si!každý!vyberie!darček.!Balíčky!značkovej!kozmetiky!teraz!!za!skvelé!ceny.“!!!Na!

obrazovke! sa!ukážu!kozmetické!kazety! a!nad!nimi! veľký!nápis!20!%.! Spot! sa! končí! pohľadom!na!

červenú! plochu! obrazovky! ! ! s!bielymi! ! snehovými! vločkami! ! a!bielymi! vianočnými! stromčekmi.!!

VoiceOver!a!tiež!nápis:!!Tesco!–!všetko!pre!krajšie!Vianoce.!Celkové!trvanie!spotu!je!!20!sekúnd.!!

!

Reakcia'na'spot'

Posolstvo+

V!prvej! skupine! 60!%! pochopilo! ako! cieľ! reklamy! upozorniť! na! výrobky! Tesca,! ďalších! 30!%! sa!

dozvedelo,! že! všetko,! čo! potrebuješ,! dostaneš! v!Tescu! a!10!%! zaregistrovalo,! že! Tesco!má! nejakú!

vianočnú!akciu.!!

V!druhej! skupine! boli! názory! na! posolstvo! rozmanitejšie,! ale! rovnomerne! rozložené! –! 25! %!

pochopilo,! že! vianočné! darčeky! treba! nakupovať! v!Tescu,! 25! %! zaregistrovalo! propagáciu!

kozmetiky,! 25!%! !nadobudlo!pocit,! že! v!Tescu! si!nájde!každý!niečo!pre! seba!a!25!%!sa! z!reklamy!

dozvedelo!o!vianočných!zľavách!v!Tescu.!!

V!tretej!skupine!podľa!60!%!v!Tescu!dostať!všetko!potrebné!pre!Vianoce,!15!%!si!všimlo!kozmetiku!

v!Tescu!a!tiež!15!%!propagáciu!výrobkov!Tesca!a!posledných!10!%!!si!z!reklamy!odnieslo,!že!v!Tescu!

majú!darčeky!pre!každého.!!

Vo!štvrtej!skupine!50!%!vnímalo,!!!že!v!Tescu!dostať!všetko!a!pre!všetkých,!35!%bám!bolo!posolstvo!

jasné!a!pochopiteľné,!ale!ho!nedefinovali!a!10!%bám!sa!zdala!táto!reklama!primitívna.!!

+

Pozitíva+

Pri! definovaní! pozitív! v!prvej! skupine! jednoznačne! zvíťazila! hudobná! zložka! spotu! –! melódia!

vytvorená! zo! zvukov! predmetov! (70! %)! a!10%bám! ! sa! zdala! reklama! vtipná! a!nápaditá.! Žiadne!

pozitívum!v!nej!nenašlo!20!%.!!

!V!druhej!skupine!zvukovú!hru!ocenilo!75!%!respondentov,!15!%bám!sa!páčila!grafika!a!!

10!%bám!celková!realizácia.!

!V!tretej! skupine! opäť! zarezonovala! hudba! a!využitie! zvukov! 65! %,! 10! %! ocenilo! nápad,! 10! %!

vizuálne! spracovanie! a!jednoduchosť,! 5! %! kreativitu! a!predstavenie! produktov! v!inom! duchu.!

Žiadne!pozitívum!nenašlo!na!tejto!reklame!10!%.!!
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Vo! štvrtej! ! skupine! 65!%! ocenilo! nápad! a!celkovú! realizáciu.!Melódia! sa! páčila! 25!%bám! a!to,! že!

v!spote!sa!ukázalo!veľa!produktov!považovalo!za!pozitívne!15!%!respondentov.!

+

Negatíva+

Atomizované!boli!názory!pri!definovaní!negatív.!V!prvej!skupine!sa!príliš!krátka!!zdala!reklama!30!

%bám,!20!%!konštatovalo,! že!príliš! rýchle! striedanie!produktov! sa!nedalo! zachytiť.! ! ! Podľa!10!%!

bola!reklama!chladná,!podľa!ďalších!10!%!bola!nepotrebná,!pretože!nič!nepriniesla,! ! !10!%bám!sa!

nepáčila! hudba,! pre! ! ďalších! ! 10! %! bola! reklama! bez! deja.! Rovnako! 10! %! nevyjadrilo! žiadne!

negatívum.!!!

V!druhej!skupine!nenašlo!žiadne!negatíva!40!%.!Otrepaný!slogan!kritizovalo!20!%,!príliš!krátka,!bez!

nápadu!a!zle! zrealizovaná! sa! javila! reklama!20!%bám!respondentov.!Grafika! sa!nepáčila!10!%bám!!

a!chaotický!bol!spot!tiež!pre!10!%!respondentov.!!

V!tretej! skupine! najväčšia! časť! respondentov! nenašla! žiadne! negatíva! (40! %),! pre! 20! %! bola!

reklama!nezaujímavá,!bez!kreativity,!pre!10!%!v!nej!bolo!málo!vianočných!motívov.!Pre!5!%!bola!

nepochopiteľná,! pre! ďalších! 5!%! suchá! bez! vtipu,! 5!%bám! ! sa! nepáčili! herci! a!5!%bám! prekážal!

záverečný!vizuál.!!

Vo!štvrtej!skupine!hodnotilo!reklamu!ako!gýčovú!a!„tupú“!25!%,!!bez!fantázie!20!%,.!Spracovanie!sa!

nepáčilo! 15! %bám,! rovnako! ! ! pre! 15! %! bola! otrepaná! hudba,! 10! %bám! nevyhovoval! VoiceOver!

(komentár!k!obrazu).!Žiadne!negatívum!v!tejto!reklame!nenašlo!!

10!%.!!

!

Posolstvo! tohto! spotu! pochopili! adresáti! tak,! že! 40! %! si! zapamätalo,! že! v!Tescu! dostať! všetko!

potrebné! pre! Vianoce,! 19! %! pochopilo! reklamu! ako! propagáciu! produktov! Tesca,! 10! %! sa!

dozvedelo,!že!tam!môže!nakúpiť!darčeky,!ďalších!10!%!zaregistrovalo!propagáciu!kozmetiky!a!9!%!

pochopilo!z!reklamy,!že!sú!v!Tescu!vianočné!zľavy.!Aj!keď!s!istými!odchýlkami,!všetkým!bolo!jasné,!

že!treba!ísť!do!Tesca.!Pri!definovaní!pozitív!dominovala!melódia!vytvorená!zo!zvukov!spotrebičov.!

Tento!kreatívny!nápad!ocenilo!80!%!respondentov.!O!pozitívnom!pôsobení!svedčí!aj! fakt,!že!25!%!

nenašlo! žiadne! negatíva.! Ostatné! negatívne! hodnotenia! boli! rôznorodé,! napr.! 12! %bám! sa! zdala!

reklama! príliš! krátka,! 10!%bám! bez! nápadu,! bez! deja,! nepotrebná,! podľa! 7!%! sa! produkty! príliš!

rýchlo! striedali,! reklama!pôsobila! chaoticky! ! a!obsah! sa!nedal! zaregistrovať!a!4!%bám!sa!nepáčila!

hudba.!!
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V!hodnotení!kreativity!získal!spot!3,1!(z!5)!a!5,6!(z!10)!bodov.!!

!

Hodnotenie!kreativity!

!

Spot!č.!! Iní!študenti! 3.!ročník!! 4.!ročník! 5.ročník! priemer!

1! 3,1! 2,8! 2,5! 1,5! 2,9!

2! 3,0! 4,1! 3,1! 2,5! 3,2!

3! 1,2! 0,7! 0,7! 1,0! 0,9!

4! 3,7! 2,4! 2,3! 1,8! 2,5!

5! 2,8! 2,1! 2,0! 1,3! 2,0!

6! 2,7! 1,7! 1,8! 1,1! 1,8!

7! 3,2! 2,4! 1,1! 2,1! 2,2!

8! 2,5! 1,2! 1,9! 0,8! 1,6!

9! 3,1! 3,6! 3,3! 2,5! 3,1!

priemer! 2,8! 2,3! 2,1! 1,6! 2,2!

!

Tabuľka+č.+1++Hodnotenie+kreativity+na+škále+0+–+5+

!

! !
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Vyhodnotenie!celkové!!

!

Spot!č.! Iní!študenti! 3.ročník! 4.!ročník!!! 5.ročník!! priemer!

1!! 6,2! 5,0! 5.2! 4,3! 5,2!

2! 5,4!! 7,7! 6,2! 5,4! 6,2!

3! 3,2! 2,2! 2,3! 2,7! 2,6!

4! 6,0! 4,5! 4,6! 3,8! 4,7!

5! 6,0! 4,5! 3,6! 3,0! 4,3!

6! 5,3! 4,1! 3,3! 2,4! 3,8!

7! 5,7! 3,4! 1,8! 3,6! 3,6!

8! 5,4! 2,7! 2,6! 2,0! 3,2!

9! 5,2! 6,5! 6,1! 4,7! 5,6!

priemer! 5,5! 4,5! 4,0! 3,5! 4,4!

Tabuľka+č.+2++++Hodnotenie+celkového+vyznenia+reklamy+na+škále+0[10+

+

!

!

Záver!

!

Ako!!vyplynulo!z!prieskumu,!mladí!ľudia!vnímajú!televíznu!reklamu!dosť!kriticky.!Svedčí!o!tom!fakt,!

že!!pri!hodnotení!kreativity!celkovo!bodovanie!nedosiahlo!ani!stredovú!hodnotu!bodovej!škály,!keď!

na!stupnici!0!–!5!bolo!priemerné!hodnotenie!2,2!bodu.!Takisto!pri!celkovom!hodnotení!na!stupnici!

0b10!dosiahol!priemer!všetkých!hodnotení!4,4!bodu,!čo!je!menej!ako!polovica.!!

Potvrdil! sa! aj! vplyv! úrovne! vzdelania! v!oblasti!marketingovej! komunikácie.! So! stúpajúcou! dĺžkou!

vzdelávania!stúpa!aj!kritickosť!a!prísnosť!hodnotenia.!Skupina!bez!!špeciálneho!vzdelania!z!odboru!

marketingovej! ! komunikácie! bola! pri! hodnotení! reklamných! prejavov! ! najmiernejšia,! najmenej!

prísna,! aj! keď! stále! dosť! kritická.! Ich! priemerné! hodnotenie! kreativity! dosiahlo! 2,! 8! bodu!

a!priemerné! celkové! hodnotenie! 5,5! ! bodu.! Najprísnejšou! bola! skupina! študentov! s!najvyššou!

mierou! vzdelania! z!odboru!marketingovej! komunikácie! ,! konkrétne! skupina! študentov! končiacich!
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štúdium! (5.! ročník).! Ich! hodnotenie! kreativity! dosiahlo! len! 1,6! bodu! z!5! možných! a!celkové!

hodnotenie!3,5!z!10!možných.!!

Pokiaľ!ide!o!hodnotenie!jednotlivých!reklamných!spotov,!pri!klasifikovaní!miery!kreativity!skupina!

Iní! študenti! (bez! vzdelania! z!oblasti! marketingovej! komunikácie)! udeľovala! ! najviac! bodov.!

Výnimkou!boli!ale!spoty!!č.!2!a!9,!!kde!naopak,!študenti!marketingovej!komunikácie!bodovali!vyššie!

ako!Iní!študenti.!!Táto!situácia!sa!zopakovala!aj!pri!celkovom!hodnotení!spotov.!!!!

Vo! väčšine! prípadov! bolo! hodnotenie! kreativity! a!celkové! vyznenie! zhodné.! Spot,! ktorý! získal!

najvyšší!počet!bodov!za!kreativitu,!získal!aj!najvyššie!celkové!ohodnotenie.!Spot,!ktorý!sa!umiestnil!

na!druhom!mieste!v!kreativite,!bol!na!druhom!mieste!aj!v!celkovom!hodnotení,!atď.!Výnimkou!boli!

dva!spoty.!V!spote!č.!5!bola!nižšia!miera!kreativity!a!vyššie!celkové!hodnotenie.!!!Bol!to!druhý!spot!

Orangeu,! nekonečné! hovory! a!snehuliak! štrikujúci! nekonečný! šál.! Nápad! študenti! neocenili,! ale!

celková! realizácia,! zobrazenie! vianočnej! atmosféry! zabezpečila! spotu! o!niečo! lepšie! celkové!

hodnotenie.! ! A!v!spote! č.! 7! to! bolo! naopak.! Vyššie! bola! ohodnotená! kreativita,! ale! celkové!

hodnotenie! dopadlo! horšie.! Bol! to! spot! Poštovej! banky.! Nápad! oživenia! domácich! spotrebičov!

zarezonoval,!ale!celková!realizáciu!spotu!sa!už!respondentom!nepáčila.!

Pri!pozitívach! sa!najčastejšie! vyskytovali! jasnosť!posolstva,! súvis! s!produktom,!humor,! adekvátna!

atmosféra.!!

Pri! negatívach! ! bola! najčastejšie! definovaná! absencia! nápadu,! konvenčnosť,! klišé,! nezaujímavosť,!

ale!aj!nejasné!posolstvo!a!slabý!kontext!s!produktom.!!

Aj! keď! celkovo! je! vzťah! mladých! ľudí! k!reklame! menej! odmietavý! ako! vzťah! vyšších! vekových!

kategórii,! tiež! ! sú! k!reklamnej! tvorbe! značne! kritickí! a!prekáža! im! vysoká! frekvencia! vysielania!

jednotlivých!reklamných!spotov.!!! !

!
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Kreatívne!aspekty!viral!marketingu!

!!

Milan!Banyár!

!

Abstrakt:! Autor! vo! svojom! príspevku! podrobuje! analýze! viral! marketing,! zameriava! sa! na! jeho!

kreatívny!obsah,!pomocou!čoho!postupne!odhaľuje,!aké!témy!sa!vo!virálnych!kampaniach!používajú!

najčastejšie.! Príspevok! zároveň! obsahuje! popis! jednotlivých! okruhov,! resp.! oblastí,! ktoré! šíritelia!

virálnych! správ! považujú! za! natoľko! zaujímavé,! aby! ich! zdieľali! s!ľuďmi! vo! svojom! okolí.!

Predložená! štúdia! taktiež! pozostáva! z! ukážok! a! analýz! viacerých! virálnych! kampaní,! ktoré! boli!

v!marketingovobkomunikačnej! praxi! úspešné,! najmä! vďaka! svojmu! netradičnému! a!originálnemu!

spracovaniu,! čo! dokazuje,! aké! možnosti! a!potenciál! má! v!súčasnosti! viral! marketing! v!rámci!

propagácie!rôznych!produktov,!služieb,!alebo!značiek.!!

Kľúčové! slová:! marketingová! komunikácia,! internet,! viral! marketing,! virálna! správa,! internetový!

marketing,! mobile! marketing,! buzzmarketing,! Word! of! Mouth! Marketing,! guerilla! marketing,!

ambientné!médiá!

!

Abstract:!The!author!is!analyzing!the!viral!marketing!with!focus!on!the!creative!content,!detecting!

the!topics!which!are!the!most!commonly!used!in!viral!campaigns.!The!contribution!also!includes!a!

description! of! circles,! respectively! areas! which! pedlars! of! viral! messages! considered! interesting!

enough! to! share! them! with! people! in! their! area.! The! present! study! also! includes! some! of! the!

examples! and! analyzes! of! several! viral! campaigns! that! have! been! successful! in! marketingb

communications!practice,!with!mainly!due! to! its! unconventional! and!original! processing,! thereby!

proving!the!possibilities!and!potential!of!viral!marketing!in!promotion!of!various!products,!services!

or!brands.!

Keywords:!marketing!communications,!internet,!viral!marketing,!viral!message,!internet!marketing,!

mobile!marketing,!buzzmarketing,!Word!of!Mouth!Marketing,!guerrilla!marketing,!ambient!media!

!

!

!
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Úvod!

Viral!marketing!patrí!v!súčasnosti!medzi!veľmi!efektívne!a!progresívne!sa!vyvíjajúce!marketingovob

komunikačné!nástroje.!Vychádza!zo!skutočnosti,!že!ľudia!majú!tendenciu!informovať!okruh!svojich!

rodinných! príslušníkov,! priateľov,! kolegov,! resp.! známych! o! výrobkoch,! službách,! značkách,! či!

rôznych! udalostiach,! ktoré! sami! považujú! za! zaujímavé,! alebo! hodné! pozornosti,! čím! výrazne!

klesajú!náklady!firiem!na!nákup!mediálneho!priestoru,!pretože!virálne!správy!si!spotrebitelia!šíria!

dobrovoľne!medzi!sebou.!!

!

Viral!marketing!a!jeho!zaradenie!v!systéme!marketingovej!komunikácie!

Zaradenie!viral!marketingu!v!systéme!marketingovej!komunikácie!nie!je!také!jednoznačné,!pretože!

viral!marketing! využíva! vo! svojom! obsahu! aj! prvky! rôznych! iných! nových! foriem! a!prostriedkov!

marketingovej! komunikácie.! Vo! svojej! podstate! vychádza! viral! marketing! z!verbálneho! prenosu!

správ,! ale! modernizovaná! je! cesta! prenosu,! ktorá! sa! odohráva! v!internetovom,! či! mobilnom!

prostredí.! Mnohí! autori! preto! považujú! viral! marketing! za! Word! of! Mouth! Marketing!

(marketingovobkomunikačná! metóda,! ktorá! sa! snaží! vyvolať! efekt! ústneho! odovzdávania!

komerčných!správ!a!informácií,!ktoré!spotrebitelia!šíria!sami!medzi!sebou),!ktorý!je!aplikovaný!do!

prostredia! internetu! a!mobilných! technológií.! Viral! marketing! sa! snaží! rozpútať! diskusie!

o!produkte,! službe,! či! značke,! ktoré! sú! často! kombinované! so! zaujímavou! témou,! preto! má! veľa!

spoločných! znakov! aj! s! buzzmarketingom.! Pretože! viral! marketing! používa! na! šírenie! virálnych!

správ! primárne! internet! a!mobilné! technológie,! tak! sa! logicky! zaraďuje! aj! medzi! nástroje!

internetového!marketingu,! alebo!mobile! marketingu.! V!neposlednom! rade! sa! v! obsahu! virálnych!

správ! objavujú! aj! ukážky! rôznych! guerillových! kampaní,! alebo! netradičných! marketingovob

komunikačných!riešení,!napr.!v!podobe!ambientných!médií,!preto!je!viral!marketing!považovaný!aj!

za! jeden! z! nástrojov! guerilla!marketingu.! Napriek! ! nejednoznačnému! zaradeniu! viral!marketingu!

v!systéme! marketingovej! komunikácie! však! ostáva! faktom,! že! viral! marketing! používa! internet,!

komunikačné! a! sociálne! siete,! sociálne! médiá,! rôzne! online! formáty! a!mobilné! technológie,! ako!

nástroj!na!propagáciu!produktov,!služieb,!resp.!na!posilnenie!povedomia!o!značke,! firme,!alebo!na!

budovanie!pozitívneho!imidžu!konkrétnych!subjektov.!!

!
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Formálna!a!obsahová!stránka!viral!marketingových!kampaní!!

Virálna! správa! môže! mať! rôzne! podoby,! ako! napr.! ebmail,! obrázok,! video,! text,! hudobný! súbor,!

multimediálny! súbor,! hra! –! herná! aplikácia,! webová! stránka,! mikrostránka,! sms! správa,! mms!

správa,! mobilná! aplikácia! atp.! Zopár! vymenovaných! príkladov! rôznych! foriem! viral! marketingu!

dokazuje,! že! autori! virálnej! kampane!môžu! v!súčasnosti! využiť! širokú!paletu! nástrojov,! pomocou!

ktorých!sa!virálne!správy!budú!šíriť!medzi!ich!spotrebiteľmi.!Podstatnou!zložkou!viral!marketingu!

však! nie! je! iba! jeho! forma,! čiže!médium,! pomocou! ktorého! sa! virálna! správa! šíri,! ale! najmä! jeho!

obsah! v!podobe! kreatívneho! nápadu,! pretože! primárne! obsah! dokáže! spotrebiteľov! zaujať!

a!motivovať!k!tomu,!aby!správu!poslali!ďalej.!Práve!preto!sa!v!rámci!tohto!príspevku!zameriame!na!

analýzu! obsahovej! stránky! virálnych! kampaní! v! súvislosti! s! ich! originálnymi! a!kreatívnymi!

marketingovobkomunikačnými!riešeniami.!

Základným! predpokladom! úspešnej! virálnej! kampane! je! v!prvom! rade! jej! kreatívny! a!originálny!

nápad,! vďaka! čomu! budú! mať! spotrebitelia! záujem! túto! komerčnú! správu! šíriť! a!zdieľať! medzi!

sebou,! preto! musia! marketéri! neustále! vymýšľať! nové,! lákavé! témy,! ktoré! by! verejnosť! zaujali!

a!vďaka!ktorým!by!boli!spotrebitelia!neustále!šokovaní,!nadchnutí!a!prekvapovaní.!Kvôli!tomu!nie!je!

ani! možné! vytvoriť! univerzálnu! šablónu,! resp.! všeobecný! návod,! či! model,! ako! postupovať! pri!

návrhu!a!tvorbe!funkčnej!virálnej!kampane.!Ešte!pred!samotným!návrhom!virálnej!kampane!je!však!

nutné! zodpovedať! si! základnú! otázku,! o! čom! ľudia! najčastejšie! spolu! komunikujú,! aké! správy,! či!

informácie!medzi! sebou! šíria! a!zdieľajú,! čo! nám!môže! pomôcť! pri! výbere! optimálnej! témy,! resp.!

komunikačného! posolstva! virálnej! kampane.! Nasledujúca! schéma! (Schéma! 1)! zobrazuje! okruhy!

tém,!ktoré!verejnosť!najviac!zaujímajú!a!o!čom!najradšej!spolu!komunikujú.!

!
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Schéma! 1! b! Okruhy! tém,! ktoré! verejnosť! najviac! zaujímajú! a!o!ktorých! najradšej! vzájomne!

komunikujú!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Zdroj:!vlastné!spracovanie!

!

!

Všetky!tieto!témy!(a!ešte!množstvo!ďalších)!sa!môžu!stať!vhodným!obsahom!virálnych!kampaní,!ak!

ich!dokážeme!funkčne!spojiť!s!našim!komerčným!posolstvom.!!

!

Analýza!kreatívneho!obsahu!viral!marketingových!kampaní!!

Pre! lepšiu! ilustráciu! sme!zostavili! rebríček!prvkov,! alebo!základných! tém,! či!obsahov,!ktoré! sa!vo!

virálnych! kampaniach! objavujú! najčastejšie! a!ktoré! jej! šíritelia! považujú! za! zaujímavé.! Tento!

rebríček! je! zároveň! doplnený! aj! o!niekoľko! konkrétnych! príkladov! a!analýz! virálnych! kampaní,!

ktoré! boli! použité! v!marketingovobkomunikačnej! praxi! a!ktoré! zaznamenali! výrazný! úspech!

u!cieľovej!skupiny!spotrebiteľov.!

!
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Klasické! reklamné! spoty! šírené! ako! virálna! správa:! Pokiaľ! sú! napr.! televízne! reklamné! spoty!

dostatočne! vtipné,! zábavné,! alebo! kreatívne,!majú! veľký!potenciál,! aby! sa! z! nich! stali! obľúbené! a!

účinné!virálne!videá,!ktoré!recipienti!šíria!spontánne!sami!medzi!sebou.!!

!

Vhodným! príkladom! z!tejto! kategórie! je! televízna! reklama! značky! Old! Spice,! z!ktorej! sa! stala!

úspešná!virálna!kampaň!(viď.!Obr.!1).!Na!základe!úspechu!tejto!reklamnej!kampane!vzniklo!viacero!

jej!pokračovaní.!Leitmotív,!alebo!jednotiaci!prvok!kampane,!však!zostal!stále!rovnaký!–!prezentácia!

dokonalého!muža,!ktorý!dokáže!robiť!neuveriteľné!veci!a!aj!keď!sa!ním!bežní!spotrebitelia!(muži)!

stať!nemôžu,!môžu!aspoň!voňať!ako!on.!Zábavné!videá!s!tematikou!Old!Spice!muža!sa!okamžite!stali!

hitom!na!internete!a!vo!veľkej!miere!sa!šírili!virálne!aj!na!sociálnych!sieťach,!čo!značke!zabezpečilo!

nielen!väčšiu!popularitu,!ale!zároveň!to!výrazne!zlepšilo!aj!predaj!jej!produktov.!!

!

Obr.!1,!Ukážka!reklamnej!kampane!značky!Old!Spice!

!

!

!

!

!

!

Podobný!úspech!zaznamenala!aj! televízna!reklama!na!minerálnu!vodu!značky!Evian!(viď.!Obr.!2).!

Hlavnými!protagonistami!tejto!reklamy!sa!stali!malé!bábätká,!ktoré!dokážu!robiť!akrobatické!prvky!

na!kolieskových!korčuliach.!!Keď!sa!táto!vtipná!reklama!dostala!na!internet!zaznamenala!obrovský!

počet!videní!a!zdieľaní.!!

Obr.!2!b!!Ukážka!reklamnej!kampane!na!značku!minerálnej!vody!Evian!

!

!

!

!
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Netradičné! marketingovobkomunikačné! kampane! šírené! ako! virálna! správa:! V!súčasnej!

marketingovobkomunikačnej! praxi! neustále! vznikajú! nové! formy! kampaní,! ktoré! sa! od! tých!

klasických!líšia!najmä!svojou!originalitou,!používaním!iných!ako!štandardných!formátov,!či!veľkostí,!

ale!aj!ich!výskytom!na!neobvyklých,!netradičných!miestach.!Medzi!takéto!nové!formy!marketingovej!

komunikácie!zaraďujeme!napr.!kampane!ambient!marketingu,!alebo!tzv.!ambientné!médiá.!Ambient!

marketing! oslovuje! spotrebiteľov! prostredníctvom! netradičných! kampaní! nachádzajúcich! sa! na!

miestach!a!v!lokalitách!s!ich!častým!výskytom!ako!sú!napr.!kluby,!bary,!diskotéky,!obchodné!domy!

a!nákupné! centrá,! kiná,! univerzity,! letiská,! dopravné! prostriedky,! parky,! športové! centrá,! verejné!

toalety!atp.!Ambient!marketing!zároveň!využíva!aj!verejné!priestranstvo!–!bežné!prvky!mestského!

prostredia,!ktoré!pretvára!na!kreatívne!reklamné!prostriedky,!ako!napr.!odpadkové!koše,!poštové!

schránky,! poklopy! na! kanáloch,! lampy! a!verejné! osvetlenie,! prechody! pre! chodcov,! lavičky,!

chodníky,! parkovacie!miesta,! sochy,! priečelia! budov,! fontány,! ale! aj!mestskú! hromadnú! dopravu,!

rozličné!dopravné!prostriedky,!citylighty,!výťahy,!eskalátory!atp.!Cieľom!ambient!marketingu!však!

nie!je!osloviť!iba!zopár!jedincov,!ktorí!prišli!do!priameho!kontaktu!s!touto!netradičnou!kampaňou,!

ale! jej! tvorcovia!počítajú!najmä!s!tým,!že!sa!kampaň!bude!šíriť!ďalej!aj!virálne.!Kampane!ambient!

marketingu! sú! pre! ľudí! zaujímavou! atrakciou! a!informácie! o!nezvyčajnej! kampani,! ktorej! boli!

priamymi!účastníkmi,!potom! !môžu!šíriť! spontánne!ďalej! (napr.!o!nich!povedia!svojim!priateľom,!

známym,! alebo! si! z!kampane! vytvoria! fotografický,! či! audiovizuálny! záznam,! ktorý! potom! šíria!

prostredníctvom!internetu).!Mnohé!kampane!ambient!marketingu!tak!zároveň!veľmi!dobre!fungujú!

aj! ako! virálne! kampane,! čo! podporuje! synergický! komunikačný! efekt,! ktorého! cieľom! je! osloviť!

rôzne!cieľové!skupiny!spotrebiteľov.!

!

! ! Obr.!3,!Ukážky!kampaní!ambient!marketingu!

!

!

!!!

!

!

!

!

!
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

Humorné! a!zábavné! virálne! kampane:! Humor! patrí! k!najvyužívanejším! emocionálnym! apelom!

nielen!v!klasickej!reklame,!ale!zároveň!je!veľmi!často!používaný!aj!vo!virálnych!kampaniach.!Ľudia!

sa!vo!všeobecnosti!radi!zabávajú!a!zároveň!radi!bavia!svoje!okolie!a!aj!preto!majú!humorné!virálne!

kampane!veľký!potenciál,!aby!sa!mohli!dobre!šíriť!medzi!spotrebiteľmi.!!

   

 

 

Vhodným! príkladom! takýchto! zábavných! virálnych! kampaní! je! kampaň! na! televízny! kanál! TNT.!

V!centre!malého!belgického!mestečka!bolo!umiestnené!veľké!červené!tlačidlo!so!šípkou,!na!ktorej!

bol!nápis! „PUSH!TO!ADD!DRAMA“.!V!okolí!boli! rozmiestnené!skryté!kamery!a!už! sa! čakalo! iba!na!

odvážlivca,!ktorý!tlačidlo!stlačí!a!akcia!sa!môže!začať.!Celý!priebeh!akcie!mal!konkrétny!scenár,!bol!

presne!nacvičený!a!hrali!v!ňom!komparzisti,!z!ktorých!mal!každý!svoju!presne!určenú!úlohu.!Pred!

očami! prekvapených! ľudí! sa! zrazu! po! stlačení! tlačidla! začali! diať! neuveriteľné! veci! –! príchod!

sanitky,! z!ktorej! vypadne!pacient,! bitka! cyklistu! a!sanitára,!prejazd!motorkárky!v!spodnej!bielizni,!

príjazd!zásahovej!jednotky,!prestrelka!na!námestí,!hráči!amerického!futbalu!odnášajúci!pacienta!na!

nosidlách! atp.! Po! ukončení! akcie! sa! na! priečelí! budovy! vyroluje! veľký! plagát! s!nápisom! „YOUR!

DAILY!DOSE!OF!DRAMA“!(„Vaša!denná!dávka!drámy“)!s!logom!televíznej!stanice!TNT!(viď.!Obr.!4).!

Video! z!akcie! bolo! zverejnené! na! internete! a!táto! virálna! kampaň! sa! stala! skvelou! pozvánkou! na!

sledovanie!televíznej!stanice,!na!ktorej!určite!nebude!chýbať!veľká!dávka!akcie!a!napätia.!!

!
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Obr.!4!b!Ukážka!virálnej!kampane!na!televíznu!stanicu!TNT!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=316AzLYfAzw!

!

Erotika! a!sexuálne! apely! vo! virálnych! kampaniach:! Erotika,! rovnako! ako! humor,! patria! medzi!

najvýraznejšie!a!najpoužívanejšie!emocionálne!apely!v!marketingovej!komunikácii.!Podobne,!ako!v!

prípade! humoru! však! neexistuje! jednoznačná! odpoveď,! či! erotický! motív! zlepšuje! propagáciu!

značky,! predaj! výrobkov,! alebo! služieb.! Je! však! zrejmé,! že! erotika! priťahuje! pozornosť! čo! je! jej!

výhodou!a!preto!si! jej!častý!výskyt!môžeme!všimnúť!aj!v!rôznych!virálnych!kampaniach.!Podobne,!

ako!v!prípade!klasickej!reklamy,!aj!pri! tvorbe!virálnej!kampane!používajúcej!erotický!apel,!si!však!

musíme! dať! pozor! na! to,! aby! erotický! apel! nebol! použitý! samoúčelne,! presnejšie,! aby! mala!

propagovaná! značka,! resp.! produkt! aj! reálny! vzťah! k!erotickému! apelu.! Ak! by! v!kampani! tento!

reálny! vzťah! nebol,! môže! veľmi! ľahko! nastať! tzv.! upírsky! efekt,! keď! si! spotrebiteľ! zapamätá!
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erotický! prvok,! ale! nezapamätá! si! produkt,! službu,! resp.! firmu,! čo! je! hrubá!marketingová! chyba.!

Takáto!kampaň!potom!stráca!svoj!primárny!význam!a!funkciu.!!

! ! Funkčné! spojenie! erotického! apelu! s!virálnou! kampaňou! môžeme! ilustrovať! na!

konkrétnych!príkladoch!z!praxe.!Firma!Levi´s!umiestnila!kameru!na!zadok!jednej!z!dvoch!mladých!

žien,!ktorá!sa!potom!prechádzala!ulicami!Los!Angeles.!Skrytou!kamerou!umiestnenou!na!džínsoch!

filmovala!reakcie!jej!okolia.!Virálne!video!zachytáva!množstvo!mužských,!ale!aj!ženských!pohľadov!

na!zadok!ženy!v!momente,!keď!si!mysleli,!že!ich!nikto!nevidí.!Toto!virálne!video!s!názvom!Rear!View!

Girls!zaznamenalo!výrazný!úspech!v!rámci!online!prostredia!a!dokázalo!tak!netradičným,!vtipným!

a!veľmi!originálnym!spôsobom!propagovať!značku!Levi´s.!

!

Obr.!5,!Virálne!video!na!značku!Levi´s!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=u2IaY1HR9tQ!

!

Podobný! úspech! v!použití! virálneho! erotického! apelu,! mala! kontroverzná! kampaň! študentky!

marketingu! Tanji! Derveaux,! ktorá! sa! uchádzala! o!senátorské! kreslo! v!belgických! voľbách.! Jej!

predvolebný! sľub! znel:! „Poskytnem! orálny! sex! 40! tisícom! ľudí“.! Je! logické,! že! to! táto! kandidátka!
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o!senátorské!kreslo!svoj!sľub!nemyslela!vážne!a!že!celá!jej!kampaň!bola!iba!akousi!recesiou.!Touto!

škandalóznou!kampaňou!a!provokatívnym!sloganom!sa!však!snažila!upozorniť!na!fakt,!že!politici!sú!

ochotní! vo! svojich!predvolebných!kampaniach! sľúbiť! svojim!voličom! čokoľvek,! aj! to,! čo! je! reálne!

nesplniteľné.!Úspech!tejto!kampane!však!zaznamenal!výraznú!odozvu!zo!strany!verejnosti,!pretože!

stránky! tejto! kandidátky! sa! stali! svetovo! najnavštevovanejšie! a!taktiež! o!nezvyčajnej! kampani!

informovali!mnohé!svetové!médiá.!

Obr.! 6! b! Ukážka! kampane! Tanji! Derveaux,! ktorá! sa! uchádzala! o!senátorské! kreslo! v!belgických!

voľbách!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Motív! strachu! vo! virálnych! kampaniach:! Strach! patrí! taktiež! k!výrazným! emocionálnym! apelom,!

ktorý! sa!používa! jednak!v!klasických! reklamných!kampaniach,!keď!prezentuje!určité! riziká! (napr.!

fyzické! riziko,! spoločenské! riziko,! finančné! riziko,! časové! riziko! atp.),! ktoré! spotrebitelia! môžu!

znížiť! zakúpením! propagovaného! produktu,! či! služby,! ale! jeho! použitie! je! bežné! aj! v!rôznych!

virálnych! kampaniach.! Použitie! motívu! strachu! vo! virálnych! kampaniach! je! však! často! veľmi!

kreatívne,!môže!pôsobiť!autenticky,!alebo!dochádza!ku!kombinácií!emocionálnych!apelov!strachu!

a!humoru,!keď!ide!napr.!o!škodoradosť!z!toho,!že!boli!„nachytaní“!nič!netušiaci!okoloidúci,!ktorí!sa!

tak!stávajú!súčasťou!virálnej!!kampane.!!

