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Editorial-
-

 

 

 

 

Milí'čitatelia,'

'

predkladáme'Vám'ďalšie'periodikum,'ktoré'Katedra'marketingovej'komunikácie'

FiF'UK'vydáva'vo'svojej'vlastnej'réžii'(v'tomto'roku'vydávame'aj'zborník'Reklama'14,'

ktorý'má'tiež'ročnú'periodicitu'a'venuje'sa'prevažne'otázkam'histórie'a'teórie'reklamy).'

Zborník' vedeckých' štúdií' pre' otázky' histórie' a' teórie' marketingovej' komunikácie' vo'

vzťahu' k' médiám' Marketingová- komunikácia- a- médiá- 13' je' súhrnom' vedeckých'

poznatkov' pracovníkov' katedry' a' jej' spolupracovníkov' –' predovšetkým' tých,' ktorých'

zaujíma' akcelerácia' poznatkov' v' odbore' a' ktorí' pomáhajú' tomuto'mladému' odvetviu'

začleniť' sa'medzi' seriózne' vedecké' disciplíny.' Katedra'má' nových' doktorandov,' ktorí'

študentom' prezentujú'svoje' poznatky' z'oblasti' marketingovej' komunikácie,' ale' najmä'

z'oblasti' využívania' nových' komunikačných' nástrojov' a'technológií.' Naše' najnovšie'

poznatky'reflektujeme'vo'vzťahu'k'reklame,'public'relations,'a'k'iným'moderným'vedám'

ako' sú' psychológia,' sociológia,' neurológia' a' ďalšie,' pretože' moderná' marketingová'

komunikácia'má'interdisciplinárny'rozmer.'Usilujeme'sa'poukazovať'na'súčasné'trendy'

v' odbore,' na' nové' formy' komunikácie' prostredníctvom' sociálnych' sietí,' virálneho' a'

wordaofamouth'marketingu,'online'marketingu,'guerrilla'marketingu,'neuromarketingu'

a'pod.'Tendencia'hľadať'spomínané'netradičné'postupy'vznikla'na'základe'poznania,'že'

medzi' reklamným' zásahom,'priamym' a'nepriamym' ekonomickým' efektom' (zvýšeným'

predajom,' zmenou' imidžu' značky,' loga' či' produktu/služby,' ich' fixáciou' vo' vedomí'

a'podvedomí' recipienta...)' jestvuje' priamy' súvis.' Marketingoví' praktici' začali'

akceptovať,'že'na'analýze'značky'a'jej'účinnosti'môže'participovať'aj'neurobiológia'a'na'

jej' základoch' sa' konštituoval' neuromarketing.' Rovnako' sa' rozšírilo' spektrum'

matematických' modelov' konzumentského' správania,' multidimenzionálne' škálovacie'

postupy'pri'zisťovaní'výkonnosti'značky'(brand'metrics),'zisťovania'imidžu'značky'atď.'

Porovnaním'výsledkov'exploračných'metód'a'použitia'metódy'magnetickej' rezonancie'
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pri' vnímaní' emocionálneho' prežívania' reklamy' sa' ukázalo,' že' hoci' recipienti' slovne'

vyjadrovali' k'predloženej' reklame' negatívne' záznamy,' aktivity' ukazovali' na' silné'

pozitívne'emocionálne'prežívanie.''

Aj'to'je'témou'príspevkov'vedcov,'pedagógov'a'doktorandov'v'našich'zborníkoch.'

'

V'kontexte'šírenia'nových'mediálnych'nosičov'vydávame'tento'zborník'na'CD'a'

želáme'mu,'aby'si'našiel'medzi'odborníkmi'a'študentmi'svojich'priaznivcov.'''''''''''''''''''''''''''''

'

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''PhDr.'Eva'Vopálenská,'PhD.'

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Bratislava'2014'
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Kreativita-reklamy-v-retrospektíve 
Creativity-of-advertising-in-retrospect 
-
-
prof.&PhDr.&Pavel&Horňák,&CSc.&

-

Kreativita- pre- vyvolených- v-čase- antiky,- pod- dozorom- cirkvi- za- feudalizmu,- alebo-

v-rámci- ideológie- politickej- strany- nie- je- skutočnou- kreativitou.- Tá- potrebuje- byť-

slobodná-a-bez-obmedzení…-

-

Abstrakt:' Pre' správne' pochopenie' súčasného' kontextu' reklamy' a'kreativity' je'

dôležitý'aj'pohľad'na'historické'aspekty'kreativity.''Je'to'pohľad'na'históriu'jej'podstaty'a'

na' náčrt' kreativity' skutočných' tvorivých' géniov' svojej' doby.' Špecifikácia' niektorých'

druhov' kreativity' a'základných' vlastností' tvorivých' osobností' tieto' časti' dopĺňajú.'

V'historickej'analýze'nachádzame'korene'spojenia'týchto'dvoch'aktivít,'ale'umožňuje'nám'

to'aj'formulovať'trendy'reklamnej'kreativity'v'budúcnosti.'

Kľúčové-slová:-kreativita,'historické'aspekty,'historická'analýza,'trendy'

-

Abstract:! For$ a$ proper$ understanding* of* the* current* context* of* advertising* and*
creativity)is)also)important)insight)into)the)historical)aspects)of)creativity.)It)is)the)view)of)
the$history$of$ its$nature$ and$on$ the$outline$of$ the$ creativity$of$ real$ creative$ geniuses$of$
their& time.&Specification+of+certain+kinds+of+creativity+and+ fundamental+characteristics+of+
creative(personalities(complement( these(parts.( In( the(historical(analysis(we(can( find( the(
roots%of%connection%between%these%two%activities,%but%it%also%allows%us%to%formulate%trends&
of#creativity#in#advertising#in#the#future.'

Keywords:*creativity,'historical'aspects,'historical'analysis,'trends-

'

'„Na'počiatku'stvoril'Boh'nebesia'a'zem.“'1'Za'šesť'dní'stvoril'nebo,'zem,'moria,' lesy,'

zvery' i'človeka.' S'prvotnou' kreativitou' sa' stretávame' teda' už' na' samom' počiatku.'

Naznačuje' to' veľa' bez' ohľadu' na' našu' vieru.' Predovšetkým' to' podčiarkuje' význam'

kreativity,'

                                                
1 Genesis – prvá kniha Mojžišova... 
2  https://www.google.sk/search?tbm=isch&tbs=rimg%3ACZLe3fhWSGHAIjiLdaW9dqcgIEvGV 
3SITCHIN, Z. Dvanáctá planeta. Praha : Dobra, 2006. ISBN 8086459500.  
4  https://www.google.sk/search?tbm=isch&tbs=rimg%3ACZLe3fhWSGHAIjiLdaW9dqcgIEvGVqdu 
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bez' ktorej' by' nevznikalo' nič' nové.' A'keby' nevznikalo' nič' nové,' tak' by' nakoniec'

nezostalo'vôbec'nič.' 'Okrem'toho'však'vidíme'aj'magickú'silu'prvenstva'v'tvorbe.'Ak'ste'

vo' svojej' tvorbe' prvý,' tak' máte' neopakovateľnú' možnosť' zažiť' čaro' panenskej,'

pionierskej' tvorby'a'jej'výsledok,'ktorý'nie' je' s'ničím'porovnateľný,' teda' je'originálny'–'

nový,' pôvodný,' svojský...' Evidentné' je' v'tvorbe' teda' aj' prepojenie' významov' slov' prvý'

a'nový.'Spájajú'sa'vo'forme'skutočnej'kreativity,'ktorá'je'tvorivá'predovšetkým'tým,'že'je'

prvá,'nová,'originálna...'

''

''O'zrode' kreativity' chceme' hovoriť' len' z'troch' uhlov' pohľadu.' Je' ich' totiž' ako' to'

v'kreativite'má' byť' a' „N“!' No' to' by' bolo' na' pár' knižiek.' Takže' len' tri.' Je' to' pohľad' na'

históriu' jej' podstaty' a' na' náčrt' kreativity' skutočných' tvorivých' géniov' svojej' doby.'

Doplnením'je'prognóza'trendov'v'tejto'oblasti. 

''''''''''

''''''''
Obr.'1'a''stránky'z'Biblie2'

'

1 Historické-metamorfózy-kreativity-

Najväčšou-reklamnou-kampaňou-v-dejinách-ľudstva-bol-príbeh-Ježiša-Krista.-Jej-

posolstvom-bol-univerzálny-slogan:,,-Milujte-sa-navzájom-"a-pozoruhodné-logo:-kríž.-

Oliviero-Toscani-

-

                                                
2  https://www.google.sk/search?tbm=isch&tbs=rimg%3ACZLe3fhWSGHAIjiLdaW9dqcgIEvGV 
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''''''Aby' mohlo' niečo' niekedy' vzniknúť,' tak' musela' existovať' kreativita.' Odjakživa.'

Lebo'veď,'ak'si' ju'definujeme'ako'tvorivosť,' tak' je' to'práve'ONA,'ktorá'stvorila' to,'čo' je'

okolo'nás.'Nechajme'aj'tu'priestor'variantom.''

'''''Prvým' (variantom)' je' ' samozrejme' Biblia,' ktorá' nám' povie' ako' vznikol' svet'

z'Božskej'kreativity,'ako'za''sedem'dní'stvoril'Boh'nebo,'vodu'i'zem...'A'potom'aj'nás.'Ak'

necháme' vedľa' teóriu' veľkého' tresku,' tak' druhý' variant' predstavuje' Darwinova' teória'

o'vývine'druhov.'Škodoradostne'by'sme'mohli'dodať,'že'máme'na'výber.'Či'chceme'byť'

božími'deťmi'alebo'radšej'potomkovia'opíc...'No'je'tu'aj'tretia'alternatíva.'Teória'Zecharia'

Sitchina' a' záhadné' vysvetlenie' pôvodu' našich' predkov' z'kolísky' civilizácie.' Áno,' boli' to'

Sumeri.'5000'rokov'pred'naším'letopočtom.'Pred'Rímom,'pred'Egyptom,'pred'časmi'keď'

existovala' kreativita,' obchod' a'teda' aj' reklama...' Podľa' Sitchina3' sme' deťmi'

mimozemšťanov.' Súdny' človek' by' sa' mohol' zasmiať,' no' keď' si' uvedomí' fakt,' že'

v'britskom' múzeu' nájdeme' artefakty,' ktoré' uvádzajú' všetky' planéty' našej' slnečnej'

sústavy,' tak' sa'nám'možno'zastaví'dych...' 5000' rokov'pred'naším' letopočtom'vedeli' to,'

načo'naši'vedci'prichádzali'stáročia'po'nich.'Kopernik,'či'Galileo,'objavy'planét,'či'krivky'

našej'zeme,'ktoré'poznali'Sumeri'už'dávno.'Od'koho???'

 Zmyslom' hry' však' nie' je' vonkoncom' presviedčať' čitateľa' o'pravdivosti' niektorej'

z'teórií.' Isto' ich' je' omnoho' viac' a'je' len' na' ňom,' ktorú' cestu' si' zvolí.' Podstatou' je' však'

práve'to,'že'keby'bol'pravdivý'hociktorý'z'uvedených'variantov,'resp.'množstvo'iných,'tak'

za-všetkým,-čo-je-okolo-nás-stojí-kreativita.-Kreativita,-ktorá-stvorila-z-ničoho,-či-z-

niečoho-niečo.-

 Či'už'Eva'kreatívne'odtrhla' jablko'a'podala'ho'Adamovi,' či' už'praveký' človek'vzal'

palicu,'aby' to' jablko'dosiahol'a'vynašiel' tak'pracovný'nástroj,' alebo'vesmírni'predkovia'

dali' do' pohybu'koleso' dejín,' z'nášho'hľadiska' to' dôležité' byť' nemusí.' Lebo' za' všetkým'

stojí' tvorba' –' kreativita.' Myšlienková,' fyzická' vo' všetkých' jej' oblastiach,' s'ktorými' sa'

s'ňou'stretávame'dnes.'V'podobe'zrodu'niečoho,'čo'vidíme'okolo'seba.''

' '

 Z'hľadiska' histórie' možno' tvorivosť' chápať' podľa' jednotlivých' spoločenskoa

ekonomických' formácií' v'oblasti' myslenia,' procesu' i'výsledkov' snaženia.' Ak' berieme'

vymedzené'okruhy'(umenie,'objavy'–'vynálezy,'humor,'reklama),'tak'sú'to'predovšetkým'

tieto:''

'

                                                
3SITCHIN, Z. Dvanáctá planeta. Praha : Dobra, 2006. ISBN 8086459500.  
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 1.1- Praveká- kreativita& –' sa' pohybuje' predovšetkým' v'oblasti' vynálezov,' resp.'

objavov.' Myslenie' druha' homo' sapiens' však' napriek' označeniu' sapiens' malo' veľmi'

ďaleko' od' vedeckého' a'preto' objavy' boli' skôr' viac' menej' utilitaristického' charakteru.'

Objavenie'ohňa,'pascí'na'mamuty,'či'bojových'zbraní'však'boli'užitočné'pre'celé'rodové'

zoskupenie.'Praveké'maľby'napriek' ich' forme'slúžili' skôr'magickým'rituálom,'preto' ich'

do'oblasti'umenia'neradíme.'Humor'pravekého'človeka'nepoznáme'(iba'ak'vo'vtipoch'J.'

W.'Nepraktu),'no'a'keďže'praveký'človek'bol'aj'výrobca'i'spotrebiteľ,'tak'svojmu'tovaru'

reklamu'robiť'nemusel.'To'až'neskôr'v'spojitosti's'výmenným'obchodom'(reklama'od'úst'

k'ústam,'bubny,'ohne).''

'

-

-

Obr.'2'–'Pravek'a'Neprakta4'

-

 1.2' ' Staroveká- kreativita' –' je' však' excelentným' príkladom' rodiacej' sa' vyspelej'

kreativity,' ktorú' dokumentujú' diela' naozajstných' majstrov' v'oblasti' filozofie,' politiky,'

histórie,' matematiky,' medicíny,' ale' aj' literatúry,' sochárstva,' malieb,' divadla...' Rozvoj'

kreativity' bol' v'porovnaní' s'inými' etapami' nesmierny' a'kľúčový' pre' jej' ďalšie'

napredovanie.' ' No' nielen' v'oblasti' umenia,' či' objavov.' Humor' reprezentuje' napríklad'

komédia' ako' časť' antickej' divadelnej' tvorby.' A'práve' do' tohto' obdobia' zaraďujeme' aj'

zrod'reklamy,'ktorá'sprevádzala'vznik'a'rozvoj'obchodu,'aby'sa'stala' jeho'nevyhnutnou'

súčasťou.' Vystavovanie,' vývesné' štíty,' výrobné' znaky' a'vyvolávači' staroveku' a'antiky'

zvlášť'v'kontexte's'obchodom'dali'základný'stimul'rozvoju'reklamy'v'ďalších'rokoch.''

'

-- 1.3--Stredoveká-kreativita'–'od'zániku'Západorímskej'ríše'až'po'objavenie'Ameriky'

bola'po'antickej'kultúre'skôr'krokom'späť,'hlavne'spočiatku.'Z'tohto'obdobia'datujeme'aj'

                                                
4  https://www.google.sk/search?tbm=isch&tbs=rimg%3ACZLe3fhWSGHAIjiLdaW9dqcgIEvGVqdu 



 9'

zánik'mayskej'civilizácie'(matematika,'vynájdenie'presného'kalendára).''Tisíc'rokov'sa'na'

našom'území'nieslo'v'znamení'vzniku'a'rozvoja'kresťanstva'a'feudálnej'spoločnosti,'ktoré'

nadviazanie'na'kultúru'antiky'v'Európe'výrazne'brzdilo.'Literatúra'(životopisy'svätých),'

hudba' (cirkevné' spevy,' ale' aj' trubadúrske' spevy),' architektúra' a'sochárstvo' (stavba'

kostolov' v'románskom'štýle' a'sôch' svätých)'bola' v'rukách' cirkvi' a'šľachty.'Výtvory'boli'

viac' menej' anonymné.' Rozvíjala' sa' skôr' matematika,' gramatika,' astronómia.' Z'oblasti'

vynálezov' možno' spomenúť' azda' len' veterné' mlyny' či'buzolu.' Slobodným' vedeckým'

objavom,'či' filozofickým'teóriám'stála'v'ceste'horiaca'hranica'pre'kacírov.'Reklama'bola'

tiež' obmedzená' vplyvom' kvality' obchodu,' rozvíjali' sa' skôr' staré' formy' a'metódy'

(vystavovanie...).' Prelomom' bolo' dvanáste' storočie' (napr.' založenie' kresťanskej'

univerzity'v'Bologni),'ale'najmä'vynález'kníhtlače'(pohyblivej'sadzby)'Guttenbergom.'

' 

 1.4- Novoveká- kreativita' –' Guttenbergov' vynález' ovplyvnil' vďaka' kvalite' tlače,'

resp.'obrovskému'množstvu'vytlačených'exemplárov'všetky'odbory'ľudskej'činnosti,'teda'

aj' vedy' a'umenia.' Renesancia' spolu' s'humanizmom' ovplyvnila' pozitívne' kreativitu' vo'

všetkých' jej' oblastiach.' Zámorské' objavy' a'ekonomická' prosperita' Talianska' priniesla'

návrat'k'antickým'vzorom'celej'Európe.'Rozvoj'umenia'potvrdzujú'v'širšom'spektre'mená'

ako' Leonardo' da' Vinci,' Michelangelo' Buonarotti,' či' William' Shakespeare.' Prvý' z'nich'

dokonca'v'spojení'obidvoch'základných'oblastí'kreativity'–'umenia' i'vedeckých'objavov.'

Oblasť'humoru'dokumentuje'aj'to,'že'sa'komédia'stala'práve'v'tomto'období'aj'literárnym'

žánrom.'Guttenbergov' vynález' priniesol' aj' dva' nové' propagačné' prostriedky' –' inzerciu'

spolu's'masovou'tlačou'a'plagáty.'Od'týchto'čias'sa'všetky'vynálezy,'ktoré'ľudstvo'vynašlo'

preniesli'okamžite'aj'do'sveta'reklamy'(fotografia,'film,'rozhlas,'televízia,'internet...).''

'

- 1.5- Komunistická- kreativita' –' je' opäť' smutnejším' obdobím' pre' celú' oblasť'

tvorivosti.'Trvala'štyridsať'rokov'(s'miernou'prestávkou'počas'uvoľnenia'v'šesťdesiatych'

rokoch,' potlačeného' „spojeneckými' vojskami“).' ' Zaraďujeme' ju' sem,' hoci' sa' týkala' len'

niektorých' štátov'Európy,' nie'pre' kritiku'bývalého' režimu,' skôr'pre' ilustráciu'podstaty'

tvorivosti.' Izolácia' od' slobodnej' a' vyspelej' západnej' kultúry' tak' na' dlhé' obdobie' spolu'

s'komunistickou' „cenzúrou“' priniesla' zaostávanie' vo' všetkých' oblastiach' a' teda' aj'

slobodnej' kreativity' v'oblasti' vedy,' aj' umenia,' humoru' a'reklamy' zvlášť.' Vede' chýbal'

finančný' potenciál' i'užšie' vzťahy' s'odborníkmi' a'udržala' sa' len' vďaka' renomovaným'

osobnostiam.' Výtvarné,' filmové,' hudobné,' či' literárne' umenie' tendenčne' muselo'
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prisluhovať' vládnucemu' režimu' a'akýkoľvek' náznak' „iného' zmýšľania“' bol' okamžite'

potlačený'aj's'jeho'tvorcom.'Stimulačná'sloboda5'ako'myslenie'bez'hraníc,'bez'obmedzení,'

z'rozličných' uhlov' pohľadu,' či' perspektív' bola' prakticky' nemožná.' Veda' mala' väčšiu'

šancu' tváriť' sa' menej' politicky' (aj' keď...),' no' umelci,' ak' sa' nechceli' pridať' k'tvorbe'

kosákov' a'kladív' ako' symbolov' robotníckej' triedy,' tak' sa' postavili' na' odpor' a'skončili,'

alebo'emigrovali,'prípadne'kreativitu'uplatnili'v'náznakoch'a'skryli'skutočný'náboj,'na'čo'

súdruhovia' niekedy' neprišli.' Určitou' cestou' bolo' aj' odbočenie' od' reálneho' života' do'

oblasti'scienceafiction,'resp.'aj'humoru.'Len'vďaka'tomu'mohli'vzniknúť'stále'skvelé'české'

komédie' (Arabella,' Divka' na' koštěti,' Jak' utopit' doktora' Mráčka,' Pane' vy' jste' vdova...).'

Pozitívnu'rolu'zohrali'aj'českí'a'slovenskí'humoristi,'predovšetkým'J.'Werich,'ale'aj'Suchý'

–' Šlitr,' Šimek' –' Grossmann,' či' Lasica' a'Satinský.' Ale' aj' oni' mali' s' „orgánmi“' často'

pohovory,' ktoré' končili' vyhrážkami,' či' zákazom.'Doba' paradoxne' žičila' ľudovej' tvorbe,'

najmä' rozprávaniu' vtipov,' ktoré' kritizovali' režim' a'šírili' sa' od' úst' k'ústam.' Slobodná'

tvorba' nemohla' existovať' ani' v'reklame.' Navyše,' keď' prakticky' ani' nebolo' veľmi' čo'

propagovať.' Nepropagovali' sa' totiž' ' jednotlivé' produkty,' ale' celé' odvetvia' (topánky,'

ovocie'a'zelenina...). 

 

' '''''''''''''' '
Obr.'3'–'pseudoideály'a'„kreatívne'plagáty“6'

'

 

 1.6- Súčasná- kreativita' –' predstavuje' nie' celkom' jednotný' obraz' v'sledovaných'

oblastiach.' Pokiaľ' ide' o'vedecké' objavy,' resp.' vynálezy,' tak' v'tomto' ohľade' ju' možno'

hodnotiť' pozitívnejšie' v'celosvetovom'meradle.' Objavy' naozaj' nové' a'užitočné' v'oblasti'

                                                
5DACEY, J. LENNON, K. Kreativita. Praha : Management Press, 2001. ISBN 80-7169-903-9. 
6 
https://www.google.sk/search?tbm=isch&tbs=rimg%3ACZLe3fhWSGHAIjiLdaW9dqcgIEvGVqdu9axRg7yiA6
n27IPw_19RvB 
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medicíny,' ochrany' životného'prostredia,' ' kvalitnejších'mobilov,' automobilov,' vybavenia'

domácnosti...' ' Aj' keď'miera' užitočnosti' je' často' diskutabilná.' A'to' nemám' na'mysli' len'

„kurvítka“'vmontované'napr.'do'mobilov,'aby'po'uplynutí'záruky'skončili'svoju'službu...'