! ! Vhodným! príkladom! virálnej! kampane,! ktorá! používa! motív! strachu! kreatívnym!

spôsobom,!je!kampaň!na!značku!LG,!konkrétne!na!jej!novú!generáciu!monitorov!LCD!LED!IPS,!ktoré!
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dokážu! zobraziť! obraz! bez! skreslenia!z!takmer! všetkých! pozorovacích! uhlov.! Tieto! benefity!

produktu!boli!demonštrované!v!prezentovanom!virálnom!videu,!kde!technici!umiestnili!na!podlahu!

výťahu! monitory! a!pri! jazde! ľudí! vo! výťahu! simulovali! poruchu! výťahu! s! následným!prepadom!

podlahy!na!dno!výťahovej!šachty.!

! ! !

! ! Obr.!7!b!Ukážky!virálneho!videa!propagujúceho!monitory!značky!LG!

!

!

!

!

!

!

 

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=NeXMxuNNlE8!

!

Ďalším,! z!podobných! príkladov! použitia! motívu! strachu! vo! virálnej! kampani,! je! kampaň!

propagujúca!premiéru!filmu,!konkrétne!hororovej!drámy!Carrie.!Kampaň!je!šokujúca,!vtipná,!pôsobí!

veľmi! autenticky! a!filmová! téma! je! pomocou! virálneho! posolstva! zároveň! funkčne! prenesená!

priamo! do! reality.! Virálne! video! zobrazuje! reakcie! návštevníkov! kaviarne,! ktorí! sú! svedkami!

šokujúcej! situácie,!keď!žena!v!kaviarni!zrazu!zistí,! že!má! telekinetické!schopnosti,! vďaka!čomu!sa!

video!stalo!takmer!okamžite!hitom!internetu.!!

!

Obr.!8!b!Ukážky!virálneho!videa!propagujúceho!film!Carrie!

!

!

!

!
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Silné!príbehy!a!emocionalita!vo!virálnych!kampaniach:!Za!každou!veľkou!značkou!musí! stáť! silný!

príbeh!a!výrazné!posolstvo,!ktoré!dokáže!zaujať!spotrebiteľov.!Tento!fakt!si!uvedomujú!aj!tvorcovia!

virálnych!kampaní!a!kvôli!tomu!spájajú!propagáciu!značky!so!silnými!emóciami,!ktoré!sa!prenášajú!

na! recipientov! a!tí,! na! základe! pôsobenia! virálnej! kampane! vnímajú! propagovanú! značku! oveľa!

citlivejšie!a!najmä!pozitívnejšie.!!

! ! Veľmi! silný! a!dojímavý! príbeh! bol! použitý! v!kampani! na! značku! ! Procter&Gamble,!

ktorá! mala! upozorniť! verejnosť,! že! je! oficiálnym! sponzorom! olympijských! hier! v!Londýne! 2012.!

Zobrazuje!matky!v!rôznych!kultúrach,!ktoré!sa!každý!deň,!usilovne!a!neúnavne!starajú!o!svojej!deti,!

aby!sa! im!raz!mohol!splniť! ich!veľký!sen,!aby!sa!mohli!zúčastniť!na!olympijských!hrách.!Reklama!

veľmi!citlivo!zobrazuje!puto!medzi!matkou!a!jej!dieťaťom!v!spojení!s!propagáciou!tejto!značky.!Táto!

reklamná!kampaň!sa!zároveň!veľmi!dobre!šírila!aj!ako!virálne!video.!

!!!!!!!!!Obr.!9!b!!Ukážky!z!reklamnej!kampane!Olympic!Games!2012!London!b!Best!Job,!značka!P&G!

!

!

!

!

!

 

!

!

!

!

!

!

!

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=FLeFfJ1XuEk!

!
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!

Autorom! ďalších! podobne! emotívnych! virálnych! videí! je! Američan! Matt! Harding.! Jeho! nápad!

vznikol!úplne!náhodou,!keď!si!na!svojich!cestách,!namiesto!fotografovania!sa!pri!pamiatkach,!!radšej!

zatancoval.! Videá! s!veľmi! originálnym,! svojským! tancom! zverejnil! na! internete! a!videá! okamžite!

zaujali! pozornosť! veľkého!množstva! ľudí.! Jeho! kreatívny! nápad! využila! značka! Stride,! ktorá! jeho!

cesty! po! rôznych! mestách,! krajinách! a!kultúrach! začala! sponzorovať,! pričom! mu! však! nijakým!

spôsobom! nezasahovala! do! obsahu! videí.! Informácia! o!sponzorstve! značky! sa! objavuje! iba!

v!záverečných! titulkoch!pri!poďakovaní.!Aj!keď!Matt!Harding!nie! je!profesionálny! tanečník!a!jeho!

tanec! pôsobí! skôr! komicky,! napriek! tomu! z!jeho! videí! cítiť! prirodzenú! radosť,! úprimnosť,!

spontánnosť,!akoby!išlo!o!akúsi!zhmotnenú!oslavu!života,!ktorá!sa!zároveň!emocionálne!prenáša!aj!

na! divákov.! To! je! jeden! z!! dôvodov,! prečo! si! jeho! videá! pozreli! desiatky!miliónov! ľudí! na! celom!

svete.!!

!

Obr.!10!b!!Ukážky!z!virálneho!videa!Where!the!Hell!is!Matt?!2008!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

Roztomilosť,! sentimentálnosť! a! vrelosť! vo! virálnych! kampaniach:! Ide! o!ďalšiu,! špecifickú! formu!

emocionálnych! apelov,! ktoré! dokážu! vyvolať! vo! vedomí! spotrebiteľov! pocity,! ako! napr.! láska,!

priateľskosť,! empatia,! citlivosť! a!ďalšie! podobné! pozitívne! citové! reakcie,! kvôli! čomu! sa! taktiež!

s!obľubou!používajú!v!rôznych!virálnych!kampaniach.!Výhodou!týchto!emocionálnych!apelov!je,!že!

nepôsobia! agresívne,! nepoburujú,! vyvolávajú! príjemné! pocity! a!preto! sú! vhodné! na! budovanie!

pozitívneho!imidžu!značiek.!

! ! Virálna! kampaň,! ktorá! vhodným! spôsobom!využila! takéto! emocionálne! apely,! bola!

kampaň!na!aerolínie!WestJet.!Ľudia!sú!citlivejší!na!vplyv!takýchto!emocionálnych!apelov!v!určitých!

obdobiach!roka,!akými!sú!napr.!vianočné!sviatky,!keď!bola!kampaň!realizovaná.!Aerolínie!sa!touto!

netradičnou! virálnou! kampaňou! rozhodli! splniť! svojim! pasažierom! ich! vianočné! priania.! Na!

letiskách! v!Toronte! a!Hamiltone! boli! vytvorené! špeciálne! boxy! so! Santa! Clausom,! kde! mohli!

cestujúci!povedať,!aký!darček!by!si!želali!na!Vianoce!a!počas! letu!mali!vopred!pripravené!tímy!na!

starosti! nákup! týchto! darčekov.! Po! prílete! na! letisko! v! Calgary! už! na! pasažierov! čakali! zabalené!

darčeky!s!ich!menovkami,!ktoré!k!nim!prichádzali!na!pásoch!pre!batožinu.!Prekvapivé,! radostné!a!

nadšené! reakcie! pasažierov! sa! stali! obsahom! virálneho! videa.! Virálna! kampaň! tak! vysiela!

spotrebiteľom!jasný!signál:!Spoločnosť!WestJet!urobí!pre!svojich!zákazníkov!aj!zdanlivo!nemožné!

a!splní!im!všetky!ich!želania.!!

!

Obr.!11!b!!Ukážky!z!virálneho!videa!WestJet!Christmas!Miracle!

!

!

!

! !

!

!

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=zIEIvi2MuEk!

!

!
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Úprimnosť! virálnych! kampaní:! Spotrebitelia! si! často! na! firmách! vážia! ich! úprimnosť,! otvorenosť,!

čestnosť!a!snahu!za!nič!sa!neskrývať.!Zároveň!si!zvykli!aj!na!to,!že!klasické!reklamné!kampane!majú!

tendenciu! preháňať,! zveličovať! a!nehovoriť! zákazníkom! celú! pravdu.! Preto! sú! mnohé! virálne!

kampane! tvorené! ako! protiklad! tejto! bežnej! reklamy,! teda! ako! úprimné! výpovede! firiem,!

spoločností,! ktoré! sa! snažia! takýmto! spôsobom! budovať! pevný,! dlhodobý! a!otvorený! vzťah! so!

svojimi!zákazníkmi.!!

! ! Takouto!cestou!sa!vybrala!aj!značka!Dove!vo!svojej!virálnej!kampani!s!názvom!Dove!

Evolution.!Táto!kampaň!zámerne!búra!všetky!konvenčné!reklamné!mýty!a!stereotypy!o!dokonalej!

kráse,! ktoré! sú! bežne! prezentované! v! rôznych! reklamných! kampaniach! na! kozmetiku.! Krátke!

virálne!video!Dove!–!kampaň!za!skutočnú!krásu!odhaľuje!niektoré!mediálne!a!reklamné!triky!(napr.!

tímy! profesionálnych! vizážistov,! fotografov! a!v! neposlednom! rade! počítačových! grafikov,! ktorí!

dokážu! fotografie! zlepšiť! retušou),! pomocou! ktorých! je! vytváraný! ideál! krásy,! ktorý! hoci! nie! je!

skutočný,! napriek! tomu! je! v!našej! kultúre! vnímaný! a!prezentovaný,! ako! bežne! dosiahnuteľný!

(najčastejšie!používaním!rôznych!kozmetických!produktov).!!

!

Obr.!12!b!Virálne!video!Dove!Evolution!

!

!

!

!

!

!

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U!

!

„Autentickosť“!virálnych!kampaní:!Mnohé!virálne!videá!zámerne!pripomínajú!domáce!videá.!Kvôli!

vyvolaniu!dojmu!autentickosti!sú!často!nakrúcané!akoby!amatérskou!kamerou!držanou!v!ruke,!bez!

statívu! a!vo! videu!nie! sú!použité! ani! výrazné!profesionálne! filmárske! zásahy,! napr.! prepracovaný!

strih,! pohyb!kamery,! kombinácia! záberov,! hudba!atď.!Takéto!virálne!videá! často! zobrazujú! rôzne!

nebezpečné,!adrenalínové,!extrémne!a!kuriózne!situácie!s!nenápadnou!propagáciou!produktu!alebo!

značky.! Záujem! verejnosti! o!takéto! virálne! kampane! súvisí! s!ich! „amatérskym“! a! „autentickým“!
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prevedením,!pretože!takýmto!spôsobom!zámerne!vyvolávajú!diskusie,!či! je!video!reálne,!alebo!ide!

o!podvod.!To! je! zároveň!hlavný!dôvod,! prečo! si! virálnu! správu! ľudia!dobrovoľne!posielajú!medzi!

sebou.!Takéto!virálne!videá!s!obľubou!používajú!rôzne!športové!značky!v!kombinácií!so!známymi!a!

populárnymi!športovcami.!!

! ! Vhodným! príkladom!tejto! kategórie! virálnych! kampaní! je! virálny! spot! so! známym!

tenistom! Rogerom! Federerom.! Video! pôsobí! veľmi! autenticky,! pretože! zachytáva! prestávku! pri!

natáčaní! oficiálnej! reklamnej! kampane! pre! značku! Gillette.! Roger! Federer! zabáva! štáb! tým,! že!

jednému! z!jeho! členov,! pomocou! tenisovej! rakety! a!loptičky! zostreľuje! z!hlavy! fľašu! a!prekvapení!

členovia!štábu!tomu!nemôžu!uveriť.!Ľudia!si!toto!video!vzájomne!posielali!a!skúšali!uhádnuť,!či!je!to!

reálne!možné,!alebo!ide!len!o!trik.!

!

Obr.!13!b!!Virálne!video!s!Rogerom!Federerom!na!značku!Gillette!

!

!

!

!

!

!

!

!

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=cTl3U6aSd2w!

!

Ďalším! podobným! príkladom! je! populárne! virálne! video! s!! obľúbeným! futbalistom! Davidom!

Beckhamom.! Video! zobrazuje! Davida! Beckhama! na! pláži.! V! ruke! drží! plechovku! nealkoholického!

nápoja! Pepsi! a!zabáva! sa! tým,! že! s!dokonalou! presnosťou! triafa! lopty! do! vzdialených! smetných!

košov.!V!tomto!prípade!šíritelia!virálneho!videa!opäť!riešia!záhadu,!či!je!video!reálne!a!či!je!naozaj!

možné!kopnúť!loptu!s!takou!presnosťou.!

!
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Obr!14!b!!Virálne!video!s!Davidom!Beckhamom!na!značku!Pepsi!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=68izU5g0CR0!

!
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Interaktivita! a! personalizované! posolstvo! vo! virálnych! kampaniach:! Viral! marketing! je! výrazne!

ovplyvňovaný! novými! technologickými! možnosťami! internetu,! ktoré! sa! stále! rapídne! vyvíjajú.!

Medzi! takýto!príklad!patrí!možnosť! recipientov!priamo!si!upravovať!obsah!virálnej! správy!podľa!

vlastných! želaní.! Najčastejším! modelom! takýchto! kampaní! je,! že! do! vopred! pripravenej! šablóny!

virálnej!správy! je!možné!doplniť!osobné!posolstvo!pre!priateľa,!známeho,!kolegu!atp.,!ktorému!sa!

virálna! správa! posiela.! Takáto! forma! virálneho! marketingu! je! potom! oveľa! osobnejšia,! priamo!

oslovuje! konkrétnu! osobu,! umožňuje! upravovať,! dotvárať! správu! priamo! recipientom,! čím! ho!

interaktívne! zapája! do! svojho! obsahu! a! tým! vzniká! zábavné! personalizované! posolstvo! spojené! s!

propagáciou!produktu,!služby,!alebo!konkrétnej!značky.!!

! ! Interaktivita! a!personalizované! posolstvo! sú! charakteristické! napr.! pre! cross!

promotion! kampaň,! ktorá! na! jednej! strane! propaguje! značku! McDonalds! –! jej! ekologické,! či!

environmentálne! aktivity! zamerané! na! starostlivosť! o!životné! prostredie! a!na! druhej! strane! scibfi!

film!Avatar,!ktorého!dej!a!celkové!posolstvo!vhodne!korešponduje!s!týmito!aktivitami.!Na!tento!účel!

bola!vytvorená!špeciálna!webová!mikrostránka!www.avatarizeyourself.com,!v!rámci!ktorej!môžu!jej!

návštevníci! nahrať! svoju! fotografiu,! príp.! fotografiu! svojich! priateľov,! či! známych! (viď.! Obr.! 15!

vľavo! –! vlastná! fotografia! autora),! ! a!! špeciálna! softvérová! aplikácia! potom! fotografiu! upraví! do!

podoby!Avatara,!ktorú!je!možné!posielať!ďalej!prostredníctvom!ebmailu,!alebo!sociálnych!sietí!(viď.!

Obr.! 15! vpravo! –! upravená! fotografia! autora! do! podoby! Avatara! pomocou! mikrostránky).! Táto!

virálna!kampaň!bol!úspešná!najmä!preto,! že!dokázala!vzájomne!spojiť!hlavné!posolstvo!kampane!

(propagácia! značky! McDonalds,! filmu! Avatar! a!celkové! ekologické! posolstvo)! s!kreatívnym!

obsahom,! do! ktorého! mohol! spotrebiteľ! interaktívne! vstupovať,! čím! dokázal! vytvoriť! vlastnú!

personalizovanú!správu!doplnenú!o!komerčný!obsah.!!

! ! !

! ! Obr.!15!b!!Ukážky!z!použitia!mikrostránky!www.avatarizeyourself.com!

!

!

!

!

!

!

Zdroj:!http://www.avatarizeyourself.com/!
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Podobný! prvok! personalizovaného! posolstva! bol! použitý! aj! na! propagáciu! seriálu! Dexter.! Seriál!

Dexter!vznikol!na!základe!knižnej!predlohy!spisovateľa!Jeffa!Lindsaya!s!názvom!Drasticky!dojemný!

Dexter.!Hlavnou!postavou!seriálu!je!jekyllovskobhydeovská!postava!Dextera!Morgana,!ktorý!pracuje!

pre!policajné!oddelenie!Miami!Metro!ako!súdny!špecialista!a!zároveň!je!on!sám!sériovým!vrahom.!

Napriek!tomu,!že!Dexter!predstavuje!negatívnu!postavu!masového!vraha!ukrývajúceho!svoju!pravú!

identitu!pod!maskou!forenzného!detektíva,!on!sám!sa!stáva!pomstiteľom,!ktorý!berie!spravodlivosť!

do!vlastných!rúk!a!svoju!neukojiteľnú!túžbu!po!krvi!zaháňa!vraždením!zločincov!unikajúcich!pred!

spravodlivosťou.! Na! propagáciu! tohto! populárneho! seriálu! bola! vytvorená! špeciálna! webová!

stránka! www.sliceoflifetv.com.! Návštevníci! tejto! stránky! mohli! poslať! vtipný! odkaz! svojim!

priateľom! a!známym! vyplnením! základných! údajov,! ako! meno! a!priezvisko,! pohlavie,! vek,!

zamestnanie!a!krátky!doplňujúci!text.!Príjemca!dostane!anonymný!mail!s!odkazom!(web!linkom)!na!

stránku.!Stránka!pripomína!klasické!webové!stránky!s!videami!typu!YouTube!no!na!rozdiel!od!iných!

stránok!sú!tu!odkazy!zamerané!iba!na!seriál!Dexter!a!hlavnú!postavu!seriálu.!Ak!adresát!klikne!na!

video! zobrazí! sa!mu! zdanlivo! autentická! reportáž! o!pátraní! po! sériovom! vrahovi,! ktorý! na! stene!

zanechal!krvavý!odkaz!s!menom!svojej!ďalšej!obete.! Ide!však!o!reportáž,!ktorá!bola!vygenerovaná!

na! základe! údajov! vyplnených! odosielateľom,! takže! na! stene! sa! objaví! meno! príjemcu! mailu.!

Príjemca! tak!nadobúda!dojem,! že! spravodajská! reportáž! je! autentická!a!ďalšou!obeťou!masového!

vraha! bude! práve! on.! Po! spustení! tejto! kampane! v!USA! mnohí! príjemcovia! zdanlivo! reálnej!

reportáži! uverili! až! natoľko,! že! mali! obavy! o!svoj! život! a!telefonovali! na! políciu.! Aj! keď! sa! toto!

kreatívne!riešenie!dá!klasifikovať,!ako!šírenie!poplašnej!správy,!ktoré!pobúrilo!viacerých!občanov,!

napriek! tomu!bola! táto! kampaň! úspešná! a!čo! je! dôležitejšie,! zapojila!množstvo! recipientov! do! jej!

šírenia.!!

!
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Obr.!16!b!Ukážky!z!virálneho!videa!propagujúceho!seriál!Dexter!

!

!

!

!

!

!

!

 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Bližšie!pozri:!http://www.sliceoflifetv.com/index.php?id=1359478b!

!

!

Veľmi! funkčný! interaktívny! koncept! bol! použitý! aj! vo! virálnej! kampani! na! značku! TippbEx,!

propagujúcej! kancelárske! korektory,! ktoré! dokážu! zatrieť! chybný! text.! Kampaň! z!názvom!Hunter!

shoots! a!bear!! umožňuje! recipientom! priamo! reagovať! na! situácie! odohrávajúce! sa! vo! videu.!
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Poľovník!vo!virálnom!videu,!počas!útoku!medveďa!zoberie!do!rúk!korektor,!vymaže!slovo!shoots!

(zastrelí)! a!diváci! tam!môžu! interaktívne! doplniť! akékoľvek! slovo.! Autori! tejto! virálnej! kampane!

predtočili! pokračovania! videa! na! viacero! kľúčových! slov,! pomocou! čoho! má! kampaň! rôzne!

pokračovania.!!

!

Obr.!17!b!Ukážky!z!virálnej!kampane!propagujúcej!značku!!TippbEx!s!názvom!Hunter!shoots!a!bear!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=4ba1BqJ4S2M!

Virálna!kampaň!Hunter!shoots!a!bear!!bola!natoľko!úspešná,!že!o!rok!neskôr,!v!roku!2012!vzniklo!

jej! pokračovanie! s!názvom!Hunter! and! bears´s! 2012! birthday! party,! ktoré! sa! nieslo! v!podobnom!

duchu.!Autori!pokračovania!úspešnej!virálnej!kampane!využili!strach!ľudí!z!roku!2012,!konkrétne!b!

obavy!z!konca!sveta!a!zániku!ľudstva.!Narodeninová!party!poľovníka!a!medveďa!vo!virálnom!videu!

sa!tak!mení!na!apokalyptickú!víziu!–!meteorit!dopadajúci!na!našu!planétu.!Poľovník!opäť!vezme!do!

rúk! korektor! značky! TippbEx! a! vymaže! rok! 2012.! !Recipienti! si! tak! môžu! znova! do! názvu!

interaktívne! doplniť! akýkoľvek! rok! a!poslať! tak! poľovníka! a!medveďa! do! minulosti! alebo!

budúcnosti.!Autori!v!tomto!prípade!predtočili!oveľa!viac!pokračovaní!videa!a!nezabudli!na!viaceré!

kľúčové!roky!histórie!ľudstva,!ktoré!spojili!s!propagáciou!tejto!značky.!

!
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Obr.! 18! b! Ukážky! z!virálnej! kampane! propagujúcej! značku! ! TippbEx! s!názvom!Hunter! and! bears´s!

2012!birthday!party!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=eQtai7HMbuQ!

!

Kvízy,!súťaže!a!hry!šírené!ako!virálna!správa:!Ľudia!majú!prirodzenú!tendenciu!baviť!sa,!hrať!rôzny!

hry,! porovnávať! svoje! schopnosti! v!súťažiach,! riešiť! rôzne! rébusy,! kvízy,! alebo! hlavolamy.! Kvôli!

tomu!patria!rôzne!online!hry,!kvízy,!zábavné!aplikácie!a!súťažné!mikrostránky!medzi!časté!a!veľmi!

populárne! nástroje! viral! marketingu.! Ich! najväčšou! výhodou! je,! že! dokážu! interaktívne! zapojiť!

spotrebiteľov! do! obsahu! komerčnej! správy,! ktorá! je! s!takouto! hrou! zároveň! spojená.! Vo!

všeobecnosti! sa! tento! nový! fenomén! označuje! pojmom! advergaming,! ktorý!možno! definovať! ako!

využitie! interaktívnych! onbline! hier! a! zábavných! aplikácií! na! rôzne! marketingové! účely.!

Rozširovaním! internetu,! zvyšovaním! jeho! rýchlosti! a! dostupnosťou! online! technológií! sa! rozvíja!

advergaming! na! celom! svete.! Advergaming! dokáže! ľahko! pritiahnuť! pozornosť! jej! používateľov,!

pretože! väčšina! ľudí! sa! rada! hrá,! zároveň! na! hráčov! pôsobí! komerčné! posolstvo! dlhšie,! než! pri!

klasických!kampaniach!a!taktiež!dochádza!k!jeho!opakovanému!pôsobeniu,!v!závislosti!od!intenzity!

a!frekvencie! hrania! hry.! Advergaming! tak! dokáže! nenásilnou! a!zábavnou! formou! propagovať!

produkt,!službu,!alebo!konkrétnu!značku.!!

Rôzne! podoby! advergamingu! môžeme! ilustrovať! na! viacerých! virálnych! kampaniach,! ktoré! boli!

použité! v!praxi.! Interaktívna! reklamná! kampaň! veľkej! hudobnej! nahrávacej! spoločnosti! Virgin!
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Digital! vyzýva! ľudí,! aby! našli! 75! známych! hudobných! skupín,! ktoré! sú! ukryté! v!obsahu! reklamy.!

Virálna! kampaň! zároveň! takýmto! netradičným! spôsobom! upozorňuje! hráčov,! že! všetky! tieto!

hudobné!skupiny!a!interpreti!si!vydávali!albumy!u!tejto!spoločnosti.!!

!

Obr.!19!b!!Ukážka!virálnej!kampane!propagujúcej!hudobnú!spoločnosť!Virgin!Digital!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Jednoduchá! internetová! súťažná! hra! propagujúca! automobil! Ford! Fiesta! (www.fordgame.be)! je!

založená!na!súťaži!medzi!webovým!hráčmi.!Automobil!je!poháňaný!iba!ľudským!hlasom!(pomocou!

mikrofónu)! a!úlohou! hráča! je! čo! najskôr! sa! dostať! do! cieľa.! Internetová! hra! dáva! spotrebiteľovi!

možnosť,! aby! si! automobil! aspoň! takýmto! netradičným,! sprostredkovaným! spôsobom! vyskúšal!

v!rámci!hry.!!!



 

 119 

Obr.!20!b!Ukážky!z!online!hry!propagujúcej!automobil!Ford!Fiesta!

!

!

!

!

!

!

!

!

Firma!Guinness!za!účelom!propagácie!svojej!značky!piva!spojila!dve!médiá!–!televíziu!a!internet!a!

tým!vytvorila! interaktívnu!hernú!reklamnú!kampaň.!Na!televíznej!obrazovke!mali!diváci!možnosť!

vidieť! jednoduchý! reklamný! spot,! ktorého! hlavným! námetom! boli! ruky! a!internet! im! zároveň!

poskytol!priestor!stať!sa!režisérmi,!pretože!ak!navštívili!stránku!www.guinnesshands.com!mohli!si!

vytvoriť!vlastný!reklamný!spot,!ktorý!sa!dal!poslať!ďalej!!priateľom!a!známym.!!

!

Obr.!21!b!Ukážky!z!online!hry!propagujúcej!pivo!značky!Guinness!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Herné! prvky! však! môžu! byť! použité! nielen! v!online,! ale! aj! offbline! prostredí,! čoho! dôkazom! je!

kampaň! propagujúca! značku! Coca! Cola! Zero! a!film! o!agentovi! 007! Jamesovi! Bondovi! s!názvom!

Skyfall.! Pred! ľuďmi,! ktorí! si! kúpili! na! železničnej! stanici! nápoj! Coca! Cola! Zero! sa! na! automate!

objavila! úloha,! dostať! sa! za! 70! sekúnd! na! vopred! určené! nástupište.! Aby! úlohu! nemali! takú!

jednoduchú,!do!cesty!sa!im!počas!behu!priplietli!rôzni!komparzisti,!ktorí!mali!vopred!určenú!úlohu,!

napr.!upratovač,!bežci!na!eskalátore,!robotníci!prenášajúci!náklad,!predavač!ovocia,!žena!so!psami,!

kvetinár!atp.!Ak!sa!na!nástupište! stihli!dostať!do!vypršania! časového! limitu!vyhrali! špeciálne!VIP!

lístky! na! premiéru! filmu! Skyfall.! Výkony! jednotlivých! súťažiacich! boli! potom! zostrihané! do!

špeciálneho!virálneho!videa,!ktoré!sa!šírilo!na!internete.!

Obr.! 22! b! Ukážky! z!virálneho! videa! propagujúceho! značku! Coca! Cola! Zero! a!film! Skyfall! s!názvom!

Unlock!the!007!in!you.!You!have!70!seconds!!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

 

!

!

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=RDiZOnzajNU!
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Kuriozity! a!jedinečnosti! vo! virálnych! kampaniach:! Rôzne! kuriozity,! absurdnosti,! bizarnosti,!

jedinečnosti! a!originálne! obsahy! virálnych! kampaní! sa! stávajú! vhodným! nástrojom,! ako!

spotrebiteľov!upozorniť!na!produkt,!službu!alebo!značku!a!zároveň!ich!presvedčiť,!aby!túto!virálnu!

správu!šírili!ďalej.!

! ! Medzi! takéto! príklady! virálnych! kampaní!môžeme! zaradiť! kampaň! s!názvom!Walk!

on! water! (Liquid! Mountaineering).! V!zdanlivo! autentickom! dokumente! jeho! hlavní! protagonisti!

vysvetľujú,! ako! je! možné! bežať! po! hladine! vody! bez! toho,! aby! sa! človek! potopil! a! následne! to!

v!tomto! videu! demonštrujú.! Ľudia! uvedené! kuriózne! video! začali! medzi! sebou! masívne! šíriť!

primárne!preto,!lebo!riešili!dilemu,!či!je!beh!po!hladine!rieky!aj!reálne!možný.!Vo!videu!sa!viackrát!

objavila! športová! značka!HibTec! a!o!pár! týždňov! neskôr! bolo! zverejnené!making! of! video,! kde! sa!

autori!priznali,!že!išlo!o!virálnu!kampaň!na!značku!HibTec,!spolu!s!vyjadreniami!klienta,!kreatívcov,!

či! režiséra.! Video! zároveň! odhalilo,! že! beh! bol! na! vode! simulovaný! (špeciálne! vyrobená! plošina!

umiestnená!teste!pod!hladinou).!

!

! ! Obr.!23!b!!Ukážky!z!virálneho!videa!propagujúceho!značku!HibTec!s!názvom!Walk!on!

water!(Liquid!Mountaineering)!

!

!!

!

!

!

!

!

!

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=Oe3St1GgoHQ!

!

Kuriózna! virálna! kampaň! vznikla! aj! z!pôvodne! offbline! kampane,! propagujúcej! album! speváka! a!

hudobníka!Ozzyho!Osbourna!s!názvom!Scream.!Ozzy!Osbourne!predstieral,!že!je!vosková!figurína!v!

Múzeu!Madame!Tussauds!v!New!Yorku.!Video!zachytávalo!vystrašené!reakcie!a!krik!(angl.!Scream)!
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jeho!fanúšikov,!vďaka!čomu!sa!autorom!tejto!kampane!podarilo!vhodným!spôsobom!prepojiť!názov!

albumu!s!posolstvom!kampane.!

!

Obr.!24!b!Ukážky!z!virálneho!videa!propagujúceho!album!Scream!hudobníka!Ozzyho!Osbourna!

!

!!

!

!

!

!

!

!

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=bndQU6_zWjk!

!

Šokujúce!a!kontroverzné!prvky!vo!virálnych!kampaniach:!Mnohé!virálne!kampane!sa!snažia!svojich!

recipientov!prekvapovať!niečím!šokujúcim,!či!kontroverzným,!čo!vzbudí!diskusie!v!onbline,!ako!aj!

offbline! prostredí! a!upozorní! na! produkt,! či! značku.! Takéto! kampane! často! balansujú! na! hranici!

etických,! resp.! vkusových! noriem! verejnosti! a!v!tradičnej! reklame! by! bolo! ich! použitie! veľmi!

náročné,! dokonca! nemožné,! kvôli! rôznym! legislatívnym! obmedzeniam.! Vo! virálnych! kampaniach!

síce! takéto! limity! a!bariéry! nie! sú,! no! aj! napriek! tomu! ju! potrebné! s!takýmito! prvkami! pracovať!

opatrne,!pretože!môžu!mať!negatívny!vplyv!na!imidž!značiek!alebo!firiem,!či!spoločností.!

! ! Takéto!kontroverzné!reakcie!spôsobila!napr.!kampaň!propagujúca!film!Devil´s!Due.!

Kreatívci! vytvorili! koncept! figuríny! diabolského! dieťaťa! umiestneného! v!kočíku,! ktorý! nechali! na!

frekventovanej! ulici! v! New! Yorku.! Figurína! pôsobila! veľmi! realisticky! a!spolu! s!kočíkom! bola!

ovládaná!na!diaľku.!Video!zachytáva!zdesené!reakcie!okoloidúcich,!ktorí!sa!snažili!upokojiť!plačúce!

dieťa!v!opustenom!kočíku.!!!

!

!
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Obr.!25!b!Ukážky!z!kampane!Devil!Baby!Attack!propagujúcej!film!Devil´s!Due!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=PUKMUZ4tlJg!

Návody!a!experimenty!prepojené! s!obsahom!virálnych! správ:!Motiváciou! spotrebiteľov! ! pri! šírení!

virálnych!správ!nemusia!byť!vždy! iba!emocionálne!alebo!sociálne!dôvody,!ale!často!aj! racionálne,!

pragmatické! dôvody.! Do! tejto! kategórie! spadajú! rôzne! typy! návodov! (náučné! články,! rady,! tipy,!

triky,!video!sprievodcovia!atp.),!ktoré! ľuďom!na! jednej!strane!uľahčujú!a!spríjemňujú!život,!alebo!

šetria!čas,!na!druhej!strane!sa!dajú!vhodne!prepojiť!s!propagáciou!produktu.!!

! ! Video! propagujúce! značku! tričiek! AllbTribes! ponúka! spotrebiteľom! návod,! ako! si!

môžu!vyrobiť!jednoduchú!pomôcku!z!kartónu,!ktorá!im!uľahčí!skladanie!tričiek.!

! Obr.!26!b!!Ukážky!z!video!návodu!propagujúceho!značku!AllbTribes!!

!

!

!

!

!

 

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=PwgB3S_2TAY!
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!

Obsahom!virálnych!správ!môžu!byť!aj!rôzne!experimenty,!ktoré!sú!spojené!s!propagáciou!produktu!

alebo!značky.!V!takýchto!prípadoch!však!nejde!iba!o!klasické!experimenty,!ale!o!vtipné!a!zaujímavé!

virálne!kampane.!!

Značka!Blendtec!dokázala!veľmi!vtipným!a!kreatívnym!spôsobom!propagovať! tak!bežný!produkt,!

akým!je!mixér.!Virálne!videá!sú!paródiou!na!klasické!komerčné!vysielanie!typu!teleshopping,!kde!sú!

produkty!prezentované!priamo!v!akcii,! čo!má! spotrebiteľov!presvedčiť!o!ich!kvalite,! spoľahlivosti!

a!výbornom! výkone! v!porovnaní! s!konkurenčnými! výrobkami.!Moderátor! a!zároveň!majiteľ! firmy!

Tom!Dickson!kvalitu!a!výkon!mixéru!Blendtec!prezentuje!šokujúcim!spôsobom!–! !mixuje!na!prach!

rôzne!produkty!známych!svetových!značiek!(napr.!telefóny!iPhone!5,!iPhone!4,!Samsung!Galaxy!S3,!

tablet!iPad,!iPod,!navigáciu!Tom!Tom,!tenisky!Nike,!plechovku!Coca!Coly,!deodorant!Old!Spice,!ale!aj!

ďalšie! produkty! napr.! CD! speváka! Justina! Biebera,! hračky! transformers,! golfové! loptičky,!

baseballové!loptičky,!hokejové!puky,!kreditné!karty!atď.).!!

!

Obr.!27!b!Ukážky!z!virálnych!videí!propagujúcich!značku!mixérov!Blendtec!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=lAl28d6tbko!

!