Toto' je' skôr' dokladom' škodlivej' kreativity,' ' resp.' žiadnej,' keďže' nespĺňa' jej' základný'

atribút.'

'''

''''''''''V'umení'je'situácia'asi'ešte'omnoho'horšia.'Pri'globalizácii'umenia'sa'dnes'zdá,'že'

sú'existujúce'smery'a'ich'kombinácie'prakticky'vyčerpané.'A'nielen'vo'výtvarnom'umení.'

Biznis' v'oblasti' hudby' či' filmu' spôsobil' komercionalizáciu' týchto' oblastí' a'nielen'

alternatívne' umenie' sa' stáva' záležitosťou' intelektuálov.' ' A'dostávame' sa' aj' k'humoru.'

Sitcomy' a'reality' show' typu' –' „Slnko' –' seno' –' slanina“...' prevalcovali' televízny' svet.'

Kvalitnejší' film'si'občas'nájdeme'na'druhom'programe'v'noci,' veď' intelektuáli'nemusia'

ráno' vstávať' do' výroby...' Rozhodujúcim' je' tu' rating,' ktorý' rozhoduje' o'financiách' za'

reklamu,' ktoré'médium' dostane.' Takže' a' tak' sme' sa' dostali' aj' k'reklame.' Jej' kvalita' je'

naozaj' rozporuplná.'Naša' postkomunistická' kreativita' stále' zaostáva' za' najvyspelejšími'

európskymi'kultúrami.'No'po'formálnej'stránke,'resp.'z'hľadiska'foriem'a'metód,'resp.'aj'

propagačných' prostriedkov' a'prenosových'médií' je' dnes' reklama' aj' u'nás' na' relatívne'

vysokej'úrovni.''

'

2 K-niektorým-typom-kreativity-v-reklame-

"Najlepšia-cesta,-ako-mať-dobrý-nápad,-je-mať-veľa-nápadov"-

Linus-Pauling'

Druhy' kreativity:' napr.' podľa' myšlienky,' procesu,' artefaktu' (obsahu' a'formy),'

profesionality'...'možno'všetky'aplikovať'na'oblasť'reklamy.'Takisto'rozdelenie'na'oblasti,'

kde' sa' kreativita' predovšetkým' prejavuje' a' objavy,' umenie,' humor,' kde' sme' reklame'

vyčlenili'samostatné'miesto'možno'aplikovať'aj'na'oblasť'reklamy.'Napriek'tomu'chceme'

na' tomto' mieste' zdôrazniť' aj' princípy,' ktoré' sú' s' reklamou' spojené' špecificky' a' ich'

rozmer' chceme' zdôrazniť' vo' vzťahu' k'reklame.' Týka' sa' to' predovšetkým' etického'

rozmeru'reklamy'a'jej'komerčného,'resp.'sociálneho'záberu.'

'

'Z&hľadiska&etiky'možno'kreativitu'chápať'v'rovine'globálnej,'ale'aj'reklamnej.'V'rovine'

všeobecnej' ide' o'to,' aby' tvorba' a'jej' artefakty' rešpektovali' isté' ' etické' normy'

a''neohrozovali'základné'ľudské'princípy'v'kontexte'so'základnými'ľudskými'právami'na'
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život,'slobodu,'bezpečnosť.'Uznanie'prirodzenej'dôstojnosti,'rovnakých'a'nezrušiteľných'

práv' všetkých' ľudí' je' základom' slobody,' spravodlivosti' a'mieru' vo' svete7.' Jednotlivé'

profesie'majú' svoje' vlastné' etické' kódexy,' kde' sú' tieto' princípy' aplikované' priamo' na'

predmet'ich'činnosti.'Tak'má'aj'reklama'od'roku'1995'v'SR'svoj'vlastný'reklamný'kódex'

Rady'pre'reklamu,'ktorej'arbitrážna'komisia'rozhoduje'o'porušení'etiky'pri'konkrétnych'

reklamných'prostriedkov.'Teda'kreativita,'ktorá'vedie'k'tvorbe'etických,'resp.'neetických'

výpovedí'je'z'tohto'pohľadu:'

1. Etická'–'resp.'kladná'„dobrá“'ktorá'je'vyjadrením'užitočnosti'reklamnej'kreativity.'

Väčšina'reklamných'kódexov'udáva'štyri'základné'etické'princípy'(pravdivosť,'slušnosť,'

čestnosť,' zodpovednosť,' ale' aj' množstvo' ďalších' osobitných' ustanovení' týkajúcich' sa'

hodnoty'produktu,'porovnávania' cien,'napodobňovania'atď.,' ale'aj'predpisov' týkajúcich'

sa'v' reklame'problematických'výrobkov' (alkohol,' tabakové'výrobky,' lieky),'ale'aj'detí'a'

pod.'''

2. Zakázaná'škodlivá'kreativita'predstavuje'teda'predovšetkým'nepravdivé,'neslušné,'

nečestné'a'nezodpovedné'reklamné'komunikáty.'-

 

Z&hľadiska&charakteru&cieľa''možno'rozdeliť'kreativitu'aj'v'oblasti'reklamy'na:'

1. Komerčnú' kreativitu,' ktorú' predstavuje' väčšina' reklamných' kampaní,' či'

prostriedkov' reklamných'agentúr'ponúkajúcich'verejnosti'produkty'a'služby.'Komerčná'

je'pre' klienta,' ktorý' chce' svoj' výrobok'predať' so' ziskom,'pre' agentúru' i'pre'prenosové'

médium.''

2. Sociálna' kreativita' –' v'reklame' je' tak' ako' etická' prepojená' tesne' s'kategóriou'

užitočnosti.' Jej' výtvory' prinášajú' celospoločenský' prospech' predovšetkým' v'oblasti'

ekológie,'bezpečnosti,'ochrany'zdravia'a'pod.'

3. Zmiešaná'kreativita' vyjadruje'prepojenie' komerčnej' a'sociálnej' reklamy.' Ide' síce'

o'zisk'pre'klienta,'no'súčasne'tu'profituje'v'sociálnej'oblasti'i'reklamou'zasiahnutý'klient'

(napr.'v'prípade'prezentácie'kondómov'konkrétnej'značky'v'Toscaniho'kampani...).''

'

Mohli' by' sme' uviesť' napríklad' kreativitu' ' z' hľadiska' prenosových' médií' reklamy'

(tlačená,' rozhlasová,' televízna,' internetová,' z'hľadiska' najfrekventovanejších' apelov'

v'reklame'ako'erotickú'sexuálnu'kreativitu,'humornú,'či' takú,'čo'vzbudzuje'strach,'resp.'

                                                
7podrobne Všeobecná deklarácia ľudských práv (Valné zhromaždenie OSN – r. 1948) 
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pocit' vrelosti,' ale' mohli' by' sme' uplatniť' aj' hľadisko' historické' (pravek,' starovek,'

stredovek...)'a'pod.'

'

3 -Základné-vlastnosti-kreatívnych-osobností-v-reklame-

-

Kreativita' v'reklame' sa' môže' sa' prejaviť' predovšetkým' prostredníctvom' jej'

základných& princípov& a&osobnostných& znakov,' resp.' ich' vzájomných' kombinácií' a'tak'

zhrňme'ich'základné'charakteristiky'práve'podľa'nich:'

'

Originalita- –' je' prezentovaná' základným' znakom' kreativity' a'jej' protikladom' je'

ukradnutá' kreativita,' napodobenina,' resp.' aj' klišé,' schéma,' šablóna.' Špecifickým'

príkladom' je' však' príklad' geniálnej' šablóny' (napr.' Toscaniho' kombinácia' sociálnej'

a'komerčnej' reklamy),' ktorá' môže' kreatívne' fungovať' roky.- Tzv.' lacná' kreativita' je'

druhom' neoriginálnej' reklamy,' ktorá' šokom' z'reality,' sexuálnym' apelom'

nekorešpondujúcim's'obsahom'inzerátu'nemá'šancu'na'úspech.'- '

Užitočnosť- –' užitočnosť' reklamy,' ako' sme' už' uviedli' v'predošlom' texte,' možno'

chápať' v'dvoch' rovinách.' Úžitok' –' finančný' profit' pre' zadávateľa' reklamy,' reklamnú'

agentúru,'prenosové'médium'je'jednou'stranou'mince.'Druhou,'tou'dôležitejšou'je'úžitok'

pre' cieľovú' skupinu,' resp.' všetkých' reklamou' zasiahnutých' recipientov.' Nielen' pre'

početnú'prevahu.'Ale'aj'preto,'lebo'zadávateľ,'agentúra,'aj'médium'sú'zasahovaní'denne'

stovkami' iných' reklamných' výpovedí.' Takže' úžitok' sa' tu' približuje' k'označeniu'

celospoločenský'prospech.'Medzi'najužitočnejšie'patria'sociálne'kampane,'predovšetkým'

environmentálne,'ktorých'adresátom'je'zvyčajne'celá'verejnosť.''Táto'kategória'je'logicky'

najviac'prepojená's'etickou'reklamou.'-

Plynulosť- (fluencia)- –' je' reprezentovaná' plynulosťou' tvorby' nápadov,' ale' aj' ich'

množstvom.' ' Je' dôležité' nezatracovať' žiadny' nápad,' ale' pokúšať' sa' rozvíjať' ich'

a'kreatívnu' selekciu' urobiť' až' s'potrebným' časovým' odstupom,' ale' aj' na' základe'

pretestingu.'Množstvo'nápadov'sa'netýka'len'veľkého'nápadu'a'„big'idea“,'ale'aj'ostatných'

zložiek' procesu' reklamy' (výber' benefitov' produktu,' druhov' a'prepojenia' aktivít' MK,'

médií' apod.).' Nižší' počet' kreatívnych' riešení' v'jednotlivých' fázach' procesu' reklamy' je'

cestou'vedúcou'ku'konzervativizmu,'šablónam'a'klišé.-

Senzitivita,- empatia- –' predpokladá' skutočné' vcítenie' sa' do' problému' klienta'

i'cieľovej' skupiny.' Len' tak'môže' vzniknúť' ' kampaň' užitočná' pre' všetkých.' Necitlivosť,'
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resp.' nemiestny' humor,' nevhodný' pre' časť' cieľovej' skupiny' i'ostatnej' verejnosti' môže'

ublížiť'kampani'i'dobrému'menu'reklamy.'-

Flexibilita- –' vyjadruje' schopnosť' a'ochotu' pozerať' sa' na' problém' zo' všetkých'

možných'uhlov'a'perspektív.'Pri' tvorbe' je' vhodné'využiť'model'kreativity'W.'Disneya8.'

Iným'príkladom' je' zmena'uhlu'pohľadu' a'je' úzko'prepojená' s'vcítením' sa' do'problému.'

Pokúsime'sa'tu'rozšíriť'model'ponúkaný'kurzami'neuro'a'lingvistického'programovania.'

Najskôr' totiž' posudzujeme' problém' zo' svojho' pohľadu,' potom' z'pohľadu' klienta'

a'nesmieme' zabudnúť' ani' na' zákazníka.' Následne' sa' pozrieme' na' situáciu' nestranným'

pohľadom' pozorovateľa,' ktorý' pozoruje' klienta,' agentúru' i'recipienta.' No' a'úplne' na'

záver'sa'pokúsime'pozrieť'na'všetkých'štyroch'zúčastnených'z'vtáčej'perspektívy.'-

Elaborácia-–'predpokladá'seriózne'spracovaný'elaborát'kampane,'nielen'brief,'ale'aj'

všetky'druhy'plánov,'voľbu'médií,'prostriedkov'a'pod.'Evidentná'je'tu'kreativita'vedecká,'

objavná,' ktorá' v'prepojení' s'kreativitou' umeleckou' vedie' k'tvorbe' úspešnej' kampane.'

Chaos' síce' kreatívne' osobnosti' obľubujú,' ale' preto,' aby' do' neho' vniesli' poriadok,' teda'

rozhodne'nevnášame'chaos'do'plánov'a'strategických'rozhodnutí.'

Redefinícia- –' umožňuje' dávať' v'reklame' nové' funkcie' a'riešenia' kombináciami' už'

použitých' aktivít,' prostriedkov,' či' projektov' kampaní.' Teda' nie' šablónovitosť.' Iba' ak'

predmet'reklamy,'cieľ'a'cieľová'skupina'je'príbuzná'predošlej'kampani'(napr.'pre'Orange'

a'Telecom...)'možno'využiť'nepoužité'prostriedky,'resp.'ich'redefinovať.''No'podľa'vzoru'

Barnuma'môžeme'dávať'nové'reklamné'funkcie'aj'predmetom'či'výrobkom,'ktoré'slúžia'

primárne'iným'účelom.'''

Odvaha- (nonkonformita,-ochota- riskovať...)-–' sprevádza' tvorbu'napriek' tomu,' že'

uvedené'vlastnosti,'či'znaky'kreatívnej'osobnosti'nie'sú'zameniteľné,'sú'často'prepojené'

a'spoločné'pre'tvorcu.'Typickým'príkladom'je'O.'Toscani.'Jeho'odvážne'projekty'boli'vždy'

na' hrane,' pričom' až' na' poslednú9' kampaň' z'nej' Benetton' profitoval.' Prepojenie'

s'originalitou' je' evidentné.' Nové' nápady' či' ľudí,' ktorí' „vytŕčali' z'radu“' spoločnosť' rada'

uzemňovala.'No'práve'odvaha'a'ochota'riskovať'môže'priniesť'nové'originálne'a'užitočné'

reklamné'artefakty.'

Vytrvalosťa' v'riešení,' či' pri' nachádzaní' riešenia,' alebo'' spôsoboch' realizácie' je'

nevyhnutným'predpokladom'pre'ukončenie'kreatívneho'procesu.-

-

                                                
8Uvádzame na ďalších stranách. 
9Posledná kampaň O. Toscaniho pre Benetton bola zverejnená v USA a zobrazovala na smrť odsúdených 
zločincov. Verejnosť ju pochopila ako glorifikáciu vrahov a bojkotovala predajne firmy.   
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4 --Kreativita-majstrov-reklamy-

Odchýliť-sa-od-noriem-znamená,-že-na-to-musíte-mať.-Než-začnete-byť-tvoriví,-

musíte-byť-odvážni.-Tvorivosť-je-osud,-ale-odvaha-je-cesta.-

Joye-Reiman--

Osobnosti'zaradené'do'nášho'prieskumu'nepredstavujú'subjektívny'výber'autorových'

obľúbencov.' Každý' z'nich' bol' iný' a'originálny.' ' To,' čo' ich' spája' je' predovšetkým'miera'

kreativity'a'práca'v'reklame.'Každé'z'uvedených'mien'totiž'predstavuje'vrchol'kreatívnej'

tvorby'v'určitom'časovom'období.'Barnum,'ktorý'to'„všetko“'vlastne'začal,' je'najstarším'

kreatívcom' v'našom' výbere.' Predstavuje' zástupcu' začiatočnej' éry' reklamnej' tvorby' 19.'

storočia.' V'tomto' období,' do' začiatku' 20.' storočia' by' sme' mohli' spomenúť' aj' ďalšie'

mená10.' Rovnako' ako' aj' legenda' Ivy' Lee,' ktorý' sa' však' zaoberal' viac' oblasťou' public'

relations.' Barnum' však' šírkou' svojich' aktivít,' nápadov' a'projektov' je' jednoznačným'

vrcholom'ľadovca.''

Éru'formovania'modernej'reklamy'prestavujú'predovšetkým'W.'Bernbach,'A.'Lasker,'

S.'Resor,' 'Raymond'Rubicam,'Claude'Hopkins' a'ďalší.' Práve' týchto' analyzoval' vo' svojej'

„biblii' reklamy“' David' Ogilvy.' Preto' sme' do' nášho' výberu' zaradili' práve' jeho,' hoci' ho'

zaraďujeme' skôr' do' modernej' éry.' Tam' ho' však' dostala' skôr' kvalita' nápadov' jeho'

projektov,' lebo' vekove' je' im' príbuzný,' až' na' Bernbacha,' ktorý' bol' jeho' rovesníkom.'

Z'podobných'dôvodov'sme'do'výberu'zaradili'aj'Leo'Burnetta.'W.'Disneya,'hoci'tiež'robil'

v'reklame' (patrí' však' skôr' ku' géniom' v'oblasti' animovaného' filmu)' sme' zaradili'

predovšetkým'pre'jeho'abnormálnu'mieru'kreativity.'Verím,'že'pre'čitateľa'bude'užitočný'

jeho'spôsob'posudzovania'práce,'resp.'spôsob'nadhľadu.''

V'súčasnosti' sa' stretávame' tiež' so' zvučnými' menami' reklamných' hviezd,' no' ich'

kariéra'ešte'uzavretá'nie'je.'Museli'sme'však'do'výberu'zaradiť'najväčšiu'súčasnú'legendu'

kreativity' O.' Toscaniho.' Aj' keď' pracuje' ďalej,' svoju' dvadsaťročnú' etapu' Benettonu'

uzavrel.' No' a' posledným' z'výberu' je' „domáci“' Jiří' Solar,' ktorého' mieru' kreativity'

súčasnosť'podobne'ako'P.'T.'Barnuma'stále'nedocenila.'

''Pre' komparáciu' kreativity' majstrov' reklamy' sme' vybrali' dve' základné' kritériá'

spoločné' pre' kreativitu' a'reklamu' (originalita' a'užitočnosť).' Svoj' výber' dopĺňame'

princípmi'kreativity'azda'najpovolanejšieho'–'Guillforda'a'pre'komplexnejšiu'komparáciu'

pridávame' aj' najfrekventovanejšie' znaky' ostatných' kategorizácií' (nonkonformizmus,'

odvaha,'vytrvalosť,'ochota'riskovať).'Nejde' teda'o'náhodný'výber'znakov,'ale'o'selekciu'

                                                
10 F.W. Ayer, G. Batten, G. P. Robell, W. D. Scott, A. M. Ward... 
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zvolenú' na' základe' frekvencie' ich' výskytu' v'základných,' uznávaných' kategorizáciách.'

Nepredstavuje' ich' len' Guillford,' ale' aj' Dacey' a'Lenonová,' ktorých' triedenie' vychádza'

z'množstva'serióznych'prameňov.''

Sústredili' sme' sa' predovšetkým' na' štúdium' historických' materiálov,' t.' j.' ich'

životopisov,'ale'aj'tvorivých'artefaktov,'resp.'aj'publikácií,'ktoré'nám'zanechali.11''

'

 4.1 Ph.-T.-Barnum-

„Zlá-publicita-neexistuje!“-

Barnumova' originalita' tkvie' predovšetkým' vo' vynájdení' nových' propagačných'

prostriedkov' a'metód' (napr.' ako' prvý' dal' názov' tovaru' podľa' „svojej“' speváčky' Jenny'

Lind...).' Pri' analýze' jeho' tlačenej' reklamy'možno' originalitu' nájsť' rovnako' v'jej' obsahu'

ako' aj' forme.'Obsah' často' vymyslený'písal' do' celých' svojich' novín' sám'pod' rozličnými'

menami.' Originalitu' predstavuje' aj' dovtedy' nebývalý' počet' letákov' a' plagátov,' preto' je'

dodnes' barnumská' reklama' synonymom' pre' obrovské,' ale' aj' škandalózne' kampane.'

Originálny'spôsob' jeho'myslenia'dokumentujú'aj' jeho'slogany'(napr.'Bez'reklamy'by'sa'

stalo'niečo' strašné.'Nič.).' ' Jeho'originálny' spôsob'myslenia' sa'prejavil' aj' v'prisudzovaní'

nových' rolí' médiám' (napr.' hudba' pred' jeho' cirkusom' –' zvuková' reklama,' maľby' na'

plynových' lampách' –' svetelná' reklama,' reklamný' vlak,' ktorý' prichádzal' do' mesta' pár'

týždňov' pred' predstavením,' reklamné' sprievody' po' meste...),' čo' je' však' už' aspektom'

flexibility.' Tak' sa' dostávame' k'ďalším' súvisiacim' znakom' kreativity.' Fluencia'

predstavovaná'počtom'jeho'vynálezov'je'naozaj'geniálna.'Flexibilita,'resp.'aj'redefinícia'je'

u'Barnuma'evidentná'azda'najviac'zo'všetkých'uvedených'tvorcov.'Dokumentuje'to'nielen'

spomenuté'originálne'prisudzovanie'nových'úloh'médiám,'ale'aj'prisudzovanie'„nových“'

rolí'bežným'ľuďom'(Joice,'Tomy,'psí'muž,'Afroameričan,'panna'z'Fidži...).'Alebo'povedané'

inými' kritériami' a' pán' Barnum' bol' naozajstným' majstrom' stimulačnej,' ale' ešte' viac'

funkčnej'slobody.''''''''''''

                                                
11Preto, že sa jednotlivými osobnosťami reklamy zaoberám už roky (ich profily som m.i. spracoval aj v našom 
poslednom Slovníku marketingových komunikací, tak som pri jednotlivých faktoch pre prehľadnosť radšej 
priame zdroje neuvádzal.   
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'''''''''' '
Obr.''4'a''Známa''barnumovská'reklama...12'

Senzitivitu' a' užitočnosť' možno' u' Barnuma' hodnotiť' dosť' komplikovane.' Na' jednej'

strane'bol'veľmi'empatický'nielen'v'odhade'svojich'projektov,'no'vychádzal'v'ústrety'aj'

chudobným,' prostým' divákom' (v' jeho' predstaveniach' sedeli' za' rovnakú' cenu' vedľa'

boháčov,'skvele'platil'svojich'ľudí…),'no'na'druhej'strane'všetky'jeho'praktiky'boli'často'

škandalózne,' resp.' i' nepravdivé.' No' využíval' ich' nielen' pre' svoj' zisk,' ale' aj' pre' zábavu'

ľudí.'Užitočnosť'ako'kritérium'kreativity'je'v'oblasti'reklamy'vôbec'ťažké'posúdiť.'Lebo'

užitočnosť'by'mala'byť'chápaná'predovšetkým'v'kontexte's'väčšinou'spoločnosti.''

Odvahu,'vytrvalosť,'či'ochotu'riskovať'dokumentujú'azda'najlepšie'jeho'nové'začiatky'

(po' viacnásobnom' požiari' Amerického' múzea),' ' či' obrovská' reklamná' kampaň' v'New'

Yorku,'ktorú'spustil'pre'švédsku'speváčku,'ktorú'pozval,'hoci' ju'nikdy'predtým'nepočul'

spievať...-------------------------------------

Je'možné' zhrnúť,' že'Barnumov' život' a'dielo' sú'dokumentom'potvrdzujúcim,' že'mal'

vysoko' rozvinuté' všetky' nami' skúmané' osobnostné' znaky' kreativity.' Dokázal' to' nielen'

svojím' myslením,' tvorivým' procesom,' alebo' vytvorenými' produktmi,' ale' aj' tým,' že' sa'

nepohyboval'len'v'oblasti'reklamy,'ale'aj'objavov,'umeleckých'artefaktov'i'humoru.'

'

4.2--Oliviero-Toscani-

„Ak- sa-nevystavíš-nebezpečenstvu,-neodvážiš- sa- ísť-neznámym-smerom,- vytvoríš-

len-to,-čo-tu-už-bolo,-prepadneš-zvykom-a-klišé...“-

-

''Originalitu,'flexibilitu,'ale'hlavne'efektívne'využitie'princípu'redefinície''O.'Toscaniho'

vidíme'predovšetkým'v'jeho'spojení'ekonomickej'a'sociálnej'reklamy.''

Jeho' výjavy' kritizujúce' sociálnu' realitu' predávajú' oblečenie' Benettonu.' A' tieto'

produkty''zasa'prospievajú'riešeniu'celospoločenských'problémov.''

                                                
12  https://www.google.sk/search?q=P.+T.+Barnum&rlz=1C1LENN_enSK451SK451&es 
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Originalitu' par' excellence' však' predstavuje' predovšetkým' fakt,' že' Toscani' vymyslel'

reklamu' zatiaľ' poslednej' generácie,' reklamu' „tretieho' druhu“,' v' ktorej' spotrebiteľovi'

ukazuje' obrázok' zo' života,' pričom'mu'ponúka' tovar,' ktorý' a' ak' neberieme'na' vedomie'

identifikačný' štítok' vôbec' nie' je' predstavený.' Ide' o' ukážkové' spojenie' originality' s'

redefiníciou''a'čítankový'príklad'originálnej'redefinície'v'spôsobe'spojenia.'Aj'podľa'iných'

kategorizácií' mapujú' jeho' stimulačnú' slobodu' „myslenie' bez' hraníc' a' obmedzení”,' či'

funkčnú'a'schopnosťou'prisudzovať'predmetom'nové'funkcie.''

'''' '
''''Obr.'5'–'Toscaniho''reklama'má'svoj'hlboký'sociálny'rozmer13 

 

Užitočnosť'môžeme'aj'tu'hodnotiť'z'dvoch'strán,'hoci'tá'celospoločenská'je'primárna.'

Tá'druhá'je'pre'firmu'skôr'dôkazom'efektívnosti'kampaní.'Jeho'svetoznáme'obrázky'bez'

ohľadu' na' reklamný' charakter' svojím' originálnym' pohľadom' pritiahli' pozornosť'

spoločnosti' k'problémovým,' často' prehliadaným,' či' tabuizovaným' témam,' čím' prispeli'

k'ich' riešeniu.' Toscani' originálnym' komunikačným' spôsobom' poukázal' aj' na' tvár'

súčasnej' reklamy,' t.' j.' jej' poplatnosť' a' uniformnosť' vychvaľovania' (ohlupovania)'

výrobkov' pre' konzumný' spôsob' života.' Užitočný' pre' verejnosť' bol' bezpochyby' aj'

originálny' časopis' Collors' a' škola' Fabrica,' ktoré' založil' najmä' pre' umocnenie' svojho'

pôsobenia.' Podobne' užitočná' je' aj' Toscaniho' kritika' firiem' v'oblasti' alkoholu' a' tabaku,'

ktorá'smerovala'k'výzve,'aby'ich'výrobcovia'dali'viac'prostriedkov'na'osvetu'v'príslušnej'

oblasti.'Je'to'dostatočný'dôkaz'miery'jeho'empatie.'

Fluenciu' cítime' pri' aplikácii' ' „vynálezu”' na' oblasti,' v' ktorých' nájdeme' jeho' odkaz'

napríklad' v' témach' proti' rasizmu,' vojne,' AIDS...' Apeluje' a'vyvoláva' šok'spoločnosti'

v'oblastiach,'ako'sú'ekológia,' láska,'emigrácia,' či' trest' smrti.'Dokumentujú' to'originálne'

námety'v'jednotlivých'vizuáloch.'Množstvo'jeho'nápadov'je'na'jednej'strane'v'uvedených'

okruhoch' relatívne'početné' (aj' v'práci' pre'Benetton),' na'druhej' strane' však,' nie' všetky'
                                                
13  https://www.google.sk/search?q=P.+T.+Barnum&rlz=1C1LENN_enSK451SK451&espv 
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zábery' a'nápady' pre' túto' firmu' fotografoval' on.' Okrem' toho,' hoci' reklama' fungovala'

dvadsať'rokov'(vďaka'jeho'originálnej'šablóne)'–'sociálna'realita'vs.'produkty'Benetton'

na'vizuáloch,'predsa'len'bola'šablónou.''

U'Toscaniho' je'však'mimoriadne'markantná'aj'miera'kreativity'v'oblasti' samotného'

tvorivého'procesu.' Jeho'fotografie' a'obrázky'zo'života'sú'majstrovské'z'hľadiska'formy'i'

obsahu,' t.j.' prístupu' k'realite,' nápadu' a' stali' sa' svetoznáme,' čo' znásobilo' účinnosť'

reklamných'kampaní.'No'a'ich'počet'za'tie'roky'dokumentujú'isto'aj'vytrvalosť.''

Pochybovať' práve' u' tohto' geniálneho' rebela' o' odvahe,' ochote' riskovať,' či'

nonkonformite'by'bolo'naozaj'nemiestne.'Toscani'vždy'išiel'so'svojou'kožou'na'trh,'hoci'

posvätený'Benettonom.'Teda'až'na'poslednú'kampaň'proti'trestu'smrti'v'USA'môže'slúžiť'

ako'príklad'„dobrodružnosti“,'ochoty'riskovať'a'nonkonformizmu.'

''''''''''Pokiaľ' ide' o' oblasti' Toscaniho' kreativity' vo' sfére' myslenia,' procesu' alebo'

vytvorených' artefaktov' je' situácia' evidentná.' Sféra' objavov' tu' existuje' len' vo' veľmi'

transformovanej' podobe' šablóny,' miera' kreativity' sa' prejavuje' viac' v' oblasti' reklamy,'

resp.'umenia.'Humor'je'evidentný'skôr'v'jeho'rozhovoroch's'novinármi'a'jeho'kampaniam'

dominuje'jednoznačne'myšlienkový'vtip.'''''''''''''

Toscaniho& výjavy& zo& života& predávajú& svetre.& A& svetre& zasa& riešia& celospoločenské&

problémy…&

-

 4.3 Walt-Disney-

„Radšej-bavím-ľudí-s-nádejou,-že-sa-niečo-naučia,-než-učím-s-nádejou,-že-sa-

budú-baviť.“--

-

Zaradenie' Walta' Disneya' do' nášho' výberu' sa' môže' zdať' v'spoločnosti' najväčších'

osobností' reklamy' azda' nekompatibilné.' Zvolili' sme' ho' však' zámerne' práve' pre'

porovnanie's'nimi.'Okrem'toho'tiež'robil'na'začiatku'kariéry'v'reklame.'A'úspešne.''

Originalitu'možno'vidieť'už'pri'vymýšľaní'jeho'postavičiek.'Keď'myšiak'Mickey'stále'

neoslovil'publikum'tak,'ako'si'to'autor'predstavoval,'tak'pribúdali'postupne'ďalšie'a'to'je'

aj'dôkaz'prítomnosti' fluencie.'Množstvo'postavičiek,'množstvo' filmov,'množstvo'žánrov'

týchto' artefaktov.' Originálnu' redefiníciu,' resp.' aj' flexibilitu' vidíme' však' aj' pri' zriadení'

Disneylandu.'

Ak'sú'Barnum'a'Toscani'„kráľmi'originálnej'redefinície“,'tak'je'to'práve'Disney,'ktorý'

sa' okrem' iného' predstavil' aj' svojou' mierou' flexibility,' resp.' stimulačnej' slobody,''
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schopnosťou'nadhľadu.' Jeho' teóriu' „snílek' –' realista' –' kritik“' nám'prednášali' na' kurze'

neuroalingvistického' programovania' v'Prahe.' Podstatou' tu' je,' že' sa' tvorca' –' snílek'

nenechá'brzdiť'žiadnymi'obmedzeniami'a'vymýšľa'optimálnu'kreativitu.'Realista'potom'

zvažuje' spôsoby' realizácie,' kým' kritik' hľadá' chyby' v'projekte.' No' a'samotný' tvorca'

dosadzuje'sám'seba'opakovane'do'všetkých'troch'postov.'

Užitočnosť' jeho' projektov' prekročila' jednoznačne' obľúbenosť' nielen' u'detského'

filmového' diváka.' Značnú' empatiu,' ktorou' sa' vedel' nielen' vcítiť' do' pozície' svojich'

divákov,'ale'aj'pri'samotnom'kreslení'postavičiek'prezentoval'v'celej'svojej'tvorbe.''

Kreativitu' v'tvorivom' procese' vidíme' analogicky' ako' u'Toscaniho.' Svoje' úžasné'

figúrky'rozkresľoval'hodiny'a'dni,'čo'dokumentuje'aj'jeho'vytrvalosť'

-

Obr.'6'–'Farebne'pôsobivo'vytvorené'reklamné'plagáty'na'filmy'W.'Disneya14'

 

Odvahu'a'ochotu'riskovať'W.'Disneya'možno'vidieť'nielen'v'jeho'živote,'ale'aj'v'práci.'

Stačia' dva' príklady.' Vo' svojich' šestnástich' rokoch' ' odišiel' z'domu' bojovať' ako' vodič'

sanitky' v'prvej' svetovej' vojne.' No' a'aj' v'situácii,' keď' ho' všetci' odhovárali' od'

celovečerného' kresleného' filmu,' neustúpil.' Nebál' sa' krachu,' ktorým' ho' strašili.' V'roku'

1937' za' Snehulienku' a'sedem' trpaslíkov' dostal' Oscara' a'sedem' malých' Oscarov.''

V'nových'nápadoch,'s'ktorými'prišiel'ako'prvý,'vidíme'aj'originalitu'majstra.'No'a'keď'si'

uvedomíme,'že'vlastne'spojil'kreslený'film's'celovečerným,'tak'ide'o'jasný'dôkaz'využitia'

redefinície.''

Okrem'iného'to'však'opäť'dokazuje'aj'prepojenie'jednotlivých'vlastností,'resp.'znakov'

kreatívnych'osobností,'o'ktorých'sa'v'literatúre'veľa'nedočítame.'Odkaz'W.'Disneya' je'v'

                                                
14  https://www.google.sk/search?q=P.+T.+Barnum&rlz=1C1LENN_enSK451SK45 
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prepojení' myslenia' a'tvorivého' procesu,' v'umení' kresleného'humoru' a'jeho' kreslené'

postavičky'získali'obrovskú'popularitu'v'mnohých'oblastiach'reklamy.''

-

 4.4 David-Ogilvy-

-

„Zákazníčky- nie- sú- hlúpe.- Jednou- z- nich- je- i- vaša- manželka.- Neurážajte- ju-

podceňovaním-jej-inteligencie!”-

-

Hodnotiť' kreativitu'Davida'Ogilvyho' je' na' jednej' strane' ľahké,' na' druhej' nie' až' tak'

jednoduché.'Označujú'ho'za'kráľa'kreativity,'jeho'knižky'sa'považujú'za'biblie'reklamnej'

kreativity' a' kreativita' jeho' nápadov' dostala' agentúru' Ogilvy' na' vrchol' reklamného'

priemyslu.' No' na' druhej' strane' sa' kreativitu' a' originalitu' vždy' snažil' podriadiť'

serióznemu'výskumu.''

Originalitu' tejto' legendy' vidíme' predovšetkým' v' jeho' vlastných' nápadoch,' resp.' aj'

textoch,' či' sloganoch' pre' klientov' v' kampaniach' (automobily' RollsaRoyce,' košele'

Hathaway,'mydlo'Dove…).'

Poznanie'potrieb'spotrebiteľa'bolo'pre'jeho'prácu'kľúčové.'Presvedčila'ho'o'tom'jeho'

niekoľkoročná' spolupráca' s' G.' Gallupom.' Takisto' bol' známy' aj' jeho' precízny' prístup'

k'práci' (zdanlivo'paradox'v'práci'kreatívneho'textára).'V'skutočnosti' je' to'pre'nás'ďalší'

dôkaz' prepojenia' ľavej' a' pravej' hemisféry' mozgu,' ale' aj' empatie,' resp.' citlivosti' na'

problém,' ktorý' mu' umožnil' hľadať' chyby' v' cudzích' i' vlastných' riešeniach.' No' a' v'

neposlednom'rade'je'tu'evidentná'aj'Ogilvyho'schopnosť'elaborácie'–'tvorba'kreatívnych'

a'vedecky'podložených'kampaní,'ktoré'predávali.'''

'''''''''''''''''''''' '
'''''''''''''''''''''''Obr.''7'–'David'Ogilvy15'

Užitočnosť'pre'klienta'pramení'z'toho,'že'bol'proti'míňaniu'financií'klienta'a'tie'mali'

byť' investované'naozaj' efektívne.' Razil' heslo,' že' reklama'musí' predávať,' napriek' tomu'

                                                
15  https://www.google.sk/search?q=P.+T.+Barnum&rlz=1C1LENN_enSK451SK451 
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myslel' aj' na' zákazníka.' Reklamu' chápal' vždy' ako' službu' verejnosti' a' obchodu.' Jeho'

reklama' bola' kreatívna,' no' seriózna' a' zákazníkovi' pomáhala' pri' výbere.' Tento' jeho'

prístup'pramenil'z'poznania'potrieb'klienta'na'základe'vedeckého'prístupu,'ale'aj'empatie'

a'užitočnosť'je'evidentná'aj'z'konkrétneho'obsahu'jeho'textov'i'kampaní.''

Kreativitu'dokumentuje'Ogilvy'nielen'tvorivým'myslením,'ale'aj'samotným'procesom'

reklamy,'či'už'išlo'o'tvorbu'inzerátu,'alebo'celej'reklamnej'kampane.'Azda'všetky'uvedené'

znaky'kreatívnej'osobnosti'však'nájdeme'u'Ogilvyho'práve'v'jeho'publikáciách'o'reklame.''

Teda' aj' fluenciu' a' flexibilitu.' Množstvo' originálnych' a' užitočných' nápadov' spolu' s'

návodmi' a' radami' ako' situáciu' riešiť' je' dôkazom' vysokej' miery' všetkých' vlastností' v'

našej'tabuľke.''

Odvahu'a'ochotu'riskovať,'ako'aj'vytrvalosť'a'všestrannosť'dokumentuje'azda'trošku'

viac'Ogilvyho'život.'Po'svojom'neslávnom'odchode'z'Oxfordu'v'druhom'ročníku,'pracoval'

vo'viacerých'profesiách'a'až'na'farmárčenie'vždy'veľmi'úspešne.'V'Paríži'sa'z'kuchára'stal'

šéfkuchárom,' z'podomového'predajcu' sporákov'AGA'nielen'najlepším'predajcom' firmy,'

ale'aj'autorom'manuálu'úspešného'predajcu'pre'kolegov.'Časopis'Fortune'manuál'označil'

za' najlepšiu' učebnicu'priameho'predaja' v' dejinách' reklamy' ' a' to'mu'otvorilo' dvere' do'

sveta'reklamy.'

-

 4.5 Leo-Burnet-

„Keď- sa- snažíte- dosiahnuť- na- hviezdy,- možno- sa- vám- hneď- nepodarí- žiadnu-

uchopiť,-

-ale-taktiež-nezostanete-stáť-len-s-dlaňou-plnou-blata.“-

-

Originalitu' a' mnoho' ďalších' znakov' kreativity' možno' nájsť' v' kampani' pre' jednu' z'

najznámejších' a' najúspešnejších' značiek' na' svete.' Keď' v' roku' 1954' prevzal' reklamnú'

kampaň' na' cigarety'Marllboro' nikto' ešte' netušil,' že' sa' zrodila' legenda' a' najúspešnejší'

maskot' všetkých' čias.' Americký' cowboy,' resp.' Marllboro' man' to' dokázal.' Predstavuje'

originálnu' tradicionalistickú' redefiníciu'prepojenia' cigariet'a' skutočného'muža,'ktorý' si'

cigaretu' tejto'značky'zapáli.'Fluenciu'a' flexibilitu'môžeme'pozorovať'na'kampaniach'už'

viac' ako' štyridsať' rokov.' ' Užitočnosť' tejto' kampane' však' nájdeme' skôr' v' komerčnom'

úspechu'značky,'pre'fajčiarov'už''menej…'Veď'sám'najznámejší'Marllboro'man'zomrel'na'

rakovinu'pľúc.'''
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' Citlivosť'na'problém,'empatiu,'resp.'senzitivitu'dokázal'Marllboro'man'prezentovať'

s'pochopením'Američanov,'pre'ktorých'sú'country'a'western'súčasťou'národnej'hrdosti.'

Nie' náhodou' si' azda' každý' populárny' americký' herec' zahrá' aj' vo'westerne,' či' speváci'

rozličných'žánrov'nahrajú'aj'svoju'country'platňu.'Okrem'toho'sa's'postavou'skutočného'

chlapa' identifikujú'radi'všetci'muži.'No'a'ženám'sa'hrdina'páči' tiež.'Skrátka'redefinoval'

nielen'cigarety'do'rúk'cowboya,'ale'aj'ženské'neznáme'cigarety'na'najznámejšiu'“drsnú”'

chlapskú'značku'na'svete.'

' Originalita'Lea'Burnetta'síce'nebola''najmarkantnejšia'priamo''v'samotnom'procese'

tvorby'v'jeho'textoch,'ktorými'si'získal'klientov'i'zákazníkov.'Nerobil' ich'totiž'vždy'sám,'

no'posledné'slovo'„kreatívneho'súhlasu“'mal'pochopiteľne'on.'

'
Obr.''8''–'Leo'Burnett16 

 

Fluenciu' a' flexibilitu' vidíme' v' ďalších' kampaniach' u' Burnetta' skôr' v' kreatívnom'

manažmente' ako' v' jeho' vlastnej' tvorivej' textárskej' práci.' Hoci' bol' ako' vyštudovaný'

novinár'aj'reklamným'textárom,'vďaka'svojej'vysokej'miere'empatie'dokázal'stimulovať'

svojich'pracovníkov'k'reálnym'efektívnym'výsledkom.'Kreatívna'redefínícia'je'evidentná'

práve' z' jeho' metód' stimulácie' –' kreatívnych' metód,' ktoré' zaviedol' pre' svojich'

pracovníkov.''

' Vytrvalosť' a'pracovitosť' Burnetta' vystihuje' David' Ogilvy,' ktorý' o'ňom' hovorí,' že'

pracoval'364'dní'v'roku.'K'tvrdej,'no'kreatívnej'práci'viedol'aj'svojich'zamestnancov.'

' Odvaha' a'ochota' riskovať' sa' preukázala' u'Lea' Burnetta' azda' najvýstižnejšie' už'

v'roku' 1935' kedy' dal' dokopy' 50' 000' dolárov' a'založil' vlastnú' agentúru' Leo' Burnett'

Company' v'Chicagu.' Dôležité' je' pripomenúť,' že' to' bolo' práve' v' čase' krízy.' Po'

neúspechoch,' ktoré' dokumentujú' jeho' vytrvalosť' mala' agentúra' aktíva' v' cene' takmer'

milión'dolárov.'''

'

                                                
16  https://www.google.sk/search?q=P.+T.+Barnum&rlz=1C1LENN_enSK451SK451&espv 
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Burnett- redefinoval- cigarety- a-cowboya.- No- a-môj- syn- úspech- jeho- „cowboya“-

zadefinoval:-„Muži-chcú-byť-ním-a-ženy-chcú-byť-s-ním...“-

-

 4.6 Jiří-Solar-

“Tvá-řeč-–-Tvuj-meč!”-

-

Jiřího' Solara' sme' zaradili' do' výberu' predovšetkým' preto,' aby' sme' si' uvedomili,' že'

kreatívne'hviezdy'nemusíme'hľadať'len'za'hranicami'a'že'ich'nájdeme'aj'doma.'Na'výber'

som'mal'vlastne'dvoch'rovesníkov.'Dr.'Jana'Brabca'autora'viacerých'publikácií'o'reklame'

(Zásady' vynosně' obchodní' reklamy,' Reklama' a' její' technika…)' a' ing.' Jiřího' Solara.'

Obidvaja'boli'kreatívni,'no'Solar'sa'pri'štúdiu'dokumentov'ukázal'ako'osobnosť's'výrazne'

širším'záberom.''Do'výberu'teda'patrí'mierou'svojej'kreativity,'ale'aj'preto,'že'jeho'život'a'

tvorba'sú'spojené's' 'obdobím'Bernbacha,'Laskera,'Resora,'Rubicama,'ale'aj'Burnetta,' či'

Ogilvyho.'

Originalitu'básnika'a'spisovateľa'Jiřího'Solara17'vidíme'predovšetkým'v'prvenstvách'a'

novátorských'činoch'v'oblasti'reklamy.'Patrí'k'priekopníkom'reklamného'textu'na'našom'

území.'Ako'prvý'založil'“Reklamnú'poradnu”'–'de'facto'prvú'reklamnú'agentúru'na'území'

Československa' ešte' v' roku' 1928.' To,' že' ju' viedol' takmer' 20' rokov' je' aj' znakom'

vytrvalosti.' Originalitu' však' vidíme' aj' v' procese' jeho' tvorby,' resp.' v' jeho' reklamných'

textoch'a'sloganoch.' 'Pri'pohľade'na' jeho' texty,'ale'aj'prvenstvá,' je'evidentná'aj'vysoká'

miera'fluencie'merateľná'počtom'jeho'originálnych'nápadov,'projektov'i'textov.''

Pri' štúdiu' jeho' života' a' diela' nám'musí' napadnúť' paralela' s' reklamným' géniom'D.'

Ogilvym.'J.'Solar'bol'tiež'reklamný'textár'a'tiež'písal'knihy.''“Reklamní'příručka”,'ktorou'

chcel'pomôcť'ľuďom'z'reklamy,'bola'tiež'na'trhu'originálna'a'musíme'si'pri'nej'spomenúť'

na'predajnú'príručku'na'sporáky'D.'Ogilvyho.'Jeho'názory,'že'reklama'musí'byť'príjemná,'

pozitívna,' stručná,' jasná' a'názorná,'presvedčivá,' originálna' a' a' v'neposlednom'rade' a' aj'

pravdivá18,' dokumentujú' tiež' nielen' odbornosť,' ale' aj' autoritu' originality' a' v'

neposlednom'rade'aj'užitočnosť.'

''Ogilvyho'knižky'dosiahli'miliónové'náklady'a'pozná'ho'celý'svet.'Breviár'“Pujde'to”'

však'na'domáce'pomery'v'náklade' (tri'vydania)'vyše'stotisíc'predstavuje'veľký'úspech.''