Ukážky! z! tvorby! známych! virálnych! kampaní:! Je! vhodné,! ak! už! pri! samotnom! návrhu! virálnej!

kampane!autori!uvažujú!nad!možnosťami!jej!ďalšieho!pokračovania,!alebo!s!ďalšími!časťami,!ktoré!
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by! neskôr! mohli! recipientov! zaujímať.! Veľmi! často! sa! v!praxi! stretávame! napr.! s!videami!

obsahujúcimi! ukážky,! ako! sa! virálna! kampaň! pripravovala,! ako! sa! nakrúcala,! spolu! s! rôznymi!

zákulisnými!informáciami!(tzv.!Making!of,!alebo!behind!the!scenes!videá).!

!

Paródie! známych! reklamných! spotov! alebo!virálnych! kampaní:! Ak! sú! virálne! kampane!populárne!

a!úspešné,! tak! sa! veľmi! časté,! že! postupne! vznikajú! aj! ich! rôzne! paródie.! Nezriedka! sa! dokonca!

stáva,! že! tieto! paródie! propagujú! iný!produkt! alebo! značku,! než!pôvodná! virálna! kampaň,! čím! sa!

firmy!a!spoločnosti!priživujú!na!popularite!takýchto!známych!virálnych!kampaní.!

Z!obľúbených!virálnych!videí!na!značku!Old!Spice!vznikla!paródia,!ktorá!propaguje!známy!americký!

detský!televízny!seriál!Sesame!Street.!

!

Obr.! 28! b! Ukážka! z!virálneho! videa! propagujúceho! televízny! seriál! Sesame! Street! (paródia! na!

reklamnú!kampaň!značky!Old!Spice)!

!

!

!

!

!

!

!

!

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=zkd5dJIVjgM!

!
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Podobná!paródia!vznikla!na!populárnu!virálnu!kampaň!Dove!Evolution!propagujúca! firmu!Foster!

Farms!s!názvom!Chicken!transformation.!

!

Obr.!29!b!Ukážka!z!virálneho!videa!propagujúceho!firmu!Foster!Farms!(paródia!na!virálnu!kampaň!

značky!Dove!Evolution)!

!

!

!

! !

!

!

!

Video:!http://www.youtube.com/watch?v=SybpHCO0OdY!

!

!

Záver!

Uvedené! príklady! a!kategórie! viral! marketingu,! ktorých! analýze! sme! sa! venovali! v!predloženej!

štúdii,! ilustrujú! iba! veľmi! malú,! reprezentatívnu! vzorku! úspešných! virálnych! kampaní.! Okrem!

týchto!tém,!ktoré!sme!sa!snažili!usporiadať!do!určitého!logického!celku,!však!v!praxi!existuje!oveľa!

širšia!paleta!ďalších,!nemenej! zaujímavých!virálnych!kampaní,! ktoré!vo! svojom!obsahu!používajú!

množstvo! rozličných! a!pre! spotrebiteľov! lákavých! tém.! Kvôli! často! formálnej,! ako! aj! obsahovej!

originalite!virálnych!správ!sa!však!nie!vždy!dajú!presne!zaradiť!do!konkrétnej!kategórie.!

!
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http://www.youtube.com/watch?v=u2IaY1HR9tQ!

Virálna!kampaň!propagujúca!monitory!značky!LG![online].!Dostupné!!na!

http://www.youtube.com/watch?v=NeXMxuNNlE8!

Virálna!kampaň!propagujúca!film!Carrie![online].!Dostupné!!na!

http://www.youtube.com/watch?v=VlOxlSOr3_M!

Reklamná!kampaň!značky!P&G!(Olympic!Games!2012!London!b!Best!Job)![online].!Dostupné!!na!

http://www.youtube.com/watch?v=FLeFfJ1XuEk!

!

Virálne!video!Where!the!Hell!is!Matt?!2008[online].!Dostupné!!na!

http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY!

Virálna!kampaň!WestJet!Christmas!Miracle![online].!Dostupné!!na!

http://www.youtube.com/watch?v=zIEIvi2MuEk!

Virálna!kampaň!Dove!Evolution![online].!Dostupné!!na!

http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U!

Virálne!video!s!Rogerom!Federerom!na!značku!Gillette![online].!Dostupné!!na!

http://www.youtube.com/watch?v=cTl3U6aSd2w!

Virálne!video!s!Davidom!Beckhamom!na!značku!Pepsi![online].!Dostupné!!na!

http://www.youtube.com/watch?v=68izU5g0CR0!

Mikrostránka!propagujúca!značku!McDonalds!a!film!Avatar![online].!Dostupné!!na!

www.avatarizeyourself.com!

Mikrostránka!propagujúca!televízny!seriál!Dexter![online].!Dostupné!!na!

www.sliceoflifetv.com!

Virálna!kampaň!propagujúca!značku!TippbEx!(Hunter!shoots!a!bear!)![online].!Dostupné!!na!

http://www.youtube.com/watch?v=4ba1BqJ4S2M!

Virálna!kampaň!propagujúca!značku!TippbEx!(Hunter!and!bears´s!2012!birthday!party)!

![online].!Dostupné!!na!http://www.youtube.com/watch?v=eQtai7HMbuQ!

Internetová!súťažná!hra!propagujúca!automobil!značky!Ford!Fiesta![online].!Dostupné!!na!
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www.fordgame.be!

Internetová!hra!propagujúca!pivo!značky!Guinness![online].!Dostupné!!na!

www.guinnesshands.com!

Virálne!video!propagujúce!značku!Coca!Cola!Zero!a!film!Skyfall!(Unlock!the!007!in!you.!You!have!70!seconds!)!
[online].!Dostupné!!na!http://www.youtube.com/watch?v=RDiZOnzajNU!

Virálna!kampaň!propagujúca!značku!HibTec!(Walk!on!water!b!Liquid!Mountaineering)![online].!Dostupné!!na!
http://www.youtube.com/watch?v=Oe3St1GgoHQ!

Virálne!video!propagujúce!album!Scream!hudobníka!Ozzyho!Osbourna![online].!Dostupné!!na!
http://www.youtube.com/watch?v=bndQU6_zWjk!

Virálna!kampaň!Devil!Baby!Attack!propagujúca!film!Devil´s!Due![online].!Dostupné!!na!

http://www.youtube.com/watch?v=PUKMUZ4tlJg!

Video!návod!propagujúci!značku!AllbTribes![online].!Dostupné!!na!

http://www.youtube.com/watch?v=PwgB3S_2TAY!

Virálna!kampaň!propagujúca!značku!mixérov!Blendtec![online].!Dostupné!!na!

http://www.youtube.com/watch?v=lAl28d6tbko!

Virálne!video!propagujúce!televízny!seriál!Sesame!Street!(paródia!na!reklamnú!kampaň!značky!Old!Spice)!
[online].!Dostupné!!na!http://www.youtube.com/watch?v=zkd5dJIVjgM!

Virálne!video!propagujúce!firmu!Foster!Farms!(paródia!na!virálnu!kampaň!Dove!Evolution)![online].!
Dostupné!!na!http://www.youtube.com/watch?v=SybpHCO0OdY!
!

!
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Katedra!marketingovej!komunikácie!FiF!UK!
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Teoretickobhistorické!aspekty!viral!marketingu!

!Milan!Banyár!

!

Abstrakt:! Príspevok! je! zameraný! na! analýzu! viral! marketingu,! ako! nového,! efektívneho!

a!v!súčasnosti!často!využívaného!nástroja!marketingovej!komunikácie.!Autor!v!príspevku!postupne!

mapuje! vznik! a!historický! vývoj! viral!marketingu,! ale! aj! jeho!postavenie! v!systéme!marketingovej!

komunikácie! so! zameraním! na! analýzu! jeho! základných! funkcií,! cieľov,! alebo! jeho! najčastejších!

foriem!a!nástrojov,!či!jeho!základných!výhod!a!nevýhod,!čím!je!možné!presnejšie!špecifikovať!jeho!

možnosti!funkčného!využitia!v!rámci!propagácie!produktov,!služieb,!alebo!konkrétnych!značiek.!!

Kľúčové!slová:!marketingová!komunikácia,!internet,!viral!marketing,!virálna!správa,!viral!marketing!

aktívny,!viral!marketing!pasívny!

!

Abstract:!The!study!is!focuses!on!the!analysis!of!viral!marketing!as!a!new,!effective!and!widely!used!

tool! of! marketing! communication.! The! author! is! mapping! the! emergence! and! historical!

development! of! viral! marketing,! also! the! position! in! the! system! of! marketing! communications,!

focusing!on!the!analysis!of!its!basic!functions,!objectives,!or!its!most!common!forms!and!tools,!and!

its!basic!advantages!and!disadvantages,!so!it!is!more!precisely!possible!to!specify!the!possibilities!of!

uses!within!the!promotion!of!products,!services,!or!specific!brands.!!

Keywords:! marketing! communications,! internet,! viral! marketing,! viral! report,! viral! marketing!

active,!passive!viral!marketing.!

!
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Úvod!

V!súčasnosti! si! môžeme! všimnúť! dynamické! zmeny,! najmä! čo! sa! týka! rozširovania! nástrojov!

marketingového! komunikačného! mixu,! v! používaní! nových! komunikačných! médií! či! technológií!

(napr.! internet,!mobilné! technológie,!digitálna! televízia!atp.)!a!v!uplatňovaní!nových,!netradičných!

foriem!a!prostriedkov!marketingovej!komunikácie.!Výrazným!posunom!marketingovej!komunikácie!

je!nesporne!zmena!pohľadu!na!spotrebiteľa,!ktorý!už!nie! je!považovaný! iba!za!akéhosi!pasívneho!

príjemcu! komerčných! informácií,! ale! práve! naopak.! Mnohé! úspešné! kampane! sú! založené! na!

interaktivite! a! spotrebiteľ! sa! stáva! významným! činiteľom! komunikačného! procesu,! dokonca! jeho!

aktívnym!tvorcom,!iniciátorom,!ako!aj!spontánnym!šíriteľom!komerčných!správ,!ktoré!považuje!za!

zaujímavé,! zábavné! alebo! užitočné.! Práve! tieto! základné! znaky! sú! charakteristické! pre! viral!

marketing,!ako!jeden!z!nových!marketingovobkomunikačných!nástrojov.!!

!

!

Historický!vývoj!viral!marketingu!

Skôr,! ako! by! sme! začali! popisovať! viral!marketing! a!jeho!možnosti! funkčného! využitia! v!súčasnej!

marketingovobkomunikačnej! praxi,! mali! by! sme! najskôr! aspoň! stručne! charakterizovať! jeho!

postupný!historický!vývoj.!!

Viral! marketing! je! primárne! spojený! so! vznikom! a!rozvojom! internetu! (šesťdesiate! roky! 20.!

storočia),! ako! nového! média,! ktoré! sa! postupne! začalo! v!praxi! využívať! aj! na! marketingovob

komunikačné! účely.! Práve! internetové! prostredie! sa! stalo! špecifickým! mediálnym! priestorom,!

vďaka!ktorému!používatelia!internetu!dostali!možnosť!vzájomne!si!posielať!rôzne!komerčné!správy!

a!informácie,!čo!je!základnou!funkciou!viral!marketingu,!ako!nového!marketingovobkomunikačného!

nástroja.!!

Vznik! viral! marketingu! sa! na! jednej! strane! spája! s! deväťdesiatymi! rokmi! 20.! storočia,! keď! si!

študenti! na! amerických! univerzitách! začali! posielať! zábavné! ebmaily! a! rôzne! upozornenia! na!

zaujímavé!produkty,! služby,! či! značky.!Na!druhej! strane!sa!vznik! tejto!novej! formy!marketingovej!

komunikácie!spája!s!internetovým!portálom!Hotmail,!ktorý!v!roku!1996!založil!freemailovú!službu,!

poskytujúcu! klientom! možnosť! zdarma! si! zriadiť! vlastnú! elektronickú! adresu,! alebo! ebmailovú!

schránku.! V!tom! čase! totiž! nebolo! bežné,! aby! si! používatelia! internetu! mohli! bezplatne! zriadiť!

elektronickú!adresu!(obvykle!sa!v!cene!pripojenia!k!internetu!platila!len!jedna!elektronická!adresa).!

Výhodou!freemailovej!služby!od!Hotmailu!bola!možnosť!využívať!viacero!adries!naraz!a!prehliadať!

si!ebmailovú!schránku!kdekoľvek!na!svete.!Služba,!ktorú!portál!Hotmail!ponúkal!bola!propagovaná!
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iba!malou! reklamou!umiestnenou! v!pätičke! každého! z!neho! odoslaného!mailu! –! “Get! your! free! eb

mail! at! Hotmail.“! K!rozšíreniu! tejto! služby! nebolo! potrebné! vyvíjať! žiadne! zvláštne! úsilie,! lebo!

denne!sa!k!nej!na!základe! tejto!virálnej!výzvy!prihlasovalo! tisíce!záujemcov!a!po!dvoch!rokoch! ju!

využívalo!viac!než!dvanásť!miliónov!užívateľov.!Freemailová!služba!od!Hotmailu!sa!dodnes!uvádza!

ako!jeden!z!najúspešnejších!príkladov!použitia!viral!marketingu!v!praxi.63!!

Jeden!z!prvých!autorov,!ktorý!definoval,!akým!spôsobom!funguje!virálny!efekt!bol!mediálny!teoretik!

Douglas!Rushkoff.!V!roku!1994!vydal!publikáciu!Media!Virus:!Hidden!Agendas!in!Popular!Culture64,!

kde!popísal!udalosti,!ktoré!sa!môžu!stať!mediálnymi!vírmi!a!šíriť!sa!rýchle!medzi!ľuďmi,!podobne!

ako! epidémia.! Termín! viral! marketing,! ako! jeden! z!prvých! autorov! definoval! profesor! Harvard!

Business! School! Jeffrey! Rayport! v! roku! 1996! v! článku! The! Virus! of! Marketing65! uverejneným!

magazínom! Fast! Company.! V!roku! 1997! publikovali! svoj! článok! Viral!Marketing:! Viral!Marketing!

phenomenon! explained! 66! Tim! Draper! a! Steve! Jurvetson,! v!ktorom! charakterizovali! praktiky!

použité! portálom! Hotmail! pri! propagovaní! svojej! freemailovej! služby,! čím! taktiež! výrazne!

spopularizovali!pojem!viral!marketing.!!

!

Viral!marketing!–!definícia!pojmu,!základné!teoretické!východiská!

Viral! marketing! sa! v!rámci! slovenskej! praxe! označuje! viacerými! výrazmi,! ako! napr.! virálny!

marketing,! vírový! marketing,! alebo! vírusový! marketing.! Viral! marketing! používa! internet,!

komunikačné! a! sociálne! siete,! sociálne! médiá,! rôzne! online! formáty! a!mobilné! technológie! ako!

nástroj!na!propagáciu!produktov,!služieb,!resp.!na!posilnenie!povedomia!o!značke,! firme,!alebo!na!

budovanie!pozitívneho!imidžu!konkrétnych!subjektov.!

V!súčasnej! marketingovobkomunikačnej! praxi,! ale! najmä! u! laickej! verejnosti! sa! často! zamieňajú!

pojmy!ako!viral!a!viral!marketing.!!

Viral! (resp.! virálna! správa)! je! pojem! širší! a!predstavuje! vzájomné! posielanie! rôznych! správ! a!

informácií,! ktoré! ľudí! pobavili,! šokovali,! nadchli,! alebo! im! v!niečom!pomohli.! Viral! sa! preto! spája!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
63 Spracované podľa HESKOVÁ, M., ŠTARCHOŇ, P. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. 
Praha : Oeconomica, 2009.  s. 30-31. ISBN 978-80-245-1520-5. 
 
64 Bližšie pozri RUSHKOFF, D. Media Virus: Hidden Agendas in Popular Culture. New York : Ballantine Books, 
1994. 338 s. ISBN 0-345-39774-6.  
 
65 Bližšie pozri  RAYPORT, J. The Virus of Marketing. Fast Company [online]. [cit. 2013-9-29]. Dostupné  na 
http://www.fastcompany.com/27701/virus-marketing 
 
66 Bližšie pozri  DRAPER, T., JURVETSON, S. Viral Marketing: Viral Marketing phenomenon explained . DFJ 
[online]. [cit. 2013-9-29]. Dostupné  na http://www.dfj.com/news/article_26.shtml  
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s!rôznorodými!témami!rezonujúcimi!v!našej!spoločnosti!(či!už!je!to!kultúra,!politika,!šport,!umenie,!

cestovanie,! hobby,! životné! prostredie,! sociálne! témy,! komerčné! témy,! humor! a!zábava,! erotika,!

trapasy! a!foux! pas,! škandály,! tabuizované! informácie,! tajomstvá! a!záhady,! kontroverzné! témy,!

drastickosť! a!brutalita,! poplašné! správy! tzv.! Hoax,! recesia,! tragické! témy,! životné! príbehy! atď.),!

ktoré! zaujímajú! nielen! širokú! verejnosť! –!masové! publikum,! ale! často! aj!médiá! či! bulvár.!Mnohé!

z!týchto! virálnych! správ! nevznikli! a!ani! sa! nešíria! preto,! aby! propagovali! konkrétny! produkt! či!

značku,!ale!majú!úplne!iný!účel.!!

!

Naopak,! viral! marketing! je! marketingovo! komunikačná! technika,! ktorá! vo! svojom! obsahu! síce!

využíva!množstvo!spomenutých!tém,!ktoré!spoločnosť!zaujímajú,!ale!tieto!témy!sú!účelovo!spájané!

s!propagáciou! produktov,! služieb,! značiek,! alebo! firiem,! či! spoločností.! Viral! marketing! preto!

predstavuje! riadený! proces,! ktorý! by!mal!mať! jasne! stanovené! komunikačné! ciele,!marketingovú!

stratégiu,!aj!kritériá!hodnotenia!úspešnosti!virálnej!kampane.!Viral!marketing!je!však!v!tomto!smere!

trochu!odlišný!od!iných,!tradičných!marketingovobkomunikačných!nástrojov!(ako!je!napr.!reklama,!

podpora!predaja,!direct!marketing!atp.),!pretože!je!šírený!primárne!spotrebiteľmi,!resp.!príjemcami!

komerčnej! správy,! kvôli! čomu! síce! kampaň! môžeme! plánovať! ako! virálnu,! či! však! bude!

v!dostatočnej!miere!aj!reálne!virálna,!závisí!od!jej!dobrovoľných!šíriteľov,!čo!sa!v!praxi!nikdy!nedá!

stopercentne! zaručiť.! Zvyšovanie! virálneho! efektu! v!rámci! viral! marketingu! je! priamo! závislé! od!

vytvárania! zábavnej,! pútavej! alebo! kreatívnej! formy! prezentácie! produktu,! služby,! značky,! resp.!

firmy,! spoločnosti! vo! forme! virálnej! správy,! ktorú! si! jej! príjemcovia! dokážu! rýchlo! a!jednoducho!

medzi!sebou!poslať.!!

!

Výstižný! názov! b! viral! marketing! dostal! tento! nový! nástroj! marketingovej! komunikácie! preto,! že!

virálna!správa!funguje!ako!počítačový,!resp.!biologický!vírus,!ktorý!v!agresívnej!forme!napáda!svoje!

okolie! a! nekontrolovateľne! sa! šíri! ďalej.! Vírus! v!podobe! komerčných! informácií! prenášajú!

„infikovaní“! jedinci! (recipienti,! spotrebitelia)! a! tak! je! schopný! rýchlo,! geometrickým! radom!

zasiahnuť!celú!populáciu.!Motivácia!príjemcov!virálnej!správy!však!musí!byť!však!natoľko!silná,!aby!

ju!boli!ochotní!dobrovoľne!a!vlastnými!prostriedkami!šíriť!ďalej.!!

!

Dôvodov!šírenia!virálnych!správ!medzi!spotrebiteľmi!je!hneď!niekoľko.!Najčastejšie!sú!to:!

emocionálne!dôvody!–!emocionálne!dôvody!patria!k!najbežnejším!motívom!šírenia!virálnych!správ.!

Do! obsahu! virálnych! kampaní! sa! z!hľadiska! emocionálnych! apelov! najčastejšie! dostávajú! najmä!
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humor!a!zábava.!Humor!sa!vo!virálnych!kampaniach!používa!najmä!preto,!že!dokáže!odbúrať!stres,!

nedôveru,! prispieva! k!lepšej! nálade! a!uvoľneniu! napätia.! Okrem! humoru! sa! vo! virálnych!

kampaniach!používa!aj!široká!škála!ďalších!emocionálnych!apelov,!spôsobujúcich!!napr.!vzrušenie,!

napätie,!dojatie!atď.!Od!pocitov!túžby,!vášne,!cez!pocit!radosti,!šťastia,!ale!aj!nostalgie,!až!po!emócie,!

ako!napr.!strach,!hnev,!dokonca!odpor!či!smútok,!alebo!ľútosť.!Výber!konkrétneho!emocionálneho!

apelu! použitého! vo! virálnej! správe! záleží! od! charakteru! a!cieľa! kampane,! cieľovej! skupiny,!

produktu,!služby,!značky,!ako!aj!od!samotného!komunikačného!posolstva;!

sociálne! dôvody! –! človek! je! tvor! spoločenský,! preto! potrebuje! mať! neustály! zdroj! aktuálnych!

a!zaujímavých! tém,! s!ktorými! sa! môže! podeliť! so! svojím! okolím.! Zdrojom! tém! na! diskusiu!

a!vzájomnú!výmenu!informácií!môžu!byť!mnohokrát!práve!virálne!kampane.!Takýmto!spôsobom!si!

na!základe!šírenia!virálnych!správ!zároveň!buduje!svoj!imidž!aj!ich!šíriteľ.!Zdieľaním!zaujímavých!

správ! so! svojím! okolím! sa! tento! jedinec! môže! stať! vo! svojom! kolektíve! obľúbený,! populárny,! či!

vyhľadávaný,! čo! je! v!tomto! smere! hlavným! motívom! vzájomného! šírenia! takýchto! komerčných!

správ! a! informácií.! „Každý! človek! má! v!priemere! 12! blízkych! známych,! na! ktorých! mu! záleží.!

Odoslaním! virálnej! správy,! ktorá! vás! zaujala! zdieľate! svoje! nadšenie! so! svojimi! blízkymi.! Po!

psychologickej!stránke!sa!staviate!do!pozície!objaviteľa!tohto!virálneho!nápadu.!Je!to!podobné,!ako!

keď! rozprávate! vtip.! Sám! ste! ho! nevymysleli,! avšak! jeho! rozprávaním! si! získavate! popularitu!

a!priazeň!obecenstva.!Je!to!určitá!forma!exhibicionizmu,!ktorý!ma!každý!z!nás!v!sebe.!To!je!zároveň!

hlavný!motív,!prečo!virálnu!správu!odosielate!ďalej.!Chcete!sa!prosto!ukázať!“67!

vecné! b! racionálne! dôvody! –! v! pozadí! šírenia! virálnych! správ! nemusia! byť! vždy! iba! emocionálne!

alebo!sociálne!dôvody,!ale!aj!oveľa!pragmatickejšie!–!racionálne!dôvody,!keď!obsah!virálnej!správy!

v!sebe! ukrýva! určitý! vecný! prínos,! hodnotu! alebo! informáciu,! ktorá! by!mohla! byť! pre! príjemcov!

správy!užitočná,!alebo!by!im!mohla!v!niečom!pomôcť.!!

!

Pri!tvorbe!virálnej!správy!je!potrebné!si!uvedomiť,!že!stimulom,!ktorý!podnecuje!príjemcov!virálnej!

správy!poslať!ju!ďalej!nie!je!vo!väčšine!prípadov!informácia!o!produkte,!službe!či!značke,!ale!najmä!

zaujímavá,! lákavá! alebo! hodnotná! téma,! s!ktorou! môže! byť! propagácia! produktu,! resp.! značky!

spojená.! Šíriteľ! virálnej!kampane,!preto!musí!mať!určitý!dôvod,! resp.! kampaň!mu!musí!dať!akýsi!

benefit,!kvôli!čomu!bude!virálnu!správu!dobrovoľne!šíriť!ďalej.!!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
67 JAMBOR, T. Virálny marketing alebo milióny za 5 korún? Slovenské Centrum Internetového Marketingu 
[online]. [cit. 2013-9-29]. Dostupné  na http://www.atrixmedia.com/viralny_marketing.html 
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Najčastejšie!spôsoby!šírenia!virálnych!správ!

Akým! spôsobom! sa! virálne! správy! vlastne! šíria?! Množstvo! autorov!má! na! túto! otázku! rozdielne!

odpovede.!Niektorí!autori68!zastávajú!názor,!že!virálne!správy!sa!šíria!pyramídovým!efektom!(viď.!

schéma!1),!to!znamená,!že!z!jedného!zdroja!sa!správa!prenáša!na!ďalších!šíriteľov,!ktorí!ju!zase!šíria!

ďalej,! pričom! nárast! šíriteľov! správy! postupne! exponenciálne! rastie.! Podľa! iných! názorov,! ku!

ktorým! sa! prikláňame,! však! schéma! pyramídového! šírenia! virálnej! správy! nie! je! celkom! presná,!

pretože! v!praxi! šíri! virálnu! správu! viacero! nezávislých! zdrojov! a!subjektov,! virálna!správa! tak!

neustále!cirkuluje!v!rámci!onbline!alebo!dokonca!aj!offbline!prostredia!(viď.!schéma!2).!!

!

Schéma!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Schéma!2!!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

Viral! marketing! používa! množstvo! distribučných! kanálov,! prostredníctvom! ktorých! je! možné!

virálne!správy!šíriť.!Viacero!autorov69!rozdeľuje!šírenie!virálnych!správ!na!základné!formy,!ako!je!

napr.!preposielanie,!ebmailová!výzva,!výzva!na!webe,!virálny!webblink:!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
68"Napr."FREY,"P."Marketingová-komunikace:-to-nejlepší-z-nových-trendů."2."rozšírené"vyd."Praha":"Management"

Press,"2008."s."70."ISBN"978\80\7261\160\7."

 
69 Napr. BLAŽKOVÁ, M. Jak využít internet v marketingu. Krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. Praha : 
Grada Publishing, 2005. s. 94-95. ISBN 80-247-1095-1, 
HESKOVÁ, M., ŠTARCHOŇ, P. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. Praha : Oeconomica, 
2009.  s. 30-31. ISBN 978-80-245-1520-5, 
HRAZDILA, Z. Virální marketing – ano či ne? Interval.cz [online]. [cit. 2013-9-29]. Dostupné  na 
http://interval.cz/clanky/viralni-marketing-ano-ci-ne/ 
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Preposielanie:!na!šírenie!virálnej!správy!!možno!využiť!samotný!ebmail,!alebo!SMS,!či!MMS!správy!

v!súvislosti!s!mobile!marketingom.!Prví!adresáti!by!mali!byť!tí,!ktorí!dali!firme!súhlas!na!zasielanie!

komerčných!ponúk!(v!tom!prípade!to!nie!je!spam)!a!ďalšie!preposielanie!je!už!záležitosťou!bežnej!

korešpondencie!alebo!osobných!kontaktov!medzi!spotrebiteľmi.!Súčasťou!ebmailu!môže!byť!príloha!

(multimediálny!súbor,!obrázok!atď.),!ale!často!stačí!aj!jednoduchý!odkaz!na!webovú!stránku,!odkiaľ!

si!spotrebiteľ!môže!súbor!jednoducho!stiahnuť,!alebo!priamo!pozrieť.!!

Ebmailová!výzva:!výzva!prostredníctvom!ebmailu!funguje!na!princípe,!že!ebmail!obsahuje!odkaz!na!

stránky!s!možnosťou!rozoslania!správy!rodinným!príslušníkom,!priateľom,!kolegom,!známym!atď.!

Okrem!tejto!správy!adresát!získa!aj!komerčný!odkaz!(reklamnú!správu).!!!

Výzva!na!webe:!ide!o!podobný!princíp!ako!pri!ebmailovej!výzve,!ale!výzva!na!vytvorenie!ebmailu!je!

priamo!súčasťou!webovej!stránky!–!webovej!prezentácie.!

Virálny!webblink:!umiestnenie!odkazu!do!zaujímavého!článku!alebo!diskusie.!Autor!virálnej!správy!

tak! nemusí! byť! limitovaný! elektronickou! poštou.! Úspech! takejto! akcie! závisí! od! kreativity!

aktuálneho! i!nasledujúceho! oznamu! (ktorý! sa! objaví! po! kliknutí! na! odkaz),! rovnako! ako! od!

vhodnosti!umiestnenia!odkazu.!

!

V!! súčasnosti! však! internet! a!mobilné! technológie! poskytujú! ďalšie! možnosti! šírenia! virálnych!

správ,! ktoré! súvisia! so! vznikom! a!dynamickým! rozvojom! nových! technológií,! sociálnych!médií! či!

sociálnych!sietí.!Preto!môžeme!predchádzajúce!rozdelenie!možností!šírenia!virálnych!správ!doplniť!

o!ďalšie!formy!a!to!najmä:!

!

Širenie! virálnych! správ! pomocou! Instant!messagingových! systémov:! Instant!messaging! je! systém!

slúžiaci!na!chatovanie,!zasielanie!okamžitých!správ,!odkazov,!preposielanie!súborov!a!!komunikáciu!

prostredníctvom! počítačovej! siete! v! reálnom! čase.! Na! to! sa! používajú! okamžité! komunikačné!

servery!ako!!napr.!ICQ,!Yahoo!atď.!a!takýmto!spôsobom!možno!prostredníctvom!!ich!používateľov!

veľmi!rýchlo!šíriť!rôzne!virálne!správy!či!komerčné!posolstvá.!

Sociálne! médiá! ako! prostriedok! šírenia! virálnych! správ:! ide! o! rôzne! systémy! používané! v!rámci!

internetového!prostredia,!ktoré!podporujú!vzájomnú!komunikáciu!a!zdieľanie!informácií!medzi!ich!

používateľmi,!ako!sú!napr.!chaty,!blogy,!diskusné! fóra,!sociálne!siete!(Facebook,!MySpace,!Twitter!

atď.)! Sociálne! médiá! združujú! veľké! množstvo! rôznych! internetových! komunít,! umožňujú!

jednoduché! a!rýchle! preposielanie! rôznych! textových! správ,! obrázkov,! multimediálnych! správ,!

alebo!webblinkov!a!preto!sa!často!využívajú!ako!veľmi!účinný!nástroj!viral!marketingu.!
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Nové!technológie!v!onbline!prostredí!poskytujú!široké!spektrum!možností!šírenia!virálnych!správ.!

Virálna!správa!môže!mať!viacero!rôznych!foriem.!Najčastejšie!má!podobu!ebmailu,!obrázka,!videa,!

textu,! hudobného! súboru,! multimediálneho! súboru,! hry! –! hernej! aplikácie,! odkazu! na! webovú!

stránku,! resp.! mikrostránku,! sms! správy,! mms! správy,! mobilnej! aplikácie! atp.! Ďalšie! príklady!

transformácie! virálnych! správ! do! rôznych! podôb! znázorňuje! nasledujúci! obrázok! (viď.! Obr.! 1)! –!

Marketingová! sústava! virálnych!prvkov70,! ktorú! vytvorila! agentúra! ZARAGUZA!Digital,! ako! svoju!

self!promo!kampaň.!!

Obr.!1!b!!Marketingová!sústava!virálnych!prvkov!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Z!hľadiska!marketingovej!komunikácie!sú!v!prípade!viral!marketingu!dôležité!tieto!zložky:!!

obsah!(kreatívny!nápad!a!jeho!spracovanie!vo!zvolenom!formáte);!

aplikácia!(umiestnenie!obsahu!do!internetového!prostredia!napr.!využitím!vlastných!optbin!databáz,!

alebo!webových!stránok);!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
70 Zdroj: ZARAGUZA Digital [cit. 2013-9-29]. Dostupné  na 
http://www.zaraguza.com/homepage/table/i/table_skBig.jpg 
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vyhodnotenie!(celkové!posúdenie!efektivity!virálnej!kampane!v!porovnaní!s!obsahom,!odhadnutým!

účinkom! a!reakciou! spotrebiteľov! prejavujúcou! sa! napr.! zvýšeným!dopytom!po! produkte,! službe,!

resp.!značke);71!

!

Základné!formy!a!nástroje!viral!marketingu!!

V!súvislosti!s!pojmom!viral!marketing!sa!v!praxi!často!používajú!aj!ďalšie!príbuzné!pojmy,!ako!napr.!

Friendbtellbabfriend!marketing,! či! Passbalong,! ktoré!presnejšie! vystihujú! funkciu! tejto! novej! formy!

marketingovej!komunikácie.!

Friendbtellbabfriend! marketing! je! termín,! ktorý! označuje! proces! rozposielania! virálnych! správ! a!

informovania! okruhu! priateľov! pôvodným! adresátom.! Voľne! sa! dá! tento! termín! preložiť! aj! ako!

povedz!priateľovi.!!

!!!!!!! Passbalong! vyjadruje! predanie,! resp.! preposlanie! virálnej! správy! ďalším! príjemcom.! Passb

along!je!forma!virálnej!správy,!ktorá!povzbudzuje!používateľa,!aby!ju!poslal!ďalej.!Najčastejšie!sa!za!

takto! označované! virálne! správy! považujú! krátke,! vtipné! klipy,! videá,! obrázky,! alebo! texty,! ktoré!

osoby! spontánne! posielajú! ďalej! (najmä! svojim! rodinným! príslušníkom,! priateľom,! známym,!

kolegom!atď.).!Voľne!sa!dá!tento!termín!preložiť!aj!ako!pošli!ďalej.!!

!

!!!!!!!! Vo!všeobecnosti!sa!viral!marketing!rozdeľuje!na!dve!základné!formy:!

viral!marketing!aktívny;!

viral!marketing!pasívny;72!

!

!!!!!!!! Viral!marketing!aktívny!–!sa!snaží!pomocou!virálnej!správy!(ktorú! firma,!spoločnosť!sama!

iniciuje)!účelovo!ovplyvniť!chovanie!spotrebiteľov!a!zvýšiť!tak!predaj!výrobku,!služby!či!povedomie!

o!značke.! Aktívny! viral! marketing! je! marketingový! nástroj,! ktorého! cieľom! je! vytvoriť! virálnu!

správu! s!komerčným!obsahom,! akceptovanou! ľuďmi,! ktorí! so! správou! prišli! do! kontaktu! a!je! pre!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
71"Spracované"podľa"FREY,"P."Marketingová-komunikace:-to-nejlepší-z-nových-trendů."2."rozšírené"vyd."Praha":"
Management"Press,"2008."s."71."ISBN"978\80\7261\160\7."

 
72 Bližšie pozri HESKOVÁ, M., ŠTARCHOŇ, P. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. Praha : 
Oeconomica, 2009.  s. 30-31. ISBN 978-80-245-1520-5. 
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nich!natoľko!zaujímavá,!či!hodnotná,!že!sa! ju!rozhodnú!šíriť!dobrovoľne!ďalej!(obvykle!vlastnými!

prostriedkami!a!na!vlastné!náklady).!

!

!!!!!! Viral!marketing!pasívny!–!pri!pasívnom!viral!marketingu!správanie!sa!spotrebiteľov!nie! je!

nijakým!spôsobom!ovplyvňované!a!firma,! spoločnosť! sa! spolieha! iba!na!pozitívne! referencie! z!úst!

svojich!zákazníkov.!To!znamená,!že!firma,!spoločnosť!sa!iba!snaží!vyvolať!kladnú!reakciu!ponukou!

kvalitného!produktu!alebo! služby,! resp.!nadštandardného!prístupu!k!svojim!zákazníkom,! za! čo! sa!

im! odvďačia! tak,! že! o!túto! pozitívnu! skúsenosť! sa! podelia! so! svojim! okolím,! čo! môže! priniesť!

firmám!prílev!ďalších,!nových!zákazníkov.!

!

V!tejto!súvislosti!môžeme!hovoriť!aj!o!ďalšom!podobnom!rozdelení!viral!marketingu!na:!

viral!marketing!zámerný;!

viral!marketing!nezámerný!(spontánny);!

!

Viral! marketing! zámerný! –! ide! o!formu! viral! marketingu,! keď! tvorcovia! kampane! už! pri! jej!

samotnom!návrhu!plánujú,!že!kampaň!bude!mať!virálny!efekt,!čomu!prispôsobujú!jednak!formálnu,!

ako!aj!obsahovú!stránku!komerčného!posolstva.!

!

Viral!marketing!nezámerný!(spontánny)!–!táto!forma!viral!marketingu!tiež!nie!je!v!praxi!ojedinelá!a!

vzniká! vtedy,! keď! autori! vytvorili! komerčnú! kampaň! za! iným! účelom,! než! aby! sa! šírila! virálnym!

spôsobom,! no! aj! napriek! tomu! sa! takáto! kampaň! virálnou! stala.! Vhodným! príkladom! z!tejto!

kategórie! sú! klasické! televízne! reklamné! spoty,! ktoré! boli! dostatočne! vtipné,! zábavné,! alebo!

kreatívne! a!po! umiestnení! do! internetového! prostredia! sa! z! nich! stali! obľúbené! a! účinné! virálne!

videá,!ktoré!recipienti!šírili!spontánne!sami!medzi!sebou.!!

!
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!!!!!! Podrobnejšiu! a!oveľa! konkrétnejšiu! definíciu! jednotlivých! foriem,! resp.! nástrojov! ! viral!

marketingu!ponúka!Blake!Rohrbacher73,!ktorý!v!roku!2000!rozdelil!viral!marketing!na!nasledujúce!

typy:!!

!!!!!!!! Spiral! viral! –! v!preklade! tzv.! špirálový! vírus.! Spiral! viral! je! typickou! a!najrozšírenejšou!

formou! aktívneho! viral!marketingu! založenou! na! tom,! že! ľudia! chcú!medzi! sebou! zdieľať! vtipné,!

netradičné,! šokujúce,! kontroverzné,! alebo! hodnotné! správy.! Primárnym! cieľom! množstva!

úspešných! virálnych! kampaní! nemusí! byť! iba! propagácia! produktu,! služby! či! značky,! ale!

jednoducho!snaha!pobaviť,! informovať,!alebo!ohromiť!širokú!verejnosť.!Práve!Spiral!Viral!najviac!

vystihuje!podstatu!klasického!viral!marketingu,!pretože!si!ľudia!dobrovoľne,!spontánne!a!z!vlastnej!

iniciatívy!preposielavajú!rôzne!vtipy,!humorné!videá,!anekdoty,!zaujímavé!obrázky!atď.!!

!

!!!!!! Value!viral!–!v!preklade!tzv.!hodnotový!vírus.!Value!viral! je!typickým!príkladom!pasívneho!

viral! marketingu! založenom! na! pozitívnom! slove! z!úst,! keď! sa! spotrebitelia! zverujú! so! svojím!

názorom!na!kvalitu!produktu,!alebo!služby.!Value!viral!funguje!na!jednoduchom!princípe,!napr.!keď!

zákazník! vyskúša!produkt!konkrétnej! značky!a!svoju!pozitívnu! skúsenosť! s!produktom!bude! šíriť!

vo! svojom! okolí! (medzi! rodinnými! príslušníkmi,! priateľmi,! kolegami,! známymi! atď.).! Pre!

spotrebiteľov! má! táto! forma! viral! marketingu! výhodu! v!tom,! že! sa! nedá! zmanipulovať.! Produkt!

musí! byť! skutočne! kvalitný,! aby! zaujal! spotrebiteľa! natoľko,! že! ho! bude! ochotný! dobrovoľne!

odporučiť!aj!ďalším.!

!

!!!!!!! Guile!viral!–!v!preklade!tzv.!ľstivý!vírus.!Guile!viral! funguje!na!princípe!odmeny!(finančnej,!

alebo!inej)!za!to,!že!spotrebitelia!odporučia!produkt!(službu,!značku)!svojim!priateľom!a!známym,!

alebo!ich!presvedčia,!aby!si!ho!kúpili,!pretože!vedia,!že!im!z!toho!bude!plynúť!určitá!výhoda.!Tento!

typ!Viral!marketingu!vykazuje!prvky!multilevel!marketingu,! čo! je! jeho! značná!nevýhoda.!Produkt!

musí! byť! dostatočne! kvalitný,! aby! ho! spotrebitelia! odporučili,! pretože!majú! prirodzený! strach! zo!

straty! dôvery! svojich! blízkych! a! okolia.! Prípadne! odmena! za! presvedčenie! okruhu! známych!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
73! Bližšie! pozri! ROHRBACHER,! B.! The+ Power+ of+ Viral+ Marketing.! ClickZ! [cit.! 2013b9b29].! Dostupné! ! na!
http://www.clickz.com/clickz/column/1697970/thebpowerbviralbmarketing!!
alebo"JANOUCH,"V."Internetový-marketing.-Prosaďte-se-na-webu-a-sociálních-sítích."Brno":"Computer"Press,"2011."s."
275\276."ISBN"978\80\251\2795\7""

!
"
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na!nákup! daného! výrobku! musí! byť! motivujúcejšia,! ako! obava! zo! straty! ich! dôvery,! či! dokonca!

výrazného!naštrbenia!priateľských,!resp.!kolegiálnych!vzťahov.!

!

!!!!!!! Vital! viral! –! v!preklade! tzv.! živý! vírus.! Ľudia!majú! záujem! zdieľať! svoje! skúsenosti! alebo!

zážitky!s!ostatnými,!čo!však!vyžaduje!mať!určitý!spoločný!produkt,!resp.!používať!rovnakú!službu.!

Napr.,! keď! chcú! medzi! sebou! ľudia! komunikovať! prostredníctvom! internetu! potrebujú! mať!

nainštalovaný! špeciálny! software! (ICQ,! Skype!a!pod.).! Používateľ!pritom!musí! sám!cítiť,! že!úžitok!

(napr.! možnosť! komunikovať! s!priateľmi! onbline),! ktorý! mu! produkt,! alebo! služba! prináša! je!

natoľko! veľký,! že! stojí! za! to! investovať! čas! a!peniaze! potrebné! na!ich! získanie.! Súčasne!musí! byť!

natoľko!spokojný!s!kvalitou!produktu!(služby),!že!presvedčí!ostatných,!aby!ho!tiež!používali.!

!

!!!!!!! Vile! viral! –! v!preklade! tzv.! odporný,! resp.! zlý! vírus.! Vile! viral! je! pre! firmy,! spoločnosti!

neželanou! a! veľmi! nebezpečnou,! formou! viral! marketingu.! Vile! viral! je! založený! na! šírení!

negatívnych! informácií! o! produktoch,! službách,! značkách! alebo! firmách,! ktoré! spotrebitelia! šíria!

medzi! sebou.! Ľudia! takýmto! spôsobom! často! varujú! ostatných! a!odovzdávajú! im! negatívne!

skúsenosti.! Negatívne! správy! sa! medzi! spotrebiteľmi! šíria! veľmi! rýchle,! najmä! prostredníctvom!

internetu,! čo! pre! firmy! predstavuje! značné! riziká.! Jedinou! možnosťou,! ako! sa! firmy,! spoločnosti!

môžu! brániť! pred! touto! zlou! formou! viral! marketingu! je! ponúkať! iba! kvalitné! produkty,! služby!

a!poskytovať!korektný!prístup!k!svojim!zákazníkom,!čím!dokážu!do!značnej!miery!zabrániť!šíreniu!

takýchto!negatívnych!názorov.!

!

Výhody!a!nevýhody!viral!marketingu!

Žiaden! z!nástrojov!marketingovej! komunikácie! nie! je! dokonalý! a!nedá! sa! použiť! univerzálne.! Pri!

návrhu!a!samotnej!tvorbe!každej!marketingovobkomunikačnej!kampane!musíme!primárne!myslieť!

na! to,! kto! je! zadávateľ,! kto! kampaň! realizuje! a! kto! je! cieľová! skupina,! čo! ponúkame,! kde! to!

prezentujeme,!kedy,!ako,!prečo!a!najmä!s!akým!efektom.!Každý!marketingovobkomunikačný!nástroj!

má!svoje!špecifické!výhody!a!nevýhody,!podobne! to!platí!aj!pri!viral!marketingu.!Ak!chceme!viral!

marketing!použiť!v!praxi,!mali!by!sme!najprv!poznať!jeho!výhody!a!nevýhody,!silné!stránky,!ale!aj!

obmedzenia,! či! limity,! ktoré!má,! ešte!predtým,! ako! začneme!virálnu!kampaň!plánovať! a!následne!

realizovať.!!

Viral!marketing!má! niekoľko! výhod.! V!prvom! rade! poskytuje! spotrebiteľom! interaktivitu,! pričom!

celý!proces! aj! sami! riadia.!Viral!marketing! je! finančne!nenáročný,! nízkonákladový! (keďže!virálnu!



 

 142 

správu!medzi! sebou! šíria! sami! spotrebitelia,! čím! firmám!odpadajú!náklady!na!nákup!mediálneho!

priestoru),! je! rýchlo! realizovateľný! a!flexibilný! (čo! samozrejme! záleží! od! druhu! a!typu! virálnej!

správy).! Viral! marketing! pomáha! zosilniť! povedomie! o!značke! nielen! v!rámci! cieľovej! skupiny!

spotrebiteľov,!ale!aj!mimo!nej,!v!rámci!širokej!verejnosti.!Virálna!kampaň!má!taktiež!široký!zásah!

a!nie! je!časovo!ohraničená!(nemá!definitívny!koniec,!ako!napr.! tradičná!reklamná!kampaň!použitá!

v!klasických! médiách,! aké! sú! napr.! televízia,! rozhlas,! noviny,! časopisy! atď.).! V!jednoduchosti!

povedané,! virálna! správa! sa!bude! šíriť!medzi! spotrebiteľmi! tak!dlho,! ako!dlho! ich!bude! zaujímať!

obsah!virálnej!správy!(či!už!je!to!týždeň,!mesiac,!rok,!alebo!dokonca!niekoľko!rokov).!!

Viral! marketing! má! tiež! množstvo! obmedzení! a!pre! firmy,! spoločnosti! skrýva! aj! veľké! riziká.!

V!prvom!rade!nemožno!stopercentne!zaručiť,!že!sa!z!navrhnutej!kampane!stane!aj!úspešné!virálne!

posolstvo,! ktoré! sa! bude! spontánne! šíriť! medzi! ľuďmi.! Internet! ako! médium! slúžiace! na!

preposielanie!virálnych!správ!zároveň!dokáže!zasiahnuť!iba!určitú!skupinu!spotrebiteľov,!ktorá!ho!

pravidelne!používa!(ide!predovšetkým!o!mladých!ľudí,! teenagerov,!ktorí! internet!bežne!používajú!

a!toto!médium!je!im!blízke).!Rôzne!technické!bariéry!(veľkosť!súboru,!formát!súboru,!nutnosť!mať!

nainštalovaný!špeciálny!softvér!atp.)!môžu!znemožniť!alebo!obmedziť!prijatie,!či!odoslanie!virálnej!

správy.!!Nevýhodou!viral!marketingu!je!aj!malá!kontrola!nad!priebehom!virálnej!kampane,!pretože!

po! jej! odštartovaní! je! už! plne! v!rukách! jej! príjemcov! a!zároveň! aj! jej! šíriteľov.! Pomocou! viral!

marketingu! sa! taktiež! nedá! osloviť! iba! konkrétna! cieľová! skupina! spotrebiteľov,! pretože!

nedokážeme!ovplyvniť!smer!šírenia!virálnej!správy,!ktoré!je!v!rukách!spotrebiteľov.!Problematické!

je!aj!meranie!priebehu!a!odozvy!virálnej!kampane.!Pokiaľ!nie! je!viral!marketing!aplikovaný!podľa!

základných!pravidiel!(firma!by!mala!komerčnú!informáciu!v!podobe!virálnej!správy!posielať!najprv!

iba! zákazníkom,! ktorí! jej! na! to! dali! súhlas,! či! ju! potom! budú! šíriť! aj! ďalej,! záleží! len! na! ich!

rozhodnutí)! môže! prerásť! až! do! podoby! spammingu! (t.j.! nevyžiadanej! reklamnej! pošty).!

Problémom! pre! firmy,! spoločnosti! môže! byť! aj! riziko! sabotáže,! pretože! po! spustení! virálnej!

kampane! nad! ňou! autor! stráca! kontrolu! a!tak!môže! byť! virálna! správa! v!priebehu! svojho! šírenia!

zneužitá!napr.!zmenou!jej!časti!sa!zmení!aj!jej!celkové!posolstvo,!čím!sa!z!nej!môže!stať!nelichotivá!

paródia.!

!
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Záver!

Autor!príspevku!sa!snažil!poukázať,!že!viral!marketing!nie!je!iba!akýmsi!moderným!trendom!alebo!

iba! náhodnou,! jednorazovou! a!samoúčelnou! technikou,! ale! práve! naopak,! ak! sa! v!praxi! použije!

správne,! tak! sa! z!neho! stáva! veľmi! účinná! a!efektívna! marketingová! stratégia.! Môžeme!

predpokladať,! že! v!budúcnosti! sa! viral! marketing! bude! používať! oveľa! častejšie! kvôli! tomu,! že!

dokáže! dosiahnuť! viditeľné! výsledky! aj! s!celkom! malým! rozpočtom! (v! porovnaní! s!klasickými!

nástrojmi! marketingovej! komunikácie).! Jeho! popularita! rastie! nielen! celkovou! zmenou! trhového!

prostredia,! vývojom! nových! médií,! technológií! a!komunikačných! nástrojov,! ale! najmä! z!dôvodu!

zmeny!statusu!našich!spotrebiteľov,!ktorí!si!chcú!sami!vyberať!a!zdieľať!informácie,!ktoré!považujú!

za!zaujímavé,!alebo!pre!nich!užitočné.!Tým!logicky!rastie! tlak!na!marketérov!b! tí! sú!potom!nútení!

hľadať!stále!nové,!odvážne,!kreatívne!marketingovobkomunikačné!riešenia,!ktoré!majú!svoje!bohaté!

zastúpenie!práve! v!rôznych! virálnych!kampaniach,! alebo!ďalších!nových! formách! a!prostriedkoch!

marketingovej!komunikácie.!

!
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Virálny!marketing!a!jeho!vplyv!na!ďalší!vývoj!marketingovej!

komunikácie!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Peter!Šesták!

!!!!

Abstrakt:! Relatívne! novým! prvkom! v!marketingovej! komunikácii! (ale! čoraz! podstatnejším)! je!

virálny! marketing,! ktorý! mení! tvár! súčasnej! reklamy! a!prináša! nové! stratégie! pre! zadávateľov,!

tvorcov! i!recipientov! reklamy.!Práve! tomuto! fenoménu! sa!práca! venuje! a!skúma,! akým!spôsobom!

ovplyvní! virálny!marketing! budúcnosť!marketingovej! komunikácie.! Netýka! sa! totiž! iba! internetu,!

ktorý! je! ešte! stále! považovaný! za! nové! reklamné! médium,! ale! aj! iných! oblastí! marketingovej!

komunikácie.!

!Kľúčové! slová:! virálny! marketing,! nové! médiá,! outdoor,! indoor,! mobil! marketing,! celebrity!

endorsement,!product!placement!

!

Abstract:! Viral! marketing,! a!realtively! new! term! in! marketing! communications,! is! changing! the!

shape!of!advertising!by!bringing!new!strategies!for!clients,!creators!and!consumers.!The!thesis!deals!

with! this! phenomenon,! and! examines! the! impact! it! will! have! on! the! future! of! marketing!

communications.! Although! viral! marketing! is! still! closely! related! to! online,! it! is! more! and! more!

visible!in!other!areas!of!advertising.!!

Key!words:!Viral!marketing,!new!media,!outdoor,!indoor,!mobile!marketing,!celebrity!endorsement,!

product!placement!

!
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Úvod!

Začneme! novými! médiami.! Hneď! úvodom! treba! podotknúť,! že! v!tejto! práci! sa! nebude! hovoriť!

o!nových!médiách! sui! generis.! Spojenie! „nové!médiá“! sa!používa!pracovne,! z!dôvodu,! aby! sa!nové!

médiá!odlíšili!od!„starých“,! t.j.!klasických,!doteraz!využívaných,!alebo!na!odlíšenie! toho,!ako!sa! tie!

„staré“!využívajú!novými!spôsobmi.!

!Odrazme!sa!od!samotného!výrazu!médium!a!operacionalizujme!ho!tak,!ako!ho!budeme!v!tejto!práci!

používať.!!

Slovo! médium! znamená! prostriedok,! prostredie,! pričom! v!niektorých! súvislostiach! môže! ísť! aj!

o!živú!osobu.!V!teórii!masovej!komunikácie! sa!výraz!médium!používa!na!označenie! informačného!

prostriedku,!pričom!je!zaužívané!základné!rozdelenie!na!médiá!printové!(noviny,!časopisy,! letáky,!

brožúry,! knihy! a!pod.)! a!elektronické! (rozhlas,! televízia,! internet,! mobilné! telefóny).! V!teórii!

marketingovej! komunikácie! nadobúda! výraz! médium! význam! prostriedku,! sprostredkovateľa,!

alebo!aj!prostého!nosiča!marketingovobkomunikačného!posolstva.!Z!toho!vyplýva,!že!pri!zmienkach!

o!„nových!médiách“!v!marketingovej!komunikácii!budeme!mať!na!mysli!také,!ktoré!sa!v!súčasnosti!

používajú! buď! ako! absolútne! novinky,! alebo! inovatívnymi! spôsobmi.! Takže! novým! médiom!

nazveme! aj! klasické,! doteraz! známe! a!všeobecne! používané! médium,! ozvláštnené,! ale! novým!

kreatívnym!či!technologickým!prvkom!(napr.!ozvučený!bilboard!a!pod.).!

!

Dnes,! ako! je! známe! a!ako! to!dokazujú! výsledky! výskumných! agentúr! zaoberajúcich! sa! meraním!

sledovanosti!a!účinnosti!marketingovobkomunikačných!posolstiev,!sme!svedkami!tendencie!ústupu!

priamej! reklamy,! t.j.! nadlinkových! aktivít.! Zadávatelia! prestávajú! dôverovať! vysoko! nákladovej!

reklame! v!masových! médiách,! ktorej! meranie! sledovanosti! síce! môže! byť! pomerne! presné,! ale!

z!hľadiska! účinnosti! nie! vždy! spoľahlivé! a!pri! interpretácii! zistení! výskumov! sa! nemožno! vyhnúť!

otázke! ich! validity.! Nastáva! príklon! k!podlinkovým! aktivitám,! ktoré! umožňujú! bezprostrednejšiu!

interakciu!s!cieľovými!skupinami,!alebo!ich!časťami.!I!z!hľadiska!prijímateľa!reklamných!posolstiev!

prichádza! k!zlomu:! presýtenosť!masovokomunikačných! prostriedkov! reklamou! spôsobuje! apatiu,!

ba!až!averziu!voči!ich!aktívnemu!vnímaniu!so!žiaducim!efektom!(zapamätanie!si,!osvojenie!značky,!

vytvorenie!vzťahu!k!výrobcovi,!značke,!produktu,!nákup).!To!je!dôvod,!prečo!sa!tvorcovia!reklamy,!

najmä! reklamné! agentúry! a!výrobcovia! reklamných! médií,! snažia! o!neustálu! inováciu! nosičov!

marketingovobkomunikačných! posolstiev! s!cieľom! zaujať,! prekvapiť,! šokovať,! vzbudiť! mohutný!

spotrebiteľský!ohlas.!Pretože!b!hlavným!cieľom!je!nákup.!!

V!posledných!rokoch!zaznamenávame!veľký!nárast!vzniku!a!využívania!nových!médií!(vo!význame,!

ako! sme! si! tento! termín! operacionalizovali).! „Odvážni! zadávatelia! reklamy! v!spolupráci!
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s!agentúrami!využívajú!práve...!nové!formy!a!ich!kampane!slávia!úspech.!Celkovo!je!citeľný!odklon!

od! klasických! foriem! k!netradičným,! moderným,! inovatívnym! a!fascinujúcejším! spôsobom!

komunikácie!a!využívania!reklamných!plôch“.!74!

Všeobecne!sa!dá!povedať,!že!inovácia!zasiahla!do!oblasti!takmer!všetkých!známych!médií.!

Inovácie! z!hľadiska! foriem! a!prostriedkov! marketingovej! komunikácie! nachádzame! v!klasických!

elektronických! médiách! ako! sú! rozhlas! či! televízia,! taktiež! v!médiách! printových,! kde! je! snaha!

neostať! pri! klasických! podobách! inzercie.! Najviac! sa! však! uplatňuje! v!troch! sférach,! ktoré! sa!

v!posledných! rokoch! aj! najdynamickejšie! rozvíjajú.! Ide! o!internet,!vonkajšiu! reklamu! a!mobil!

marketing.!!

Naša! práca! si! nedáva! za! cieľ! zhrňujúcim! spôsobom! zmapovať! všetky! nové! médiá,! lebo! smeruje!

najmä! k!skúmaniu! virálneho! marketingu,! ale! môže! slúžiť! všetkým,! ktorí! nové! médiá! síce!

zaregistrovali,!nevedia! ich!však!zaradiť,!prípadne! identifikovať!možnosti! ich!efektívneho!využitia.!

Nebudeme!sa!preto!podrobne!venovať!inovatívnym!možnostiam!využitia!rozhlasu!či!televízie,!i!keď!

práve!prvky! týchto!médií!ozvláštňujú! iné,!doteraz!známe!médiá! (digitálna!TV,! indoorová!zvuková!

reklama,!spomínané!ozvučené!bilboardy,!pohyblivé!obrázky!v!citylightoch!a!pod.).!!

Našu!pozornosť! sústredíme!najmä!na! internet,! ktorého! technologické!možnosti! aj! z!hľadiska! jeho!

využitia!v!marketingovej!komunikácii! sa!ešte! len!objavujú!a!majú!komplexnú!súvislosť!s!virálnym!

marketingom.!Zmienime!sa!aj!o!vonkajšej!reklame,!ktorá!nadobúda!čoraz!väčší!význam!a!z!hľadiska!

svojich!nepopierateľných!benefitov!i!potenciálu!virality!si!získava!značnú!dôveru!zadávateľov.!!

V!záujme! komplexnosti! predloženej! práce! sa! stručne! zmienime! aj! o!mobil! marketingu,! guerilla!

marketingu!a!možnosti!využitia!človeka,!ľudského!jedinca!ako!nositeľa!reklamných!posolstiev.!!

Podstatná! časť! práce! sa! však! bude! venovať! virálnemu! marketingu,! ktorý! nadobúda! čoraz! väčší!

význam!a!ktorého!možnosti!ešte!nie!sú!dostatočne!preskúmané!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
74 MOSNÁROVÁ, 2006, str. 3. 
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Internet!a!nové!médiá!

Internet! je!najpozoruhodnejším!médiom!súčasnosti,! najmä!pokiaľ! ide!o!jeho! interaktívnosť,! ktorá!

navyše!vďaka!čoraz!kvalitnejším!technológiám!prestáva!byť!neosobnou.!Prekážkou!už!v!súčasnosti!

nie! sú! ani! jeho! nedávne! slabiny:! nízka! penetrácia! v!niektorých! oblastiach,! pre! viaceré! cieľové!

skupiny! zložitý! manuál! na! ovládanie! či! imobilita! (využitie! len! pevne! uložených! stolových!

počítačov).! Dnes! už! je! internet! rozšírený! aj! v!našich! končinách! takým! spôsobom,! že! dobieha!

mobilnú! komunikáciu! (ktorá! navyše! s!internetom! súvisí,! keďže! internet! sa! dá! využívať! i!cez!

mobilné! telefóny,! tablety! a!pod.).! Notebooky! ponúkajú!mobilitu,! bezdrôtové! pripojenie! prakticky!

kdekoľvek,! no! a!softvéry! sú! vytvorené! na! takej! zjednodušenej! báze,! že! s!nimi! dokáže! pracovať! aj!

akýkoľvek!laik.!Preto!sa! internet!dnes!už!nepovažuje! iba!za!„informačnú!diaľnicu“,!určenú!len!pre!

isté! skupiny! špecializovaných! používateľov.! Stal! sa! z!neho! univerzálny! komunikačný! prostriedok,!

umožňujúci! –! na! rozdiel! od! prakticky! všetkých! ostatných! médií! –! zároveň! masovú,! selektovanú!

i!osobnú! komunikáciu! (nehovoriac! o!tom,! že! z!hľadiska! marketingovej! komunikácie! aj!

bezproblémový!priamy!predaj!produktov!a!využívanie! rozmanitých! služieb,! napríklad!bankových,!

parkovacích!a!mnohých!iných).!

Pokiaľ!ide!o!nové!médiá!(v!tomto!prípade!nové!prostriedky!marketingovej!komunikácie!v!prostredí!

internetu),!najviac!sa!v!súčasnosti!hovorí!o!virálnom!marketingu.!

!!!!!

Virálny!marketing!–!operacionalizácia!pojmu!

Virálny! marketing! je! činnosť! odvodená! od! pôsobenia! najzákladnejšieho! informačného! kanálu:!

podávanie! informácií! od! človeka! k!človeku,! „od! úst! k!ústam“.! Tento! komunikačný! kanál! je!

najefektívnejší,! najjednoduchší! a!z!hľadiska! prijímateľa! informácie! často! aj! najdôveryhodnejší.!

Internet!zmenil!jeho!pôvodnú!podobu!prakticky!len!málo:!rozdiel!je!iba!v!tom,!že!sa!nekomunikuje!

celkom!priamo,! pri! osobnom! stretnutí,! ale! v!prostredí! netu.! Inak! je! všetko! rovnaké.! Je! zrejmé,! že!

využitie! takéhoto! informačného! kanálu! v!marketingovej! komunikácie! je! jednoznačné! –! z!hľadiska!

minimálnych!nákladov,!aj!(a!najmä)!z!hľadiska!vysokej!účinnosti.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
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„Virálna+komunikácia+je+definovaná+ako+stratégia,+ktorá+umožňuje+ľahšie,+urýchlene+a+menej+nákladne+

preposlať+ informácie+ vytvorením+ prostredia+ pre+ samoreplikácie+ s+exponenciálne+ rastúcou+ difúziou,+

zvýšením+povedomia+a+dosahom+správy“.75++

!

V!súvislosti!s!virálnym!marketingom!(ktorý!má,!mimochodom,!prekvapujúco!dlhú!históriu!–!už!od!

polovice! deväťdesiatych! rokov! minulého! storočia),! sa! používajú! aj! ďalšie! dva! pojmy:! buzz!

marketing!a!word!of!mouth.!Princíp! je! ten! istý,! rozdiely! sú! len!v!aktivite!vstupujúcej! tretej! strany!

(marketingového! komunikátora)! do! procesu.! Zatiaľ! čo! v!prípade! word! of! mouth! ide! viacbmenej!

o!neformálnu! výmenu! informácií!medzi! jednotlivcami! o!produktoch,! značkách! alebo! službách,! pri!

buzz! marketingu! sa! počíta! s!aktívnym! vstupom! subjektu! z!oblasti! marketingovej! komunikácie,!

ktorým! sa! samovoľný! pohyb! informácií! word! of! mouth! zámerne! riadi! v!súvislosti! s!očakávaným!

komunikačným! efektom.! Čiže! marketéri! sa! snažia! vygenerovať! buzz! (vravu! o!produkte,! šírenie!

posolstva),! či! už! v!online! alebo! offline! svete.! Niektorí! umiestňujú! tieto! tri! termíny! do! procesu!

komunikácie! ako! jeho! časti:! buzz!marketing! je! vytvorenie!podnetu,! informácie,! virálny!marketing!

zabezpečuje,!aby!ľudia!samostatne! informáciu!šírili!namiesto!vás,!no!a!word!of!mouth!si!kladie!za!

cieľ!dosiahnuť,!aby!sa!ľudia,!zasiahnutí!posolstvom,!stali!šíriteľmi!pozitívneho!postoja!k!nemu.76!

!

Pri! správnej! stratégii! sa! dá! použitím! virálneho! marketingu! dosiahnuť! naozaj! mimoriadny! efekt.!

Odborníci,! samozrejme,! upozorňujú! aj! na! riziká:! procesom! word! of! mouth! (WOM)! sa! totiž! šíria!

nielen!pozitívne,!ale! i!negatívne!postoje,!čomu!sa!prakticky!nedá!zabrániť.!Pritom!negatívny!WOM!

sa!zvyčajne!šíri!oveľa!rýchlejšie!ako!pozitívny.!Celý!systém!je!preto!postavený!na!predpoklade,!že!

ľudia! vždy! viac! dôverujú! informáciám! od! svojich! známych! a!priateľov,! ako! od! iných,!

sprostredkovaných!zdrojov,!u!ktorých!je!vždy!podozrenie,!že!komunikujú!s!istým!jasným!zámerom,!

ovplyvňujúcim!kvalitu!komunikačného!posolstva.!Podstatné!je!osloviť!recipientov!takým!spôsobom,!

aby!informáciu!nielen!šírili,!ale!ju!aj!žiaducim!pozitívnym!spôsobom!ďalej!podávali!a!komentovali.!

Vyžaduje! si! to! teda! nielen! pragmatický!marketingový,! ale! aj! empatický! psychologický! prístup.77!

V!akých!formách!sa!šíria!informácie,!určené!na!virálne!šírenie?!Neraz!sú!to!celkom!klasické!formy:!

televízny! spot,! krátke! video,! grafika,! hlasový! oznam.! Pravdaže,! v!mnohých! prípadoch! ide! o!

„televízne“! spoty! či! krátke! filmy,! ktoré! by! sa! v!televíziách! alebo! kinách! odvysielať! nedali,! či! už!

z!legislatívnych,! alebo! etických! dôvodov.! Prostredie! internetu! takéto! zábrany! nepozná,! čo! je! pre!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
75 (MOSNÁROVÁ, 2006, str. 4). 
76 (pozri KIRBY, MARSDEN, 2006, str. 86 
77"(pozri"VYSEKALOVÁ,"KOMÁRKOVÁ,"2002)."
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jeho! používateľov! atraktívne.! To,! samozrejme,! nestačí:! používateľ! musí! byť! oslovený! natoľko!

intenzívne,!aby!sám!informáciu!ďalej!šíril!vo!svojom!prostredí.!Dnes!už!sa!netreba!spoliehať!len!na!

klasické!prostredie!ebmailovej!pošty,!pretože!sú!vytvorené!špeciálne!stránky!virálneho!marketingu,!

a!v!čoraz!väčšom!meradle!sa!využívajú!blogy.!Relevantní!blogeri!(s!vysokými!počtami!klikov)!sa!tak!

stávajú!v!nejednom!prípade!kľúčovými!osobnosťami!v!procese!marketingovej!komunikácie.!

!

Virálny!marketing!využívajú!napriek!jeho!rizikám!dnes!už!mnohí!svetoví!zadávatelia!reklamy,!stal!

sa!súčasťou!media!mixu!vo!veľkých!kampaniach,!ale!využíva!sa!aj!samostatne,!keď!virálne!kampane!

nahrádzajú! nadlinky! i!časť! podliniek,! čím! sa! náklady! pri! dosiahnutom! efekte! znižujú! na! veľmi,!

veľmi!nízku!hladinu.!Virálny!marketing!využívajú!s!istou!opatrnosťou!už!aj!naši!zadávatelia,!ktorí!sa!

nechajú!presvedčiť!agentúrou.!S!opatrnosťou!preto,!lebo!síce!neriskujú!náklady,!keďže!tie!sú!nízke,!

ale!v!prípade!slabej!kreativity!alebo!zlej!stratégie!určite!riskujú!dobré!meno,!prestíž!a!imidž.!

!

Princíp!virálnej!reklamy!teda!spočíva!v!tom,!že!ľudia!sa!sami!podieľajú!na!šírení!správ.!Je!už!dávno!

známe,! že! produkty,! ktoré! sa! najlepšie! predávajú,! sa! nepromujú! smerom! od! marketéra!

k!zákazníkovi,!ale!od!zákazníka!k!zákazníkovi.!Úspech!takto!šírených!reklamných!posolstiev!sa!síce!

nedá!spoľahlivo!predvídať,!ale!dá!sa!manipulovať!–!napríklad!vyvolaním!a!predstieraním!diskusie!

samotným! pôvodcom.! Virálny! marketing! sa! teda! špecializuje! na! výrobu! takých! propagačných!

prostriedkov,!ktoré!následne!samotní!recipienti!šíria!ďalej!v!rámci!sociálnych!skupín,!v!ktorých!sa!

pohybujú! (a!nie! len! v!prostredí! internetu).!Aby!bol! takýto!propagačný!prostriedok!úspešný,!musí!

spĺňať! určité! kritériá.! V!prvom! rade! by! sa! mal! dať! ľahko! preposlať,! a!jeho! „preposielateľ“! musí!

z!preposlania!profitovať,!aspoň!po!stránke!emocionálnej!(vytvára!si!svoj! imidž,!ukazuje!svoj!vkus,!

životný! štýl,! prezentuje! postoje).!Nevyhnutnými! súčasťami! sú! humor,! nekonvenčnosť,! originalita,!

často!pikantné!prvky,!prípadne!snaha!o!šokovanie!či! škandalóznosť.!Virálny!marketing!apeluje!na!

základné!ľudské!motivácie,!akými!sú!túžba!po!zábave,!výhodných!ponukách,!sexualita,!ale!aj!charita,!

čiže! pomoc! druhým.! Emocionálna! zložka! konania! „preposielateľov“! musí! byť! teda! výrazne!

stimulovaná.!

Virálny!marketing! už!má! za! sebou! históriu,! ktorá! nie! je! taká! krátka,! ako! by! sa!mohlo! zdať.! Prvá!

kampaň! (Hotmail)! sa! datuje! už! do! roku! 1996.! Čoraz! vyššou! penetráciou! internetu! nadobúdali!

virálne! kampane! priamo! úmerne! väčší! význam! a!dnes! je! virálny! marketing! súčasťou!

marketingového! mixu! každej! modernej! firmy.! Marketéri! vymýšľajú! stále! nové! a!exkluzívnejšie!

formy,!ako! recipienta!zabaviť,! ale!aj!motivovať!k!aktívnemu!šíreniu!nimi!ponúknutých!posolstiev.!

Dnešné! virálne! kampane! sú! komplexné,! sofistikované,! prepojené! s!celkovou! komunikáciou!