Dovoľujeme'si'čiastkové'porovnanie'aj'preto,'že'hoci'bol'Solar'len'o'dvanásť'rokov'starší,'

                                                
17 (pôvodným menom Josef Slabý) 
18podľa: Slabý, J.: Kurs obchodní reklamy, Domácí učení Masarykova Lidovýchovného ústavu, 1929. 
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svoje' poznatky' a' ako' skvalitniť' reklamu' a' zverejnil' po' desiatich' rokoch' fungovania'

Reklamní'poradny.' Jeho'reklamná'príručka'vyšla'v'roku'1938,'t.' j.' ' takmer'štvrťstoročie'

pred'Ogilvyho'

„Vyznáním'muže'reklamy”.'Ale'aj'ďalšie'publikácie'o'reklame,'či'breviáre'„Okolo'pultu”,'

„Pujde'to”'sú'dokladom'originality,'ale'aj'užitočnosti'pre'čitateľov.'Breviár'Pujde'to'vyšiel'

okrem'iného'aj'v'USA.'Nerobil'síce'pre'Rolls'Royce,'ale'jeho'slogan'pre'časopis'Mladý'svět'

považujem'doteraz'za'vrchol'rýmovaného'reklamného'sloganu:'“Už'si'čet'–'Mladý'svět?”'

J.'Solar'rád'aj'prednášal,'neskôr'bol'trikrát'predsedom'“Reklubu”,'čo'je'azda'najväčším'

dokladom'o'užitočnosti.'Reklub'sa'totiž'usiloval'o'všestranné'zvyšovanie'úrovne'reklamy'

u'nás.'Položil'nielen'základy'odbornosti'v'tejto'oblasti,'ale'aj'etiky'a'robil'školenia,'kurzy,'

chránil'záujmy'svojich'členov.'Komercia'tu'vonkoncom'nebola'na'prvom'mieste.' J.'Solar'

vždy' zdôrazňoval' podobne,' ako' o' pár' rokov' neskôr' aj' D.' Ogilvy' „zdravé' podnikání”' či'

poctivé'služby'zákazníkom.'

Ochota'riskovať'je'zrejmá'zo'skúšania'nových'projektov,'kde'je'zrejmá'aj'citlivosť'vžiť'

sa'do'problému,'empatia.'A'samozrejme'aj'odvaha,'ktorá'mu'pomáhala'aj'v'bojoch'prvej'

svetovej'vojny,'ktorej'sa'aktívne'zúčastnil.''

'

Kreatívne- hviezdy- reklamy- nemusíme- hľadať- len- za- hranicami.- Nájdeme- ich- aj-

doma.-Stačí-sa-len-pozorne-pozrieť.-Sú-tak,-ako-aj-hviezdy-na-nebi,-rovnako-na-celom-

svete.---

-

Záver-

Oponent' by' mohol' namietať'výsledky' našej' historickej' analýzy' slovami' analógie:'

„Prečo'sa'čudujeme,'že'máme'čierne'figúrky,'keď'sme'si' ich'vybrali“?' 'Inými'slovami,'že'

sme'zvolili' géniov'kreativity,'ktorí'pochopiteľne'mali'aj'kreatívne'vlastnosti.' 'Nám'však'

išlo'o'aplikáciu'kreatívnych'vlastností'osobnosti'na'oblasť'reklamy.''Jednoducho,'že'teóriu'

týchto'znakov'môžeme'potvrdiť'práve'u'majstrov'reklamy.'''

Na'reliabilitu'zistených'výsledkov'sa'možno'tiež'pozerať'aj'skepticky.'Jednotlivé'znaky'

totiž'nemožno' jednoznačne'posudzovať'na' základe' tých' istých'parametrov.'Porovnávať'

odvahu' J.' Solara' v'prvej' svetovej' vojne' s' odvahou'Burnetta,' ktorý' v'čase' veľkej'

hospodárskej'krízy'zakladá'novú'firmu,'či'Barnuma,'ktorý'začal'vždy'odznova,'keď'už'bol'

na'kolenách'sa'zdá'nekompatibilné.'Napriek'tomu'vždy'išlo'o'ten'istý'rys.'O'odvahu,'ktorú'

môžeme' rozpoznať' inou' cestou.' Naopak,' iné' parametre' na' základe' života' a'diela'
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osobností' sa' dajú' dedukovať' celkom' objektívne.' V'zásadných' kategóriách' sa' dajú' určiť'

základné'premisy,'ktorých'validita'má'svoje'opodstatnenie.'Na'základe'analýzy'a'indukcie'

súboru'znakov'kreativity'a'vybraných'géniov'možno'zhrnúť:'

Originalitu,' flexibilitu,' senzitivitu,' ale' aj' odvahu' a'ochotu' riskovať' preukazujú'

v'maximálnej'miere' všetci' účastníci' prieskumu.'Hoci' nie' každý' v'tých' istých' intenciách.'

Originalita' nových' riešení' Barnuma,' či' Toscaniho' je' založená' skôr' na' redefinícii,' kým'

u'Disneya' je'viac' spojená's'flexibilitou'a'schopnosťou'vcítenia' sa'do'problému.'Niektoré'

vlastnosti' u'skúmanej' vzorky' si' dokonca' oponujú.'Napríklad'Toscani' bol' odvážny' rebel'

s'divokým' životným' štýlom,' kým' Solar' skôr' typ' seriózneho' básnika' a'spisovateľa.' Bol'

vášnivý'abstinent,'nefajčiar,' športovec.'No'rozhodne'nie'zbabelec.'Tým'chcem'opätovne'

poukázať,' že' odvodzovať' kvalitu' jednotlivých' vlastností' nemožno' z' tých' istých'

skutočností,'aby'sme'dospeli'k'objektívnym'záverom.''

Originalitu,'senzitivitu,'odvahu,' i'vytrvalosť'možno'nájsť'teda,'aj'keď'v'inej'rovine,'či'

kvalite' u'všetkých' posudzovaných' osobností.' V'ostatných' vlastnostiach' (základné' som'

vyznačil'ptč.)'sú'určité'diferencie,'no'práve'tieto'priviedli'konkrétneho'tvorcu'k'skvelým'

výsledkom.' Komplikované' je' pri' reklame' hodnotiť' predovšetkým' užitočnosť.' Lebo'

užitočnosť' niektorých' tvorcov' je' evidentná' skôr' v'práci' a'výsledkoch' pre' klienta,' teda'

recipienta.'Pritom'práve'táto'je'najdôležitejšia,'keďže'nielen'pomáha'oslovenej'verejnosti,'

ale'pridáva'aj'na'účinnosti'kampane'i'pozitívneho'chápania'reklamy.'

Evidentné'sú'tu'predovšetkým'dve'skutočnosti.'Prvou'je'fakt,'že'ich'ohodnotenie'sa'od'

seba' príliš' nelíši.' To' vyplýva' samozrejme' už' zo' zvoleného' výberu' geniálnych' tvorcov.'

S'miernymi'diferenciami'dosahujú'maximum'vo'všetkých'skúmaných'vlastnostiach.'No'na'

druhej'strane'to'dokumentuje'predovšetkým'fakt,'o'ktorý'nám'išlo'predovšetkým.'Tvorba'

kvalitnej'a'efektívnej'reklamy'je'činnosť'výsostne'efektívna'a'úspešní'reklamní'tvorcovia'

musia' mať' väčšinu' z'uvedených' vlastností,' ktoré' k'' tvorbe' nevyhnutne' potrebujú.'

Zaujímavé' je' aj' to,' že' naozajstní' majstri' majú' vysoko' rozvinuté' znaky' kreativity'

komplexne,'ako'aj'o'to,'že'sa'tieto'vlastnosti'navzájom'prekrývajú'a'podporujú.'

'

Rovnako'dôležitý'uzáver'je'však'aj'to,'že'ak'vlastnosti'kreativity'preukazujú'vo'veľkej'

miere' všetci' posudzovaní,' tak' tieto' vlastnosti' chápané' všeobecne' sú' naozaj' tesne'

prepojené's'reklamou.'Dokazuje'to,'že'kreativita'je'predovšetkým'myšlienková'schopnosť'

a' že' sa' prejavuje' aj' v'procese' reklamy' u'všetkých' osobností,' ale' opäť' aj' našu' tézu,' že''

reklama-je-tiež-jednou-so-základných-oblastí-kreativity.''
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'

Dôkazy,'že'reklama'je'štvrtou'(umenie,'veda'–'objavy,'humor)'oblasťou'kreativity:'

'

Reklama'na'rozdiel'od'mnohých'iných'oborov'využíva'frekventovane'všetky'tri'

uvedené'oblasti'kreativity'a'umenie,'vedu'a'objavy'aj'humor.'

'

Umenie-slová,-obrazu,-hudby' ...,'ktorým'predstavuje'špecifickú'podobu'úžitkového'

umenia.'Využíva'teda'ich'postupy,'ale'súčasne'vytvára'vlastné,'často'umelecké,'artefakty.'

-

Vedu,' keďže' interdisciplinárny' charakter' reklamy' využíva' poznatky,' resp.' objavy'

množstva'vedeckých'disciplín'(ekonómia,'umenoveda,'lingvistika,'psychológia,'sociológia,'

estetika,'právo,'etika'...).'Súčasne'si'však'reklama'vytvára'vlastný'pojmový'aparát,'resp.'aj'

špecifické'metódy'a'techniky.'

'

Humor,' ktorý' je' aj' podľa' nášho' výskumu' primárnym' a' najfrekventovanejším'

emocionálnym'apelom'reklamy.'

'

Všeobecné'znaky'resp.'princípy'kreativity'sú'rovnako'zastúpené'v'myslení'kvalitných'

reklamných'tvorcov,'v'ich'pracovných'procesoch'aj'vo'vytvorených'artefaktoch.'

'

4 -Trendy-kreativity-v-reklame-

"Dejiny- sú- svedkami- času,- svetlom- pravdy,- živou- pamäťou,- učiteľkou- života- a-

poslom-minulosti"!-

Marcus-Tullius-Cicero-

-

Za' základné' skutočnosti,' ktoré' ovplyvnia' vývoj' reklamy' v' budúcnosti,' t.j.' aj' jej'

kreatívny' rozmer,' považujeme' predovšetkým' nutnosť' komplexnejšie' aplikácie'

integrovanej'marketingovej'komunikácie,'zmeny'v'marketingovom'mixe'a'vstup'nových'

aktivít,' ďalší' prechod' na' globálny' marketing' a' reklamu,' technické' zdokonalenia'

propagačných'prostriedkov'aj'vzrast'významu'sociálnej'reklamy.19'

                                                
19podrobnejšie: HORŇÁK, P.,  2010, s. 70 – 81.  
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Komplexnejšie'sa'na'trendy'v'MK'pozerá'Jurášková.20'Trendom'je'podľa'nej'zapojenie'

spotrebiteľa' do' tvorby' reklamy' aj' do' šírenia' značky,' prepájanie'médií' (napr.' inzerát' a'

internet),' využitie' sociálnych' sietí,' demokratizácia' značiek,' zelený' marketing,' retro'

komunikácia' značiek,' zážitkový' marketing,' komunikácia' v' obchodných' reťazcoch,'

zvyšujúca'sa'náročnosť'spotrebiteľa','ktorá'vyžaduje'pravidelné'meranie'účinnosti'atď.'

Prepojenie' kreativity' s' reklamou' je' evidentné' minimálne' v' dvoch' rovinách.' Je' to'

napríklad' originálne' a' užitočné' zapojenie' spotrebiteľa' do' procesu' reklamnej'

komunikácie,'ale'aj'ďalšie'konkrétne'tvorivé'riešenie'tohto'zapojenia.'

Samostatnú' pozornosť' v' rámci' trendov' venuje' Jurášková' aj' kreativite:' "Trendom' je'

kreatívne' spracovanie' a' spotrebitelia' sú' denne' pod' vplyvom' veľkého' množstva'

komunikačných' oznámení,' sú' presýtení' informáciami,' selektívne' vnímajú' komunikačné'

oznámenia,' ja' preferujem' rýchle' a' jasné' oznámenia".21' ' O' dôležitosti' kreativity' v'

budúcnosti'sa'dozvieme'aj'zo'slov'najpovolanejšieho:'Maurice'Lévy' je'prezidentom'CEO'

Publicis'Groupe22'a'stavia'pred'reklamu'budúcnosti' tieto'hlavné'požiadavky:'a)'obnoviť'

dôveru'u' spotrebiteľa'pri' jej' dnešnom'množstve' a' 'má'byť' vtipná,' zábavná' aj' dojemná,'

založená'na'optimizme'a'ľahkom'humore,''

b)' dôveryhodným,' príťažlivým' spôsobom' osloviť' staršiu' generáciu' a'usilovať' sa' o'

udržanie' preferencií' veľkých' značiek.23' O' budúcnosť' reklamy' sa' neobáva,' pretože' aj' v'

histórii' sa' vždy' vedela' postarať' sama' o' seba.' O' reklame' z' pohľadu' histórie' hovorí:'

"Zvyčajne' našla' správny' pomer' medzi' kreativitou' a' zručnosťou,' medzi' priemyslom' a'

umením,' medzi' realitou' a' svetom' imaginácie.' Reklama' vždy' čerpala' z' talentu' a'

technológie'pri'vývoji'svojej'kreativity"24.'

Uveďme'na'tomto'mieste'ešte'jeden'aspekt,'ktorý'môže'pomôcť'tvorivejšej'reklame'u'

nás' v' budúcnosti.' Ide' o' riešenie' sporu:' vedci' verzus' kreatívci.' Aj' dnes' máme' totiž'

priaznivcov' názoru,' že' reklama' je' vedný' odbor,' alebo' kreatívcov,' ktorí' ju' považujú' za'

druh'umenia.'Existujú'aj'mantinelové'názory,'že'v'reklame' je'umením'len'predať' tovar,'

resp.'že'je'väčším'umením'ako'skutočné'umenie.'

Sergio' Zyman' a' jeden' z' troch' najväčších' predajcov' dvadsiateho' storočia' uvádza'

príklady' kreatívcov,' ktorí' sa' pýšia' svojimi' cenami' na' svetových' festivaloch' reklamnej'
                                                
20  JURÁŠKOVÁ, O., 2012, s. 45-95. 
21 JURÁŠKOVÁ, O., 2012. s. 50. 
22 V súčasnosti sa Publicis Groupe spojila s americkou Onicom Inc., čím vytvorili najsilnejšiu komunikačnú sieť 
na svete. Maurice Lévy ju riadi spolu s Johnom Wrenom, riaditeľom Omnicom Inc. 
23 Pincas, Loiseau, 2009, s. 14. 
24 Pincas, Loiseau, 2009, s. 15. 
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kreativity.'Predajnosť'propagovaného'tovaru'však'napriek'kreatívnej'reklame'často'klesá.'

Spomeňme'aspoň'svetoznáme'firmy'ako'je'Xerox,'sieť'OD'KaMarkt.'Aj'keď'je'znalosť'ich'

značky'dokonalá,'ocitli'sa'v'situácii'existenčného'krachu.'Zyman'veľmi'logicky'uvádza25,''

že'nestačí' len'kreativita.'Takže'budúcnosť'vidíme'aj'v'komplexnom'kreatívnom'chápaní'

nielen'tvorivého'procesu,'ale'aj'marketingu'komplexne.'

Jon' Steel' sa' vo' svojom' reklamnom' bestsellere26' domnieva,' že' ideálne' je,' keď' sa' na'

reklamu'pozerajú'kreatívne,'ako'na'súhrn'sociálnych'neopakovateľných'vzťahov'riadiaci'

manažéri,' aj' autori' odborných' publikácií.' Pravdaže,' len' keď' si' kreatívci' uvedomia,' že'

reklama' naozaj' nie' je' druh' umenia,' ale' prostriedok' na' dosiahnutie' zisku,' predaja' či'

rozšírenia'určitej'myšlienky.'Potom'sa'im'podarí'urobiť'občas'aj'takú'reklamu,'ktorá'splní'

atribúty'požadované'od'umenia'a'stane'sa'skutočným'umeleckým'artefaktom.'Ale'bude'aj'

predávať.'

Spory' medzi' kreatívcami' ' a' vedcami' dokumentuje' už' história,' uveďme' proti' sebe'

stojace'názory'napr.'"otca'vedeckej'reklamy"'Clauda'Hopkinsa'a'kreatívneho'reklamného'

textára'odmietajúceho'výskum'Alberta'Laskera.' Spory' často'prerástli' do'neprijateľných'

rozmerov'nielen'medzi'autormi'publikácií'o'reklame,'či'na'pôde'reklamných'agentúr,'ale'

aj'vo'vzťahoch'agentúra'verzus'klient.'Dokonca'poznáme'príklad'z'nedávnej'histórie,'keď'

došlo'k'sporu'medzi'samotnými'poslucháčmi'tej'istej'fakulty.27'

Je' teda' nevyhnutné' zosúladiť' tieto' spory,' ktoré' v' konečnom' dôsledku' sú' na' škodu'

manažérom,' tvorcom,' agentúre,' obstarávateľovi' a' spotrebiteľom.'Uvedomiť' si' treba,' že'

autori' kreatívneho'briefu' sú' rovnako' kreatívni' ako' tvorcovia' prostriedku' (filmu,' spotu,'

plagátu' ...).' Aj' ich' kreativita' sa' prejavuje' v' rovine' myslenia,' procesu' a' výsledného'

artefaktu.'Kritériom'kvality'kreativity'zostáva'originalita'a'užitočnosť.'

''

Uveďme'pre' zaujímavosť' názory' šiestich' kreatívnych' riaditeľov' známych' svetových'

agentúr'na'reklamu'budúcnosti.'Z'ich'myšlienok'vyberáme:'

David' Droga' (globálny' kreatívny' riaditeľ' Publicis):' "Je' dôležitejšie' spotrebiteľovi'

porozumieť'ako'vedieť,'kedy'a'ako'sa'k'nemu'prihovárať".'

                                                
25 ZYMAN, 2004, s. 46. 
26 Reklama, 2003, s. 5. 
27 Poslucháči marketingovej komunikácie nemenovanej fakulty v ČR považovali poslucháčov umeleckých 
odborov za "výkonných pracovníkov", ktorí len vykonajú to, čo im oni príkazy. No a poslucháči umeleckých 
odborov ich zase považovali za teoretikov, príťaž ich skutočnej práce ... Našťastie sa tu situácia zmenila vďaka 
novému vedeniu v optimálnu spoluprácu. 
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Pat' Fallon' (predseda' Fallon' Worldewide):' „Je' na' čase' prijať' verejnosť' ako'

spolupropagátora' značky.' Ako' raz' zdôraznil' David' Ogilvy,' značka' existuje' v' povedomí'

spotrebiteľov,'tí'však'majú'teraz'prostriedky,'ako'svetu'ukázať'a'vysvetliť'vlastnú'mienku'

o' nej.' To' bude' jeden' zo' základných' problémov,' s' ktorým' sa' budú'musieť' v' najbližších'

rokoch'popasovať'marketingoví'pracovníci".'

Miguel' Angel' Furones' (globálny' kreatívny' riaditeľ' Leo' Burnett)' vidí' možnosti'

budúcnosti' reklamy' v' nových'nosičoch' (mobily,' internet' ...),' ktorými' sa' dnes' prenášajú'

texty' ako' od' Guttenberga' knižkami.' Takto' môžeme' prenášať' dnes' aj' pocity.' Hovorí:'

„Možno' je' to' tretia' generácia' globalizácie.'V'prvej' sa' globalizovali' technológie,' v'druhej'

ekonomika' a' teraz' sa' nachádzame' pred' globalizáciou' pocitu.' Túto' fázu' umožnila'

skutočnosť,'že'noví'čitatelia'prichádzajú'priamo'z'prostredia'digitálnej'literatúry".'

John'Hegarty'(predseda'a'celosvetový'kreatívny'riaditeľ'BBH)'vidí'problém'v'oslovení'

staršej' generácie,' ktorá' je' výrazne'mladšia,' ' než' tá' istá' veková' skupina' pred' desiatimi'

rokmi:' „Neustále' si' musíme' pripomínať,' že' je' to' generácia,' ktorá' vyšla' z' obdobia'

rokenrolu,'nosila'dlhé'vlasy'a'vytvárala'protestné'hnutie.'Ženy'pálili'svoje'podprsenky'a'

muži' povolávacie' rozkazy.' Bol' to' vek' oslobodenia.' Medzi' žiadané' a' úspešné' vlastnosti'

bude'patriť'poctivosť,'vynaliezavosť'a'originalita".'

Bob'Isherwood'(globálny'kreatívny'riaditeľ'Saatchi'and'Saatchi)'hovorí:'„Tvorivosť'je'

stála,'mení'sa'len'komunikačný'prostriedok'tvorivých'myšlienok'a'výzvy,'ktoré'prinášajú'

technológie' a' spoločnosť".' Hovorí' aj' o' reklame,' ktorá' bude' vydávať' vôňu' zobrazených'

produktov,' chuťové' telefóny' a' umožňujúce' zážitok' z' jedál' a' nápojov,' hmatové' a'

umožňujúce'„dojem'jemnosti,'levej'hrivy'alebo'dotyku'pier'Jennifer'Aniston".'Hovorí,'že:'

„Zo' sciafi' sa' zrazu'môže' stať' skutočná' veda.' Keď'k' tomu'dôjde,' značne' to' oživí' tvorivé'

príležitosti".'

Linda' Kaplan' Thaler' (globálna' výkonná' a' kreatívna' riaditeľka' The' Kaplan' Thaler'

Group),'žena,'ktorú'uvádzame'na'poslednom'mieste'nie'preto,'že'je'žena,'ale'naopak.'Lebo'

na'budúcnosť'sa'viac'pozerá'aj'očami'klienta,'ktorému'chce'pomáhať:'„V'našej'profesii'je'

potrebné' zabezpečiť,' aby' pri' propagácii' tovaru' bolo' vidieť,' že' sa' má' konzumovať' v'

primeranom'množstve.'Preto'nevytvárame'reklamy'na'alkoholické'nápoje,'ktoré'by'lákali'

mládež'k'ich'zakúpeniu".28''

Niektorí'z'uvedených'kreatívnych'riaditeľov'hovoria'o'zmenách,'ktoré'prinesie'veda'a'

technika,' iní' o' špecifickom' prístupe' k' cieľovým' skupinám,' ale' základná' požiadavka' na'

                                                
28  Citácie podľa: Pincas, Loiseau, 2009, s. 311-316. 
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kreativitu'budúcnosti' vyplýva'priamo'z' jej' základných'vlastností.'V' tomto'prípade' je' to'

tiež'originalita,'ale'predovšetkým'užitočnosť'pre'všetkých,'hlavne'pre'klientov.'Je'to'však'

len'budúcnosť,'ktorá'môže'potvrdiť'ich'slová.'