 

 152 

spoločnosti.! Zatiaľ! čo! pôvodne! samotní! recipienti! určovali,! ktoré! reklamné! posolstvá! sa! stanú!

virálnymi,!dnes!už!existujú!agentúry,!ktoré!majú!vypracované!a!overené!manuály,!ako!zabezpečiť!aj!

túto! neľahkú! úlohu.! Niektoré! kroky,! ktoré! vedú! k!zobrazeniu! na! zozname! najsledovanejších!

prostriedkov,!vypracoval!Dan!Ackerman:78!hovorí!najmä!o!optimalizácii!z!hľadiska!veľkosti,!dĺžky,!

formátu!a!obsahu!posolstva,!úprave!titulku,!výbere!symbolického!obrázku,!umelom!šírení!diskusií,!

šírení! kontroverzných! informácií,! manipulovaní! s!tagmi! a!umiestňovaní! na! relevantné! sociálne!

siete,! ako! sú! Youtube,! Gmail,! MySpace! či! Facebook,! Twitter,! LinkedIn! a! ďalšie.! Na! Slovensku!

napríklad!birdz.sk,!alebo!pokec!s.k,!z!ktorej!sa!napokon!vyvinula!viacmenej!„sexzoznamka“,!ale!je!to!

sociálna! sieť.! Najobľúbenejším! „žánrom“! na! nich! sú! videá,! komunikácia! medzi! „priateľmi“,! či! už!

súkromná!alebo!odborná,!ale!šíriť!sa!dá!i!statický!vizuál,!hudba!a!hovorené!slovo.!!

!

Vonkajšia!reklama!

!

Obr.!č.!2,!3!–!variabilita!tém!b!vonkajšia!reklama...!!

!

Vonkajšia! reklama! patrí! medzi! najrýchlejšie! sa! vyvíjajúce! segmenty! na! súčasnom! trhu!

marketingovej!komunikácie.!Zvyčajne!sa!využíva!na!klasickú!nadlinkovú!reklamu,!ale!výnimkou!nie!

je!ani!využitie!na!sociálnu!reklamu,!politický!marketing,!či!dokonca!podlinkové!aktivity!vrátane!PR.!

A!súvisí!jednoznačne!aj!s!viralitou.!

Vonkajšia!reklama!má!dlhú!históriu,!keďže!medzi!prvotné!formy!reklamy!patrí!nielen!vystavovanie!

tovaru,!ale!patria!tam!napríklad!aj!vývesné!štíty.79!Podľa!Kotlera!vonkajšia!reklama!je!cieľavedomé!

šírenie! posolstva! adresovaného! širokej! verejnosti! s!cieľom! upozorniť! na! určitý! výrobok! alebo!

službu,!s!konečným!cieľom!ich!predaja,!ktorej!nástroje!sú!umiestnené!všade,!kde!sa!pohybuje!široká!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
78 (pozri ACKERMAN, 2007): 
79 (pozri HORŇÁK, 2007 ). 
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verejnosť,! teda! čo! najviac! potenciálnych! zákazníkov.80! Rozvoj! prostriedkov,! ktoré! používa!

vonkajšia! reklama! na! svoje! ciele! sa! zrýchlil! najmä! v!posledných! rokoch,! keď! sa! začali! obmieňať!

a!inovovať!klasické!nástroje!reklamy,!najmä!bilboardy!a!!prichádzali!nové! b! čo!súviselo!so!snahou!

využiť!dosiaľ!nevyužívané!plochy!(eskalátory,!lavičky,!smetné!nádoby)!a!nepochybne!aj!s!rozvojom!

nových!technológií!(videosteny,!prisma!vision!a!pod.).!

!

V!súvislosti! s!vonkajšou! reklamou! („outdoor“)! nadobúda! nový! význam! termín! „indoor“.! Pôvodne!

označoval! reklamu! na! mieste! predaja,! rôzne! formy! sales! promotion.! Dnes,! keď! vznikli! a!ďalej!

pribúdajú!veľké!obchodné!a!obchodnobzábavné!centrá,!nadobúda!aj!tento!pojem!nový!obsah,!keďže!

spomínané! multiplexy! vytvárajú! veľa! plôch! vo! svojich! interiéroch,! ktoré! sa! dajú! využiť! i! pre!

klasické! prostriedky! vonkajšej! reklamy.! Z!formálneho! hľadiska! delíme! propagačné! prostriedky!

vonkajšej! reklamy! na! stabilné,! nepohyblivé! a!mobilné,! čiže! pohyblivé.! Z!hľadiska! charakteru!

pôsobenia! na! príjemcu! zase! na! vizuálne,! akustické! a!kombinované.! Ku! klasickým! prostriedkom!

vonkajšej! reklamy! patria! výkladné! skrine,! vývesné! štíty,! plagáty,! letáky,! transparenty,! ale! najmä!

bilboardy,!citylighty,!veľkoplošné!obrazovky.!K!tradičným!nosičom!ako!sú!plagátové!plochy!a!stĺpy,!

či! bilboardové! tabule,! pribúdajú! čoraz! hojnejšie! fasády! budov,! lavičky! na! verejných! miestach,!

dopravné!prostriedky,!nákupné!koše!atď,!atď.!Tvorcovia!vonkajšej!reklamy!hľadajú!nové!nosiče,!aj!

nové!formy!prezentácie!reklamného!posolstva,!či!už!z!hľadiska!technologického,!alebo!kreatívneho.!

Rozvoj!vonkajšej!reklamy!súvisí!bezpochyby!so!zmenou!životného!štýlu!obyvateľstva,!ktorý!prináša!

ústup!klasických!médií.!Ľudia!čoraz!viac!času!prežívajú!mimo!svojich!obydlí,!takže!nevenujú!toľko!

času! televízii! alebo! časopisom.! V!modernom! svete! (a! týka! sa! to! jednoznačne! aj! Slovenska)! ľudia!

v!porovnaní!s!ešte!pomerne!nedávnou!minulosťou!oveľa!viac!cestujú,!aktívne!trávia!svoj!voľný!čas!–!

či! už! športovaním,! alebo! návštevou! rozmanitých! podujatí.! Čoraz! viac! využívajú! ! reštauračné!

zariadenia,!stretávajú!sa!s!priateľmi,!vyhľadávajú!relaxačné!exteriéry!ako!sú!parky,!ihriská!či!voľnú!

prírodu.! Takže! jav,! ktorý! síce! obrazne,! ale! priliehavo! nazývame! „papučovou! kultúrou“,! sa! bude!

pomaly!ale!isto!vytrácať!a!s!nástupom!nových!generácií!populácie!zanikne!možno!celkom!(čo!súvisí!

aj! s!mobilitou! internetu,! kvôli! ktorému! tiež! nie! je! potrebné! sedieť! doma! alebo! v!práci,! keďže! je!

dostupný!cez!notebooky,!mobilné!telefóny!a!ďalšie!prenosné!zariadenia!ako!PSP!a!pod.).!

Posun!vonkajšej!reklamy!k!rozširovaniu!jej!pôsobnosti!je!zrejmý,!investuje!sa!do!nej!stále!viac!a!viac!

prostriedkov,! lebo! –!napriek! tomu,! že! jej! efektivita! je! pomerne! ťažko! a!nespoľahlivo!merateľná! –!

zadávatelia!reklamy!jej!dôverujú!čoraz!viac!a!manifestujú!s!ňou!svoje!pozitívne!skúsenosti.!!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
80 (pozri KOTLER, 2001). 
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Takže:!aké!novinky,!aké!nové!nosiče!(médiá)!prináša!vonkajšia!reklama?!!

V!prvom! rade! sa! inovujú! klasické! a!všeobecne! známe! bilboardy.! Neustále! sa! zväčšuje! ich! plocha!

(bigboardy,!megaboardy),!mení! sa! ich! tvar! a!pribúda! reliéfnosť! (náznaky! trojrozmernosti).! Svoju!

tvár!menia!citylighty!a!lightboxy,!ktoré!sa!môžu!stať!aj!nosičmi!reklamných!predmetov!či!darčekov.!

Neraz!k!vizuálnemu!pôsobeniu!pribúda!pôsobenie!na!sluch:!bilboardy,!citylighty!či!avribusy!vedia!

dnes!popiskovať!na!okoloidúcich,!zahrať!im!obľúbený!hit!(ktorý!si!navyše!môžu!stiahnuť!do!mobilu!

prostredníctvom!technológie!Bluetooth),!alebo!reklamné!posolstvo!doplniť!hovoreným!slovom.!

V!čoraz!väčšej!miere!sa!začínajú!využívať!fasády!budov,!ktoré!ponúkajú!naozaj!impozantné!plochy!

pre!reklamné!posolstvá.!Súčasné!technológie!umožňujú!pokryť! ich!nielen! fasádnymi!maľbami,!ale!

i!veľkoplošnými! tlačenými! prostriedkami,! prípadne! pohyblivými! plochami! (napr.! prisma! vision!

s!otáčavými!lamelami,!alebo!veľkoplošné!LCD!obrazovky).!

Vo! veľkej! miere! sa! využívajú! zastávky! hromadnej! dopravy! (avribusy),! ktoré! umožňujú!

k!dominantnému!vizuálu!pridať!obsažnejšiu!textovú!vložku,!keďže!na!zastávkach!trávia!ľudia!viac!

času!a!svoju!pozornosť!môžu!sústrediť!podstatne!dlhodobejšie,!ako! je! tomu!v!prípade!bilboardov,!

okolo! ktorých! len! prechádzajú,! alebo! ich! dokonca! letmo! registrujú! počas! jazdy! v!aute,! či! inom!

dopravnom!prostriedku.!

Samotné! dopravné! prostriedky! sa! stali! tiež! významným! reklamným! médiom:! celý! autobus,!

trolejbus! či! električka! sa! môže! stať! trojrozmerným! nositeľom! reklamných! posolstiev,! navyše!

mobilných,! čiže! pohybujúcich! sa! na! pravidelných! trasách! v!pomerne! intenzívnych! intervaloch.!

Takisto! ich! interiéry! sú! mnohostranne! využiteľné,! napr.! využitím! nálepiek! na! okná,! sklených!

vitrínok,!držiakov!s!reklamnými!plagátikmi,!monitorov!a!pod.!

Do! vonkajšej! reklamy! patria! aj! reklamné! vzducholode,! viditeľné! z!veľkej! vzdialenosti,! alebo!

reklamné! transparenty! za! lietadlami.! Využité! boli! už! i!reklamné! ohňostroje! s!pyrotechnikou!

naprogramovanou!tak,!aby!vytvárala!na!oblohe!nápisy!a!obrázky.!!

Na!uliciach!dnes!nájdeme!aj!absolútne!novinky:!napríklad!skrinky!s!„prvou!pomocou“,!obsahujúce!

napríklad!deodorant,! telefónne!búdky! s!dizajnom!ponúkajúcim!produkty,! falošné! „výklady“,! ktoré!

sú! vlastne! citylightmi.! Podsvietená! reklama! pribúda! aritmetickým! radom,! keďže! je! viditeľná! aj!

v!noci,!keď!sa!ľudia!pohybujú!po!uliciach!a!námestiach!viac,!ako!tomu!bolo!v!minulosti.!

Prvky! outdoorovej! reklamy! sa! presadzujú! aj! v!reklame! indoorovej,! najmä! v!spomínaných!

nákupných! centrách,! hypermarketoch,! či! obchodnobzábavných! multiplexoch.! Ich! rozmerné!

interiéry,! chránené!pred!pôsobením!počasia! a!iných!nepriaznivých! vplyvov! (vandalizmus)!možno!

využiť! na! zavesenie! veľkých! bannerov,! steny! môžu! pokrývať! bilboardy,! s!malým! rizikom!
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(poškodenia! či! odcudzenia)! možno! využiť! LCD!monitory! vysielajúce! dynamické! reklamné! spoty.!

Nové!dimenzie! nadobúda! výkladová! tvorba,! keďže! výklady! v!interiéroch!nákupných! centier! plnia!

inú!funkciu!ako!výklady!obchodov!na!uliciach.!Nie! je!v!nich!potrebné!esteticky!vystavovať!priamo!

tovar,! keďže! do! obchodnej! prevádzky! vidno,! výkladové! priestory! sa! teda! dajú! použiť! na! oveľa!

sofistikovanejšie!účely.!!

Medzi!ďalšie!nové!médiá!v!outdoorovej!a!indoorovej!reklame!patria!napríklad:!

animačné! reklamné! panely! (založené! na! báze! lentikulárnej! technológie,! ktorá! umožňuje! plynulé!

prelínanie!animačných!sekvencií);!

coverpacky!(perforované!pohľadnice,!ktoré!sa!dajú!poskladať!na!rôzne!krabičky!a!obaly);!

citylightbscrolly!(podsvietené!reklamné!panely!umožňujúce!umiestnenie!až!troch!vizuálov,!ktoré!sa!

striedajú!rolovaním);!

dynamické!panely!(presklené!a!podsvietené!vitríny,!v!ktorej!sa!horizontálne!prevíjajú!plagáty);!

fasády!–!backlighty!(veľkoformátové!podsvietené!reklamné!plochy!na!fasádach);!

floating! displaye! (ambientné! médium! založené! na! princípe! elektromagnetu,! u!ktorého! vzniká!

dojem,!že!prezentovaný!produkt!je!zavesený!vo!vzduchu);!

interaktívne! projekčné! systémy! (projekcia! premietajúca! reklamný! obraz! na! bielu! dlážku! alebo!

plastikovú!podložku,!reagujúca!na!pohyb!chodca!príslušnou!zmenou!efektu);!

iBally!(guľaté!pútače!zobrazujúce!logá!a!krátke!animácie!vo!formátoch!jpg,!bmp,!avi);!

LCD!displaye;!

lightboxy!(exkluzívne!backlightové!kazety);!

luminiscenčné! fólie! (fotografické! obrazy! natlačené! na! fólie! umožňujúce! programovateľnú! zmenu!

zobrazovania!grafiky);!

prisma!vision!(zariadenia!umožňujúce!inštaláciu!troch!vizuálov!na!otočné!lamely);!

prenosné!bilboardy!(zväčša!nafukovacie);!

wallscreens!(okrúhle!displaye!určené!na!zobrazovanie!textu,!loga,!animácií);!

window!poster!displays!(displaye!umiestnené!na!stoloch,!pultoch!alebo!dlážkach),!atď.81!!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
81"(bližšie"pozri"NOVÉ"MÉDIÁ,"prílohu"mesačníka"Stratégie)"
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!

!Dá! sa! povedať,! že! vonkajšia! reklama! dosiahla! istým! spôsobom! svoj! vrchol! –! ale! iba! v!pokrytí!

možných! priestorov.! Existujú! totiž! aj! priestory! nevhodné! (kde! je! malý! pohyb! ľudí,! sú! slabo!

viditeľné),! alebo! také,! ktorých! využitie! neumožňuje! legislatíva.! A!nové! priestory! môžu! prakticky!

vznikať! už! iba! umelo:! výstavbou! nových! budov! a!iných! veľkých! stavieb! (mostov! a!pod.).! Takže!

zahusťovať! sieť! nosičov! vonkajšej! reklamy! zrejme! už! nebude! možné.! Čo! možné! je,! je! inovácia!

a!vynachádzanie!nových,!atraktívnejších!médií,!s!využitím!technologického!rozvoja,!ale!aj!použitím!

nových!kreatívnych!stratégií.!To!znamená,!že!rozvoj!vonkajšej!reklamy!sa!nezastaví,!akurát!že!popri!

naďalej!existujúcich!klasických!nosičoch!budú!vznikať!stále!nové!a!nové,!ktoré!pritiahnu!pozornosť!

i!záujem!obecenstva!technologickou!dokonalosťou,!atraktívnym!vzhľadom!i!kreatívnym!obsahom.!!

!

Mobil!marketing!

Mobilná!komunikácia! je!oblasť,!ktorej!vývoj!má!u!nás!špecifické!a!značne!paradoxné!črty.!V!počte!

aktívnych! SIM! kariet! a!mobilných! telefónov! na! jedného! obyvateľa! je! Slovensko! špičkou! v!rámci!

Európy! a!aj! vo!svetovom! meradle,! na! druhej! strane! sa! –! v!porovnaní! s!vyspelými! krajinami! –!

možnosti!mobilnej!komunikácie!zďaleka!nevyužívajú!v!plej!šírke.!Súvisí!to!s!viacerými!okolnosťami:!

u!nás!napríklad!pôsobia!iba!traja!mobilní!operátori!(stav!z!roku!2013)!a!dlhé!roky!to!boli!dokonca!

iba! dvaja,! čo! je! v!porovnaní! s!inými! krajinami! bezprecedentne! nízky! počet.! To! má! zase! pôvod!

v!politizácii! nášho! trhového! hospodárstva:! licencie! na! pôsobenie! v!oblasti! mobilnej! komunikácie!

prideľuje!parlament,!v!ktorom!sa!primárne!presadzujú!záujmy!politických!subjektov!a!lobistických!

skupín.!Výsledkom!je!slabé!konkurenčné!prostredie,!ktoré!nenúti!operátorov!využívať!ďalšie!zdroje!

príjmov!–!ktoré!im!môže!priniesť!(a!vo!svete!jednoznačne!prináša)!mobil!marketing.!

Mobilný! telefón! ponúka! dnes! vďaka! svojmu! revolučnému! vývoju! množstvo! možností! využitia,!

prakticky!by!sa!dalo!povedať,!že!nahrádza!(či!b!lepšie!povedané!b!aspoň!vie!zastúpiť)!všetky!známe!

médiá.!Okrem!klasického! telefonovania!a!zasielania! textových!či!obrazových!správ!sa!dá!mobilom!

fotografovať,!nakrúcať! krátke! filmy! a! tie! šíriť! iným! užívateľom.! Mobil! je! taktiež! použiteľný! na!

pripájanie! sa! k!internetu,! sťahovanie! rôznych! súborov,! okrem! toho! ako! prehrávač! v!rôznych!

formátoch! (MP3! a!pod.).! Cez! mobil! sa! dá! počúvať! rozhlas,! dajú! sa! čítať! noviny! –! a! dnes! už! aj!

sledovať! televízne!vysielanie.!Mobil! je! teda!univerzálnym!prijímačom!komunikačných!obsahov!(aj!

v!oblasti!marketingu)!z!jednoznačného!dôvodu:!používatelia!ho!nosia!stále!so!sebou,!využívajú!ho!

v!súkromnej! i!profesionálnej! sfére,! na! prácu,! relax! i!zábavu.! Používa! sa! v!intímnej! sfére,! takže! sa!

hodí!na!prijímanie!reklamných!posolstiev!osobnejšieho!charakteru.!Mobil!marketing!využíva!všetky!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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tieto! danosti.! Foriem! a!prostriedkov! je! viacero,! v!našich! podmienkach! –! pre!príčiny,! ktoré! sme!

načrtli! –! sa! však! využívajú! len! pomerne! striedmo.! Skutočný! boom!mobil! marketingu! sa! však! už!

v!mnohých!krajinách!uskutočnil,!nevyhnutne!sa!uskutoční!aj!u!nás.!Je!to!len!otázka!(krátkeho)!času.!

Mobilný!telefón!možno!naozaj!považovať!za!nové!médium!v!marketingovej!komunikácii,!keďže!sa!

v!nej! využíva! iba! niekoľko! rokov.! Marketingové! aktivity! sa! realizujú! najmä! na! bázach! krátkych!

textových! správ! SMS,! multimediálnych! správ! MMS,! technológií! Bluetooth! a!sietí! internetu! na!

mobilnom! zariadení.! Vďaka! týmto! technológiám! si! možno! ponúkané! produkty! prezrieť,! neraz!

i!vyskúšať,!následne!objednať!a!–!čo!je!najdôležitejšie!a!čo!väčšina!reklamných!médií!neumožňuje!–!

aj! ich! kúpiť! (uskutočnením! finančného! prevodu)!! Prostredníctvom! mobilu! sa! dá! platiť! za!

parkovanie!a!mnohé!iné!služby.!Dnešné!mobilné!aparáty!sú!schopné!prijať!marketingové!posolstvo!

v!akejkoľvek!forme!a!zároveň!sú!schopné!aktívne!naň!zareagovať!(napríklad!spomínaným!kúpením!

tovaru).!Existujú!krajiny,!kde!sa!za!využívanie!služieb!mobilným!operátorom!neplatí,!alebo!platí!sa!

len!symbolický!poplatok:!mobilní!operátori!tam!hradia!náklady!na!prevádzku!a!generujú!zisk!čisto!

z!príjmov!z!reklamy!–!podobne!ako!súkromné!elektronické!médiá.!Tento!trend!sa!nevyhne!ani!našej!

krajine,! i!keď! tomu! okolnosti! zatiaľ! bránia.! Žiadne! umelé! prekážky! však! nie! sú! schopné! zastaviť!

nevyhnutý!trend!vývoja!mobil!marketingu.!Najmä!keď!jeho!výhody!sú!zrejmé.!!

!

!

Spomenieme!len!kľúčové:!

Jednou! z!nich! je! rýchlosť,! dynamika.! Prostredníctvom!mobilnej! komunikácie! sme! schopní! zaslať!

reklamné! posolstvo! okamžite,! alebo! v!presne! vybranom! čase,! a!to! prakticky! všetkým! užívateľom!

naraz.! Ďalšou! výhodou! je! absolútna! dostupnosť! databáz,! čiže! telefónnych! čísel! a!údajov! o!ich!

používateľoch,!ktorými!mobilní!operátori!disponujú!a!zvyčajne!majú!zmluvne!podchytené!právo!ich!

používať! aj! na! účely! marketingovej! komunikácie.! Mobilný! telefón! je! médium,! ktoré! je! takmer!

neustále!na!príjme!a!ktoré!si!jeho!používateľ!sústavne!nosí!so!sebou,!takže!môže!okamžite!reagovať!

na!akékoľvek!posolstvo,!ktoré!ho!osloví!a!zaujme.!Mobilný!telefón!je!vynikajúcim!nástrojom!direct!

marketingu!a!podpory!predaja,!dá!sa!prostredníctvom!neho!súťažiť,!dostávať!darčeky,!zľavy!a!pod.!

No! a!navyše! mobilný! telefón! umožňuje! dostať! v!rýchlom! čase! spätnú! väzbu,! takže! účinnosť!

kampane! je! –! v!porovnaní! s!inými! médiami! b! takmer! bezkonkurenčne! spoľahlivo! a!presne!

merateľná.!
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Z!faktov,! ktoré! sme82! (veľmi! stručne)! uviedli,! jednoznačne! vyplýva,! že!mobilný! telefón! je! novým!

médiom!marketingovej! komunikácie,! naďalej! sa! mimoriadne! dynamicky! vyvíjajúcim! a!u!nás! ešte!

nie! celkom!doceneným!a!využitým.! Jeho! širšie! a!časom!plné! využitie! však! nedá! ani! u!nás! na! seba!

dlho!čakať.!

!

Guerilla!marketing!

Guerilla! marketing! (guerilla! –! partizánsky! spôsob! boja)! je! pojem! dnes! veľmi! populárny,! i!keď!

využitie!tejto!stratégie!v!marketingovej!komunikácii!je!dosiaľ!predmetom!pochybností!a!sporov.!Ide!

totiž!o!využívanie!techník,!ktoré!môžu!byť!nielen!za!hranicami!etických!princípov,!ale!neraz!i!toho,!

čo! umožňujú! legislatívne! normy.! Stručne! možno! guerilla! marketing! definovať! (podľa! Conrada!

Levinsona,!ktorý! je!považovaný!za!„otca“!guerilla!marketingu)!ako!nekonvenčnú!cestu!k!osloveniu!

potenciálnych! zákazníkov,! realizovanú! s!nízkymi! nákladmi.! Výsledkom! je,! že! spotrebiteľ! venuje!

pozornosť! predmetnej! kampani! bez! toho,! aby! si! výrazne! uvedomoval,! že! ide! o!nejakú! reklamu.!

Dôraz!sa!pritom!kladie!na!použitie!neštandardných!praktík.!

Počiatky! využívania! „guerilla“! spôsobov! v!marketingovej! komunikácii! súvisia! ! b! najmä! s!otázkou!

finančných! nákladov,! ktoré! pri! klasickej! nadlinkovej! reklame! dosahujú! veľmi! vysokú,! často!

z!hľadiska! efektívnosti! až! neúnosnú!mieru.! Ale! u!zadávateľa! i!tvorcu! reklamy! sa! objavil! aj! faktor!

nevyhnutnosti! byť! v!šírení! reklamných! posolstiev! viac! ofenzívnym,! ba!dokonca! až! agresívnym.!

Štandardné! formy,! prostriedky! a!nosiče! reklamy! v!očiach! zadávateľov! i!tvorcov! reklamy! sa!

devalvujú!následkom!svojho!nadužívania,! a!zďaleka!neplnia!účel,! na! ktorý! vznikli.! Ľudia! si!menej!

všímajú! klasické! billboardy,! alebo! televízne! či! rozhlasové! spoty,! keďže! už! ich! samotné!množstvo!

môže!vyvolať!u!recipienta!averziu.!

Cieľom! guerilla! marketingu! je! zaujať! iným! spôsobom! a!prostriedkami,! u!ktorých! možno!

predpokladať,! že! v!súvislosti! s! nimi! ešte! nenastal! pocit! presýtenosti! u!relevantných! cieľových!

skupín.! Guerilla! marketing! chce! pritiahnuť! pozornosť! prakticky! „za! každú! cenu“,! chce! šokovať,!

fascinovať,! vyvolať! pocit! niečoho! „zakázaného“,! rozhodne! však! nekonvenčného,! čo! si! nedáva!

servítku!pred!ústa!a!je!to!–!ako!sa!dnes!hovorí!(a!tento!výraz!niet!veľmi!čím!nahradiť)!b!„cool“.!

Samozrejme,!guerilla!marketing!slúži! iba!ako!doplnok!ku!klasickému!marketingu.! Je!mu!podobný,!

líši!sa!však!výberom!a!realizáciou!publicity.!V!podstate!ide!o!umiestňovanie!netradičných!médií!do!

lokalít,!v!ktorých!sa!nachádzajú!cieľové!skupiny!ťažšie!zasiahnuteľné!tradičnými!médiami.!Pracuje!

sa!s!psychológiou!ľudí:! ich!zvedavosťou,! túžbou!po!niečom,!čo!sa!vymyká!zväzujúcim!konvenciám!

a!bežným!pravidlám.!Ako!sme!už!spomenuli!b!guerilla!marketing!naozaj!nepozná!pravidlá!(alebo!ich!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
82 podrobnejšie pozri VLČKO, 2008 
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ignoruje),!môže!sa!nachádzať!na!hranici!legálnosti!i!za!ňou.!Guerilla!marketingom!môžeme!priamo!

napadnúť!konkurenta,!čo!sa!v!tradičných!médiách!stretáva!so!značnými!ťažkosťami!a!legislatívnymi!

obmedzeniami!(porovnávacia!reklama).!!

Podľa!spomínaného!Levinsona!sú!vymedzené!tri!základné!princípy!úspešného!guerilla!marketingu:!

základom! je! objavenie! štrbiny! určitého! segmentu! na! trhu,! ktorá! je! dostatočne!malá! na! to,! aby! ju!

bolo!možné! zabezpečiť.! Pretože! iba! sústredením! sa! na! špecifickú! časť! trhu!máme! šancu! bojovať!

s!malými!zbraňami!proti!veľkým;!

Nie!je!dôležité!byť!najúspešnejší!a!byť!lídrom!na!trhu.!Dôležité!je!flexibilne!reagovať!na!zmeny!trhu;!

Každý!musí!byť!pripravený!na!ústup.!Zdroje!musia!byť!nasmerované!na!aktivity,!ktoré!predurčujú!

úspech;!

!

Guerilla! marketing! sa! vyznačuje! aj! tým,! že! využíva! nekonvenčné! médiá.! Nosičom! reklamného!

posolstva!môže!byť!napríklad!verejný!chodník,!alebo!nejaká!nivelácia,!verejná!či!súkromná!stavba.!

Použitím!ťažšie!odstrániteľných!techník!(napr.!grafitti)!sa!dá!–!pravda,!na!hranici!zákona!–!oznámiť!

naše! posolstvo! rozsiahlym! cieľovým! skupinám.! Guerilla! marketing! neraz! využíva! cudzí! majetok:!

známa!je!kampaň!spoločnosti!BMW!na!autá!Mini,!pričom!reklamné!prostriedky!boli!pripevňované!

na!autá!konkurenčnej!značky!Ford.!Boli!tam,!kým!to!majitelia!nezbadali...!!

Pokiaľ! ide! o!guerilla! marketing,! dá! sa! povedať,! že! vie! využiť! ako! nosič! reklamy! čokoľvek,! čo! sa!

naskytne! v!správnom! čase! na! správnom! mieste.! Podstatou! sú,! pravda,! nízke! náklady,! ktoré!

vynahradia! riziko!možných!postihov.!U!nás! sa! zatiaľ! guerilla!marketing!nerozšíril! natoľko,! aby! sa!

ním! vo! veľkej! miere! zaoberali! odborníci,! reklamné! agentúry! však! o!ňom! uvažujú! čoraz! viac.!

Samozrejme,! potrebné! bude! preskúmať! konkrétnu! slovenskú! pôdu! –! legislatívu,! reakciu!

rozmanitých! cieľových! skupín! a! pod.! Niet! však! pochýb,! že! tento! spôsob! prezentácie! reklamných!

posolstiev!si!nájde!miesto!aj!v!našich!media!mixoch!–!samozrejme,!nie!vždy!oficiálne.!A!spolu!s!tým!

objaví!marketingová!komunikácia!možno!celkom!nové,!dosiaľ!nepoznané!médiá...!!

!

Človek!ako!reklamné!médium!

Názov! tejto! kapitolky! znie! určite! trochu! publicisticky! a!teda!možno! nenáležite.! Veď! je! zrejmé,! že!

človek! ! je! primárne! nie! nosičom,! ale! prijímateľom! reklamných! posolstiev.! Marketingová!

komunikácia! cielene! smeruje! k!človeku! ako! k! individualite,! ale! i!ako! k! prvku! sociálnych! štruktúr,!

„tvorovi! spoločenskému“,! ak! by! sme! naozaj! publicisticky! parafrázovali! výrok! klasika:! na! konci!
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každého! snaženia! je! človek.! O!marketingovej! komunikácii! b! a!jej! súčasti! reklame! b! to! platí!

dvojnásobne...!

Pravdou! však! je,! že! človek! je! bez! akejkoľvek! pochybnosti! aj! nosičom! reklamy,! ergo! reklamným!

médiom!!Niekedy!vedome,!väčšinou!nevedomky,!ale!neodškriepiteľným!faktom!ostáva,!že!človek!je!

dokonca! nie! obyčajným,! lež! významným! reklamným! médiom.! Vyplýva! to! z!vyššie! spomínaných!

skutočností! týkajúcich! sa! dôveryhodnosti! informácií! šírených! od! človeka! k!človeku,! čiže! nie! od!

marketéra! k!zákazníkovi,! ale! od! zákazníka! k!zákazníkovi.! A!to! je! najvýznamnejší! prvok! virálneho!

marketingu.!

Z!histórie!poznáme!reklamných!vyvolávačov!–!či!už!na!starovekých!trhoch,!alebo!neskôr!na!uliciach!

miest.83!Títo!ľudia,!už!profesionalizovaní!(existovali!dokonca!aj!súťaže!„hlásateľov“!–!i!na!antických!

Olympijských!hrách),! predstavujú!klasické!médiá! zvukovej! reklamy.!Dnes! ich,! pravda,!nahrádzajú!

vnútorné!rozhlasové!okruhy!v!supermarketoch,!prípadne!ozvučené!autá,!a!ich!profesia!sa!uplatňuje!

hádam! len! v!podobe! kamelotov,! predávajúcich! na! uliciach! dennú! tlač! a!vykrikujúcich! atraktívne!

titulky!(ale!i!tí!už!prakticky!vymizli).!Z!toho!samotného!vyplýva,!že!človek!je!tradičným!reklamným!

médiom! a!teda! v!žiadnom! prípade!nehovoríme! o!niečom,! čo! by! bolo! výnimočné,! alebo! nejakým!

spôsobom!bizarné.!Alebo!nebodaj!nové!(aj!keď!to!je!paradoxne!našou!úlohou)...!

!

!!!!! !

Obr.!7!–!Kampaň!Ľudský!Avatar!premieňa!človeka!na!postavu!z!počítačovej!hry!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
83 (pozri HORŇÁK, 2007). 
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Človek!sa!však!dá!považovať!za!nové!médium!v!súvislosti! s!tým,!akými!spôsobmi! je!na! tento!účel!

využívaný.! Sme! (nevedomky)! nositeľmi! virality.! Nosíme! značkové! oblečenie,! topánky,! hodinky,!

používame! značkové! prístroje,! jazdíme! na! autách,! ktoré! výrazne! prezentujú! svoju! značku! –! a!tak!

ďalej.! Ktokoľvek! z!nášho! okolia! vníma,! aké! značky! nosíme! a!používame,! a!pokiaľ! pre! dotyčného!

znamenáme!nejakú!autoritu,!alebo!máme!v!jeho!očiach!žiaduci!imidž,!robíme!voľkybnevoľky!daným!

značkám!a!produktom!reklamu.!Na!tej!najbanálnejšej!úrovni!robíme!napríklad!reklamu!obchodným!

centrám,!už!len!keď!si!nesieme!nákup!v!taške!s!ich!logom,!ktorú!sme!dostali!pri!pokladni.!Neraz!si!

dokonca!musíme!tú!tašku!kúpiť!(Billa)!a!počas!jej!používania!robíme!danému!obchodnému!reťazcu!

nedobrovoľne!–!a!ešte!aj!za!naše!vlastné!peniaze!–! reklamu.!Sme! teda!živými,! chodiacimi!nosičmi!

reklamy.! S!istým! nadsadením! by! sme! tento! spôsob!mohli! zaradiť! do! praktík! guerilla!marketingu!

(nízke!náklady,!vysoký!efekt,!ba!dokonca!náklady!nám!pokryje!samotný!spotrebiteľ!a!nosič!reklamy!

v!jednom!).!Jednoducho:!robíme!reklamu!takmer!všetkým!produktom,!značkám!a!aj!službám,!ktoré!

používame! tak,! že! o!tom! naše! okolie! vie.! Prakticky! sa! tomu! nedá! vyhnúť.! Veľké! firmy! tento! fakt!

cielene! využívajú:! svoje! produkty! veľmi! výrazne! označujú! logami,! značkami! a!neraz! priamo!

reklamnými! nápismi.! Tak! sa! ich! užívateľ! stáva! logicky! zároveň! nástrojom! virálneho!marketingu,!

lebo! sám! šíri! reklamné! posolstvá! a!imidž! značiek! vo! svojom! okolí,! sociálnom! i!profesionálnom!

prostredí.!

To!je!jedna!stránka!veci.!Do!inej!kategórie!patria!činnosti,!označované!termínmi!product!placement!

a!celebrity! endorsement.! Keďže! obe! činnosti! spolu! vo! väčšine! prípadov! súvisia,! zmieňujeme! sa!

o!nich!stručne!na!jednom!mieste.!

Product! placement! je! jednoduchý! spôsob! prezentácie! produktov! a!značiek! v!súvislostiach,! ktoré!

bežný!recipient!nepovažuje!za!reklamu!a!v!spojení!s!populárnymi!oddychovými!žánrami.!Pritom!ide!

nielen! o! klasickú! reklamu,! ale! i! významný! prvok! PR.! Produkty! a!značky! sa! ukazujú! napríklad!

v!hraných! filmoch! alebo! televíznych! seriáloch,! kde! ich! ako! predmety! bežnej! spotreby! používajú!

hlavné!postavy,!stvárňované!populárnymi!hercami.!Takto!nielen!fiktívne!postavy,!ktoré!predstavujú!

istý! imidž,! ale! priamo! konkrétne! „hviezdy“! reprezentujú! produkt,! ktorý! používajú.! Notoricky!

známym!príkladom!je!séria!filmov!o!agentovi!007.!James!Bond!a!jeho!predstavitelia!používajú!autá!

istých! značiek! (vystriedali! sa! viaceré,! najznámejšie! boli! Aston! Martin! a!BMW),! pijú! vodku!

konkrétnej! značky! (napr.! Absolut),! nosia! značkové! hodinky,! obleky! a!pod.! Aj! keď! ide! o!platenú!

reklamu,! filmový! divák! to! tak! nevníma! a!produkty! spájané! s!populárnou! postavou! a!slávnym!

hercom! sa! mu! vrývajú! do! pamäti.! Výhodné! je! využívanie! product! placementu! v!televíznych!

seriáloch,! ktoré! majú! značnú! popularitu! a!vysokú! frekvenciu! vysielania,! takže! produkt! sa! dá!

promovať!prakticky!nepretržite!počas!dlhšieho!obdobia!(neraz!až!niekoľko!rokov).!Tak!sa!v!seriáli!

Priatelia!objavilo!auto!značky!Porsche,!niektoré!značky!ovocných!štiav!a!pod.!V!seriáli!Sex!v!meste!

fajčí!celkom!otvorene!hlavná!hrdinka!cigarety!značky!Marlboro!v!bielom!balení,!píše!na!notebooku!
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značky! Apple! McIntosh.! A!podobných! prípadov! je! nespočetne! veľa.! V!našich! seriáloch! sa! objavili!

napríklad!niektoré!značky!minerálnych!vôd!a!mnohé!ďalšie.!Inak!sa!product!placement!presadzuje!

skôr!banálnejšími!formami!–!napr.!sponzorskými!odkazmi:!„Moderátorku!oblieka...,!češe...“,!„pijeme!

sódu!zo!Sodastream“!a!pod.!

!Celebrity! endorsement! je! opačný! postup:! v!popredí! nie! je! populárna! osobnosť,! ale! produkt,!

s!ktorým!sa!dotyčná!celebrita!zviaže.!Tak!mnohé!značky!majú!svoje!konkrétne!osobnosti,!ktoré!ich!

reprezentujú.! Ide! zvyčajne! o!populárnych! hercov,! spevákov,! alebo! športovcov.! U!nás! je! známy!

prípad! hercov! Hubinskej! a!Topoľského,! ktorí! niekoľko! rokov! účinkovali! v!spotoch! promujúcich!

Slovenskú! sporiteľňu,! následkom! čoho! sa! stali! tvárami! tejto! značky! –! a!ľudia! ich! tak! vnímajú! aj!

v!prípadoch,! keď!vystupujú!v!iných! súvislostiach:!hrajú!v!seriáloch,! filmoch,! vystupujú!na! scénach!

divadiel! či! na! rozmanitých! eventoch.! Takýto! postup! bol! použitý! viackrát! („S! kým! banujete?“;!

komická!dvojica!lepičov!billboardov!a!pod.).!!

!Veľké!svetové!značky!využívajú!celebrity!na!prezentáciu!seba!a!svojich!produktov!v!značnej!miere.!

Populárna!osobnosť,!ktorá!podpíše!zmluvu!na!prezentáciu!značky,!nemá!za!úlohu! iba!vystupovať!

v!spotoch,!prípadne!sa!nechať!fotografovať!na!vizuály,!vyžaduje!sa!od!nej!všestranná!reprezentácia!

značky!a!produktov,!t.j.! ich!bežné!používanie!(najmä!na!verejnosti),!účasť!na!rozmanitých!akciách,!

uvádzacích! prezentáciách! –! no! a,! samozrejme,! prezentácia! v!masových!médiách.! Ak! príde! slávny!

herec! ako! hosť! do! televíznej! show,! vyžaduje! sa! od! neho,! aby!mal! značku,! ktorú! reprezentuje,! na!

sebe!či!so!sebou!–!alebo!aby!produkt!v!akejkoľvek!súvislosti!aspoň!spomenul.!

Využívanie!populárnych!osobností!na!promovanie!značiek!a!produktov!má!svoje!veľké!výhody,!ale!

i!riziká.!Výhodou!je!obľúbenosť!danej!osobnosti,!z!ktorej!vyplýva!nekritické!prijímanie!všetkého,!čo!

daný!človek!robí,!rozpráva!a!prezentuje.!Rizík! je,!pravda,!viacero:!úpadok!slávy!dotyčnej!celebrity,!

prípadne! zmena! imidžu! k!horšiemu! (staroba,! drogy,! sexuálna! orientácia! a!pod.).! Navyše! treba!

počítať! so! zlou! disciplínou! týchto! vo! väčšine! prípadov! excentrických! ľudí,! ktorí! napokon! môžu!

značke!narobiť!viac!zla,!ako!dobra.!

!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!Obr.!8!b!Ťažko!povedať,!či!Tofimu!reklama!na!alkohol!pomohla...84!!!!

!

Takže:! človek! ako! reklamné!médium! –! nič! nového! pod! slnkom,! ale! dnes! je! už! vysoká! frekvencia!

využívania!virálneho!marketingu...!!

V!našich!podmienkach,! samozrejme,! sa!zďaleka!nevyčerpali!všetky!možnosti,! ktoré! tento!zvláštny!

nosič! reklamy! ponúka.! Súvisí! to! s!nedostatkom! „celebrít“! na! trhu.! V!poslednom! čase! nám! síce!

nejakých!tých!„populárnych“!(či!skôr!mediálne!známych)!ľudí!priniesli! reality!shows!a!seriály,!ale!

stále!nie!sú!na!úrovni!globálnych!celebrít!typu!Robbieho!Williamsa,!Madonny,!či!Davida!Beckhama.!

Navyše! donedávna! sa! za! celebrity! považovali! napríklad! moderátorky! televízneho! spravodajstva,!

ktorým!zákon!vystupovanie!v!reklame!priamo!zakazuje.!

Napriek! tomu,! že! v!reklame! a! na! reklamných! akciách! sa! objavuje! nemálo! ľudí! známych! z!médií,!

nemá! to! vždy! očakávaný! efekt.! Spočíva! to! jednak! v!nepripravenosti! dotyčných! osobností,! ktoré!

nerozumejú,! čo! sa! od! nich! vyžaduje! b! keďže! nie! sú! cielene! pripravované! a!zaškolené! b! a!jednak!

v!skutočnosti,! že! ich! verejnosť! neraz! vníma! nejednoznačne! (prípad! Jožo! Pročko).! Prípadne! ich!

účinkovanie!v!reklame!sa!nesprávne!považuje!za!umelecký!úpadok...!!

Pokiaľ! ide! o!product! placement,! do! značnej! miery! absentuje! priestor! na! jeho! efektívne! využitie.!

Filmy,! ktoré! by! prekonávali! rekordy! návštevnosti,! sa! nenakrúcajú.! Naše! televízne! zábavné!

programy!a!seriály!nemajú!takú!popularitu!a!taký!spoľahlivo!funkčný!imidž,!aby!stálo!za!pokus!ich!

využitie!na!prezentovanie!produktov!v!súvislosti!s!ich!dejom,!postavami!a!hereckými!hviezdami.!Ale!

–! ako! sme! toho! svedkami! –! časy! sa! menia,! veľké! médiá! sa! snažia! o!cielené! vyrábanie! vysoko!

ratingových! programov! a! vytváranie! celebrít,! ktoré! by! boli! využiteľné! pre! účely! marketingovej!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
84 https://www.google.sk/search?q=Celebrity+v+reklame&rlz=1C1LENN_enSK451SK451&espv=210&es_ 
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komunikácie!a!reklamy.!Je!to,!pravda,!snaha!niekedy!príliš!kŕčovitá!na!to,!aby!sa!stretla!so!žiaducim!

efektom.! Avšak! prostredie,! ktoré! umožní! vznik! nových,! minulosťou! nezaťažených! celebrít,! sa! už!

dlhší!čas!spoľahlivo!vytvára.!Takže!táto!téma!sa!nevyhnutne!–!a!už!v!krátkom!čase!–!dočká!väčšej!

pozornosti! reklamnej! praxe,! ako! tomu! bolo! doteraz.! A!človek! ako! reklamné! médium! nadobudne!

nový,!v!našich!podmienkach!možno!dosiaľ!nepoznaný!význam.!

!!
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Záver!

V!posledných! rokoch! sme! svedkami! toho,! že! masové! médiá! sa! prestali! „zhovárať“! so! svojimi!

čitateľmi,! divákmi,! poslucháčmi.! Z!programov! televíznych! staníc! vymizli! kontaktné! relácie!

a!rubriky,!stratili!sa!(až!na!malé!formálne!výnimky)!hlásateľky!a!hlásatelia.!!

!Rozhlasové!stanice!napospol!posilňujú!dominanciu!veľkých!hudobných!blokov!na!úkor!hovoreného!

slova.!Noviny! a!časopisy!neraz! komunikujú! jednostranne! a!viac! ako!priamy! feedback!od! čitateľov!

ich!zaujímajú!výsledky!prieskumov!čítania.!

Tendencia! v!marketingovej! komunikácii! je! opačná.! Marketingová! komunikácia! vyvíja! a!inovuje!

svoje! médiá! tak,! aby! boli! naozaj! komunikatívne! a!aby! jej! recipienti! mali! pocit,! že! sú! v!tejto!

komunikácii!aktívnym!prvkom.!To!je!dôvod!–!alebo!aspoň!jeden!z!najvýznamnejších!–!prečo!sa!tak!

dynamicky!rozvíjajú!nové!médiá!v!marketingovej!komunikácii.!

Na! záver! sa! núka! otázka,! či! a!ako! ovplyvnia! spomínané! (a! ďalšie)! „nové! médiá“! médiá! „staré“,!

klasické,!známe!a!všeobecne!používané.!

Odpoveď! je! jednoduchá:! už! sa! to! stalo.! A!naďalej! sa! to! kontinuálne! a!čoraz! väčším! tempom! deje!

a!diať!bude.!Dôvodom!nie!je!iba!neustály!rozvoj!čoraz!kvalitnejších!a!sofistikovanejších!technológií!

(čo!je!tendencia,!ktorú!treba!reflektovať,!zachytiť!a!udržať!jej!tempo),!ale!najmä!tlak,!ktorý!pociťuje!

svet! marketingovej! komunikácie.! Tlak! vyžadujúci! využívanie! stále! nových! a!nových! foriem!

marketingovej! komunikácie,! ktoré! zastavia! trend! zvyšujúcej! sa! spotrebiteľskej! apatie! najmä! voči!

priamej,!nadlinkovej!reklame,!oživia!ju,!zefektívnia,!urobia!atraktívnou.!

Klasické!médiá!budú!síce!naďalej!fungovať!vo!svojej!tradičnej!podobe,!nevyhnú!sa!však!inováciám.!

Veľké! zmeny! sa! dajú! očakávať! v!súvislosti! so! všeobecným! začiatkom! šírenia! digitálneho! signálu!

televízie,! čím! sa! toto! klasické! elektronické! médium! stane! interaktívnym! a! z!hľadiska! recipienta!

význame! selektívnym.! Tak! isto! rozhlas! ako! technologicky! najbanálnejšie! médium! bude! musieť!

inovovať! svoje! formy! a!prostriedky! marketingovej! komunikácie! –! samozrejme,! v!rámci! svojich!

možností.!Iná!vec!je,!že!možnosti!zvukovej!reklamy!ešte!určite!nedospeli!k!svojim!limitom.!Klasické!

printové!médiá!dopĺňajú!svoje!obmedzené!dispozície!inými!médiami,!najmä!internetom,!ale!snažia!

sa!aj!o!inovácie,!ktoré!im!umožňuje!súčasný!stav!polygrafie!a!možnosti!distribúcie.!

Nové!podoby!nadobudol! „obyčajný“!plagát,!noviny!a!časopisy!menia!svoju! tvár!a!neraz! i!vonkajšiu!

formu!(využívanie!onpackov,!vložených!prvkov,!„voňavých“!záložiek!a!pod.).!!

Najväčšmi!sa! tendencia!nástupu!nových!médií!dá! identifikovať!v!prostredí! internetu,!vo!vonkajšej!

reklame!(outdoor),!reklame!na!miestach!predaja!(sales!promotion),!ale!i!v!public!relations!a!direct!
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marketingu.! A!tak! by! sme! mohli! pokračovať! vo! vymenúvaní! ďalších! foriem! marketingovej!

komunikácie.!

Nástup! nových! médií! mení! tvár! marketingovej! komunikácie,! prístup! zadávateľov,! agentúr! i! (a!

najmä)! cieľových! skupín! k!nej.! Tento! nástup! nemožno! nereflektovať.! Platí! totiž! to! isté,! čo! i!

v!mnohých!iných!dynamických!odvetviach!spoločenského!života:!kto!zaspí!vývoj,!je!stratený.!Najmä!

ak! tento! proces! zrejme! nebude! nikdy! definitívny! a!celkom! ukončený.! Takže!možno! len! čakať,! čo!

nám!ešte!vývoj!prinesie.!!

!
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Phineas! Taylor! Barnum! –! jeho! život! a!odkaz! v!kontexte!

začiatkov!moderných!dejín!reklamy!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!

PhDr.!Peter!Uličný!

!

!

!

Abstrakt:! ! Phineas! Taylor! Barnum! (1810! –! 1891)! –! americký! podnikateľ! v!zábavnom! priemysle,!

impresário! a! novinár! ,! ! patrí! k!najdôležitejším! a!zároveň! najkontroverznejším! osobnostiam!

moderných!dejín!reklamy.!!!Predmetná!štúdia!na!pozadí!biografických!dát!analyzuje!predovšetkým!

Barnumom!použité!nové!!a!na!svoju!dobu!revolučné!metódy!marketingovej!komunikácie,!!z!ktorých!

mnohé! platia! dodnes.! ! Predovšetkým! pôjde! o!analýzu! reklamných! komunikátov,! využívajúcich!

synergický! efekt! ! posolstva! komunikovaného! prostredníctvom! viacerých,! rôznorodých!

propagačných! médií,! čo! možno! nazvať! priekopníckym! pokusom! na! poli! strategicky! riadených!

reklamných!kampaní.!!!!!

Kľúčové! slová:! ! zábavný! priemysel,! ! reklamná! kampaň,! ! public! relations,! ! značka,! ! promotérske!

aktivity!

!!!!!!!!

!

Abstract:!Phineas!Taylor!Barnum!(1810!–!1891)!–!American!showbiz!enterpreneur,!impresario!and!

journalist! is! one! of! the! most! important! and! at! the! same! time! most! controversial! figures! in! the!

history! of! modern! advertising.! Barnum´s! ! most! innovative! and! most! revolutionary! methods! of!

marketing!communication!some!of!which!retain! their!value!and! force!even!today,!are!analyzed! in!

the! underlying! ! paper! in! biographical! perspective.! The! main! focus! is! given! to! the! analysis! of!

commercial! messages! effectively! using! synergic! effect! of! a! message! communicated! via! several!

distinctive!promotion!media.!This!can!undoubtedly!be!considered!a!pioneer!attempt!in!the!field!of!

strategically!determined!campaigns!in!advertising.!!

Key!words:!show!business,!advertising!campaign,!public!relations,!brand,!!promotion!activity!
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Motto:++„Bez+reklamy+sa+stane+niečo+strašné...+Nič!++

P.!T.!Barnum!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!

Úvod!

!

Phineas! Taylor! Barnum! (1810! b! 1891),! americký! podnikateľ! v!zábavnom! priemysle,! ale! aj!

impresário,!novinár,! lokálny!politik!a!filantrop!patrí!zároveň!medzi!významné!postavy!moderných!

dejín!reklamy,!ktorá!svojimi!aktivitami!a!revolučnými!myšlienkami!položila!či!anticipovala!mnohé!

zo! základných! princípov!marketingovej! komunikácie,! vrátane! public! relations,!media! relations! či!

netradičných!reklamných!médií.!Vzhľadom!na!skutočnosť,!že!reklama!ako!fenomén!je!na!Slovensku!

z!hľadiska!trvania!a!fungovania!relatívne!mladým!odvetvím,!!aj!v!teoretickej!oblasti!(predovšetkým!

z!pohľadu!mapovania! svetovej!histórie!a!jej!osobností! a!zhodnotenia! ich!významu!pre!dnešok! )! je!

stále!isté!informačné!vákuum.!!To!je!aj!prípad!P.!T.!Barnuma,! !ktorý!je!napriek!svojmu!zásadnému!

významu! pre! modernú! reklamu! a!mnohým! marketingovým! „vynálezcom“! v!našich! podmienkach!

známy!skôr!sprostredkovane!b!vďaka!frazeologickému!zvratu!“barnumská!reklama”!b!než!cez!hlbšie!

poznanie! jeho! života! a!marketingových!metód.! !Na! slovenskom!ani! českom!knižnom! trhu!dodnes!

neexistuje!preklad!žiadnej!z!Barnumových!autobiografií,!!či!monografií!!z!pera!iných!autorov,!resp.!

štúdií,! ktoré! by! sa! zaoberali! zhodnotením! jeho! významu! pre! dnešnú! oblasť! marketingovej!

komunikácie.! !Mimochodom,!aj!v!rodisku!P.!T.!Barnuma,! teda!v!Spojených!štátoch!amerických,! ! sa!

dodnes! jeho! meno! spája! najmä! s!jeho,! neraz! veľmi! svojráznymi! aktivitami! podnikateľa! na! poli!

zábavného! priemyslu! (Barnumovo! americké! múzeum,! ! Cirkus! Barnum! &! Bailey)! pričom! jeho!

priekopnícke! marketingové! metódy! bývajú! uvádzané! viacmenej! marginálne,! ! bez! bližšieho!

zaradenia!do!kontextu!začiatkov!moderných!dejín!reklamného!priemyslu.!!A!pritom!práve!americký!

kontinent!možno!považovať! za! kolísku!modernej! reklamy! –! a!to! rozhodne!nie! len! vďaka!dátumu!
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1846,! keď! vo! Filadelfii! vznikla! prvá! reklamná! agentúra.! ! ! Za! tento! „opatrný“! prístup! pri!

zhodnocovaní! Barnumovho! významu! pre! dejiny! reklamy!môže! azda! aj! kontroverznosť!mnohých!

metód,!ktoré!z!dnešného!pohľadu!viažu!na!osobu!P.!T.!Barnuma!niektoré!negatívne!konotácie.!Týka!

sa! to! aj! spomínaného! ! slovného! spojenia! “barmnumská! reklama”,! ktorá! je! vo! výkladových!

slovníkoch!často!interpretovaná!ako!bombastická,!nadnesená,!či!vnucujúca!sa,!ale!aj!expresis!verbis!

polopravdivá!či!klamlivá.!!Ani!tieto!skutočnosti!však!nič!nemenia!na!význame,!aký!má!táto!osobnosť!

pre! konštituovanie!modernej! reklamy! a!marketingu.! ! Predmetná! štúdia!má! teda! za! cieľ! v!prvom!

rade!priblížiť!osobnosť!Phineasa!Taylora!Barnuma!prostredníctvom!dôležitých!biografických!dát!a!

udalostí! jeho! života! v! kontexte! podnikateľských! aktivít! v!ére! začiatkov!moderných! dejín! reklamy!

(založenie! múzea! kuriozít! známeho! ako! Americké! múzeum! a! Cirkusu! Barnum! &! Bailey,!

prevádzkovanie!lotérií,!!kariéra!politika,!!ale!aj!aktivity!na!poli!mecénstva!a!charity!a!i.).!!Spomínané!

podnikateľské! aktivity! sa! v!prípade! Barnuma! prelínajú! s!jeho! aktivitami! na! poli! reklamy,! keďže!

v!nich! väčšinou! nefiguroval! v!roli! zadávateľa,! ale! sám! (v! neskorších! rokoch! s!tímom!

spolupracovníkov)!preberal!funkciu!„selfpromotéra“.!!!

Keďže!v!štúdii!skúmame!najmä!Barnumov!odkaz! !pre!súčasnú!oblasť!marketingovej!komunikácie,!

budeme!sa!venovať!aj! širším!kontextom!dejín! reklamy!s!prihliadnutím!na!Spojené!štáty!americké!

v!19.!storočí,!aby!sme!vo!svetle!získaných!poznatkov!dokázali!zaradiť!Barnumove!metódy!najprv!do!

dobového!kontextu!a!zároveň!vedeli!posúdiť!ich!nadčasovosť,!!inovatívnosť,!!revolučnosť.!V!ďalšej!

časti! práce! sa! budeme! venovať! bližšej! charakteristike! marketingových! metód! a!nástrojov! P.!T.!

Barnuma! s! dôrazom! na! tie,! ktorým! možno! prisúdiť! charakter! prototypu.! Pôjde! o!analýzu!

komunikátov,! využívajúcich! synergický! efekt! reklamného! posolstva! komunikovaného!

prostredníctvom! viacerých,! rôznorodých! reklamných! médií,! čo! možno! nazvať! priekopníckym!

pokusom! použiť! strategicky! premyslenú! ! reklamnú! kampaň.! ! Z!pohľadu! nových,! vo! svojej! dobe!

revolučných!reklamných!médií!sa!budeme!!zaoberať!aj!Barnumovmu!využitiu!svetelnej!a!zvukovej!

reklamy,!ale!aj!použitiu!dopravného!prostriedku!ako!mediálneho!nosiča!marketingového!posolstva!

(dnešným!jazykom!povedané,!ide!o!klasický!traffic!marketing,!dnes!však!z!pochopiteľných!dôvodov!

umiestňovaný! miesto! kočiarov! s!konským! záprahom! na! ! autobusy,! električky! a!pod.).! Ďalšou!

samostatnou! kapitolou! ! pionierskych! Barnumových!metód! je! strategicky! cielené! public! relations!

a!promotérske! aktivity,! ktoré! naplno! rozvinul! pri! turné! švédskej! opernej! speváčky! Jenny! Lind!

v!Amerike! a!následne! i!v!Európe.! ! S!tým! súvisí! aj! Barnumovo! inovatívne! a!strategické! rozvíjanie!

metód!v!oblasti!media!relations,!public!affairs!a!VIP!relations.!!Jeden!(tentoraz!overený!)!Barnumov!

citát,! dokonale! ilustrujúci! tento! fenomén! dokonca! prešiel! do! bežnej,! hovorovej! frazeológie:! ! „Aj!

negatívna!reklama!je!reklama“.!Biznismen!Barnumovho!formátu!nepodceňoval!ani!spätnú!väzbu!zo!

strany!recipientov!a!zákazníkov!–! jeho!metódam!zberu!a!vyhodnocovania! „dát“!sa!budeme!takisto!

venovať.!!!!



 

171"
 

!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

!!!!!!!!!Motto:+ + „Barnum+ bol+ mužom+ s+ najväčšou+ charizmou+ spomedzi+ milionárov,+ + najväčší+ showman+

medzi+ pragmatickými+ podnikateľmi,+ + najväčší+ cirkusant+ medzi+ politikmi+ a+ predovšetkým+ úplný+

šialenec+medzi+géniami+marketingu.”++

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Irwing!Wallace!

!

!!!!

Phineas! Taylor! Barnum! sa! narodil! 5.! júla! 1810! v! mestečku! Bethel! v! štáte! Connecticut.! Svoje!

predurčenie!pre!dráhu!biznismena!a!zabávača!s! istou! jasnozrivosťou!zaznamenáva!v!časti! svojich!

memoárov,! venovaných! detstvu,! strávenému! v!mimoriadne! skromných! podmienkach.! Tie! navyše!

poznamenal! fakt,! že! od! 15! rokov! života,! keď! zomrel! jeho! otec,! !musel! v! rodine! s! ďalšími! štyrmi!

súrodencami,!zastávať!aj!funkciu!„hlavy!rodiny”.!!

!!„!Od!malička!ma!obklopovala! chudoba!a!menej!veselé! stránky!života.! !Túžba!vymaniť! sa! z! tohto!

sveta!ma!priviedla!k!jednoduchej!myšlienke.!!Nebolo!by!lepšie!brať!život!ako!zábavu!a!ešte!k!tomu!

zarábať!veľa,!naozaj!veľa!peňazí?!Od!istého!času!som!žil!len!týmto!predsavzatím.!!Byť!bohatým!sa!v!

mojich!plánoch!rozhodne!nerýmovalo!s!ťažkou!prácou!a!hrdlačením”!(Barnum,!!2000,!str.!34).!!!

!!!Barnumova! cesta! k! podnikaniu! viedla! cez! povolanie! predavača! v! miestnom! obchode! so!

zmiešaným! tovarom,! ! pričom! vo! voľnom! čase! prevádzkoval! aj! niekoľko! lotérií,! ktoré! na! území!

Ameriky!začali!v!19.!storočí!zaznamenávať!mimoriadny!!„boom”.!!

“Ako!mladý!predavač!osvedčil!Barnum!predpoklad!pre!úspešné!jednanie!s!ľuďmi!a!zároveň!výrazný!

talent!nanútiť!im!hocičo,!!pretože!by!sa!im!to!už!dnes!večer!mohlo!náramne!hodiť”(Saxon,!1995,!str.!

79).!
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!!!Sporadicky!organizoval!knižné!aukcie!a!s!neveľkým!úspechom!sa!pokúšal!presadiť!aj!ako!maklér!v!

realitnom!biznise.! !Vo!veku!19!rokov!sa!oženil!s!Charity!Hallett!a!v!tom!istom!roku!vďaka!pôžičke!

založil! lokálny! týždenník! Herald! of! Freedom.! ! Mladý! Barnum! nevidel! v! žurnalistickej! sfére! iba!

podnikateľský! aspekt! veci.! Veľmi! čulo! sa! začal! zaujímať! o! politické! dianie! a! v! masovo! šírených!

informáciách! videl! skvelú! príležitosť! ovplyvňovať! verejnú! mienku.! ! Konvenovali! mu! liberálne!

myšlienky! a! tak! sa! v! ! úvodníkoch! svojho! týždenníka! ! často! vyhradzoval! voči! náboženským!

doktrínam!a!konkrétne!aj!voči!tzv.!„modrým!zákonom”,!ktoré!presadzovali!kalvinisti,!o.! i.!s!cieľom!

zakázať!v!zemi!hazardné!hry!a!obmedziť!cestovanie.!!Jeho!podnikateľské!aktivity!v!oblasti!lotérií!v!

roku!1834!napokon!predsa!len!zmaril!zákon,!ktorý!tento!typ!hazardného!hracieho!systému!zakázal!

na! celom! území! štátu! Connecticut.! Barnum! čoskoro! pochopil,! že! jedno! z! hesiel! a! princípov!

liberalizmu!začiatku!19.storočia,!“laissez!faire”,!ktorého!podstatou!je!voľnosť!vo!sfére!hospodárstva!

a! maximálne! obmedzenie! vplyvu! štátu! naň,! ! je! v! rodnom! Connecticute! zatiaľ! iba! čírou! utópiou.!!

Zlákal! ho! New! York,! mesto,! ktoré! sľubovalo! ľuďom! jeho! naturelu! podstatne! viac! možností! ako!

konzervatívna!a!“zaostalá!”!oblasť!rodného!Nového!Anglicka.!!!!!

!

Od!Josie!Heth!k!Americkému!múzeu!

V!roku!1835!navštívil!Barnum!svojho!známeho,!Coleya!Bartrama!v!Readingu!a!ten!mu!porozprával!

príbeh!o!zrejme!najstaršom!obyvateľovi!tejto!planéty,!161!ročnej!černoške!menom!Josie!Heth,!ktorá!

podľa! dokladov! slúžila! v! rodine!Washingtonovcov! a! ako! pestúnka! spievala! prvému! americkému!

prezidentovi!uspávanky.!!Vzápätí!ukázal!Barnumovi!výtlačok!novín!The!Pennsylvania!Inquirer,!kde!

na! túto! atrakciu! odkazoval! ! strohý! reklamný! inzerát.! ! Od! Bartrama! sa! Barnum! ešte! dozvedel,! že!

vlastníkom!tejto!!živej!atrakcie!je!istý!J.!S.!Bowling!z!Kentucky!a!že!práva!na!jej! !„vystavovanie”!od!

neho!odkúpil!promotér!a!varietný!podnikateľ!R.!W.!Lindsay.!!

!„Barnum!bol!jednoducho!zaskočený,!že!niekde!v!Amerike!existuje!takáto!atrakcia,!a!vlastne!o!nej!–!s!

výnimkou!lokálnych!novín!–!nikto!nepíše!a!nikto!o!nej!ani!poriadne!nevie.!Barnum!okamžite!vedel,!

že!atrakciu!musí!nielen!získať,!ale!urobiť! jej!aj!propagáciu! ,!akú!si!zaslúži!”!(Kunhardt,! !1995,! !str.!

92).!

!!!Okamžite! po! získaní! tejto! informácie! odkúpil! od! Lindsaya! na! Josie! Heth! práva! za! tisíc! dolárov,!

pričom!tento!krok!mu!neskôr!prinášal!zisk!vo!výške!tej!istej!sumy!–!ale!za!jeden!týždeň!(po!dobu!7!

mesiacov,! ! kedy! trvalo! turné! “pestúnky!Georgea!Washingtona”!po!Amerike,! prerušené! až! smrťou!

aktérky).! ! Josie! Heth! mala! v! skutočnosti! 80! rokov! a! bola! to! otrokyňa! zo! štátu! Virginia,! ! fyzická!

troska,!paralyzovaná!od!pása!dole!a!navyše!slepá.!
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!!„!Josie!!so!mnou!veľmi!dobre!spolupracovala.!!Ja!som!bol!celý!svoj!život!proti!otroctvu!a!aj!s!úcty!k!

tejto!!starej!invalidnej!žene!a!k!tomu,!čo!asi!prežila,!!som!jej!vyplácal!honoráre,!o!akých!sa!jej!nikdy!v!

živote!nemohlo!ani! len! snívať.! !Nemusel! som!byť! taký!štedrý,! ale! chcel! som! to! tak.! !Tá!žena!si! to!

zaslúžila.!A!navyše,!ona!si!tú!našu!spoločnú!mystifikáciu!vyslovene!užívala.!!Smiala!sa!na!nej!a!sama!

si! vymýšľala! niektoré! epizódky! zo! života! opatrovateľky! prvého! prezidenta”! (Barnum,! ! 2000,! str.!

101).!!!!!!!!

Barnum!–!pokiaľ!išlo!o!reklamu!na!jeho!novú!atrakciu!–!nič!neponechal!náhode.!!Okrem!!inzercie!v!

novinách!a!obligátnych!plagátov!sa!postaral!aj!o!letáky,!ktoré!kolportéri!roznášali!od!domu!k!domu!

a!strkali!ľuďom!pod!dvere.! !Špeciálne!veľkoplošné!plagáty!!(predchodcovia!dnešných!billboardov)!

umiestňoval!na!stĺpy!najmä!v!blízkosti!Niblo´s!!Garden,!!prekrásneho!lesoparku!s!budovou!divadla,!!

kde! sa! konali! Barnumove! show.! ! Už! pri! písaní! textov! inzerátov,! ale! aj! pri! ich! typografickej! a!

layoutovej!úprave! začal! uplatňovať!niektoré!prvky,! ktoré! sa!neskôr! stali! „predobrazom”!klasickej!

reklamnej! inzercie.! ! Okrem! toho,! že! trval! na! označovaní! dôležitých! informácií! a! slov! alebo! čisel!

boldom,! ! text! inzerátov! sa! vždy! snažil! zostručniť! na! minimum,! aby! recipient! v! záplave! textu!

neutopil! svoju! pozornosť! a! nezabudol! na! to! najdôležitejšie:! „call! to! action”.! ! ! Aby! zvýšil! predaj!

lístkov,!!neváhal!použiť!aj!metódu,!!ku!ktorej!sa!veľakrát!uchýlil!aj!v!budúcnosti:!negatívnu!reklamu.!!

Do!niektorých!novín!totiž!napísal!rozhorčené!anonymné!listy,!v!ktorých!spochybňoval!autentickosť!

vysokého!veku!Josie!Heth!a!zároveň!aj!autentickosť!jej!údajného!pestúnstva.!Dúfal,!že!novinári,!ktorí!

si! zvyčajne! o! podobných! atrakciách! nemyslia! nič! dobré,! takýto! list! s! veľkým! zadosťučinením!

uverejnia.! ! Nemýlil! sa.! ! ! Počas! svojej! podnikateľskej! éry! si! v! rámci! reklamy! často! pomohol!

“negatívnou!publicitou”! s! vlastným! copyrightom! a! údajne! sa! ani! raz! nestalo,! aby! noviny! odmietli!

uverejniť! akýkoľvek!kritický!ohlas,! ! hoci! bol! aj! anonymný.! !Otrokyňa! Josie! skonala!počas! turné! a!

následná!pitva!naozaj!vyvrátila!akékoľvek!chýry!o!jej!neuveriteľne!vysokom!veku.!!Keď!sa!do!novín!

dostala!správa,!že!slávna!atrakcia!Josie!Heth!zomrela!vo!veku,!ktorý!sa!rovnal!polovičke!toho,!koľko!

jej!pripisoval!Barnum,!!čitatelia!boli!pobúrení.!!!Aj!v!tomto!prípade!(hoci!stál!iba!na!začiatku!svojej!

podnikateľskej! kariéry)! sa! zachoval! ako! zrelý! biznismen! s! citom! pre! narábanie! s! verejnosťou! a!

verejnou!mienkou.!!Okamžite!po!zverejnení!tohto!obvinenia!si!vyžiadal!priestor!v!novinách,!aby!sa!

mohol! brániť!metódou,! ktorej! dnešnýn!marktingovým! jazykom! hovoríme! “krízová! komunikácia”.!!

Odvolával!sa!na!“pravosť”!dokladov,!ktoré!mu!ukázal!R.!W.!Lindsay!a!zároveň!vyjadril!prekvapenie!

nad! vlastnou! naivitou,! s! akou! uveril! Joseinmu! príbehu.! ! ! Podľa! Phillipa! Kunhardta! však! kauza!

pokračovala! aj! po! smrti! Josie! Heth.! ! Barnumov! blízky! spolupracovník,! Levy! Lyman,! ! „napísal! do!

novín!New!York!Herald!list,!!v!ktorom!sa!usiloval!verejnosti!dokázať,!že!,skutočná´!Josie!Heth!je!stále!

nažive! a! vystupuje! v! Connecticute”! ! (Kunhardt,! 1995,! str.! 99).! Novinám! sa! tento! list! zdal! dosť!

senzačný!na!to,!aby!ho!uverejnili.!Nielen!finančný!úspech!prvého!vážneho!promotérskeho!projektu,!

ale! aj! efektivita! použitých! reklamných! prostriedkov! a! zároveň! senzačnosť! a! zábavnosť! celého!

podujatia! v!Barnumovi! natrvalo!upevnila! presvedčenie,! že! jeho!pôsobenie! v! zábavnom!priemysle!