David' Ogilvy,' ktorý' sa' podľa' vlastných' slov' nepovažuje' za' žiadneho' futurológa,'

predpovedá' pre' reklamu' budúcnosti' 13' zmien' v' závere' svojej' známej' publikácie' O'

reklame.' Hovorí,' že' ho' k' tomu' prinútil' vydavateľ.' Poznáme' ho' naozaj' ako' reklamného'

teoretika'i'praktika,'ale'výhodou'je,'že'od'formulácie'zásad'je'už'pár'desiatok'rokov,'a'tak'

možno'posúdiť'kvalitu'jeho'názorov.'

'

'
Obr.'9'–'Reklama'budúcnosti...29'

'

'''''''''''

Predpovedám'13'zmien:'

                                                
29  https://www.google.sk/search?q=reklama+budúcnosti&rlz=1C1LENN_en 
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' '
''''''''''''Zdroj:'Ogilvy30'

 

Kvalita'výskumov'sa'naozaj'stále'zlepšuje,'ale'kreatívni'pracovníci'aj'tak'často'tvoria'

svoje' „umenie",' ktoré' nepredáva' (1).' Renesancia' tlačovej' reklamy' zatiaľ' nenastáva,'

pravdou'je'skôr'opak'(2).'Viac'informácií'a'menej'nezmyslov,'ale'zatiaľ'sa's'nezmyslami'

stretávame'na'každom'kroku' (3).'Aj'keď'verejnosť'už'začala'brojiť'proti'billboardom'v'

rámci' bezpečnosti' cestnej' premávky,' na' uliciach' stále' stoja.' Vonkajšia' reklama' sa' teší'

rozvoju' vďaka' technickým' parametrom' tretieho' rozmeru' (4).' Spoty' v' televízii' sú' pod'

minimálnou'kontrolou.'Myslíme'tým'množstvo'a'kvalitu,'zvyšovanie'hlasitosti'v'prípade'

vysielania'reklamy,'ceny'vysielacích'časov'atď.'(5).'V'oblasti'zdravotnej'starostlivosti'sa'

smerom' k' reklame' žiadne' významné' zmeny' nedejú' ...' (6).' Populačnú' explóziu' reklama'

zatiaľ'obchádza'(7).'Kandidáti'na'politické'úrady'používajú'reklamu'tak,'ako'ju'používali'

v'minulosti,'len'často'výrazne'sofistikovanejšie'(8).'Úroveň'zahraničnej'reklamy'sa'naozaj'
                                                
30 OGILVY, D. Vyznání muže reklamy. Praha: Management press 1995. ISBN 80-85603-88-8. 
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zlepšuje,' podľa' rebríčkov' kreativity' a' účinnosti' by' však' bolo' predčasné' zhodnotiť,' či'

Ameriku' predbieha.' Problémom' je' aj' pôsobenie' nadnárodných' reťazcov,' ktoré'

komplikujú' možnosť' určiť,' kto' vlastne' v' krajine' reklamu' vytvoril' (9).' Pobočky'

zahraničných' agentúr' zatiaľ' v' Amerike' sú' otvorené' a' skôr' vynikajú' (10).' Nadnárodní'

výrobcovia' podiely' na' trhu' zvyšujú,' hoci' reklamné' špecifiká' krajín' sa' u' nás' veľmi'

neakceptujú.' Viac' sa' prihliada' na' marketingové' zásady' ako' na' zásady' reklamy' (11).'

Reklama'„s'priamou'odozvou"'sa'naozaj'stáva'súčasťou'ponuky'reklamných'agentúr'(12),'

ale'televízne'spoty's'prijateľnejšími'nákladmi'na'"svoj'čas'ešte'len'čakajú"'(13).'

V' prípade' konfrontácie' názorov' D.' Ogilvyho' si' musíme' uvedomiť,' že' je' stále' ešte'

krátky'čas'na'všeobecnejšie'závery.'Aj'on'svoje'zásady'určite'koncipoval'ako'dlhodobejšie.'

A'pevne'veríme,'že'mnohé'z'nich'sa'naozaj'splnia'a'reklame'nebude'diktovať'len'kapitál.'

'

To,' na' čo' by' sa' mala' zamerať' reklamná' kreativita' v' budúcnosti' je' zvýšená' miera'

pozornosti' sociálnej' reklame' a' etickému' rozmeru' reklamy' principiálne.' Kvalitná'

kreatívna' sociálna' reklama' svojím' rozmerom' pomôže' riešiť' skutočne' aktuálne' otázky'

našej'spoločnosti.'Už'nejde'len'o'záchranu'ohrozených'živočíchov,'pretože'ohrození'sme'

čím' ďalej' viac' my' všetci.' Ide' teda' o' zachovanie' našej' planéty' spolu' s' nami.' V' tomto'

prípade'o'užitočnosti'sociálnej'reklamy'nebude'už'pochybovať'snáď'nikto'...'

'

' Vážme'si'preto'rovnako'vedecké'publikácie'reklamných'teoretikov,'výskumy'vedcov'

i'úspechy'kreatívnych'tvorcov'na'pôde'reklamných'festivalov.'Veď'nájde'sa'niekto,'kto'by'

chcel' porovnať' význam' umeleckej' reklamnej' tvorby' S.' Dalího,' alebo' A.' Warhola' s'

odbornými'publikáciami'Ogilvyho'alebo'Kotlera?!' ' Základom'na'oboch' stranách'nech' je'

kvalita!'

-
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Písmo-a-typografia-v-reklame-3 
-–-Základné-vlastnosti-písma-
 

Type-and-typography-in-advertising-–-Basic-font-properties-

&
Ing.&Ján&Valter,&PhD.&

'
Abstrakt:- Štúdia' má' za' cieľ' oboznámiť' čitateľa' so' základnými' vlastnosťami' ' písma.'

Tieto' ovplyvňujú' jeho' čitateľnosť' a'aj' jeho' estetickú' hodnotu.V' praxi' sa' často'

stretávame,' že' používanie' písma' v'marketingovej' komunikácii' hrá' akúsi' marginálnu'

úlohu.' Aj' profesionálni' pracovníci' kreatívnych' oddelení' reklamných' agentúr' či' grafici'

majú' o'písme' iba' veľmi' povrchné' znalosti' a'potom' výsledky' ich' práce' nie' sú' celkom'

dotiahnuté'do'esteticky'vhodného'výsledku.'V'marketingovej'komunikácii'by'nám'malo'

veľmi'záležať'na'tom,'aby'recipient'bez'problémov'vnímal'text,'prijímal'jeho'informačný'

obsah.'Bez' toho' zbytočne' robíme'ďalšie'marketingové' aktivity.' Zlý' výber'nevhodného'

písma' môže' nielen' sťažiť' čitateľnosť' textu,' ale' v'niektorých' prípadoch' aj' odradiť'

čitateľa'od'čítania' takéhoto' textu.'A'to' je'v'reklame'neodpustitľná'chyba.'Preto'sa' táto'

časť' štúdie' venuje' základným' vlastnostiam' písma' v'informačnom' rozsahu.' Detailná'

štúdia' tvorby'písma'a'zalomenia' textu'by'si'vyžadovala'väčší'priestor'a'hlbšiu'analýzu'

jednotlivých'problémov.'''''''

Kľúčové- slová:- typografia,' serif,' majuskula,' minuskula,' zalomenie,' iniciála,' kapitála,'

kurzíva,'serif,'antikva,'grotesk,'duktus-

'

Abstract:-The'aim'of'this'study'is'to'familiarize'the'reader'with'the'basic'properties'of'

the'script.'These'affect'its'readability'and'its'aesthetic'value.'In'a'practice'we'often'see'

that' the'use'of' script'plays'kind'of'a'marginal' role' in'marketing'communication.'Even'

professionals' in' creative' departments' of' advertising' agencies' and' graphic' designers'

have'only'a'very'superficial'knowledge'about'the'script'and'the'results'of'their'work'are'

not' completely' brought' to' an' aesthetically' appropriate' result.' In' marketing'

communication'the'text'should'be'preceived'without'any'problems'and'its'informational'

content' should' be' clearly' understood' by' the' recipient.' It' is' useless' to' do' marketing'

activities'without'that.'The'wrong'choice'of' inappropriate' fonts'can'not'only'make'the'
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text'difficult' the' read,'but' in' some'cases'even'discourage'readers' from'reading'such'a'

text.'It'is'unforgivable'mistake'in'advertising.'Therefore'this'part'of'the'study'focuses'on'

the'basic'characteristics'of'the'script'in'the'informational'range.'A'detailed'study'of'the'

script' creation' and' text'make' up'would' require'more' space' and' a' deeper' analysis' of'

individual'problems.'

Keywords:--typography,'serif,'majuscule,'miniscule,'makeaup,'initial,'capital,'italic,'serif,'

antiqua,'grotesque,'duktus'

'

'

Úvod-

Písmo' je' dôležitý' nástroj' pri' tvorbe' vizuálu' v' marketingovej' komunikácii.' Je'

potrebné'si'uvedomiť,'že'písmo'pôsobí'na'zmysly'recipienta'ešte'pred'tým,'ako'si'tento'

text' prečita' a'pochopí' jeho' informačný' obsah.Výtvarná' výpoveď' textu' by' mala'

korešpondovať' s'jeho' obsahom.' Gotické' (lomené)' písmo' pôsobí' starobylo,' unciála'

dojmom' obradnosti,' kurzíva' oslovuje' čitateľa' osobnejšie,' kapitála' pôsobí' slávnostne.'

Blokové' písma,' najmä' so' silným' duktom' pôsobia' ťažko' a'nehodia' sa' na' dlhé' súvislé'

texty,' sú' vhodné' skôr' ako' orientačné' a'informačné' texty31.' Na' vynikajúco' zvládnutý'

vizuálny'propagačný'prostriedok'je'nevyhnutné'ovládať'aspoň'základy'tvorby'a'radenia'

písma' a'jeho' hlavné' vlastnosti.' V'tejto' štúdii' sa' preto' budeme' zaoberať' práve' týmito'

atribútmi'písma'a'textu.''

'

Vlastnosti-písma-

Najhlavnejšie'vlastnosti'písma'sú'čitateľnosť'a'tvarová'dokonalosť. 

 

Čitateľnosť- písma' –' je' v' skutočnosti' jeho' úžitková' vlastnosť,' lebo' podáva' čitateľovi'

informáciu'a'preto'by'sa'k'nej'mal'dostať'bez'toho,'aby'musel'písmo'lúštiť.'

Tvarová- dokonalosť- písma' –' estetická' stránka' písma' podporuje' jeho' dobrú'

čitateľnosť,' ktorá' si' vyžaduje' dodržiavanie' proporcií' písma,' úmernosť' svetla' a' tieňa'

v'texte,' správnu' svetlosť'medzier'medzi' písmenami' a'úmerné' zafarbenie' celej' stránky'

textu.' Zároveň' dodržiavanie' pravidiel' tvorby' písma' utvára' danému' písmu' jeho'

charakter.'Čitateľa'by'nemali'v'texte'rušiť'tmavé'škvrny'uzavretých'písmen,'ani'svetelné'

                                                
31 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 141. 
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medzery'v'slovách.'V'texte,'ktorý'má'byť'dobre'čitateľný,'musíme'cítiť'správny'rytmus,'

harmóniu'svetiel'a'tieňov'a'tieto'musia'byť'vyvážené32.'''

     

Podľa'základných'vlastností'delíme'podľa'niektorých'autorov'písma'na:'

- serifové'

- bezserifové'

- lomené'

- písané33'

 

Iní' autori' klasifikujú' písma' na' písmo' písané,' písmo' kreslené' a'písmo' konštruované34.'

Nami' uvádzané' delenie' sa' nám' zdá' však' vhodnejšie' a'na' súčasnú' dobu' dobre'

charakterizuje' všetky' typy' písma.' Neuvádzame' kategóriu' „ozdobné' písma“' ako'

samostatnú,' lebo' poväčšinou' sú' tieto' písma' považované' za' úpadkové' a'preto' sa'

odporúčajú' používať' v'profesionálnej' praxi' iba' výnimočne' a's'prihliadnutím' na' ich'

určenie'v'danom'texte.''

 

Medzi-základné-vlastnosti-písma-patria:-

1.   Základný'tvar'

2.'''Duktus'

3.'''Vnútorná'svetelnosť'písma'

4.'''Vonkajšia'svetelnosť'písma'

5.'''Obojstranná'uzavretosť'písmen'

6.'''Otvorenosť'písma'z'jednej'strany'

7.'''Symetrická'otvorenosť'písma'

8.'''Asymetrická'otvorenosť'písma'

9.'''Svetelnosť'jednotlivých'písmen'

10.'Tmavosť'jednotlivých'písmen'

11.'Optické'klamy'

 

                                                
32 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 141. 
33 BERAN, V., Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie, Náchod :, Manuál, 
1994, ISBN 80-901824-0-2, str. 34 
34 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 141. 
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Všetky' tieto' základné' vlastnosti' písma' je' potrebné' brať' do' úvahy' niele' pri' tvorbe'

nového'písma,'ale'aj'pri'zostavovaní'celého'textu'z'už'existujúceho'fontu'písma.'

1. Základný-tvar-písma'–'je'to'plocha'písma,'napr.'štvorec,'obdĺžnik,'ovál'a'pod.''

'

'
Obr.'1'a'Základné'tvary'písma35'

'

2.' Duktus- –' je' to' hrúbka' písmového' ťahu' v'pomere' k'jeho' veľkosti.' Duktus' udáva'

sfarbenie'popísanej'plochy.'Toto'sfarbenie'má'vplyv'na'celkový'vzhľad'textu'–'pôsobí'od'

šedej' farby' (pri' tenkom' dukte)' až' po' tmavú' farbu' (pri' širokom' dukte).' Duktus'mení'

celkový'vzhľad'písma'a'jeho'formu.'

-

-

Obr.'2'a'Duktus'písma36'

 

3.'Vnútorná- svetlosť-písma' –' je' to' svetelnosť' vo' vnútri' písmena.' Svetelnosť' písmen'

„O“'a'„H“'má'vplyv'na'určenie'úmerných'proporcií'ostatných'písmen.'

'

                                                
35 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 142. 
36 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 143. 
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'
Obr.'3'a'Vnútorná'svetlosť'písma37'

'

4.'Vonkajšia- svetelnosť- písma' –' znamená' tiež' otvorenosť' písma.' Touto' sa' otvorené'

písmeno'spája's'plochou'medzi'písmenami.'Mala'by'byť'úmerná'vnútornej'svetelnosti.'

'
Obr.'4'a'Vonkajšia'svetelnosť'písma38'

 

5.' Obojstranná- uzavrenosť- formy- písmen' –majú' ju' písmená' I,' H,' M,' N,' lebo' sú'

z'obidvoch'strán'uzavreté'kolmicou.'

                                                
37 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 143. 
38 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 143. 
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6.' Otvorenosť- formy- písmen- z-jednej- strany' –' platí' pre' písmená' z'jednej' strany'

zavreté'kolmicou,'z'druhej'strany''otvorené,'napr.'písmená'K,'L,'P,'R,'F,'D'a'pod.''

7.'Symetrická-otvorenosť-formy'písmen'–'sem'patria'písmená'A,'O,'S,'T,'U,'V,'X,'Y,'Z,'

W.'

8.'Asymetrická-otvorenosť-formy-písmen'–'asymetricky'otvorené'sú'písmená'C,'G,'Z.'''

9.'Svetelnosť-jednotlivých-písmen'–'tvarovo'svetelné'sú'písmená'C,'D,'G,'O,'T,'L.'

10.'Tmavosť-jednotlivých-písmen-–-tmavšie'pôsobia'písmená'B,'S,'E,'M.'

11.'Optické-klamy'–'písmená'geometricky'rovnaké'sa'javia'menšie,'platí'to'pre'písmená'

oblúkovitých'tvarov'C,'G,'O,'S.'Tieto'musia'mierne'presahovať'cez'základňu'a'cez'hornú'

doťažnicu' písmovej' osnovy.' Aj' písmená,' ktoré' vybiehajú' hore' alebo' dole' do' ostrých'

uhlov,'napr.'A,'M,'N,'V'musia'mierne'presahovaž'základňu,'resp.'hornú'doťažnicu39.''

'

Znaky-

Medzi' znaky' patria' písmená,' číslice,' interpunkčné' a'diakritická' znamienka' a'drobné'

grafické'znamienka.'

-

'

'
Obr.'5'a'Písmená'a'číslice40'

'

'

'

'

                                                
39 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 142 -145.  
40 BERAN, V., Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie, Náchod:, Manuál, 
1994, ISBN 80-901824-0-2, str. 2. 
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'
Obr.'6'a'interpunkčné'a'diakritické'znamienka41'

-

-

-

Obr.'7'a'Abeceda'a'znaky42'

-

-

Na' obr.' 7' vidíme' kompletnú' abecedu' doplnenú' o'niekoľko' znakov,' zátvorky,'

matematické' znaky,' menové' jednotky' a'ďalšie' používané' znaky.' Táto' abeceda' je'

vytvorená' pre' sadzbu' v'slovenčine' a'češtine.' Od' anglickej' sa' hlíši' hlavne' akcentovými'

znakmi'(znakmi's'diakritikou).'Sú'v'nej'pridané'ešte'ďalšie'akcenty'pre'sadzbu'v'iných'

jazykoch.'Často'sa'stretávame's'názvami'„veľké'a'malé'písmená“.'V'typografickej'reči'je'

správne' názvoslovie' verzálky' (majuskule)' a'mínusky' (minuskule),' čo' dokumentujeme'

na'obr.'8.'''

-

-

VERZÁLKY-

mínusky-
Obr.'8'a'Ukážka'verzálok'a'mínusiek'

                                                
41 BERAN, V., Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie, Náchod:, Manuál, 
1994, ISBN 80-901824-0-2, str 2. 
42 BERAN, V., Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie, Náchod:, Manuál, 
1994, ISBN 80-901824-0-2, str. 2. 
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'

'''''Pri'tvorbe'písma'je'dôležitá'písmová'osnova.'Určuje'uloženie'písma'v'rovine.'

-

Obr.'9'a'Písmová'osnova43'

-

1.-Akcentová-doťažnica-–'určuje'kde'budú'uložené'akcenty'(diakritika)'pre'verzálky.'

2.-Horná-doťažnica' –' určuje,' pokiaľ' bude' siahať' kresba' verzálok,' prípadne'mínusky,'

ktoré'majú'horný'driek'dotiahnutý'do'výšky'verzálky.''-

3.-Stredná-doťažnica'–'určuje,'na'akú'výšku'sa'kreslí'mínuska.'

4.-Základňa'–'na'nej'sú'uložené'písmená.'

5.-Dolná-doťažnica'–'do'tejto'doťažnice'sa'kreslia'spodné'drieky'mínusiek.'

6.-Preťahy'–'slúžia'na'kompenzáciu'optických'klamov,'t.j.'okrúhle'tvary,'prípadne'ostré'

tvary'presahujú'príslušnú'doťažnicu.''

7.-Dolný-doťah-

8.-Horný-doťah 

 

Takto'uvádza'písmovú'osnovu'literatúra,'ale'podľa'nášho'názoru'by'sa'mala'ešte'určiť'

akcentová'doťažnica'pre'mínusky.'Na'obr.'10'navrhujeme'jej'umiestnenie'a'je'vyznačená'

čiarkovanou' linkou.' Podľa' nás' nemôže' byť' akcent' umiestnený' rovnako' vysoko' pre'

verzálky'a'mínusky.'V'inej'učebnici' sa'uvádza,' že' akcentová'doťažnica'pre'mínuiskové'

akcenty'sa'často'kryje's'hornou'doťažnicou,'ale'plati'to'v'prípade,'že'akcenty'„visia“'pod'

doťažnicou'a'neležia'na'nej'zvrchu.44'

                                                
43 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 152. 
44 BERAN, V., Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie, Náchod :, Manuál, 
1994, ISBN 80-901824-0-2, str. 5. 
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-

Obr.'10'a'Písmová'osnova's'akcentovou'doťažnicou'pre'mínusky'

-

Je' potrebné' si' uvedomiť' aj' skutočnosť,' že' pre' každý' font' písma' bude' písmová'

osnova'vyzerať'inak.'Linky'budú'v'iných'vzdialenostiach'od'seba.'Je'to'závislé'od'návrhu'

majstra'písmara,'ktorý'určuje'výšku'mínusiek'vzhľadom'na'verzálky'pre'každý'font'ináč'

a'taktiež'vzdialenosť'dolnej'doťažnice.'''

Ako'sme'už'spomínali,'rozvrhnutie'písmovej'osnovy'je'pri'každom'type'písme'iné'

a'to'mu' dáva' aj' osobitý' charakter.' ' Vzájomný' pomer' veľkosti' strednej' výšky' ' k'dĺžke'

horných' a'dolných' doťahov' má' vplyv' na' kresebnú' vyrovnanosť,' čitateľnosť' písma'

a'celkové'zafarbenie'stránky.'

-

Obr.'11'a'Porovnanie'rozdielnej'strednej'výšky'rôznych'fontov45'

-

Na' obr.' 11' vidíme' porovnanie' rozdielnej' strednej' výšky' rôznych' fontov' písma' pri'

dodržanom' rovnakom' stupni' písma.' Obdĺžnik' nad' mínuskou' ukazuje' vzdialenosť' od'

hornej' doťažnice.' Na' obr.' 12' je' ten' istý' poznatok' na' porovnaní' mínusiek' „x“,'

vysádzaných'v'rovnakom'stupni'písma.''

                                                
45 BERAN, V., Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie, Náchod :, Manuál, 1994, ISBN 80-901824-0-2, str. 6. 
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'
Obr.'12'a'Nerovnaká'výška'písmena'„x“'pri'rovnakom'stupni'písma46'

-

''''''''Ďalším' súborom' znakov' sú' číslice.' Rozoznávame' dva' druhy' číslic' –' mínuskové'

a'verzálkové.'V'počítačovej'sadzbe'sa'využívajú'v'prevažnej'miere'verzálkové'číslice.''Sú'

kreslené' na' výšku' verzálok.' Mínuskové' číslice' sú' kreslené' v'základnej' kresbe'

v'mínuskovej'výške' (1,'2,'0),' číslice'6'a'8' sú'kreslené'ako'verzálkové,' číslice'34579'sú'

tiež' kreslené' ako' verzálkové,' no' zostupujú' na' dolnú' doťažnicu.' Na' obr.' 13' sú' hore'

mínuskové' číslice,' dole' verzálkové.' Mínuskové' číslice' sa' s'obľubou' používajú' na'

ozdobné' tlače' (svadobné' oznámenie,' pozvánky' na' eventy' a'pod.),' alebo' keď' chceme'

tlačou'evokovať'starší'štýl'sadzby.'