 

174"
 

bolo!dobrou!voľbou.!!Rovnako!dobrou!voľbou!bolo!aj!založenie!Barnumovho!úžasného!vedeckého!a!

hudobného!divadla!v!roku!1836.!!!Išlo!o!projekt,!!ktorý!spájal!varietné!umenie!s!cirkusovou!show!a!

hudbou.!!!

!!!!!!!Lenže! do! dobre! rozbehnutého! a! zisk! prinášajúceho! projektu! zasiahla! jedna! z! najväčších!

amerických!hospodárskych!kríz!19.!storočia,!!známa!ako!Panika!z!roku!1837.!Depresia!ako!dôsledok!

zlej! úrody! pšenice,! poklesu! cien! bavlny,! ! recesie! v! Británii! (a! z! nej! rezultujúcich! nepriaznivých!

obchodných! vzťahov! s! Amerikou)! a! viacero! ďalších! okolností,! ! viedli! o.! i.! aj! ku! krachu!mnohých!

štátnych!bánk.!!Táto!skutočnosť!nemohla!nepoznamenať!zábavný!priemysel!a!Barnuma!čakali!štyri!

roky!strádania!a!bezútešného!kočovného!života!naprieč!kontinentom.!!Okolnosti!tomu!síce!nepriali,!

ale!keď!sa!v!roku!1840!dozvedel,!že!slávne!Scuderovo!Americké!múzeum!v!New!Yorku!je!na!predaj,!!

zobral!to!ako!osobnú!výzvu.!!!!

!!!!!!!Inštitúcie!tohto!druhu!predstavovali!v!prvej!polovici!19.!storočia! insitný,!z! !pohľadu!dnešného!

múzejníctva! (ako! striktne! vedného! odboru)! ! celkom! neakceptovateľný! “predobraz”! ! budúcich!

prírodovedných,! ! národopisných,! ! ! historických! či! umeleckých! múzeí.! Samozrejme! i! preto,! že!

vystavené! exponáty! a! celkový! charakter! expozícií! nemal! primárnu! ambíciu! edukovať,! ! ! skôr!

pobaviť,! atakovať! viac! emócie,! než! intelekt.! Z! tohto! pohľadu! mali! azda! bližšie! k! tzv.!

„kunstkamerám”,! ktoré! najmä! v! stredoveku! vznikali! na! šľachtických! dvoroch.! ! Išlo! o! zbierky!

kurióznych,!exotických!či!inak!výnimočných!predmetov,!prírodnín,!!loveckých!trofejí!ale!i!ľudských!

kosterných! pozostatkov,! ! ! vykopávok,! ! prípadne! aj! ! rituálnych! a!magických! fetišov! a! umeleckých!

artefaktov!dovezených!zväčša!z!cudziny,! !ktoré!v!chaotickom!usporiadaní!vytvárali!skôr!senzačný,!

iracionálny! –! a! teda!predvedecký! ! obraz! o! divoch! tohto! sveta.! ! S! tým! rozdielom,! že! kunstkamery!

pochopiteľne!nebývali!prístupné!verejnosti.!!!

!!!!!!!Aj!Scuderovo!múzeum!v! jednom!zo!svojich!veľkolepých! !priestorov!ukrývalo!podobný!kabinet!

kuriozít,!monštruozít!a!podivuhodností,!ktorý!Barnumovi!okamžite!vnukol!inšpiráciu,!aby!práve!na!

najbizarnejších! exemplároch! tejto! zbierky! postavil! “imidž”! múzea! a! spravil! z! neho! najväčšiu!

atrakciu!New!Yorku!a!vlastne!i!celej!Ameriky.!! !Možnosť!majetkovo!vstúpiť!do!tejto!inštitúcie!však!

našla! Barnuma! práve! v! období! finančnej! núdze! a! tak! si!musel! požičať.! ! “Celý! život! som! sa! riadil!

zásadou,!že!najväčším!nepriateľom!človeka!sú!jeho!dlhy.!!O!podnikateľovi!to!platí!dvojnásobne.!Ale!

teraz!som!bol!v!situácii!hop,! !alebo!trop.! !Môj!varietný!biznis,!s!ktorým!som!kočoval!ako!nomád!z!

jedného!kúta!krajiny!do!druhého!sotva!stačil!na!živobytie.!!A!!koniec!krízy!bol!zatiaľ!v!nedohľadne.!

Ale!moja!intuícia!mi!našepkávala,!že!toto!by!mohlo!vyjsť.!!!Len!to!chytiť!za!správny!koniec.!!A!urobiť!

okolo!seba!poriadny!humbug!”!(Barnum,!2000,!str.!143).!!!

!!!!!!!!!
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Barnumovo!múzeum!–!Disneyland!19.!storočia!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!Budova!Scuderovho!Amerického!múzea!stála!v!samom!srdci!vtedajšieho!New!Yorku!!(dnes!je!

to!centrum!Manhattanu)!na!rohu!ulíc!Ann!Street!a!Broadway.!!Jej!strategické!umiestnenie,!veľkolepá!

rozloha! objektu! s! veľkým! záhradným! areálom! a! v! neposlednom! rade! i! eklekticky! prezdobená,!!

“historizujúca”!!fasáda!hrali!významnú!úlohu!pri!Barnumovom!zvažovaní!celej!transakcie.!!Budovu!s!

exponátmi! teda! získal! v! roku! 1841! a! už! 1.! januára! 1842! slávnostne! otvoril! brány!múzea! širokej!

verejnosti.!!Tematické!rozdelenie!jednotlivých!sekcií!múzea!vyzeralo!takto:!

zoologická! časť:! ! najmä! exotické! zvieratá! a! vtáctvo,! ! najväčšou! atrakciou! bolo! prvé! výstavné!

akvárium!v!Amerike,!o.!i.!aj!!s!exemplárom!mláďata!veľrybieho!albína;!!!

múzeum!b!!išlo!o!mix!!prírodopisných,!!dejepisných,!geografických!či!historických!exponátov,!zväčša!

však!napodobenín.!!Barnumovou!snahou!bolo!vytvoriť!!čo!najväčšiu!(dnešným!jazykom!povedané:!

interaktívnosť)! jednotlivých! sekcií,! takže! k! mnohým! historickým! a! biblickým! témam,! ako! sú!

povedzme! stvorenie! a! potopa! sveta,! ! ! narodenie! Ježiša! Krista! či! objavenie! Ameriky! Krištofom!

Kolumbom,! ! konštruoval! pôsobivé! diorámy! –! teda! iluzívne!modely,! pri! ktorých! zadná! projekčná!

stena!vytvárala!náladotvorné!maľované!pozadie!a!v!popredí!rozohrávali!svoj!príbeh!trojrozmerné!

figuríny! a! kulisy.! ! Niektoré! historické! udalosti! boli! pre! zmenu! prezentované! výlučne!

prostredníctvom! maľovaných! obrazov,! zavesených! v! panoramaticky! konštruovaných! sálach.! V!

Barnumovom! múzeu! boli! postavené! aj! miniatúrne! modely! mesta! Paríž! či! Jeruzalema,! ! umelá,!

trinásťmetrová! zmenšenina! Niagarských! vodopádov,! makety! egyptských! pyramíd! ! a! pod.! ! V!

samostatných!sekciách!majiteľ!múzea!predstavoval!aj!mnohé!technické!vynálezy!sui!generis,!!ale!aj!

priemyselné! stroje,! ! úžitkové! a! umelecké! predmety! a! pod.! ! Veľký! priestor! Barnum! venoval! aj!

ukážkam!života!a!zvykov!!pôvodných!obyvateľov!amerického!kontinentu,!!pochopiteľne,!!so!živými!

autentickými!Indiánmi;!

varieté! ! b! v! pestrej! zmesi! varietných! programov! mohli! návštevníci! vidieť! iluzionistov,!!

bruchovravcov,! !eskamotérov,! ! indických!fakírov!a!brušné!tanečnice!z!Orientu,! ! !cvičené!zvieratá!a!

dokonca!aj!blší!circus,!to!všetko!samozrejme!doplnené!o!hudobné!a!tanečné!čísla;!

kuriozity!b! !najväčším!Barnumovým!tromfom!bol!nepochybne!tento!kabinet!kuriozít!spojený!s!tzv.!

“freakshow”,!čo!je!pomerne!hanlivé!označenie!pre!vystúpenia!a!prehliadky!ľudí!s!rôznymi!telesnými!

anomáliami.! !V!Barnumovom!múzeu!mohli!návšetvníci!vidieť!siamské!dvojčatá,! ľudí!postihnutých!

elefantiázou,!mikrocefalitídou,! ! ženy! s! hypertrichózou! (nadmerné! ochlpenie)! či! osoby! postihnuté!

hypofýznym! gigantizmom! (ľudia! obrieho! vzrastu)! či! naopak! nanizmom! (trpasličí! vzrast).! ! K!

Barnumovej!obskúrnej!prehliadke!patrili! aj!mimoriadne!obézni! či!naopak,! chorobne! ! chudí! ľudia,!

ľudia!bez!končatín!a!pod.!!Okrem!živých!atrakcií!mala!táto!sekcia!aj!množstvo!muzeálych!exponátov,!
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medzi! ktorými! si! najväčšiu! slávu! okamžite! získala! morská! panna! Fidži,! pomenovaná! posľa!

súostrovia! v! Oceánii,! odkiaľ! bola! údajne! v! minulosti! vylovená! domorodými! rybármi.! ! Fidži! bola!

očividným! podvrhom:! ! mumifikované! vrchné! torzo! opičieho! mláďatka! bolo! pripevnené! k!

vypreparovanej!časti!ryby.! !Pozoruhodnosť!exponátu!menom!Fidži!násobili! tajuplné!historky!o! jej!

nájdení!a!dobrodružné!príbehy,!!ktoré!vraj!zažil!jej!pôvodný!majiteľ.!Niečo!z!toho!prezradil!najprv!

Barnum! novinárom! a! napokon! všetky! príbehy! dopovedal! na! obrovských! paneloch! v! blízkosti!

“akvária”,!v!ktorom!bolo!telíčko!morskej!panny!vystavené.! ! ! !Samostatnú!sekciu!oddelenia!kuriozít!

tvorilo! ešte! panoptikum! voskových! figurín! ,! v! tom! čase! najväčšie! v! Amerike.! ! Sála! s! označením!

Taxidermia! ponúkala! výstavu! vypchatých! zvierat! spoločne! s! názornou! ukážkou,! ako! proces!

taxidermie! vyzerá! v! praxi.! ! Samostatná! sála! bola! dokonca! vyhradená! histórii! zdobenia! (a!

mrzačenia)! ľudského! tela,! vrátane! tetovania,! prepichovania! kože! či! inkrustácie! predmetov,!

kovových! krúžkov! a! iných! ozdôb! na! telo,! ! ! deformovania! rôznych! častí! tela! v! dôsledku! aplikácie!

pevných!ozdobných!predmetov!zabraňujúcich!prirodzený!vývoj!a!rast!a!pod.;!!!!!!!!!!!!!!!!

divadlo! b!mnohí!odporcovia!Barnuma!a! jeho!podnikateľských!a!marketingových! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !metód!!

často!začínajú!a!končia!diskurz!paušálnou!poznámkou!o!nemorálnom!podvodníkovi,! !zarábajúcom!

na! ľudskej!hlúposti.! ! S!druhou!časťou!predchádzajúcej!vety! síce! ťažko!polemizovať,! ale! rozhodne!

mu! slúži! ku! cti,! že! aj! v! intenciách! zábavného! priemyslu! „! vždy! urobil! čosi! navyše,! smerom! ! k!

´zušľachteniu!más´.!!To!čosi!naozaj!robil!z!vlastného!presvedčenia,!nebolo!to!kvôli!zisku!ani!honoru,!!

robil! to! jednoducho! preto,! že! v! konečnom! dôsledku! chcel! ľuďom! sprostredkovávať! aj! duchovné!

hodnoty,!niečo!povznášajúce”!(Kunhardt,!1995,!str.!187).!!V!intenciách!tohto!Kunhardtovho!tvdenia!

treba!vidieť!aj!Barnumovu!iniciatívu!vybudovať!v!priestoroch!svojho!múzea!aj!dôstojný!divadelný!

stánok,! ktorý! mal! ambíciu! pozdvihnúť! kultúrnu! úroveň! mesta! a! obstáť! aj! medzi! renomovanými!

umeleckými!ustanovizňami!svojej!doby.!Divadelná!scéna!s!trochu!netradičným,!ale!opodstatneným!!

názvom! “Prednášková! sála”! patrila! architekúrou! aj! vybavením! k! najmodernejším! a!

najatraktívnejším! divadelným! priestorom! v! krajine.! ! Repertoárovo! nebolo! divadlo! ! striktne!

orientované! ! iba! na! masové! publikum.! ! Barnumovou! ambíciou! bolo! dokonca! uviesť! takmer!

kompletné! dramatické! dielo! Williama! Shakespeara! a! podľa! dobovej! kritiky! boli! niektoré!

predstavenia! „! výnimočným! umeleckým! zážitkom”! (Saxon,! ! 1995,! str.! 108).! ! Ak! sme! hovorili! o!

opodstatnenosti! názvu!Prednášková! sála,! !mali! sme! tým!na!mysli! skutočnosť,! že! priestor! divadla!

naozaj! neslúžil! len! divadelným! predstaveniam,! ale! aj! prednáškam,! ! ktoré! sa! zvyčajne! viazali! na!

niektorú!z!konkrétnych!výstav!či!tematických!celkov!múzea.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!Barnumovi! sa! každým! týždňom! a!mesiacom!napĺňal! sen,! ktorý! sprevádzal! jeho! rozhodnutie!!

investovať! požičané! peniaze! do! podniku,! ! ktorý! raz! bude! nielen! vyrábať! zisk,! ale! prinesie!mu! aj!
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slávu!a!uznanie.!Cez!brány!múzea!prešlo!v!priemere!10!až!15!tisíc!návštevníkov!denne.!!Čo!z!tohto!

úspechu! bolo! dielom! atraktívnosti! produktu! a! čo! dielom! dobrého! marketingu! a! reklamy?! ! Hoci!

konkrétne!príklady!Barnumových!metód!predstavíme!až!v!nasledujúcej!časti!práce,! !v!krátkosti!sa!

pristavíme!pri!niektorých!netradičných!a! inovatívnych!metódach,!ktoré! súviseli! s! “launchovaním”!

produktu!menom!Barnumovo!Americké!múzeum!či!lákaniu!k!jeho!jednotlivým!exponátom.!!

!
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Záver!

!!!!!!Tesne! pred! slávnostným! otvorením! múzea! boli! na! fasádu! budovy! umiestnené! veľkoplošné!

plagáty,! motivicky! stvárňujúce! predovšetkým! jeho! atrakcie:! ! najmä! exotické! zvieratá,! ! ! ! ale! aj!

exponáty! z! národopisnej! časti! múzea! a! “freakshow”.! ! K! tomu! patrili! aj! vývesné! panely!

(predchodcovia!bannerov)!s!názvami!jednotlivých!atrakcií!a!krátkymi,!údernými!sloganmi.!Budova!

bola! v! noci! osvetlená! sústavou! plynových! lámp! –! patrila! k! najvýraznejším! dominantnám! ! centra!

mesta.!!

!

!
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Komunikačný! mix! a! propagačné! prostriedky! Barnumovho!

múzea!!

Peter!Uličný!

!

Abstrakt:! ! Phineas! Taylor! Barnum! (1810! –! 1891)! –! americký! podnikateľ! v!zábavnom! priemysle,!

impresário! a! novinár! ,! ! patrí! k!najdôležitejším! a!zároveň! najkontroverznejším! osobnostiam!

moderných!dejín!reklamy.!!!Predmetná!štúdia!na!pozadí!biografických!dát!analyzuje!predovšetkým!

Barnumom!použité!nové!!a!na!svoju!dobu!revolučné!metódy!marketingovej!komunikácie,!!z!ktorých!

mnohé! platia! dodnes.! ! Predovšetkým! pôjde! o!analýzu! reklamných! komunikátov,! využívajúcich!

synergický! efekt! ! posolstva! komunikovaného! prostredníctvom! viacerých,! rôznorodých!

propagačných! médií,! čo! možno! nazvať! priekopníckym! pokusom! na! poli! strategicky! riadených!

reklamných!kampaní.!!!!!

Kľúčové! slová:! zábavný! priemysel,! ! reklamná! kampaň,! ! public! relations,! ! značka,! ! promotérske!

aktivity!

Abstract:!!Phineas!Taylor!Barnum!(1810!–!1891)!–!American!showbiz!enterpreneur,!impresario!and!

journalist! is! one! of! the! most! important! and! at! the! same! time! most! controversial! figures! in! the!

history! of! modern! advertising.! Barnum´s! ! most! innovative! and! most! revolutionary! methods! of!

marketing!communication!some!of!which!retain! their!value!and! force!even!today,!are!analyzed! in!

the! underlying! ! paper! in! biographical! perspective.! The! main! focus! is! given! to! the! analysis! of!

commercial! messages! effectively! using! synergic! effect! of! a! message! communicated! via! several!

distinctive!promotion!media.!This!can!undoubtedly!be!considered!a!pioneer!attempt!in!the!field!of!

strategically!determined!campaigns!in!advertising!

Key!words:!:!show!business,!advertising!campaign,!public!relations,!brand,!!promotion!activity!

!

!
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Úvod!

Phineas!Taylor!Barnum!s!obrovským!gustom!zabával!masy!a!vždy!urobil!všetko!preto,!aby!k!svojim!

„zábavám“!pritiahol!čo!najväčší!počet!recipientov.!!Niekedy!aj!za!cenu!tzv.!hoaxov,!!teda!zámerných!

mystifikácií! .! !Aj!táto!vlastnosť!mu!v!neskorších!rokoch!jeho!kariéry!vyslúžila!povesť!„ohlupovača“!

más.! V!rôznych! encyklopédiách! a!zbierkach! slávnych! citátov! sa! v!súvislosti! s!jeho! menom! často!

uvádza! výrok! „každú! minútu! sa! na! svete! rodí! jeden! hlupák“,! ktorý! akoby! esenciálne! vyjadroval!

Barnunovo!priživovanie!sa!na!ľudskej!dôverčivosti,!!manipulovateľnosti,!!skrátka!hlúposti.!!!Súčasní!

životopisci!P.!T.!Barnuma!(Daniel!Alef,!!Irwing!Wallace!a!i.)!popierajú!autentickosť!tohto!výroku,!čím!

ale!nechcú!zamlčať,!že!mnohé!jeho!aktivity!zo!spomínaných!ľudských!vlastností!výdatne!profitovali.!!

Hovoríme! o!tom! najmä! preto,! že! z!pohľadu! marketingových! techník! patrí! P.! T.! Barnum! aj!

k!apologétom!tzv.!negatívnej!publicity,!ktorú!dokonca!sám!vytváral!a!šíril!v!záujme!zvýšenia!záujmu!

o!svoj!produkt.!Uvedieme!niektoré!z!nich:!

!

Traffic! b! v! Barnumových! časoch! ešte! tento! výraz! neexistoval,! ale! princíp! fungovania! reklamy!

umiestnenej! na! dopravnom! prostriedku! nielen! anticipoval,! ale! aj! vyskúšal! práve! pri! promovaní!

svojho! múzea.! ! Po! uliciach! New! Yorku! nechal! “premávať”! koče! ťahané! koňmi,! ! s! plagátmi!

upozorňujúcimi!na!práve!otvorené!Barnumovo!Americké!múzeum.!!!!!!!!!!

!!!!!!!

Sales! promotions! b! kolportéri,! prezlečení! do! kostýmov,! ! tematicky! odkazujúcich! na! vystavené!

exponáty,! na! uliciach! rozdávali! letáky! a! v! obmedzenom! množstve! aj! brožované! výtlačky!

sprievodcov!po!atrakciách!múzea.!Časť!letákov!bola!distribuovaná!aj!priamo!!!!!!!!!!!!!!!!!

do!domácností.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!

Plagáty! ! b! plagáty!boli! umiestňované!na! stĺpoch,!najmä!na!komunikáciách! ! smerujúcich!do! centra!!!

mesta!(ulice!St.!Paul,!!Brodway,!!Ann!Street!a!pod.).!!!

!

Inzercia!b!ako!sme!spomínali!už!na!inom!mieste,! !Barnum!venoval!inzercii!v!novinách!mimoriadnu!

starostlivosť!a!dokonca!i!v!čase,!keď!už!zamestnával!vlastného!copywritera!(Richard.!F.!Hamilton,!!

bývalý! redaktor!New!York!Herald),! najradšej! sa!podieľal!na! ich!písaní! sám.! !Keď!upozorňoval!na!

niektoré!atrakcie,!s!veľkou!obľubou!“ohuroval”!konkrétnymi!číslami,!ktoré!zvyčajne!recipient!nemal!

možnosť!verifikovať,!napr.! b! ! “V!zoologickom!oddelení!uvidíte!až!300!druhov!exotického!vtáctva!z!
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Austrálie!”! Barnumovou! obľúbenou! slovnou! figúrou! bolo! zvolanie! “Konečne!”! V! recipientovi! tak!

vytváral! pocit,! že!práve!uvidí! to,! na! čo! tak!dlho! a!netrpezlivo! čakal.! ! Ale!nevyhýbal! sa! ani! svojim!

obľúbeným!mystifikáciám,!!keď!jeden!z!inzerátov!sľuboval!návštevníkom!“Príďte!sa!pozrieť!zblízka!

na!naše!úžasné!mamutie!mláďa!!!Je!staré!iba!3!roky!a!váži!80!kilogramov!”!!!!!

!

Public! relations! a! Media! relations! b! Barnum! intenzívne! spolupracoval! s! redakciami! novín! a! k!

rôznym! atrakciám! svojho! múzea! vymýšľal! príbehy,! ! ktoré! na! recipienta! pôsobili! ako! redakčné!

materiály.!!Keď!chcel!upriamiť!pozornosť!na!morskú!pannu!Fidži,!!v!reklamnom!inzeráte!!tvrdil,!že!

túto! svetovú!atrakciu!už!vystavoval! vo!viacerých! častiach! sveta! “! ohúrila! ! prírodovedcov,! ktorí! ju!

vyhlásili! za! div! prírody”! (Barnum,! ! 2000,! str.! 160).! Napísal! dokonca! zopár! fingovaných! listov! od!

dotyčných!vedátorov,!ktorí!potvrdzovali!pravosť!morskej!panny!–!ale!aby!nevyvolal!podozrenie!z!

manipulácie,!!v!listoch!sa!vyhol!menu!Barnum!–!spomínala!sa!iba!samotná!Fidži.!!!

!

Guerilla!b!ťažko!hovoriť!o!guerilla!marketingu!v!pravom!slova!zmysle!(tento!pojem!sa!zaviedol!!!až!v!

druhej! polovici! 20.! storočia,! ale! presne! niekde! na! priesečníku! guerilly! a! street!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

promotion! sa! pohybujú! niektoré! Barnumové! “konceptuálne”! metódy! vyvolania! ! a! pritiahnutia!

pozornosti!verejnosti!k!produktu.! ! !V! súvislosti! s!Barnumovým!Americkým!múzeom!spomenieme!

aspoň! dva! príklady.! ! ! V! blízkosti! budovy! produkovala! skupina! muzikantov! čosi! vzdialene!

pripomínajúce! hudbu,! ! skôr! však! išlo! o! kakofonickú! zmesku! tónov! a! falošného! spevu.! ! Atrakcia!

lákala! ľudí,! !pretože!každý!bol!zvedavý,!kedy!hudobníci! skončia!s! ladením!nástrojov!a!začnú!hrať!

naozaj.!!!Miesto!toho!však!jeden!z!muzikantov!vytiahol!tabuľku!s!nápisom:!!“Ak!nechcete!počuť!našu!

príšernú!hudbu,! schovajte!sa!pred!ňou!do!Barnumovho!múzea”.! !V!niektoré! !dni! !bolo!pre!zmenu!

pred! budovou! ! vidieť! žobráka,! ktorý! premiestňoval! v! akomsi! chaotickom! rituáli! niekoľko! tehál! z!

miesta!na!miesto.!Keď!sa!okolo!neho!vytvoril!dostatočne!veľký!hlúčik!zvedavcov,!!vytiahol!z!vrecka!

lístok!a!s! jednou!tehlou!v!ruke!vstúpil!do!budovy.! !Mnohých!zvedavcov!nesmierne!zaujímalo,! !ako!

dopadne!žobrák!s!tehlou!v!múzeu!a!tak!sa!tam!vydali!za!ním.!!Najprv!si,!pochopiteľne,!museli!kúpiť!

lístok.!!!!!!!!!!!!!

!

!Úspech! Barnumovej! atrakcie! bol! doslova! ohromujúci.! A! zároveň! raketový.! ! Zábavný! priemysel,!

ktorý!sa!do!tých!čias!rozvíjal!viacmenej!na!lokálnej!úrovni,!sa!stal!zrazu!fenoménom,!ktorý!prerástol!

hranice!jedného!mesta!či!štátu.! !V!priebehu!nasledujúcich!rokov!Barnum!urobil!všetko!preto,! !aby!

do! svojich! expozícií! získal! ďalšie! a! ďalšie! zaujímavé! atrakcie.! ! ! Ak! Phillip! Kunhardt! tvrdí,! že!

Barnumovo!Americké!múzeum!bolo!Disneylandom!19.!storočia!(Kunhardt,!!1995,!str.!27),!!hovorí!to!
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nielen!o!význame!tejto! inštitúcie!pre!zábavný!priemysel,!ale!aj!o! “známosti!značky”.! ! !Už!po! troch!

rokoch!existencie!ju!ročne!navštívilo!v!priemere!400!až!450!tisíc!návštevníkov.!Necelé!dva!roky!po!

otvorení!Amerického!múzea!(1843)!objavil! jeho!majiteľ!atrakciu,! !ktorá!mu!čoskoro!mala!priniesť!

svetové!meno:!!liliputána!menom!Charles!Sherwood!Stratton!alias!Generál!Tom!Thumb.!!

!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Phineas!Taylor!Barnum!a!Generál!Tom!Thumb!!

!!

Barnum!a!jeho!atrakcia!Tom!Thumb!v!Európe!

!!!!!!!!Najvýznamnejšiu! akvizíciu! pre! svoj! biznis! objavil! Barnum! v! štáte,! z! ktorého! pochádzal:! ! v!

Connecticute.! ! Charlesovi! Strattonovi! ,! ! ktorému! dal! sám! Barnum! neskôr! prezývku! a! zároveň!

umelecké!meno!Generál!Tom!Thumb!(podľa!rozprávkovej!postavičky!miniatúrneho!rytiera,! !ktorý!

miesto! na! koni! jazdil! na!myši.! Thumb! znamená! po! anglicky! palec,! čo! predstavovalo! výšku! tohto!

udatného!rytiera).!!Stratton!alias!Thumb!prestal!rásť,!keď!mal!päť!mesiacov!–!v!tom!čase!meral!63!

centimetrov! a! vážil! necelých! 7! kilogramov.! ! Barnum! si! o! zážitku! z! prvého! stretnutia! s! týmto!

miniatúrnym! človiečikom! napísal:! „! Keď! som! ho! uvidel,! zostal! som! ako! obarený.! Jeho! drobučká!

postava! bola! totiž! dokonalo! formovaná,! mal! iskrivý! pohľad,! svetlé! vlásky,! ružové! líca! a! bol!

evidentne!zdravý.!!!Spočiatku!so!mnou!veľmi!nechcel!hovoriť,!ale!to!iba!prekonával!svoju!nesmiernu!

plachosť.!!Keď!ju!prekonal,!stal!sa!z!neho!príjemný,!vtipný!spoločník”(Barnum,!!2000,!str.!163).!!!!!!!

!!!!!!!!!V! čase,! keď!ho!Barnum!objavil,!mal!Thumb!5! rokov.! !Keďže! sa!obával! skeptikov,!ktorí!mohli!

vytiahnuť! argument,! že! vzhľadom! na! vek! chlapca! je! ťažké! určiť,! či! bude! naozaj! “doživotným”!

liliputánom,!!radšej! !mu!pridal!6!rokov.! !Po!celý!Thumbov!život!sa!s!ním!vliekol!aj!tento!skreslený!

údaj.!!!Z!chlapca!sa!postupne!vykľul!veľmi!bystrý!a!učenlivý!žiak,!!ktorý!sa!s!Barnumom!pripravoval!

na! svoje! prvé! verejné! vystúpenie.! Barnum! ho! učil! spievať,! tancovať,! ! pohybovať! sa! na! pódiu! a!

rozprávať! vtipy! či! účinkovať! v! drobných! etudách.! ! ! Nebyť! chlapcovho! prirodzeného! hereckého!
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talentu!a!inteligencie,!!jeho!život!by!sa!možno!vyvíjal!celkom!inak.!!Barnum!pred!prvým!vystúpením!

Toma! Thumba! opäť! osvedčil! svoj! mimoriadny!marketingový! talent.! ! Vzal! trpaslíka! na! ramená! a!

obchádzal!s!ním!redakcie!novín.!!Thumb!tancoval!na!redakčných!stoloch,!spieval!a!rozprával!vtipy!a!

všetkých!novinárov!natoľko!očaril,! !že!sa!okamžite!ocitol!na!titulných!stránkach!niektorých!novín.!

(Mimochodom,!keď!si!v!roku!1863!Tom!Thumb!bral!za!ženu!liliputánku!Laviniu!Waren,!fotografia!

zo!svadby!v! ten!deň!odsunula!čerstvé!správy!z!Občianskej!vojny!na!druhú!stranu.)!Lístky!na! jeho!

prvé! verejné! vystúpenie! v! Barnumovom! Americkom! múzeu! boli! vypredané! za! necelú! hodinu! a!

ohlas,! !ktorý!nasledoval,! !prekonal!aj! tie!najsmelšie!očakávania.! !Barnum!mal!s!Tomom!Thumbom!

(respektíve!jeho!rodičmi)!podpísanú!ročnú!zmluvu.! !Keď!vypršala,! !predĺžili! ju!o!ďalší!rok,!pričom!!

Barnum!vedel,!!!že!s!takouto!atrakciou!nebude!zotrvávať!iba!v!New!Yorku!a!je!čas!vydať!sa!na!turné!

po! Amerike.! ! Po! mimoriadnom! úspechu,! vďaka! ktorému! už! o! Barnumovi! a! Tomovi! Thumbovi!

vedelo! celé! východné! pobrežie! kontinentu,! ! prišla! na! rad! úvaha! o! veľkom! turné! po! Starom!

kontinente.! 19.! januára! 1844! vystúpil! naposledy! pred! domácim! publikom! v! Barnumovom!

Americkom!múzeu!a!rovno!z!pódia!odkráčal!spolu!s!Barnumom!a!svojimi!rodičmi!na!loď!smerujúcu!

do!Veľkej!Británie,!kam!ho!vyprevádzali!tisícky!obyvateľov!New!Yorku.!!

!!!!!!!!!!Prvé! dni! na! európskej! pôde! priniesli! skôr! sklamanie.! ! Barnum! svoju! atrakciu! ponúkal!

sprostredkovane,! cez! majiteľov! varietných! priestorov! a! pódií! a! ako! sa! ukázalo,! tamojší! zábavný!

priemysel! sa! k! atrakciám! podobného! typu! staval! podstatne! prezieravejšie! ako! v! Amerike.!!

Barnumovi!sa!nepozdávala!ani! finančná!stránka!celého! turné,!ani! jeho!propagácia.!Preto!vzal!veci!

do!vlastných!rúk.!!!

!!!!!!!!!Prenajal! si! luxusný! dom! v! honosnej! časti! Londýna! (West! End).! ! Rozoslal! pozvánky!

príslušníkom! anglickej! šľachty,! významným! osobnostiam! žurnalistiky! a! spoločenského! života.!!

Pozvánka! slubovaľa! spoločenské! stretnutie! s! Tomom!Thumbom,! najväčším! ! gentlemanom!medzi!

najmenšími! ľuďmi! sveta! a! pánom! P.! T.! Barnumom,! !majiteľom! najväčšej! atrakcie! na! americkom!

kontinente.! ! Priebeh! podujatia! a! najmä! jeho! výsledky! do! bodky! naplnili! Barnumove! očakávnia.!!!

Obaja! Američania! začali! byť! pozývaní! na! súkromné! stretnutia! s! londýnskou! high! society.!!

Prichádzali! súkromné!pozvania!od! !diplomatov,! ! !bankárov!a!predstaviteľov!aristokracie!a! chýr!o!

tom,!že!v!Londýne!je!na!návšteve!zázračný!malý!gentleman!menom!Tom!Thumb,!sa!lavínovito!šíril!

po! celej! krajine.! ! S! kvalitne! vybudovaným! PR! si! Barnum! prenajal! Egyptskú! sálu! na! Piccadilly! a!

záujem!bol!okamžite!enormný.!!Pre!veľký!úspech!sa!museli!konať!až!tri!predstavenia!za!deň,!ktoré!

Barnumovi! vynášali! v! priemere! 500! dolárov.! Britský! úspech! zavŕšilo! pozvanie! priamo! z!

Buckinghamského!paláca,! kde! sa!Barnum!a! jeho!atrakcia!menom!Tom!Thumb!stretli! s! kráľovnou!

Viktóriou,! ! jej! manželom,! princom! Albertom! a! vojvodkyňou! z! Kentu.! ! Návšteva! vyvolala! na!

kráľovskom!dvore!také!nadšenie,! !že!v!krátkom!čase!prišli!ďalšie!pozvania,!a!Tom!Thumb!si!splnil!

svoj!sen,!keď!si!mohol!potriasť!rukou!aj!s!trojročným!princom!z!Walesu.!!!
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!!!!!!!Na!pobyt!tejto!neobyčajnej!“celebrity”!v!Londýne!rýchlo!zareagovali!aj!obchodníci:! !v!meste!sa!

začali! predávať! papierové! bábky! s! Thumbovou!podobizňou,! ! cukríky! s! jeho!menom!a! čoskoro! sa!

stala! veľmi! populárnou! aj! pieseň! nazvaná!Thumbova! polka,! ktorú! hrával!miestny! orchester! pred!

Tomovými! vystúpeniami.! Približne! po! roku! pobytu! v! Londýne! dal! Barnum! pre! svoju! zázračnú!

akvizíciu!zhotoviť!miniatúru!kočiara!s!erbom!(s!americkým!orlom!a!britským!levom,!vlajkami!oboch!

krajín!a!nápisom!Vpred!),!ktorý!sa!stal!obľúbeným!Tomovým!dopravným!prostriedkom.!Bol!ťahaný!

štyrmi! shetlandskými! poníkmi,! mal! svojho! kočiša! i! lokaja! ! a! slúžil! svojmu! pánovi! na! všetkých!

ďalších!turné!po!svete,!!aby!sa!zároveň!stal!aj!jeho!neodmysliteľným!symbolom,!čímsi!ako!“logom”.!!

Po! Londýne,! prišiel! na! rad! anglický! vidiek! a! po! ňom! Francúzsko,! kde! úspech! ! jeho! vystúpení!

prekonal! všetky! doterajšie.! Aj! tu! opakovane! navštívil! kráľovské! sídlo! v! Tuilerijskom! paláci,!!

zúčastnil! sa! viacerých! spoločenských!podujatí! ako!hosť! kráľovskej! rodiny.! ! Pre! vystúpenia!musel!

Barnum!prenajať!jedno!z!najväčších!miestnych!pódií!(tzv.!Musardova!sála)!a!aj!napriek!jeho!veľkej!

kapacite!boli!lístky!vypredané!pol!roka!dopredu.!!!!

!!!!!!!!!Pre! zvýšenie! atraktívnosti! svojich! vystúpení! sa! Tom! naučil! všetky! piesne! a! repliky! vo!

francúzštine! a! keďže! naozaj! preukázal! výrazný! herecký! talent,! ! hosťoval! aj! v! parížskom!

vaudevillovom!divadle.! ! !Nasledovalo!turné!po!Španielsku,!Belgicku!a!rozlúčku!s!Európou!zavŕšilo!

opakované!turné!po!Anglicku,!Škótsku!a!Írsku.!!!!

!!!!!!!!Barnum!aj!Thomb!sa!po!troch!rokoch!kočovného!života,!!v!roku!1847!vracali!späť!do!vlasti!ako!

boháči,! ktorých! pozná! takmer! celý! civilizovaný! svet.! ! O! vystúpenia! svetobežníka! začal! byť! v!

Barnumovom!Americkom!múzeu! ešte! väčší! záujem,! ako! na! začiatku! jeho! kariéry.! ! Barnum! si! po!

návrate!do!vlasti!!zapísal!tento!postreh:!“!Keď!Tom!Thumb!opúšťal!Ameriku,!bol!to!síce!roztomilý,!

ale! predsa! len! trochu! neotesaný! ! chlapec.! ! V! Európe! urobil! za! tie! tri! roky! neuveriteľné! pokroky.!

Prirodzenou! inteligenciou,! učenlivosťou! a! talentom! dokázal,! že! späť! do! Ameriky! sa! vrátil! ! ako!

vzdelaný,!distingvovaný,!rozhľadený!a!úspešný!mladý!muž,!hoci!bol!ešte!stále!chlapcom.!Cestovanie!

je! dobrou! školou,! ale! len! pre! toho,! kto! chce! niečo! vidieť! a! zažiť.! ! ! A! to! je! našťastie! prípad!Toma!

Thumba.! !Napriek!tomu,! !že!s!nami!po!celý!čas!chodil!aj! jeho!otec,! !z!ktorého!som!dokonca!spravil!

predavača! lístkov,! !vytvorilo!sa!medzi!nami!veľmi!zvláštne!puto.! !Akoby!som!bol! jeho!náhradným!

otcom.! ! !Aj!delenie!našich!honorárov!bolo!také!b!rodinné.!Delili!sme!sa!rovným!dielom.! !Polovička!

mne,!polovička!tebe”!(Barnum,!2000,!str.!254).!

!!Doma!v!Amerike!si!Barnum!s!Thumbom!doplnili!„zbierku”!návštev!na!najvyššej!úrovni,!keď!prijali!

pozvanie!prezidenta!Jamesa!K.!Polka!!do!Bieleho!domu.!!Otec!Toma!Thumba!počas!rokov!strávených!

na! cestách! so! svojím! synom!a! jeho! impresáriom!prejavil! podnikateľské! vlohy! a! prišiel! s! dobrými!

nápadmi,! keď! Barnum! uvažoval! nad! rozšírením! programu! o! ďalšie! atrakcie.! Spoločne! napokon!

vytvorili! projekt,! ktorý! bol! čímsi! ako! pojazdným! „! derivátom”! Barnumovho! Amerického! múzea.!!
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Nazvali!ho!„Barnumov!veľký!ázijský!komediantský!voz,!múzeum!a!manéž”.!!S!odstupom!času!sa!dá!

povedať,! ! že! tento!podnik!bol!vlastne! !priamym!predchodcom!najväčšej!cirkusovej!atrakcie!sveta,!!

legendárneho!cirkusu!Barnum!&!Bailey.!!Ale!ten!vznikol!až!na!sklonku!Barnumovej!podnikateľskej!a!

životnej!dráhy,!!o!viac!ako!dvadsať!rokov!neskôr.!!

!

Nová!promotérska!skúsenosť!–!operná!speváčka!Jenny!Lind!!

! !! !

!!!!!Podnikateľská!intuícia!P.!T.!Barnuma!niekedy!udivovala!nielen!jeho!okolie!či!konkurentov,!ale!aj!

jeho!samého.!!Keď!sa!kdesi!dočítal,!že!v!Európe!slávi!veľké!úspechy!švédska!operná!diva!Jenny!Lind!

(1820! –! 1887),! ! okamžite! sa! rozhodol,! ! že! jej! musí! urobiť! turné! v! Amerike.! ! ! Medzi! zábavným!

priemyslom!a!“vysokým”!umením!je!predsa!len!dosť!veľký!rozdiel!a!Barnum!sa!netajil!ani!tým,!že!

nie!je!muzikálny!a!vážnej!hudbe!vôbec!!nerozumie.!!!Svoj!zámer!začal!napriek!tomu!uskutočňovať,!s!

istým!!rizikom!hneď!na!začiatku.!!Lindovej!ponúkol!tisíc!dolárov!za!jedno!vystúpenie!–!a!pre!istotu!

si! ich! zahovoril! ! rovných! 150! b! ! a! to! skôr,! než! ju! vôbec! videl! na! vlastné! oči! alebo! počul! spievať.!!

Speváčka!si!však!túto,!!na!svoju!dobu!viac!ako!premrštenú!sumu!vypýtala!dopredu,!vraj!na!radu!jej!

manažérov,!ktorí!americkému!veľkopodnikateľovi!!príliš!nedôverovali.!!Svoju!žiadosť!však!oficiálne!

odôvodnila!najmä!tým,!že!potrebuje!promptne!peniaze!pre!svoju!charitatívnu!nadáciu,!ktorá!okrem!

iného!financovala!školy!!pre!chudobné!!deti!vo!Švédsku.!!Filantropickými!aktivitami!bola!Jenny!Lind!

v!Európe!známa!a!neskôr!sa!ukázalo,!!že!aj!táto!skutočnosť!kladne!ovplyvnila!!jej!vstup!na!americkú!

pôdu.!!!!Jej!požiadavka!bola!aj!pre!finančne!!zabezpečeného!podnikateľa!!náročným!sústom.!!Barnum!

väčšinu! svojich! ziskov! okamžite! premieňal! na! nové! a! nové! investície,! nehovoriac! o! veľkých!

nákladoch,! ktoré! ho! čakali! s! promotérskymi! aktivitami! a! ! vysokých! nákladoch! na! jeho! vlastné!!

živobytie.!!

!!!!!!!!!A! tak,! hoci! veľmi! nerád,! ! začal! zháňať! peniaze! aj! formou! pôžičiek.! ! Niekoľkotisícovú! sumu!

získal! aj! od! lokálneho! politika! z! Filadelfie,! ktorý! bol! presvedčený,! ! že! aura! zbožnej,! ! skromnej! a!



 

187"
 

zázračným!hlasom!obdarenej!ženy,!nezištne!pomáhajúcej!svojim!blížnym!a!chudobným,!ktorá!Jenny!

Lind!sprevádzala,!!môže!mať!dobrý!vplyv!na!morálku!amerických!občanov.!!Ako!sa!neskôr!ukázalo,!!

tomu!vplyvu!neunikol!ani!sám!Barnum.!!!

!!!!!!!!Turné! začalo! 11.! septembra! 1850! v! koncertnej! sále! Castle! Garden! a! na! predstavení! sa! zišla!

takmer!kompletná!newyorská!smotánka.!!Barnum!ani!tento!raz!nezabudol!na!cielený!!marketing!a!

PR!–!a!keďže!išiel!tak!trochu!aj!do!rizika,! !poistil!sa!dopredu!a!počas!celého!pobytu!Jenny!Lind!na!

území!Ameriky!mal!najatých!26!žurnalistov,!z!ktorých!časť!zaznamenávala!úspechy!jej!koncertov!a!

tá!druhá!pre!ňu!pripravovala!pôdu!v!každom!kúte!krajiny,! !kam!mala!na!svojom!turné!namierené.!!!

Barnumovi!na!dobrom!výsledku!mimoriadne! záležalo.! ! “Jenny!Lind!predstavuje! zvláštnu!kapitolu!

Barnumovej!podnikateľskej!anabázy.! ! !Išiel!do!rizika!a!keďže!naozaj!nechcel!nič!ponechať!náhode,!!

navštevoval! všetky! mestá! z! jej! koncertného! itinerára,! minimálne! pár! dní! dopredu,! aby! všetko!

klapalo!nielen!organizačne,!ale!aj!po!stránke!publicity!a!reklamy”Kunhardt,!1995,!Str.!210).!!!

!!!!!!!!Napriek! úspechom,! ktoré! sprevádzali! jej! turné,! spolupráca! Barnuma! a! Lind! vydržala! iba! čosi!

vyše! roka,! hoci! zmluvu!mala! po! prvom! roku! predĺženú! na!ďalší! rok.! ! ! Dôvody,! ktoré! uviedla! pri!

rozväzovaní!kontraktu!sa!z!dnešného!pohľadu!javia!takmer!absurdne.!!“Prekážala!jej!reklama,!!ktorá!

ju! sprevádzala! na! každom! kroku.! ! Vyrušovalo! ju! to,! ! mala! pocit,! že! čosi! také! k! nej! nepatrí”!

(Kunhardt,!1995,!str.!211).!!

!!!!!!!!Z!obchodného!hľadiska!však!mohli!byť!obaja!spokojní.! ! Jenny!Lind!počas!celého! turné,! !ktoré!

pozostávalo!z!95!koncertov!nakoniec!zarobila!350!tisíc!dolárov,!!Barnum!odhadom!500!tisíc.!!

!

Roky!útlmu!a!finančný!krach!

Meno! P.! T.! Barnuma! už! bolo! v! análoch! zábavného! priemyslu! zapísané! veľkými! písmenami! a!

podnikateľ!si!vybral!oddychový!čas.!!V!najbližších!rokoch!si!našiel!novú!záľubu:!!súťažné!výstavy!a!

prehliadky.!!V!krátkom!čase!zorganizoval!napríklad!výstavy!psov,!mačiek,!!vtákov,!kvetov!a!dokonca!

bábätiek,! !pričom!posledná!z!menovaných!súťaží!mala!niekoľko!kategórií,!ako!napr.:! !najtučnejšie!

bábätko,! ! bábätko! s! najkrajším! úsmevom,! ! ! najuplakanejšie! bábätko! a! pod.! ! V! roku! 1850! urobil!

zároveň! jedno! z! najhorších! životných! rozhodnutí.! ! Podpísal! dlžobné! úpisy! na! značnú! čiastku! pre!

veľkú! hodinársku! firmu! Jerome! Clock! Company! z! Connecticutu.! ! ! O! päť! rokov! neskôr! prišla!

katastrofa.!Firma!skrachovala!a!Barnum!prišiel!o!všetok!nadobudnutý!majetok.!!Reakcie!verejnosti!

boli! skôr! cynické! a! škodoradostné! a! jeho!meno! sa! na! istý! čas! stalo! synonymom!pre! podvodníka,!

ktorého! dohnala! vlastná! chamtivosť.! Americký! básnik! a! filozof! Ralph!Waldo! Emerson! na! margo!

Barnumovho! krachu! napísal,! že! “bohovia! sa! znovu! zviditeľnili”! a!mnohí! novinári! ho! komentovali!

slovami,! !že!Barnum!sa!stal!obeťou!toho!istého,!na!čom!zbohatol:! !ľudskej!(tentoraz!však!vlastnej)!
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hlúposti.! ! Keď! sa! o! Barnumovom! krachu! dozvedel! Tom! Thumb,! ! medzitým! prevádzkujúci! svoju!

vlastnú!show,! !napísal! svojmu!bývalému! impresáriovi! list,!v!ktorom! !mu!ponúkol!akýkoľvek!druh!

pomoci.!!„!Barnum!vtedy!Thumbovu!ponuku!odmietol,!ale!o!rok!neskôr!svoje!rozhodnutie!zmenil!a!

požiadal! malého! priateľa,! či! by! s! ním! neurobil! turné! po! Európe.! V! Londýne! hral! Tom! Thumb! v!

natrieskaných!sálach.!Noviny!o!ňom!písali,! že! je! to! stale! ten! roztopašný,! zábavný,!malý!nezmar.!S!

Barnumovou! spoločnosťou! napokon! precestovali! Britské! ostrovy,! Francúzsko! a! Holandsko.! Ku!

koncu!roka!1859!sa!vrátili!do!Spojených!štátov.!S!pomocou!Toma!Thumba!sa!Barnum!opäť!postavil!

na!nohy”!(Drimmer,!!1996,!str.!144).!

!!!!!!!Barnum! sa! usiloval! nabrať! druhý! dych! aj! spestrením! ponuky! vo! svojom! múzeu,! ! najmä!

vyhľadávaním! nových! atrakcií! do! svojho! bizarného! „kabinetu”! ľudí! s! anatomickými! a! inými!

anomáliami.!V!roku!1861!získal!ženubobryňu,! !vysokú!223!centimetrov!a!vážiacu!180!kilogramov,!

ktorá! si! získala! priazeň! divákov! svojou! peknou! tvárou! a! inteligenciou.! Barnum! ju! najčastejšie!

prezentoval!spolu!s!liliputánom!„Nuttom”,!ktorý!nahradil!slávneho!Toma!Thumba!v!časoch,!keď!sa!

osamostatnil.! S! touto! dvojicou! dokonca! navštívil! Abrahama! Lincolna! v! Bielom! dome.! ! Obzvlášť!

zaujímavým!!exponátom!bol!černoch!postihnutý!mikrocefalitídou,!menom!Zip!s!prezývkou!„Čobtob

je?”,! ! resp.! „! Opičí! muž”.! ! ! Na! jednom! starom! plagáte! z! Barnumovho! Amerického! múzea! vidno!

postavu! Zipa! v! scenérii! džungle.! ! Jeho! hlava! s! miniatúrnym! čelom! a! špicatým! vrcholom! lebky!

evokuje!ľudoopa.!!K!obrázku!pripojil!Barnum!senzačný,!ako!vždy!mystifikačný!text:!

!!“Zip! je! nepopísateľný! živočíšny! exemplár.! ! Bol! zajatý! skupinou! dobrodruhov,! ktorí! pátrali! po!

gorile.! ! Keď! skúmali! okolie! rieky! Gambia,! narazili! na! doposiaľ! neobjavený! živočíšny! druh.!!

Neobyčajných!tvorov!bolo!šesť!a!liezli!po!stromoch,!ako!to!robia!opice.!Lovcom!sa!napokon!podarilo!

uloviť! tri! exempláre! týchto! zvláštnych! tvorov,! ! ale! prežil! len! tento! jediný.! ! Keď! k! nám! prišiel,!

pohyboval!sa!iba!na!všetkých!!štyroch”!(Drimmer,!1996,!str.!251).!!

!!!!!! !! !!
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!!!!!!!!Zip!alias!“Čo!to!je?”!

!

!!!!!!!!!!!Zip!sa!v!skutočnosti!narodil!v!New!Jersey!(podľa!iných!prameňov!v!Brooklyne)!!a!jeho!údajná!

srsť! bola! iba! imitáciou.! ! Jeho! IQ! sa! pohybovalo! na! úrovni! imbecility,! ale! bol! schopný! naučiť! sa!

niekoľko!scénok!a!výstupov.! !Barnum!ho!uplatil,!aby!nikdy!neprezradil!miesto!svojho!narodenia!a!

pre!zvýšenie!atraktivity!a!tajuplnosti!jeho!pôvodu!naučil!Zipa!niekoľko!slov!v!nezmyselnom!jazyku,!

ktoré!občas!s!radosťou!vykrikoval!na!návštevníkov!múzea.!!

!

Koniec!Barnumovho!Amerického!múzea!

!!!!!!!!!V!roku!1861!vypukla!Americká!občianska!vojna,!známa!aj!ako!vojna!Severu!proti! Juhu.! !Proti!

sebe!sa!postavili!severné!štáty,!známe!tiež!ako!Únia!a!južné,!!označované!ako!Konfederácia.!!Medzi!

severnými! a! konfederovanými! štátmi! bol! priepastný! ekonomický! rozdiel.! Zatiaľ! čo! Únia!

disponovala!rozvinutým!priemyslom,!!ekonomika!juhu!bola!orientovaná!iba!na!poľnohospodárstvo,!

predovšetkým!na!pestovanie!bavlníka.! !Vlastníci!plantáží!využívali!na!prácu!černochov,!ktorí!mali!

štatút! otrokov! a! ich! majitelia! s! nimi! mohli! zaobchádzať! ako! s! tovarom.! ! Keďže! nový! prezident!

Spojených! štátov! amerických,! Abraham! Lincoln,! vystupoval! proti! otrokárstvu,! ! južné! štáty!

odpovedali!odtrhnutím!sa!od!Únie!a!zakrátko!vyvolali!prvý!ozbrojený!konflikt,!ktorý!výustil!do!štyri!

roky! trvajúcej! vojny.! ! Občianska! vojna,! respektíve! Barnumov! postoj! k! prezidentovi! Lincolnovi! a!

myšlienkam! Únie! poznamenala! aj! jeho! biznis.! V! novembri! roku! 1864! sa! do! New! Yorku!

nepozorovane!dostala!skupina!agentov!Konfederácie.!!V!ten!deň!zapálili!približne!dvadsať!veľkých!

budov,!zväčša!hotelov!v!oblastiach!Winter!Garden,!Niblo´s!Garden!a!North!River.!Ako!odplatu!za!to,!

že! Barnum! venoval! veľkú! finančnú! čiastku! na! podporu! Únie! a! jednoznačne! podporoval! politiku!

Abrahama!Lincolna,! ! jedna! zápalná! bomba! sa! “ušla”! aj! Barnumovmu!Americkému!múzeu.! ! Škody!

nakoniec!neboli! likvidačné,! !ale!v!najbližších!rokoch!akoby!sa!oheň!stal!Barnumovým!nepriateľom!

číslo!jeden.!Ďaleko!ničivejší!požiar!–!tentoraz!spôsobený!technickou!haváriou!v!strojovni!–!zachvátil!

budovu!múzea!o!rok!neskôr,!13.!júla!1865.! !V!tomto!prípade!si!už!živel!vyžiadal!aj!ľudské!životy!a!

zničil!veľké!množstvo!exponátov,!pričom!tamer!celá!budova!bola!po!požiari!v!havarijnom!stave.!!Za!

rekordne! krátky! čas! –! po! štyroch! mesiacoch! –! spustil! Barnum! prevádzku! znovu,! hoci! v!!

redukovanom!režime.! ! !Tretí!úder!ohňa,! v! roku!1868!dal! záverečnú!bodku!za! jednou!významnou!

etapou! Barnumovho! profesijného! života.! ! Rezignovane! oznámil,! že! posledný! požiar! berie! ako!

znamenie,!!aby!sa!pobral!do!zaslúženej!penzie!a!užíval!si!konečne!jeseň!života.!!!!!!!!!

!
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!“Najväčšia!show!na!Zemi”!

!

!!!!!!!!!!!Namiesto! odpočinku! ! sa! však! už! o! tri! roky! púšťa! do! jedného! z! najväčších! ! dobrodružstiev!

svojho! života.! ! V! roku! 1871! zakladá! vo! Wisconsine! spoločne! s! podnikateľom! Williamom!

Cameronom!Coupom!cirkus,!ktorý!sa!o!pár!rokov!stane!naozaj!svetovou!atrakciou.! ! Jeho!pôvodný!

názov! znel:! ! “P.! T.! Barnumovo! veľké! putovné!múzeum,! ! zverinec,! karavan! a! hipodrom”.! ! ! Išlo! o!

vyskúšaný!!model!klasického!putovného!cirkusu,!ktorého!súčasťou!bola!aj!Barnumom!zdokonalená!

“freakshow”! a! množstvo! ďalších! varietných! atrakcií.! ! V! priebehu! rokov! sa! názov! cirkusu! menil,!

rovnako!!ako!sa!menili!Barnumovi!spoločníci.!Najvýznamenjšia!zmena!nastala,!keď!sa!v!roku!1881!

Barnum! spojil! s! podnikateľmi! Jamesom! Baileym! a! Jamesom! L.! Hutchinsonom.! ! Vtedy! sa! názov!

cirkusu!premenil!na!čosi!ako!slogan,!ktorý!by!sme!z!dnešného!pohľadu!mohli!nazvať!aj! claimom:!

“Barnumova! najväčšia! show! na! Zemi”! neskôr! už! len! v! skrátenej! verzii! “Barnumov! a! Baileyho!

cirkus”.!!!

!!!!!!!!!!!

!
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Parody!of!Jenny!Lind's!first!American!tour!for!P.T.!Barnum,!New!York!City,!October!1850!

!

Cirkus! bol! čo! do! počtu! účinkujúcich! (či! už! cvičených! zvierat! alebo! ľudského! personálu)! naozaj!

najväčším! vo! svojej! dobe,! ale! punc! “najväčšej! show”! mu! pochopiteľne! bolo! treba! vyrobiť! aj!

prostredníctvom!marketingu.!!V!ňom!už!!Barnum!vynikal!dávno!pred!spustením!atrakcie!a!niektoré!

z!metód!iba!zdokonalil!či!inovoval.!!Na!konci!kariéry!!mal!už!okolo!seba!platených!profesionálov:!!od!

výroby!propagačných!materiálov!až!po!styk!s!verejnosťou!a!dokonca!aj!“hovorcov”!cirkusu.!!!

!!!!!!!!Napriek!pokročilému!veku!a!únave!z!nepriazne!osudu,!ktorá!ho!postihla!v!minulej!dekáde!jeho!

profesionálnej! kariéry,! ! s! vášnivým! zaujatím! stále! vymýšľal! nové! a! nové! spôsoby,! ! ako!

prostredníctvom!publicity!a!strategicky!riadeného!PR!dosiahnuť!celosvetovú!znalosť!svojej!značky.!!

Svôj! povestný,! “barnumovsky”! mystifikačný! ostrovtip! uplatnil! napríklad! pri! získaní! jednej! z!

najpopulárnejších!akvizícií!cirkusu,!slona!menom!Jumbo.!!Z!tohto!afrického!zvieraťa,!vysokého!štyri!

metre,!!ktorého!meno!je!odvodené!od!svahilského!slova!jambe!(v!preklade!pozdrav,!podobný!nášmu!

ahoj)!ale!aj!jumbe!(šéf)!sa!čoskoro!stal!miláčik!publika!a!na!istý!čas!aj!vizuálny!symbol!cirkusu.!!!

!!!!!!!!Barnum! kúpil! zviera! v! londýnskej! ZOO,! ! kde! patrilo! k! jednému! z! mnohých! exemplárov.!!!

Impresário!Barnumovho! formátu!však!potreboval!urobiť!zo!slona!naozaj!výnimočný!kus!a!okrem!

fascinujúcoho! príbehu! a! atraktívneho! rodokmeňa! mu! pomohol! k! získaniu! slávy! použitím!

vyskúšanej!a!fungujúcej!negatívnej!publicity.!!U!britských!novinárov!si!zaplatil!kampaň,!namierenú!

proti!sebe.!!V!redakčných!príspevkoch!sa!umelo!vytvorila!hystéria,!ktorá!mala!v!čitateľoch!vyvolať!

pocit,! že! bezohľadný! americký! podnikateľ! berie! Angličanom! a! najmä! ich! deťom! najobľúbenejšie!

zviera!z!ich!zoologickej!záhrady.!Podľa!Kunhardta!sa!!nakoniec!v!tejto!“antibarnumovskej”!kampani!

dokonca!objavila!aj!informácia,!z!ktorej!vyplynulo,!že!tisícky!detí!z!celej!Británie!písali!rozhorčené!a!

srdcervúce!listy!samotnej!kráľovnej!Viktórii,!aby!zastavila!tento!zločin”!(Kunhardt,!1995,!str.!299).!

V! deň,! keď! Jumbo! vstúpil! na! americkú! pevninu,! vyšli! v! londýnskej! tlači! príspevky,! palcovými!

titulkami! vyzývajúce:! „! Vráťte! Jumba! domov!”! Americkí! občania,! ! masírovaní! propagandou! voči!

Veľkej!Británii!ako!najväčšiemu!konkurentovi!vo!všetkých!oblastiach!ekonomického,!spoločenského!

a!politického!života,!!!pochopiteľne!vítali!Jumba!ako!veľmi!cennú!korisť.!!!

!!!!!!!!!!Svetovú!slávu!si!Barnumov!a!Baileyho!cirkus!vydobyl!!aj!vďaka!svojej!“mobilite”,! !ktorá!sa!na!

konci! 19.! storočia! ukázala! byť! azda! najväčšou! konkurenčnou! výhodou.! ! Kočovné! cirkusy! vďaka!

nízkej! kvalite! komunikácií,! ! vysokým! prepravným! nákladom! a! ďalším! obmedzeniam! málokedy!

prekračovali!hranice!štátov!a!už!vôbec!nie!kontinentov.!To!všetko!malo!prísť!až!s!20.!storočím.!!

!!
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! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Barnumov!a!Baileyho!cirkus!b!plagáty!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!Barnum! sa! pri! zakladaní! cirkusu! obklopil! tímom! spolupracovníkov,!mladším!o! jednu! až! dve!

generácie,! teda! ľudmi,! ktorých! mentálna! výbava! už! patrila! epoche! prešľapujúcej! za! dverami.!!

Najvhodnejšou! komunikáciou! boli! železnice! a! tak! bolo! treba! vytvoriť! špeciálny! typ! vagónov,!

upravený! na! prepravu! zvierat! a! zložitých! konštrukcií,! kulís! a! pod.! ! Barnumov! cirkusový! „! vlak”!

pozostával! takmer! zo! sedemdesiatich! vagónov! a! bol! sám! o! sebe! atrakciou,! na! ktorú! netrpezlivo!

čakali!tisícky!divákov!v!každom!americkom!či!európskom!meste,!!kam!cirkus!zavítal.!!!

!!!!!!!!!!!Netreba! azda!podotýkať,! že! exteriéry! vlakovej! súpravy! vykazovali! všetky! znaky!moderného!

brandingu.! Technickou! a! produkčnou! stránkou! fungovania! cirkusu! sa! teda! zaoberali! Barnumovi!

spoločníci.! ! On! sám! v! podstate! vstupoval! iba! do! záležitostí! marketingu! a! programovej! skladby.!!!

Ďalšou! z! inovácií,! ! ktorá! sa! viaže! k! cirkusu,! je! vydávanie! špeciálnych! novín,! ! ktoré! si! s!

niekoľkodňovým!predstihom!mohli!kúpiť!v!príslušnej!jazykovej!mutácii!obyvatelia!miest,!!kde!mal!

cirkus! ! namierené.! ! ! Noviny! nielenže! propagovali! najväčšie! atrakcie,! ! popísané! s! nadsadením! a!

gustom!beletristu,!ale!zároveň!upozorňovali!publikum!na!jednu!z!výnimočností!podujatia:! !“Každé!

naše! predstavenie! je! jedinečné! a! neopakovateľné.! ! Napríklad! z! kúskov,! ktoré! stvára! miláčik!

obecenstva,!slon!Jumbo,!uvidí!obyvateľ!vášho!mesta!iba!časť,!ktorú!ale!nevidel!nikto!iný!pred!ním!a!

neuvidí!nikto!po!ňom.!Ovláda!totiž!toľko!zázračných!kúskov,!že!ich!musíme!nášmu!ctenému!publiku!

starostlivo! dávkovať.! ! Ak! by! ste! chceli! vidieť! viac,! !milí! diváci,! !museli! by! ste! putovať! s! nami! do!

ďalších!miest,! ! kde! Jumbo!odhalí!ďalšie! a!ďalšie! zo! svojích!mimoriadnych! schopností”! ! (Barnum,!!

2000,!str.!316).!!!
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!!!!!!!!!!Slávny!Barnumov!a!Baileyho!cirkus!šťastne!prežil!eskapády!20.!storočia!!a!funguje!dodnes,!!po!

vstupe! viacerých! vlastníkov! pod! trochu! komplikovaným! názvom:! “Ringling! Bros! and! Barnum! &!

Bailey.!!Zo!sloganu!“Najväčšia!show!na!Zemi”!sa!naozaj!stal!claim,!!ktorý!je!dnes!súčasťou!firemného!

loga.! ! V! Náprstkovom! múzeu! v! Prahe! vlastnia! zachovaný! exemplár! plagátu,! ktorý! v! pražských!

uliciach! pozýval! obyvateľov! mesta! na! svetovú! atrakciu! menom! Najväčšia! show! na! zemi.!!

Legendárny!cirkus!tu!mal!zastávku!v!lete!roku!1901.!!Na!štítku,!ktorý!je!umiestnený!vedľa!plagátu!

sa!okrem!iného!píše,!že!česká!tlač!sa!na!margo!opulentnej!!

reklamnej!kampane!vyjadrila,!že!vo!svete!je!už!slovo!reklama!synonymom!“barnumovčiny”.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Barnumove!!“cirkusové”!noviny!

!
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Z!ďalších!aktivít!P.!T.!Barnuma!!

!!!!!!!!!!Okrem!činností,!ktoré!súviseli!s!podnikaním!vo!sfére!zábavného!priemyslu!a!marketingom,!!by!

sme!sa!aspoň!marginálne!chceli!dotknúť!aj!ďalších!aktivít!P.!T.!Barnuma.! !V!prvom!rade!je!to!jeho!

príležitostná!spisovateľská!činnosť!(aj!keď!sa!asi!viac!žiada!označenie!publicistická).!!!

!!!!!!!!!!Tú!môžeme!rozdeliť!na!niekoľko!prác!memoárového!charakteru!a!diela,!ktoré!by!sme!žánrovo!

mohli! zaradiť! do! motivačnej! literatúry.! ! Za! všetky! treba! spomenúť! aspoň! autobiografický! titul:!!

Život!P.!T.!Barnuma:!Vlastnými!slovami,!publikovaný!v!roku!1885!a!odvtedy!vydaný!mnohokrát!v!

ďalších,! autorom! doplnených! či! upravených! vydaniach.! ! Z! komerčného! pohľadu! najúspešnejším!

titulom!–!nepochybne!aj! vďaka!mnohosľubnému!názvu,! ! je!kniha!Umenie! zarábať!peniaze! z! roku!

1880.! ! Vo! svojej! dobe! išlo! o! bestseller,! napriek! tomu,! že! väčšina! čitateľov! v! ňom! zrejme! nenašla!

presne!to,!čo!hľadala:!!teda!nejaký!instantný!návod,!ako!prísť!k!veľkým!peniazom,!podľa!možnosti!

ľahko! a! rýchlo.! ! V! skutočnosti! ide! skôr! o! zbierku! bonmotov! a! sentencií,! napísanú! človekom,!!

zvyknutým!celý! život! zabávať!ale!aj! zveličovať.! !Nemožno! jej! však! rozhodne!uprieť!aj! zmysel!pre!

absurdný!humor,!iróniu,!sarkazmus!a!vzácny!dar:!nebrať!sa!príliš!vážne.!!

!!!!!!!!!!!V! šesťdesiatych! rokoch! 19.! storočia! sa! pokúšal! o! politickú! kariéru! na! lokálnej! úrovni.! Dve!

volebné! obdobia! strávil! v! zákonodarnom! zbore! Connecticutu! za! Republikánsku! stranu.! ! S!

ratifikáciou!13.!dodatku!k!Ústave!Spojených!štátov!amerických!ohľadom!otroctva!a!afrobamerického!

volebného!práva!Barnum!predstúpil!pred!zákonodarcov!so!slovami:!„S!ľudskou!dušou,!ako!ju!stvoril!

Boh!a!pre!ktorú!zomrel!Kristus,!je!neradno!si!zahrávať.!Môže!byť!v!tele!Číňana,!Turka,!Araba!alebo!

Hotentóta!–!stále!je!to!nesmrteľná!ľudská!duša”!(Reiss,!!2001.!Str.!99).!!Ako!starosta!Bridgeportu!v!

Connecticute! sa! v! roku! 1870! zaslúžil! o! zlepšenie! dodávok! pitnej! vody,! rozširovaní! pouličného!

plynového! osvetlenia! a! bol! medzi! zakladateľmi! miestnej! nemocnice.! ! Zo! súkromných! peňazí!

prispieval! veľkými! čiastkami! charitatívnym! organizáciám,! okrášľovacím! spolkom! a! horlivo!

propagoval! a!podporoval! boj! proti! alkoholizmu!a!prostitúcii.! !Mimoriadne! aktívny!bol! aj! jeho!boj!

proti!fenoménu!špiritizmu,!ktorý!sa!v!druhej!polovici!19.!storočia!!stal!doslova!módou!–!rovnako!v!

nižších!ľudových!vrstvách!ako!medzi!vyššou!spoločnosťou.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Záver!

!!!!!Barnum! sa! spoločne! so! svetoznámym! iluzionistom,! ! “géniom! útekov”! Harrym! Houdinim,! stal!

doslova! lovcom! falošných! médií,! ktoré! na! špiritistických! seansách! predstierali! komunikáciu! s!

dušami! mŕtvych! a! kúsky! gázy! vydávali! za! ektoplazmu,! čo! mala! byť! látka! reprezentujúca! jediný!

hmotný! dôkaz! skutočnej! komunikácie! medzi! naším! svetom! a! zásvetím.! ! Barnumovo! horlivé!

prenasledovanie! podvodníkov! mu! samozrejme! vynieslo! aj! ostrú! vlnu! kritiky,! ! keďže! veľká! časť!
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americkej! populácie! na! čele! s! intelektuálmi,! mala! práve! Barnuma! zaradeného! v! kategórii! ľudí!

podnikajúcich!vo!sfére,!!kde!sú!podvody!nástrojom!výroby!zisku.!!!

!!!!!!!!!!

!!!!!!!!Z!viacerých!!Barnumových!aktivít,!ktoré!vývíjal!v!zrelom!a!staršom!veku!však!vyplýva,!!že!začal!

svoje!meno!intenzívne!očisťovať!od!nánosu!insinuácií!a!pejoratív,! !ktoré!sa!s!ním,!často!zaslúžene,!!

spájali.! ! !Svedčí!o! tom!mimochodom!aj!mimoriadne!štedrý! finančný!dar!vo!výške!50!tisíc!dolárov,!!

ktoré! v! roku! 1883! venoval! na! výstavbu! prírodopisného!múzea! Katedry! prírodných! vied! v! areáli!

Tuftskej! univerzity! ! v! štáte! Massachusetts.! ! Jedno! mu! určite! nemožno! uprieť.! ! „! To,! že! nebol! z!

dnešného! pohľadu! ´najetickejší´! mu! môžeme! smelo! odpustiť! pri! tom! všetkom,! čo! pre! reklamu!

urobil”(Horňák,!2010,!!str.136).!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!

!!!!!!!Phineas!Tyalor!Barnum! zomrel! v! spánku!7.! apríla! 1891! a! je! pochovaný! v!Bridgeporte! v! štáte!

Connecticut,!na!cintoríne,!ktorý!sám!navrhol.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
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