'

-

Obr.'13'a'mínuskové'a'verzálkové'číslice'fontu'Garamond47'

-

Na'obr.'15'uvádzame'ukážku'ôznych'fontov,'ktoré'majú'aj'mínuskovú'aj'verzálkovú'sadu'

číslic.' Aj' väčšina' „klasických“' písiem' obsahuje' obidve' sady,' no' v'počítačoch' sa' často'

ponúka'iba'verzálková'verzia.'-

                                                
46 BERAN, V., Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie, Náchod :, Manuál, 1994, ISBN 80-901824-0-2, str. 7. 
47 BERAN, V., Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie, Náchod :, Manuál, 1994, ISBN 80-901824-0-2, str. 8 
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-

Obr.'14'a'ukážka'obidvoch'verzií'číslicových'sád'v'rôznach'fontoch48'

-

Kresba-písmového-znaku-

Táto' štúdia' nemá' ambíciu' vyučiť' nových' tvorcov' písma.' V' uvedenej' kapitole'

prezentujeme,' že' tvorba' písma' nie' je' živelná' práca,' ale' tvorba' s'danými' pravidlami'

a'odborným' názvoslovím.' Skutočný' tvorca' nového' písma' musí' mať' hlbšie' znalosti'

a'navyše' musí' poznať' veľa' kvalitných' písiem,' aby' dostal' do' oka' a' „krvi“' správnu'

proporcionalitu'a'skutočnú'kvalitu.''

V'čase,'keď'internet'je'plný'fontov,'ktoré'sa'dajú'stiahnuť'zadarmo,'prípadne'keď'

ku' kúpenému' grafickému' dostaneme' niekoľko' desiatok' až' stoviek' fontov,' môže' sa'

vynoriť' otázka' a' prečo' sa' vytvárajú' nové' fonty.' Odpoveďou'môže' byť,' že' napr.' firma'

zadá'výtvarníkovi'vytvoriť'nový'osobitný'font,'ktorý'by'sa'výhradne'používal'na'firemné'

účely,' na' vytvorenie' loga' firmy' alebo' vo' firemných' tlačovinách.' Toto' pomôže' odlíšiť'

firmu'od'ostatných'a'dať'jej'osobitú'pečať.'Ďalšia'možnosť'je'vydavateľská'činnosť.'Aby'

sa' vydavateľ' odlíšil,' dá' si' vytvoriť' vlastný' font,' prípadne' viac' fontov' pre' jednotlivé'

edície.'Klasická'príčina' tvorby'nového'písma' je'komerčná.'Autor'vytvorí'autorský' font'

a'ponúkne' ho' na' predaj.' Takýchto' príkladov' tvorby' nových' fontov' by' sa' určite' dalo'

určite'nájsť'viac.'''

Teraz' uvedieme' niekoľko' ukážok,' aká' terminológia' sa' pri' tvorbe' a'hodnotení'

fontu' používa.'Kresba- písmového- znaku' je' vyjadrená' hlavnými' a'vedľajšími' ťahmi,'

                                                
48 BERAN, V., Typografický manuál, Učebnice počíačové typografie, Náchod :, Manuál, 1994, ISBN 80-901824-0-ľ2, str. 9 
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ktoré'tvoria'kresebné'prvky'písmového'znaku.'Driek'písma'je'hlavný'priamy'ťah'kresby'

písma.'Sú'to'výlučne'rovné'ťahy,'nie'oblé.'Drieky'môžu'byť'zvislé'alebo'kolmé.''''''''

'

'
Obr.15'a'drieky'sú'vyznačené'čiernou'a'šedou'

'

Ďalšou' výraznou' črtou' kresby' písma' sú' serify,' ktoré' ukončujú' ťahy' písma.'

Verzálky'a'mínusky'majú'horný'a'dolný'serif,'niektoré'písmená'majú'zvislý'serif'(napr.'

C,S,F'a'pod.).'

'
Obr.'16'a'Serify49'

'

'

Serify' musia' byť' v'rámci' jedného' fontu' jednotné' a'dávajú' charakter' písma' svojim'

napojením' na' ťahy' písma.' Samozrejme' existujú' aj' typy' písma,' ktoré' serif' nemajú.'

Delenie'písiem'podľa'ich'charakteristík'aj's'príkladmi'uvedieme'v'ďalšej'časti.'

                                                
49 BERAN, V., Typografický manuál, Učebnice počíačové typografie, Náchod : Manuál, 1994, ISBN 80-901824-0-ľ2, str. 
10. 
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'
Obr.'17'a'Rôzne'druhy'serifov50'

-

Pri' tvorbe'písma'sa'používa'typografická'terminológia.'V'nasledujúcom'obrázku'

na'ukážku'uvádzame'niekoľko'názvov.'Cieľom'tejto'štúdie'nie' je'venovať'sa'podrobne'

tvorbe' písma.' V'prvom' rade' ide' o'pochopenie' písma' ako' kresebného' prvku'

a'jednotlivých'odlišností'a'charakteristík'písmových'fontov.'

-

-

Obr.'18'a'Ukážka'typografickej'terminológie51'

'

                                                
50 BERAN, V., Typografický manuál, Učebnice počíačové typografie, Náchod : Manuál, 1994, ISBN 80-901824-0-ľ2, str. 
11. 
51 BERAN, V., Typografický manuál, Učebnice počíačové typografie, Náchod : Manuál, 1994, ISBN 80-901824-0-ľ2, str. 
13. 
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Záver-

V'tejto' štúdii' sme' načrtli' základné' vlastnosti' písma.' Písmo' je' jedným' z'

najdôležitejších' atribútov' vizuálu' propagačných' prostriedkov.' Často' sme' svedkami'

neznalosti'základných'pravidiel'pri'tvorbe'typografie.'Niekedy'je'použitý'nevhodný'font'

písma' vbzhľadom'na' obsah' textu.'Musíme'mať' vždy' na' zreteli,' že' skôr,' než' recipient'

začne'čítať'text,'pôsobí'na'neho'svojím'tvarom,'hustotou'sadzby,'duktom,'rozpalom'etc.'

Preto' správny' font' dokáže' podporiť' informačný' obsah' textu' a'zvýrazniť' želané'

pôsobenie'na'čitateľa.'A'opačne'–'nevhodne'zvolený'font'a'zlé'zalomenie'môžu'odradiť'

od' prečítania' propagačného' textu,' čo' je' určite' v'reklamnej' praxi' to' najhoršie.' Cieľom'

štúdie'nie'je'podrobne'rozobrať'celú'typografickú'problematiku,'ale'poukázať'na'hlavné'

vlastnosti'a' 'problémy,'ktoré'sa'vyskytujú'pri'využití'písma.'Tieto'základné'znalosti'by'

mal'mať'každý'grafik,' ktorý' sa' chce' zodpovedne'venovať'vizuálnej' stránke'pri' tvorbe'

propagačnej' grafiky.' V'ďalších' kapitolách' sa' budeme' venovať' meraniu' písma,' jeho'

rozdeleniu'a'sadzbe.''
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Značka-v-historickej-retrospektíve:-
Analýza-hlavných-vývojových-etáp-rozvoja-
značky-a-brandingu,-od-obdobia-staroveku-
až-po-súčasnosť-
'

Historical-retrospective-of-brand:--Analysis-of-the-main-historical-

periods-of-the-brand-development-and-branding,-from-ancient-times-to-

the-present--

'

PhDr.&Milan&Banyár,&PhD.&

'

Abstrakt:' Predložený' príspevok' je' venovaný' analýze' značky,' ktorá' sa' v'oblasti'

marketingu' a'marketingovej' komunikácie' stala' kľúčovým' prvkom' vzájomne'

prepájajúcim'firmy,'spoločnosti,'ich'produkty,'služby's'cieľovou'skupinou'spotrebiteľov.'

Autor' v'obsahu' príspevku' postupne' popisuje' hlavné' historické' obdobia,' ktoré' mali'

zásadný' vplyv' na' vývoj' značky,' loga,' brandingu' a'procesov' strategického' riadenia'

značky.' Jednotlivé'časti'príspevku'sú'venované'analýze'rozvoja'značky'od'starovekých'

kultúr,' cez' obdobie' stredoveku,' až' po' obdobie' novoveku,' vznik' masových' médií'

a'masovokomunikačných'prostriedkov,'ktoré'mali'výrazný'dopad'na'ďalší'vývoj'značiek.'

Autor' v'rámci' historického' vývoja' značiek' venuje' taktiež' pozornosť' 20.' storočiu,'

v'ktorom'nastalo'viacero'zmien'z'hľadiska'budovania'a'strategického'riadenia'značiek'–'

či' už' to' bolo' obdobie' medzi' rokmi' 1915' až' 1929' poznamenané' rozmachom' značiek'

a'položením'základov'strategického'riadenia'značiek,'alebo'obdobie'medzi'rokmi'1935'

až'1945,' v'ktorom'vývoj' značiek' zabrzdila' svetová'hospodárska'kríza' a'druhá' svetová'

vojna,'obdobie'medzi'rokmi'1946'až'1985' ,'ktoré'naopak'zaznamenalo'rozvoj'značiek,'

zmeny' vnímania' značky,' ako' aj' postupné' zavádzanie' štandardov' riadenia' značiek' do'

praxe,'či'začiatok'90tych'rokov'20.'storočia,'kedy'vyvrcholila'kríza'značiek.'Záverečnú'

časť'príspevku' tvorí' analýza' aktuálnej' situácie'na' trhu'a'hľadanie'odpovedí'na'otázky'

týkajúce'sa'ďalšieho'smerovania'vývoja'značiek,'ako'aj'brandingu'v'budúcnosti.'

 

Kľúčové-slová:'značka,'história'značiek,' logo,'branding,'brand'manažment,'strategické'

riadenie'značky'
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Abstract:' The' presented' article' is' devoted' to' the' analysis' of' the' brand,' which' has'

become'a'key'element'of'connecting'companies,'their'products'and'services'with'their'

target'group'in'the'field'of'marketing'and'marketing'communications.'The'author'of'the'

article'describes'step'by'step'the'main'historical'periods,'which'had'a'major'impact'on'a'

brand'development,'logos,'branding,'and'strategic'brand'management'processes.'Single'

parts'of' the'article'are'devoted'to' the'analysis'of' the'brand'development' from'ancient'

cultures,' through'the'medieval'period'to'modern'times.' It'also'describes'the'origins'of'

mass'media,'which'had'a'significant' impact'on'the' further'development'of' the'brands.'

Author'pays'attention'to'the'20th'century'in'the'context'of'the'historical'development'of'

brands.'During' this' era' the' number' of' changes' had' been' carried' out' in' the' terms' of'

building' a'strategic' brand'management' a'whether' it'was' the' period' between' 1915' to'

1929'marked'with'the'boom'of'brands'and'setting'off'the'strategic'brand'management,'

or'the'period'between'1935a1945,'when'the'development'of'brands'was'slowed'down'

by' the' global' economic' crisis' and' the' second'World'War,' the' period' between' 1946a

1985,' the' period' of' brand' development,' brand' perception' changes,' as' well' as' the'

introduction'of'brand'management'standards'into'practice,'or'the'beginning'of'90's'20th'

century,'when'the'brand'crisis'peaked.'The'final'part'of'the'article'consists'of'an'analysis'

of'the'current'situation'in'the'market'and'presents'answers'to'the'questions'regarding'

the'future'direction'of'the'development'of'brands'and'branding'in'the'future.'

 

Keywords:' brand,' brand' history,' logo,' branding,' Brand'management,' strategic' brand'

management'

'

- -
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Úvod-

Mnohí' považujú' značku' a'logo' za' relatívne' nové' pojmy,' ktoré' sa' stali' súčasťou'

našej' kultúry' a'spoločnosti' len' nedávno.' Je' to' však' pomerne' nepresný' a'skreslený'

pohľad,' pretože' logá' a'značky' sprevádzajú' ľudstvo' takpovediac' od' jeho' počiatku.'

Systém' brandingu' z'hľadiska' histórie' prešiel' množstvom' vývojových' etáp,' ktoré' ho'

postupne' menili,' formovali,' dopĺňali,' rozširovali' a'skvalitňovali.' Ani' v'súčasnosti'

nemôžeme'povedať,'že'sa'vývoj'brandingu'definitívne'zastavil,'práve'naopak.'Aj'keď'už'

poznáme' množstvo' odpovedí' na' otázky' súvisiace' s'budovaním' či' riadením' značiek' a'

postupný' vývoj' marketingu' nám' priniesol' množstvo' inovácií' v'podobe' rôznych'

výskumných' metód' a'marketingových' postupov' využívaných' v'praxi,' mnohé' otázky'

zostali' stále' nezodpovedané.' Táto' skutočnosť' pomohla'' rozvoju' brandmanažmentu,'

ktorý' sa' neustále' dynamicky' formuje' a'z'riadenia' značiek' sa' postupom' času' stala'

samostatná'disciplína,'ktorá'spája'poznatky'rozličných'vedných'odborov,'ale'aj'nových'

technológií' a'postupov,' v'širokej' miere' implementovaných' do' marketingového'

prostredia.' V'predloženej' štúdií' si' priblížime' historický' pôvod' značiek' a' ich'

najpodstatnejšie'vývojové'obdobia,'ktoré'mali'vplyv'na'súčasnú'podobu'brandingu'tak,'

ako'ho'poznáme'dnes.''

'

 

Vznik-značky-–-značka-v-období-staroveku-

Už'pravekí' lovci'sa'snažili'zanechať'svoju'stopu'napr.'v'podobe'odtlačku'rúk'na'

stenách' jaskýň,' alebo'prerozprávaním'svojho'životného'príbehu'ukrytého'vo'výjavoch'

jaskynných'malieb'zobrazujúcich'úspešný'lov.'Aj'keď'mali'tieto'maľby'skôr'informačný,'

ale'najmä'rituálny,'či'obradný'charakter,'nemôžeme'povedať,'že'to'boli'logá,'značky,'ako'

ich' poznáme' dnes.' Z'istého' uhla' pohľadu' však' už' v'tomto' období' môžeme' hovoriť'

o'prvých'pokusoch'brandingu.''

Ak'uvažujeme'o'značke' a'logu'v'súvislosti' so'šírením' informácií' o'tovare/službe'

a'jeho' výrobcovi/poskytovateľovi,' tak' vznik' tejto' propagačnej' činnosti' zaraďujeme'

najmä' do' obdobia' staroveku.' „Výrobné& –& obchodné& značky& používali& výrobcovia&

v&staroveku& v&podobe& rozličných& znakov.& Bola& to& hrdosť& výrobcov& na& svoj& kvalitný& tovar&

a&symbolom& chceli& odlíšiť& svoj& produkt& od& podobného& sortimentu& svojho& konkurenta.&

Postupom&času&sa&začal&kupujúci,&ak&bol&s&tovarom&spokojný&zaujímať&práve&o&označovaný&
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výrobok.& Svoj& význam& nadobudla& táto& forma& propagačných& prostriedkov& už& v&staroveku.&

Známa&je&zo&starého&Egypta,&no&využívali&ju&aj&Feničania&a&rozvinuli&Rimania.&Spočiatku&to&

boli& iniciály& výrobcu,& dnes& sú& to& obrazovo& –& textové& značky,& logotypy,& resp.& ochranné&

známky&so&svojimi&špecifickými&funkciami“'(HORŇÁK,'P.,'2010,'s.'130).''

Mnohé' staroveké' civilizácie,' ako' Mezopotámia,' Egypt,' Čína,' alebo' India' mali'

rozvinutý' obchod,' s'čím' logicky' súvisí' potreba' označiť' svoj' tovar' a'tak' ho' odlíšiť' od'

konkurencie,' preto' môžeme' predpokladať,' že' prvé' náznaky' existencie' výrobných' a'

obchodných' značiek' možno' hľadať' už' v'dávnych' starovekých' kultúrach.' „Značky& bez&

ohledu&na&formu,& jsou&známé&již&po&staletí.&Řemeslníky&a&další&zainteresované&motivovala&

k&používání& značek& potřeba& odlišit& plody& své& práce& tak,& aby& je& zákazníci& mohli& snadno&

rozeznat.&Branding,&či&alespoň&obchodní&značky,&mohou&být&vysledovány&až&ke&značkám&na&

prehistorické&keramice&a&kamenických&výrobcích,&kde&na&rukodělném&zboží&udávali& zdroj&

původu“& (KELLER,' K.,' L.,' 2007,' s.' 80).' Väčšina' autorov,' zaoberajúcich' sa' históriou'

reklamy' a'marketingovej' komunikácie' však' zaraďuje' vznik' reklamy,' teda' aj' vznik'

obchodných' značiek,' vývesných' štítov,' či' nápisov' na' fasádach' budov' a'ďalších'

propagačných' prostriedkov' do' obdobia' antiky,' pretože' z'tohto' obdobia' sa' zachovali'

viaceré'hmatateľné'dôkazy'priamo'potvrdzujúce'ich'existenciu,'ako'napr.'archeologické'

nálezy'v'Pompejach.''

Obdobie' antiky' malo' výrazný' vplyv' na' vývoj' základných' reklamných'

prostriedkov,' ale' aj' na' rozvoj' značiek' a'samotný' začiatok' brandingu.' „V& antickej&

spoločnosti,&na&základe&deľby&práce&i&lacnej&pracovnej&sily&otrokov&vznikal&prebytok&tovaru,&

pretože&ho&už&výrobcovia&nestačili&sami&spotrebovať.&Viedlo&to&k&výmene&tovaru&za&tovar,&

neskôr&aj&za&peniaze,&no&tým&sa&porušila&identita&výrobcu,&aj&spotrebiteľa.&Výrobky&sa&stali&

tovarom,& vznikol& trh&–&obchod.&A&práve& tu&vzniká&potreba&prostriedku,& ktorého&úlohou& je&

informovať&kupujúceho&o&existencii&a&vlastnostiach&tohto&tovaru...&Za&najfrekventovanejšie&

prostriedky& reklamy& v&tomto& období& možno& až& do& vynálezu& kníhtlače& označiť&

predovšetkým:& vystavovanie& tovaru,& vývesné& štíty,& obchodné& značky& a&mestských&

vyvolávačov&(HORŇÁK,'P.,'2003,'s.'22).'V'súvislosti's'historickým'vývojom'značky'sú'jej'

priamym' predchodcom' obchodné' značky.' V'antickej' spoločnosti' ich' výrobcovia'

používali'na'označenie'svojho'tovaru'v'podobe'rozličných'znakov,'ktorých'úlohou'bolo'

odlíšiť' produkty' od' konkurencie' a'uľahčiť' zákazníkom' výber' produktu,' s'ktorým' boli'

v'minulosti' spokojní' (spotrebiteľom' umožňovali' jednoduchšiu' identifikáciu' týchto'

produktov).'Podobne'to'platí'aj'pre'vývesné'štíty,'ktoré'sú'síce'priamymi'predchodcami'
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vonkajšej' reklamy,' ale' taktiež' v'podobe' symbolov' označovali' druh' tovaru,' sortiment'

výrobkov' a'ponúkaných' služieb' alebo' charakter' obchodu' či' výrobcu,' preto' ich' v'tejto'

súvislosti'môžeme'považovať'aj'za'historických'predchodcov'súčasného'loga.''

-

 

Značka-v-období-stredoveku-

Rozvoj' značky' a'loga' sa' ešte' výraznejšie' prejavuje' v'období' stredoveku,'

nastupujúcom'po'páde'Rímskej'ríše'okolo'5'stor.'n.'l.,'ktorý'súvisí's'rozvojom'remesiel,'

kde' sa' práca' na' zákazku,' resp.' výmenný' obchod' menia' na' výrobu' tovaru' a'ponuku'

služieb' pre' široký' trh.' Tak' sa' aj' z'konkrétneho,' adresného' zákazníka' stáva' zákazník'

anonymný.' Na' základe' toho' silnie' aj' konkurencia' a'preto' sa' zjavné,' jednoznačné' a'

výrazné' odlíšenie' sa' od' iných' výrobcov' stáva' strategickou' výhodou' na' trhu.' „Ve&

středověku&se&ke&značkám&hrnčířů&připojili&tiskaři,&užíval&se&vodotisk&na&papíře,&značení&na&

chlebu& a& značky& různých& cechů.& Jejich& úkolem& bylo& přilákat& kupující,& kteří& byli& věrní&

konkrétním&výrobcům,&ale&využívali&se&také&jako&ochranné&opatření&cechových&monopolů,&

aby&vyčlenili&výrobce&podřadného&zboží“&(KELLER,'K.,'L.,'2007,'s.'80).'

&Je' zrejmé,' že' stredovekí' obchodníci' sa' pri' tvorbe' svojich' značiek' inšpirovali'

najmä' pestrou' paletou' rôznych' šľachtických' erbov,' ktoré' boli' v'tomto' období' veľmi'

populárne.' Inšpirácia' šľachtickými' erbmi' sa' prejavuje' napr.' v'obchodných' značkách'

stredovekých' cechových' spoločenstiev' združujúcich' remeselníkov' rôznych' profesií,'

ktoré'si'postupne'vytvorili'dominantné'postavenie'na'trhu.'„Obchodné&značky&sa&vplyvom&

cechových& spoločenstiev& v&období& stredoveku& tiež& výrazne& rozšírili.& Remeselníci& i&kupci& si&

začali&vytvárať& svoje&znaky&podľa&šľachtických&erbov,&ktoré&v&čase& svojho&vzniku&chránili&

tovar&cechov& i&jednotlivcov.&Obdobou&výrobných&cechových&združení&sa&stali&u&kupcov&tzv.&

obchodné& kupecké& gildy.& Ak& tovar& nemal& značku& kupeckej& gildy,& ktorej& falšovanie& bolo&

prísne& stíhané,& nesmel& sa& vôbec& predávať.& Je& zaujímavé,& že& už& v&stredoveku&mali& značky&

základné,&dnešné& funkcie&ochrannej&známky“'(HORŇÁK,'P.,'2010,'s.'132).'V'súvislosti'so'

stredovekými' cechovými' spoločnosťami' môžeme' hovoriť' o'ďalšom' výraznom'

historickom' kroku,' ktorý'mal' za' následok' rozvoj' brandinu.' „Branding& existuje& již& celá&

staletí& jako& prostředek& odlišující& zboží& jednoho& výrobce& od& těch& ostatních.& Prvním&

náznakem& brandingu& v&Evropě& byly& středověké& cechy& vyžadující& od& řemeslníků,& aby&

výrobky& označovali& svými& značkami,& a& chránili& tak& sami& sebe& i& zákazníky& před& nízkou&

kvalitou.& V&oblasti& umění& se& branding& objevuje& v&podobě& podpisů& umělců& pod& jejich& díly.&
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Značky& dnes& hrají& řadu& důležitých& rolí& zlepšujících& životy& spotřebitelů& a& zvyšujících&

hodnotu&firem“'(KOTLER,'PH.,'KELLER,'K.,'L.,'2013,'s.'280). 

 

Značka- a- novovek- (rozvoj- masových-médií- a-masovokomunikačných-

prostriedkov)-

Objavením'Ameriky' janovským'moreplavcom'Krištofom&Kolumbom' v'roku'1492'

sa' začalo' písať' obdobie' novoveku.' Aj' keď' prvé' desiatky' rokov' súviseli' s'postupným'

osídľovaním' nového' kontinentu,' Amerika' rýchlo' nadviazala' na' technickú' vyspelosť'

krajín' Európy' a'svojím' výrazným' rozvojom' dokonca' neskôr' aj' na'mnohé' ekonomicky'

vyspelé'krajiny'predbehla.'Platí'to'aj'v'prípade'rozvoja'marketingu,'propagačnej'činnosti'

či'brandingu'a'vývoja'značiek.''

Na' rozvoj' propagačnej' činnosti' a's'tým' spojené' rozšírenie' značiek' a'lôg' mal'

výrazný' vplyv' najmä' vznik' a'ďalší' vývoj' masových' médií,' či'masovokomunikačných'

prostriedkov.' Zásadné' zmeny' priniesli' napr.' zdokonalenie' vynálezu' kníhtlače'

Johannesom& Gutenbergom' v'polovici' 15.' storočia,' vznik' masovej' periodickej' tlače'

koncom'19.'a'začiatkom'20.'storočia,'vznik'fotografie,'rozhlasu,'filmu,'neskôr'televízie'a'

napokon' internetu,' ktoré' boli' schopné' osloviť' masové' publikum' (obrovskú' skupinu'

potenciálnych' spotrebiteľov).' Postupný' vývoj' masových' médií' pomohol' aj' 'rozvoju' a'

popularizácii'dnes'už'svetoznámych'a'na'globálnom'trhu'etablovaných'značiek,'ako'boli'

napr.'Levi&Strauss&Overalls'(1873),'alebo'Coca&Cola'(1886).'S'akcelerujúcim'rozvojom,'či'

rozšírením' značiek' na' trhu' vznikajú' aj' etické' a'právne' normy' ochraňujúce' firmy,'

produkty' a'spotrebiteľov' a' napr.' opatrenia' na' ochranu' značiek' z'roku' 1881.52' So'

vznikom' veľkých,' globálnych' značiek' súvisí' aj' výraznejšia' potreba' pochopiť' systém'

strategických,' plánovacích' a'realizačných' aktivít' súvisiacich' s'riadením' značiek.' Práve'

v'tomto' období' môžeme' hovoriť' o'začiatkoch' moderného' riadenia' značiek.' „Počátky&

moderního&řízení&značky&(brand&managementu)&se&spojují&s&USA&a&s&obdobím&po&roce&1860,&

s&dobou,& kterou& lze& označit& jako& období& silného& velkoobchodu.& Velkoobchodníci& získali&

rozhodující& postavení& v&celém& hodnotovém& řetězci,& což& jim& dovolovalo& stále& silněji&

požadovat&na&svých&dodavatelích&a&výrobcích&snižování&cen.&Jednou&z&reakcí&na&tento&tlak&

bylo& rozhodnutí& některých& výrobců& odlišit& své& výrobky& a& tím& získat& konkurenční& výhodu.&

                                                
52 Bližšie pozri HORŇÁK, P. REKLAMA – teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. 
Zlín : VeRBuM, 2010. s. 132 – 137. ISBN 978-80-904273-3-4. 
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Odlišení& šlo& cestou& označování& výrobků& názvem,& symbolem,& patentovou& ochranou&

výrobního& postupu& a& komunikací& s&konečným& zákazníkem.& V&té& době& se& začali& vytvářet&

značky&jako&je&Coca&Cola,&Levi´s,&Budweiser&atd.&(PŘIBOVÁ'a'kol.,'2000,'s.'15).''

Obdobie'medzi' rokmi' 1860' až' 1914' je' spojené' so' vznikom' značiek' národných'

výrobcov.' Po' občianskej' vojne' v'USA' nastalo' viacero' zmien,' ktoré' mali' vplyv' na'

zlepšenie'distribúcie'výrobkov,' rozvoj'brandingu'a'vznik'nových'značiek.'Medzi' takéto'

zmeny' patrili' napr.:' zlepšenie' dopravy' (napr.' železnica)' a'komunikácie' (telegraf' a'

telefón),'zlepšenie'výrobných'procesov,'zlepšenie'balenia,'zmeny'v'obchodnom'zákone'

uľahčujúce' ochranu' značiek.' Reklama' začala' byť' vnímaná' dôveryhodnejšie,'

maloobchodníci' slúžili' ako' efektívni' sprostredkovatelia' a'podporovali' spotrebiteľské'

výdaje.' ' Počet' obyvateľov' sa' vďaka' liberálnej' imigračnej' politike' zvýšil,' nárast'

industrializácie'a'urbanizácie'zvýšil'životný'štandard'a'túžbu'po'produktoch.'Zvýšila'sa'i'

gramotnosť'obyvateľstva.53''

'

 

Vývoj-značky-a-strategického-riadenia-značky-v-20.-storočí-

V'priebehu'20.'storočia'nastalo'viacero'zmien,'ktoré''zásadne'ovplyvnili'vnímanie'

značiek' a' ich' postavenie' v'systéme' marketingu,' či' marketingovej' komunikácie.' Tieto'

zmeny' zároveň' naštartovali' proces' budovania' značky,' strategického' riadenia' značky,'

brand' manažmentu,' ako' aj' výskumu' značky.' Práve' vývoj' značky' v'' 20.' storočí' má'

výraznú' zásluhu' na' tom,' že' z'brandingu,' budovania' značky' a'strategického' riadenia'

značky' sa' postupne' stala' samostatná' vedná' disciplína,' ktorá' má' svoje' teoretické'

východiská,' vlastný' pojmový' aparát,' špecifické' analytické' postupy,' ale' aj' výskumné'

metódy,' opierajúce' sa' o'marketingový' výskum,' ktorý' sa' stal' akýmsi' pendantom' pri'

výskume' značky' a'pomocou' ktorého'možno' efektívnym' spôsobom' vzájomne' prepojiť'

teóriu's'praxou.'''

Kvôli' prehľadnosti'môžeme' vývoj' značky' a'brandingu' v'20.' storočí' rozdeliť' do'

nasledujúcich'vývojových'etáp:'

'

 
                                                
53 Spracované podľa KELLER, K. L. Strategické řízení značky. Praha : Grada Publishing, 2007. s. 80 – 81. 
ISBN 978-80-247-1481-3. 
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Vývoj-značky-v-rokoch-1915-–-1929-(rozvoj-značiek,-základy-strategického-

riadenia-značiek)-

V'rokoch' 1915' až' 1929' vzniká' dominancia' značiek' určených' pre' masový' trh'

a'' nastáva' obdobie' ich' postupného' rozvoja' od' regionálnej,' cez'národnú,' až' po'

medzinárodnú'úroveň.'S'rozvojom'značiek'zároveň'súvisí'potreba'efektívneho'riadenia'

značiek' a'' zdokonaľovania' jednotlivých' marketingových' techník,' či' marketingovoa

komunikačných' nástrojov.' „Řízení& značky& je& specializovanější& pod& vedením& praktických&

odborníků,& kteří& měli& na& starosti& výrobu,& propagaci,& osobní& prodej& a& další& oblasti.& Větší&

specializace& vedla& ke& vzniku& pokročilejších& marketingových& technik.& K&procesu& výběru&

ochranné& značky& byli& přizváni& profesionálové& na& design.& Osobní& prodej& je& stále&

komplikovanější,&prodejci& jsou&vybíráni&velmi&pečlivě&a&procházejí&výcvikem,&aby&dokázali&

systematicky& jednat& se& zákazníky& a& vyhledávat& nové& obchody.& Reklama& začala& spojovat&

silnější& tvořivost& s&větší& přesvědčivostí& a& se& slogany.& Směrnice& vlády& a& průmyslu& začali&

omezovat&klamavou&reklamu.&Výzkum&marketingu&nabýval&na&významu&a&více&ovlivňoval&

marketingová&rozhodnutí&(KELLER,'K.,'L.,'2007,'s.'82).'

-

Vývoj- značky- v-rokoch- 1930- –- 1945- (svetová- hospodárska- kríza,- druhá- svetová-

vojna)-

Obdobie' medzi' rokmi' 1930' až' 1945' môžeme' z'hľadiska' vývoja' značiek'

považovať'za'veľmi'turbulentné.'Jednak'to'bolo'kvôli'veľkej'svetovej'hospodárskej'kríze,'

ktorá'sa'začala'v'roku'1929'a'pretrvala'až'do'polovice'tridsiatych'rokov'20.'storočia,'ale'

aj' kvôli' druhej' svetovej' vojne' odohrávajúcej' sa' v'rokoch' 1939' až' 1945,' keď' značky'

výrobcov'museli'čeliť'mnohým'problémom,'ale'aj'neočakávaným'výzvam.'„Období&velké&

světové&krize,&které&začalo&rokem&1929,&znamenalo&pro&značky&výrobců&nové&úkoly.&Větší&

citlivost& vůči& ceně& přehoupla& kyvadlo& moci& na& stranu& maloprodejců,& kteří& prosadili& své&

značky&a&upustili&od&méně&efektivních&značek&výrobců.&Reklama&se&ocitla&pod&palbou&–&byla&

považována& za&manipulativní,& klamavou& a& nechutnou.& Některé& vrstvy& populace& ji& začaly&

ignorovat…& Během& druhé& světové& války& výskyt& značek& výrobců& prořídl,& protože& se& velké&

množství& zboží& přesměrovalo& na& válečné& účely.& Přesto& mnoho& značek& dále& pokračovalo&

v&reklamních& kampaních& a& pomáhalo& oživit& spotřebitelskou& poptávku& v&těchto& těžkých&

dobách&(KELLER,'K.,'L.,'2007,'s.'82).'

-
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Vývoj- značky- v-rokoch- 1946- –- 1985- (obdobie- rozvoja- značiek,- zmeny- vnímania-

značky,-zavádzanie-štandardov-riadenia-značiek)-

Po' skončení' druhej' svetovej' vojny' opäť' nastáva' obdobie' rozvoja' značiek,'

súvisiace' s'celkovým' zlepšením' ekonomickej' situácie' na' trhu,' ktoré'malo' za' následok'

zvýšený'dopyt'spotrebiteľov'po'nových'produktoch.'„Po&druhé&světové&válce&potlačovaná&

poptávka& po& vysoce& kvalitních& značkách& vedla& doslova& k&explozi& prodeje.& Osobní& příjmy&

vzrůstaly& spolu& s&hospodářským& vzestupem& a& poptávka& na& trhu& se& zvyšovala& také&

s&populačním& boomem.& Národní& značky& byli& žádané,& zároveň& vznikala& spousta& nových&

produktů& a& také& vnímavá& a& stále& početnější& střední& třída& obyvatelstva& & (KELLER,' K.,' L.,'

2007,'s.'83).''

V' rokoch'1946'až'1985' sa'mení' celkový'pohľad'na'vnímanie' značky,' jej' ciele' a'

funkcie' a'počas' tohto' obdobia' firmy' začínajú' postupne' zavádzať' štandardy' riadenia'

značiek.'Marketingový'pohľad'na'význam'značky'sa'mení.'Značka'už'nie'je'považovaná'

iba' za' vizuálny' symbol,' znak,' reklamný' slogan,' alebo'maskota' firmy' či'jej' produktov.'

Firmy' si' začínajú' uvedomovať,' že' identita' značky' je' komplexným' systémom,'

ovplyvneným' viacerými' internými' a'externými' faktormi' a'stala' sa' ich' neoddeliteľnou'

súčasťou.' „Hledání& skutečného& významu& značky& neboli& podstaty& značky,& jak& se& dodnes&

často& říká,& postupně& reklamní& agentury& odvádělo& od& konkrétních& produktů& a& jejich&

vlastností& k&psychologickotantropologickému& bádaní& na& téma& co& značka& znamená& pro&

kulturu&a&život&člověka.&Tomuto&problému&byl&přisuzován&klíčový&význam&s&odůvodněním,&

že&firmy&sice&mohou&vyrábět&zboží,&ale&to,&co&spotřebitel&kupuje,&je&právě&značka&(KLEIN,'N.,'

2005,'s.'7).'Tejto'novej'filozofii'boli'prispôsobené'aj'štandardy'riadenia'značky'a'v'rámci'

tohto' systému'bola'každá'značka'v'kompetencii' vybraného'manažéra'značky,'ktorý' sa'

o'ňu' staral.' Manažér' značky' bol' zodpovedný' za' jej' rozvoj,' aj' za' implementáciu'

marketingových' plánov' firmy,' či' voľbu' nových' obchodných' príležitostí' súvisiacich'

s'danou'značkou.'Taktiež'bol'pri'tvorbe'strategických'plánov'značky'v'úzkom'kontakte'

s'viacerými' zainteresovanými' subjektmi,' či' už' to' boli' zástupcovia' výroby,' predaja,'

marketingového' výskumu,' finančného' plánovania,' výskumu' a'vývoja' produktov,'

osobného'a'právneho'oddelenia,'zástupcovia'reklamných'agentúr,'výskumných'agentúr,'

public' relations' agentúr' atď.54' Aj' v'súčasnosti' zohráva' manažér' značky,' resp.' brand'

manager,' podstatnú' úlohu' pri' návrhu,' tvorbe' a'implementácií'marketingovej' stratégie'

                                                
54 Spracované podľa KELLER, K. L. Strategické řízení značky. Praha : Grada Publishing, 2007. s. 83. ISBN 
978-80-247-1481-3. 
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značky' do' praxe.' Brand' manažment' sa' v'kombinácií' s'marketingovým' výskumom'

postupne'vyvíjal'a'formoval'až'do'takej'miery,'že'sa'z'neho'stala'samostatná'disciplína,'

tvoriaca'integrálnu'súčasť'veľkých'spoločností'a'značiek,'ktoré'sa'už'bez'jej'fungovania'

nedokážu'zaobísť.'„Standardy&brand&managementu&se&ustálili&v&období&1946&–&1965,&kdy&

se&začal&ve&velkém&měřítku&využívat&marketingový&výzkum,&který&vytvořil&informační&bázi&

pro&tuto&disciplínu.&V&osmdesátých&a&devadesátých& letech&se&před&řízením&značek&objevují&

nové&úkoly.&Zásadním&způsobem&se&mění&podmínky,&ve&kterých&značka&funguje,&dokonce&se&

hovoří& o&odklonu&od& značek&výrobců&ke& značkám&distributorů,& takže& tuto&disciplínu& čeká&

další& vývojová& etapa.&V&té& bude& jistě& hrát& roli& předchozí& zkušenost,& ale& i& rozvíjení& nových&

přístupů&v&souladu&s&měnícími&se&požadavky&(PŘIBOVÁ'a'kol.,'2000,'s.'16).'

 

 

Kríza-značky-

Základmi' strategického' riadenia' značiek,' 'ich' celkovým' významom' v'systéme'

marketingu'a'marketingovej'komunikácie'otriasla'kríza'značiek,'ktorá'vyvrcholila'v'roku'

1993'a'ktorú'si'história'pamätá'pod'názvom'Marlboro&Friday.'V'piatok'2.'apríla'v'roku'

1993'tabaková'spoločnosť'Philip&Morris'pristúpila'k'dvadsaťpercentnému'zníženiu'cien'

cigariet'Marlboro&v'snahe'vyrovnať'sa'lacnejším'konkurenčným'výrobkom'prenikajúcim'

na' trh,' čím' spochybnila' celkový' význam' značiek' a'zmysel' reklamných' kampaní'

budujúcich'ich'imidž.'Vyvolalo'to'na'trhu'paniku'a'mnohí'boli'dokonca'presvedčení,'že'

éra' značiek' definitívne' končí,' pretože' a' ak' sa' taká' prestížna' značka,' akou' je'Marlboro'

(ktorej'imidž'bol'dlhé'desaťročia'poctivo'budovaný'–'stál'ju'množstvo'úsilia'a'financií),'

uchýli' k'drastickému' znižovaniu' cien' svojich' produktov,' aby' dokázala' konkurovať'

neznámym' značkám,' tak' stráca' význam' celá' koncepcia' tvorby,' budovania' a' podpory'

obchodnej' značky.' Keď' prišla' spoločnosť'Philip&Morris& so' znižovaním' cien' produktov,'

došlo' k'prepadu' ceny' jej' akcií' a' začali' sa' prepadávať' aj' akcie' mnohých' veľkých'

domácich' značiek,' ako' napr.'Heinz,' Coca& Cola,' PepsiCo,' Procter&Gamble' atp.55' „Panika&

Marlboro& Friday& nebyla& pouhou& reakcí& na& ojedinělou& událost.& Představovala& spíše&

vyvrcholení& léta& se& hromadících& obav& vyvolávaných& poměrně& výraznými& změnami&

spotřebitelských& návyků,& jež& zjevně& snižovaly& podíl& domácích& značek& na& trhu.& Majitelé&

obchodů&těžce&stižení&hospodářskou&recesí&začínali&věnovat&daleko&větší&pozornost&cenám&

                                                
55 Spracované podľa KLEIN, N. Bez loga. Praha : Argo, 2005. s. 12. ISBN 80-7203-671-8. 
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zboží,&než&prestiži&zámožné&střední&třídy,&kterou&výrobkům&propůjčovali&reklamní&kampaně&

80.& let.& Spotřebitelská& veřejnost& trpěla& těžkou& formou& choroby& známé& v&reklamní& branži&

jako&značkoslepost“&(KLEIN,'N.,'2005,'s.'13).''

Napriek'nepriaznivej'situácií,'ktorá'na'trhu'vznikla,'existovali'aj'spoločnosti'(ako'

napr.' McDonald´s,' Burger& King,' Apple,' Nike,' Starbucks,' Benetton' atď.),' ktoré' nezačali'

v'panike' znižovať' ceny' svojich' produktov,' pretože' si' uvedomovali,' že' predávajú'

predovšetkým' značku' a'až' potom' produkt.' Tieto' firmy' neprestali' veriť' filozofii'

marketingu' založenej' na' hodnote' značky' a'naďalej' investovali' do' propagácie' svojich'

značiek,'namiesto'toho,'aby'súperili's'inými'značkami'v'oblasti'cenovej'politiky,'čo'sa'im'

nakoniec' vyplatilo.' Neskôr' sa' ukázalo,' že' práve' takýto' postoj' bol' ideálnym' riešením,'

pretože' pomohol' značkám,'ich' upevneniu' postavenia' na' trhu' a'ich' ďalšej' expanzii.'

Z'Marlboro&Friday'nakoniec'vyplynulo'ponaučenie,'že'žiadna'kríza'značky'v'skutočnosti'

nikdy'nenastala,'ale'iba'niektoré'značky'zasiahla'strata'sebadôvery.'Pre'udržanie'sa'na'

trhu,' alebo'dosiahnutie' požadovaného'úspechu' je' potrebné,' aby'majitelia,' aj' tvorcovia'

značiek'pevne'verili'ich'princípom'a'hodnotám,'ktoré'musia'neustále'podporovať.'Kríza'

tak'vytvorila'na' trhu'dva'rozdielne' „tábory“'–'na' jednej' strane'stoja' firmy,'ktoré' razia'

politiku'znižovania'cien'(cenovo'prijateľných'produktov)'a'na'druhej'strane'firmy,'ktoré'

programovo'budujú'imidž'svojich'značiek.'56'

 

 

Značka-v-súčasnosti-

Ako' je' na' tom' značka' dnes?' Predchádzajúci' exkurz' postupného' historického'

vývoja'značky'nám'dokazuje,'že'význam'značky'sa'výrazne'posunul'od'fixovania'sa'na'

jej' základné' vizuálne' prvky' (názov,' logo,' slogan,' maskot,' atď.),' ktoré' umožňujú'

spotrebiteľom' identifikovať' značku,' až'po'hľadanie' jej' hlbších'hodnôt,' akými' sú'napr.'

emócie,' zážitkovosť,' silný' príbeh,' charakter' značky,' jej' osobnosť,' vzťah' k'určitému'

životnému' štýlu,' prezentácia' sociálneho' statusu' atp.,' ktoré' by' dokázali' osloviť'

potenciálnu' cieľovú' skupinu' spotrebiteľov' tak,' že' sa' značka' stane' prirodzenou' a'

neoddeliteľnou' súčasťou' ich' života.' Aby' to' však' bolo' možné' dosiahnuť,' je' potrebné'

používať' vhodné'marketingové' nástroje,' pomocou' ktorých' by' sme' dokázali' pochopiť'

potreby' trhu.' Medzi' takéto' nástroje' patria' analýza' značiek' a'ich' strategické' riadenie,'

                                                
56 Bližšie pozri KLEIN, N. Bez loga. Praha : Argo, 2005. s. 15 – 25. ISBN 80-7203-671-8. 
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ktoré'v'histórii'tiež'prešli'viacerými'vývojovými'etapami.'Systém'strategického'riadenia'

značiek' sa' opiera' o'množstvo' vedných' odborov,' je' založený' na' komplexnom'

marketingovom'výskume'analyzujúcom'trhové'prostredie,'konkurenciu,'implementáciu'

nových' techník' do' marketingovej' praxe,' ale' aj' spoločnosť,' kultúru' a' najmä' cieľovú'

skupinu' spotrebiteľov,' ktorú' sa' prostredníctvom' značky' snažíme' osloviť.' Zo' systému'

strategického' riadenia' značiek' sa' tak' stala' samostatná' disciplína,' ktorej' cieľom' je' čo'

najefektívnejšie' implementovať' značku' do' trhového' prostredia' a'odlíšiť' ju' od'

konkurencie.' V'časoch' globalizácie' sa' značky' stali' výrazným' kultúrnym' fenoménom'

zasahujúcim'do'rôznych'oblastí'našej'spoločnosti'–'od'obchodu'a'komerčnej'sféry,'cez'

politiku,' umenie,' vedu' a'výskum,' technológiu,' priemysel,' šport,'módu,' turizmus,' až' po'

neziskový'sektor,'environmentálnu'sféru'a'ochranu'životného'prostredia.'''

 

 

Záver-

Aká' je' budúcnosť' značiek' a' brandingu?' Jednoznačná' odpoveď' na' túto' otázku'

neexistuje,' pretože' v'rámci' exkurzu' do' historického' vývoja' značky' sme'mali'možnosť'

vidieť,'že'branding'zažíval'aj'neočakávané,'turbulentné'obdobia,'ktoré'však'v'konečnom'

dôsledku' dokázal' ustáť.' Ak' by' sme' vychádzali' zo' súčasných' tendencií' vývoja' značky'

a'aktuálnej'situácie'na'trhu,'môžeme'povedať,'že'značky'sa'budú'naďalej'snažiť'budovať'

v'spotrebiteľoch' pocit' istoty,' stability,' hodnoty,' výnimočnosti' a'spolupatričnosti,'

s'výrazným'akcentom'na'ovplyvnenie'ich'emócií.''

Vývoj' značiek' a'brandingu' sa' zároveň' bude' odvíjať' od' rozvoja' nových' médií'

a'komunikačných' technológií,' ktoré' umožňujú' spotrebiteľom,' aby' neboli' len' pasívni'

príjemcovia,' ale' aby' so' svojou' značkou' dokázali' komunikovať,' meniť' ju,' pretvárať,'

formovať.' Pomocou' nových' médií,' využívaných' v'oblasti' marketingu' a'marketingovej'

komunikácie' sa' postupne' stali' zo' spotrebiteľov' aktívni' tvorcovia' procesu' budovania'

značky' –' integrálnou' súčasťou' tvorby' značky.' S' rozvojom' internetu,' s'príchodom'

sociálnych'médií'a'sociálnych'sietí'môžeme'hovoriť'o'novej'ére'brandingu,'či'fenoméne'

tzv.'digitálnych'značiek.'

V' čase' globalizácie,' ktoré' je' pre' toto' obdobie' charakteristické' sa' bude' naďalej'

rozvíjať' trend' budovania' globálnych' značiek' a'upevňovania' ich' postavenia' na'

medzinárodných'trhoch.''



 62'

Je'možné' predpokladať' aj' to,' že' branding' a' značky' budú' rozširovať' svoje' pole'

pôsobenia.' Už' aj' v'súčasnosti' sme' svedkami' toho,' že' značky' nie' sú' len' nástrojom'

komerčných' podnikateľských' subjektov' orientovaných' na' dosahovanie' zisku' a' so'

systémom' budovania' a'riadenia' značky' sa' stretávame' aj' v'prípade' iných' typov'

organizácií,' či' je' to' verejný' sektor,' kultúrne' a'umelecké' inštitúcie,' alebo' neziskový'

sektor.' Môžeme' preto' predpokladať,' že' branding,' brandmanažment,' strategické'

riadenie'či'budovanie'značky,'ale'aj' jej'výskum'budú'stáť'v'centre'záujmu'marketingu'

a'marketingovej'komunikácie'aj'v'budúcnosti.'
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Analýza-procesu-budovania- 
a-strategického-riadenia-značky-
Analysis-of-the-process-of-brand-building-and-strategic-brand-
management--

-

PhDr.'Milan&Banyár,&PhD.&

' '

Abstrakt:' Vybudovať' značku' predstavuje' náročný' a'systematický' proces,' ktorý' stojí'

firmy,' spoločnosti' množstvo' času,' úsilia' a'financií.' Pri' strategickom' plánovaní,' tvorbe'

značky'a'jej' správnom'riadení'sa'zo'značky'postupne'stáva' investícia,'ktorá'dokáže' jej'

majiteľovi' zabezpečiť' dlhodobý' profit' a'zisky.' Práve' kvôli' tomu' sa' analýze' budovania'

značky'a'strategického'riadenia'značky'venuje'množstvo'odborníkov'z'oblasti'teórie,'ale'

aj' praxe,' na' základe' čoho' vzniklo' viacero' odborných' publikácií,' spracovávajúcich' túto'

tému'z'rozličných'aspektov.'V'obsahu'tohto'príspevku'sa'preto'budeme'bližšie'venovať'

nielen' otázkam' budovania' a'' riadenia' značky,' ale' aj' procesom' tvorby' identity' značky'

a'vytváraním' jej' imidžu,' typológií' značiek,' analýze'možných' spôsobov'použitia' značky'

v'súčasnej'marketingovej'praxi,'či'charakteristike'základných'prvkov'značky,'ktoré'majú'

zásadný'vplyv'na'celkovú'hodnotu'značiek'a'ich'úspech'na'trhu.'

Kľúčové- slová:' značka,' branding,' brand' manažment,' budovanie' značky,' strategické'

riadenie'značky,'identita'značky,'imidž'značky,'prvky'značky,'hodnota'značky'

'

Abstract:' Brandabuilding' is' a' challenging' and' systematic' process,' which' costs'

companies'a'lot'of'time,'effort'and'money.'In'process'of'strategic'planning,'development'

of' brand' and' its' management' the' brand' gradually' becomes' an' investment' that' can'

provide'its'owner'a'longaterm'profit.'For'this'reason'numerous'experts'dedicates'their'

work' to' the' theory' and' practice' of' an' analysis' of' branding' and' strategic' brand'

management' describing' several' aspects' of' this' field.' This' article' deals'with'matter' of'

brandabuilding' and' brand' management,' but' also' describes' the' process' of' making' a'

brand'identity'and'creating'its'image,'brand'typologies,'analysis'of'possible'uses'of'the'

brand'in'the'current'marketing'practices,'and'characteristics'of'the'brand'elements'that'

have'a'major'impact'to'the'total'value'of'the'brand'and'market'success.'

Keywords:' brand,' branding,' brand' management,' brand' building,' strategic' brand'

management,'brand'identity,'brand'image,'brand'elements,'brand'value'
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Úvod-

' ' Odpovede'na'otázky,' ako'má'vyzerať'kvalitne'vybudovaná' značka,' aký'má'mať'

obsah,' funkcie,' vzťah'k'spotrebiteľom'alebo' imidž,'môžu'byť' z'hľadiska' subjektívneho'

hodnotenia' recipientov' rozdielne.' Napr.' značka'má' byť' originálna,' výrazná,' nápaditá,'

dôveryhodná,'ľahko'zapamätateľná'a'odlíšiteľná,'správne'zameraná'na'cieľovú'skupinu'

a'jej' životný' štýl,' vyvolávajúca' túžbu' po' produkte,' vizuálne' príťažlivá,' jednoznačná,'

elegantná,'netradičná,'šokujúca'atď.'To'sú'však'iba'jej'základné'kritériá'a'požiadavky'na'

značku'zo'strany'príjemcov.'Ak'sa'na'značku'snažíme'pozerať'viac'objektívne,'z'hľadiska'

jej'marketingových'funkcií,'tak'v'rámci'odbornej'literatúry'nachádzame'viacero'názorov'

autorov,' ktorí' sa' pokúsili' definovať' niekoľko' základných' faktorov,' ovplyvňujúcich'

úspech' značiek' na' trhu.' Napr.' Pelsmacker' a'jeho' autorský' kolektív57' medzi' faktory'

úspešnosti' značiek' zaraďujú' originalitu' značky;' ďalšie' služby,' ktoré' značka' ponúka;'

dobrú'kvalitu'produktov'a'služieb;'aktívne'používanie'rôznych'nástrojov'marketingovej'

komunikácie' nielen' v'rámci' komunikácie' so' spotrebiteľmi,' ale' aj' širokou' verejnosťou;'

dlhodobú'perspektívu'značky'a'jej'odlišnosť'od'konkurenčných'značiek'(viď.'schéma'1).'

'
Schéma'1'a'Faktory'úspešnosti'značiek'

-
Zdroj:'PELSMACKER,'P.'a'kol.,'2003,'s.'62'

-
'
'
- -

                                                
57 Bližšie pozri  PELSMACKER, D. P., GUENES, M., BERGH, V. D. J. Marketingová komunikace. Praha : 
Grada Publishing, 2003. S. 59 – 78. ISBN 80-247-0254-1. 
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Značka-–-definícia-pojmu-(základné-teoretické-východiská)-

V'rámci' domácich,' ale' aj' zahraničných' odborných' publikácií' existuje'množstvo'

rozdielnych'definícií'pojmu'značka'a'každý'z'autorov'vníma'značku'odlišným'spôsobom'

a' ' ' v'závislosti' od' toho,' v'akom' kontexte' sa' na' značku' a'jej' jednotlivé' zložky' pozerá.'

Najrozšírenejšia'a'najčastejšie'používaná'definícia'značky'je'od'Americkej&marketingovej&

asociácie' (American' Marketing' Association' –' AMA),' ktorá' značku' chápe' ako' „meno,&

názov,& dizajn,& symbol& alebo& ďalšie& prvky& a&ich& kombinácie,& ktoré& identifikujú& produkty&

a&služby& určitého& producenta& a&odlišujú& ich& od& konkurentov“.58' Veľmi' podobnú,' i'keď'

pomerne'rozsiahlejšiu'definíciu'pojmu'značka'uvádza'Horňák,'podľa'ktorého'je'značka'

„kombináciou&názvu,&slov,&symbolov,&resp.&i&dizajnu,&ktorej&cieľom&je&identifikácia&výrobku&

alebo& služby.& Poznáme& značky& obrazové,& slovné,& kombinované,& resp.& aj& priestorové.& Je& to&

jednoduché& slovnotobrazové,& (resp.& aj& pohybové,& zvukové...)& ľahko& zapamätateľné&

označenie.& Informuje&o&predajcovi,& resp.&o&druhu& tovaru,&odlišuje&ho&od&príbuznej& skupiny&

výrobkov& a&súčasne& ho& propaguje.& Ide& o&jeden& z&najstarších& a&najpoužívanejších&

propagačných&prostriedkov,&spočiatku&mal&podobu&iniciál&výrobcu,&dnes&môže&mať&podobu&

názvu,&obrazového&symbolu,&resp.& logotypu&a&pod.“&(HORŇÁK,'P.,'2003,'s.'265).'Aj'podľa'

tejto' definície' môžeme' vidieť,' že' mnohí' autori' vnímajú' termíny' logo' a'značka' ako'

totožné' alebo' veľmi' príbuzné,' odlišujúce' sa' od' seba' iba' v'minimálnej' miere,' v'

nepatrných'náznakoch.'Ak'sa'na'tieto'definície'pozrieme'povrchne,'môžeme'povedať,'že'

ak'vytvoríme'nové'označenie'alebo'určitý'symbol,'pomocou'ktorého'budeme'označovať'

naše' výrobky' a'služby,' tak' sme' vytvorili' značku.' Toto' tvrdenie' však' v'kontexte'

súčasnosti' a'v'rámci' aktuálnej' marketingovej' praxe' nie' je' celkom' presné,' pretože'

vizuálne,' identifikačné'znaky'sú' iba' jednou'zo'základných'prvkov'značky.' „Značky& jsou&

více& než& jen& jména& a&symboly.& Značky& představují& způsob,& jakým& spotřebitelé& vnímají&

produkty& a&jejich& vlastnosti& a&co& k&nim& cítí& –& vše,& co& výrobek& či& služba& pro& spotřebitele&

znamená...& Skutečná& hodnota& silné& značky& tedy& spočívá& v&její& schopnosti& získat& si&

spotřebitele& a&jejich& loajalitu“' (KOTLER,' P.,' 2007,' s.' 635).' Značku' na' jednej' strane'

vnímame' z'hľadiska' „materiálnych“' prvkov' ako' súhrn' určitých' vizuálnych,' grafických,'

alebo'textových'znakov,'zastupujúcich,'resp.'reprezentujúcich'predajcu,'jeho'produkty'či'

služby,' ale' značka' má' okrem' tejto' „hmotnej“' roviny,' aj' rovinu' nehmotnú,' resp.'

„duchovnú“.'Značku'netvoria'len'akési'grafické'prvky,'znaky,'slová'atď.,'ale'aj'to,'ako'je'

                                                
58 Bližšie pozri AMERICAN MARKETING ASSOTIATION. ResouceLibary [online]. [cit. 2015-02-14]. 
Dostupné na: http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B 



 67'

vnímaná'na' trhu,'presnejšie'v'rámci'určitej'kultúry,' spoločnosti,' sociálnej'skupiny'a'vo'

vedomí,' no' často' aj' v'podvedomí' spotrebiteľov.' Tým' sa' od' seba' v'princípe' odlišujú'

pojmy'logo'a'značka.'Potvrdzuje'to'aj'známa'formulácia'legendárneho'reklamného'mága'

Ogilvyho:'„Značka&je&to,&čo&vám&ostane,&keď&vám&zhorí&firma“,'ktorá'jasne'naznačuje,'aký'

je' zásadný' rozdiel' medzi' logom' a'značkou.' Logo' je' v'tomto' prípade' iba' grafickým'

symbolom'zastupujúcim'konkrétnu'firmu'alebo'značku.'Značka'však'predstavuje'oveľa'

širší'(strešný)'pojem,'ktorý'nie'je'redukovaný'iba'na'akúsi'vizuálnu'konštantu,'v'podobe'

symbolizmu& značky,' ale' dôležitý' je' aj' význam& značky,' presnejšie' to,' ako' ju' vnímajú'

spotrebitelia,'čo'znázorňuje'nasledujúca'schéma'(viď.'schéma'2)'autoriek'J.'Vysekalovej'

a'R.'Komárkovej:''

 

 

Schéma'2'a'Definícia'značky'
'

----------------------------------------------------------
Zdroj:'VYSEKALOVÁ,'J.,'KOMÁRKOVÁ,'R.,'2002,'s.'222'

'
 

Podobný'názor'na'význam'pojmu'značka'má'aj'Adamson,'ktorý'tvrdí,'že:'„Značka&je&

niečo,& čo& je& usadené& v&hlave.& Je& to& prísľub,& ktorý& spája& produkt& alebo& službu& so&

spotrebiteľom.&Či&už&ide&o&slová,&vizuálne&predstavy&alebo&emócie,&prípadne&akúkoľvek&ich&

kombináciu,& značky& sú& mentálne& asociácie,& ktoré& sa& vynoria,& keď& rozmýšľame& alebo&

počujeme& o&konkrétnom& aute& alebo& fotoaparáte,& hodinkách,& džínsoch,& banke,& nápoji,&

televíznej&stanici,&organizácii,&celebrite,&či&dokonca&krajine“'(ADAMSON,'A.'P.,'2011,'s.'3).'

Značka sa skladá z dvoch prvkov 

DEFINÍCIA ZNAČKY 

Symbolizmus značky Význam značky 

- logo 
- meno 
- štýl nápisu 
- farba 

Spôsob, ako značku chápu 
spotrebitelia v zmysle jej 
racionálnych a emocionálnych 
výhod 

umožňuje spotrebiteľom 
identifikovať značku 

predstavuje spotrebiteľom 
výhody značky 
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Ďalší' z'popredných' odborníkov' brand' marketingu' Chernatony' v'súvislosti'

s'definíciou'značky'hovorí'o'tzv.'pridanej'hodnote'značky.'Podľa' jeho'názoru' je'značka'

„identifikovatelný& produkt,& služba,& osoba& nebo& místo,& posílené& takovým& způsobem,& že&

uživatel& nebo& kupující& vnímají& relevantní,& jedinečné& a& trvalé& přidané& hodnoty,& které& ve&

vysoké&míře&odpovídají&jejich&potřebám“'(CHERNATONY,'L.,'2009,'s.'17).'Na'základe'tejto'

definície'môžeme'vidieť,'že'Chernatony&sa'neopiera'o'vizuálnu'stránku'značky,'resp.'iba'

o'jej'vizuálne'prvky,'ako'mnohí'iní'autori,'ale'za'kľúčový'úspech'značiek'pôsobiacich'na'

trhu' považuje' práve' ich' mieru' pridanej' hodnoty.' Značky' sa' tak' stávajú' nositeľom'

pridanej' hodnoty,' ktorú' reprezentujú' a'ktorú' spotrebitelia' prostredníctvom' značky'

vnímajú.' „Značka,& ktorej& produkty& zodpovedajú& kritériu& zvyšovania& pridanej& hodnoty&

produktu& či& produktov& sa& stáva& zároveň& signálom,& prísľubom& a&radom& naplnených&

očakávaní& zo& strany& zákazníkov.& Úspešné& značky& sú& buď& jedinečné,& ponúkajú& nové&

produkty& alebo& inovujú& a&komunikujú& práve& to,& na& čom& intenzívne& pracujú,& budúce&

produkty& a&hodnoty,& ktorými& sa& riadia.& Znamená& to,& že& úmyselne& vyvolávajú& konkrétne&

očakávania.&Musia&ich&však&aj&reálne&naplniť.&Zákazník&nesmie&zažiť&sklamanie&a&to&sa&týka&

nielen& produktu& ale& aj& prísľubov,& ktoré& značka& komunikovala.& Tie& sú& pre& ňu& rovnako&

záväzné& ako& kvalita& produkcie“' (SMOLKOVÁ,' E.,' ŠTARCHOŇ,' P.,' VILČEKOVÁ,' L.,'

OLŠANSKÝ,'F.,'SMOLKA,'S.,'KRAVEC,'P.,'2013,'s.'10,'11).'

Vďaka'pridanej'hodnote,'ktorú'značka'reprezentuje'sa'zároveň'zvyšuje'aj'pridaná'

hodnota' jej' produktov.' „Díky& značce& se& mohou& produkty& dané& firmy& jevit& zákazníkům&

důvěryhodnější& a& přitažlivější& než& produkty& konkurenční.& Značka& tak& brání& tomu,& aby&

zákazníci&vnímali&jednotlivé&produkty&v&dané&kategorii&jako&totožné,&nebo&jinak&řečeno,&aby&

se& produkty& v&dané& kategorii& staly& komoditou& (jako& tomu& bývá& např.& u& surovin).& Značka&

proto& může& představovat& klíčovou& konkurenční& výhodu“' (KARLÍČEK,' M.' a'kol.,' 2013,' s.'

125).'Nasledujúca'schéma'(viď.'schéma'3)'zobrazuje'význam'značky'vo'vzťahu'medzi'jej'

vnímanou'hodnotou,'samotnou'značkou'a'produktom.'

'
' '
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Schéma'3'a'Význam'značky'
'

 

Zdroj:'KARLÍČEK,'M.'a'kol.,'2013,'s.'125'

'

V'súvislosti's'uvedenou'analýzou'môžeme'povedať,'že'značka'sa'skladá'z'viacerých'

prvkov,' ktoré' na' seba' vzájomne' nadväzujú' a'ktoré' ju' vytvárajú.' Od' jej' názvu,' loga,'

celkového'vizuálneho'štýlu,' cez'produkt,' resp.' službu' (primárne' jeho'vnímanú'kvalitu,'

funkčnosť,' dizajn,' cenu,' servis,' záruky,' zákaznícke' benefity)' a'ďalšie' pridané' hodnoty,'

ale'aj' firmu,'organizáciu' (napr.' jej'históriu,' tradíciu,'kultúru,'komunikáciu,'atď.),' až'po'

všetky'marketingovoakomunikačné'aktivity' spojené's'propagáciou'značky.'Všetky' tieto'

zložky'sa'spolupodieľajú'na' tvorbe'značky,'na'základe'čoho'si'potom'nielen'zákazníci,'

spotrebitelia,' ale' aj' široká' verejnosť' vytvárajú' o'nej' určitý' obraz.' Zo' značky' sa' stáva'

nositeľ' kľúčových' hodnôt,' imidžu,' alebo' dokonca' životného' štýlu,' s'ktorým' sa'

spotrebitelia'dokážu'identifikovať'a'stotožniť.'Značka'tak'pomáha'firmám'odlíšiť'sa'od'

konkurencie' a'' spotrebiteľom' zároveň' uľahčuje' výber,' pretože' vytvára' vzťah' medzi'

zákazníkom'a'produktom.'Kvôli'tomu'je'potrebné'značku'vnímať'ako'komplexný'systém'

vzájomne' prepájajúci' firmu/spoločnosť,' produkt/službu' a'samotných' spotrebiteľov.'

Značku'nevytvárajú'iba'firmy'ale'aj'jej'zákazníci.'„Výrobce&vlastní&produkt,&značku&vlastní&

zákazník,&protože&značka& je& to,& co&mají&zákazníci&v&hlavě,&ve& své&mysli“' (VYSEKALOVÁ,' J.'

a'kol.,'2011,'s.'136).''

'

Typológia-značiek--

V'rámci' analýzy' pojmu' značka' môžeme' taktiež' hovoriť' aj' o' rôznych' typoch'

značiek,' vzájomne' pôsobiacich' na' trhu.' Na' základe' toho' ich' možno' deliť' podľa'

 

    

Vnímaná hodnota 
zákazníkom 

 Produkt, 
jeho cena a 
dostupnosť 

Značka 
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jednotlivých'kategórií,'napr.'podľa'miesta' ich'pôsobenia,'alebo'podľa' ich'hierarchickej'

štruktúry,'podľa'vzťahu'k'cieľovej'skupine'spotrebiteľov'atď.'

'

Firmy,' spoločnosti' sa' pri' tvorbe' svojej' značky' rozhodujú' podľa' miesta' jej'

pôsobenia.' Na' základe' toho' si' vyberajú' buď' stratégiu- globálnych- značiek,' alebo'

uprednostnia'skôr'stratégiu-lokálnych-značiek.59'''

Stratégiu- globálnych- značiek' využívajú' najmä' veľké' medzinárodné' firmy'

pôsobiace' na' rôznych' zahraničných' trhoch.' Výhodou' takejto' stratégie' sú' najmä'nižšie'

náklady,' súvisiace' napr.' s'nižšími' nákladmi' na' logistiku,' šetrením' v'rámci' výskumu'

a'vývoja,'alebo'minimalizovaním'výdavkov'na'marketingovú'komunikáciu' (firma'napr.'

nakrúti' jeden' reklamný' spot,' ktorý' bude' použitý' na' všetkých' národných' trhoch).'

Medzinárodná' značka' má' strategickú' výhodu' aj' v'tom,' že' vytvára' jednotný' imidž'

a'vizuálny' štýl,' čo' v'rámci' určitých' produktových' kategórií' môže' znamenať'

konkurenčnú' výhodu,' a'taktiež' spotrebitelia' môžu' prostredníctvom' takejto' značky'

vnímať,' že' za' ňou' stojí' silná' medzinárodná' spoločnosť,' čo' zvyšuje' dôveryhodnosť'

značky.'

Stratégia- lokálnych- značiek' zase' umožňuje' efektívnejšiu' adaptabilitu'

a'prispôsobenie' sa' konkrétnemu' trhu.' Každý' národ' alebo' krajina'má' svoje' historické,'

kultúrne,' spoločenské,' ekonomické' a' iné' špecifiká,' ktorým' sa' lokálna' značka' dokáže'

jednoduchšie'prispôsobiť,'v'čom'je'jej'zásadná'konkurenčná'výhoda'na'trhu.''

'

Ďalšie' rozdelenie' značiek' súvisí' s'ich' hierarchiou' štruktúry' v'rámci' firmy:' Ak'

firma'uprednostňuje,'resp.'používa'iba'jednu'korporátnu'značku'(ako'napr.'McDonald´s,&

Siemens,' či' Samsung),' hovoríme' o'tzv.'monolitickej- stratégií.' „Znamená& to,& že& podnik&

preferuje& a&účinne& riadi& model& jedinej& značky& ako& korporátnej& i&produktovej& a&to& bez&

ohľadu& na& to,& v& koľkých& odvetviach& sa& pohybuje.& Strategické& podnikateľské& jednotky&

takejto&firmy&sú&vždy&predstaviteľmi&jedinej&značky.&Monolitická&stratégia&takmer&vylučuje&

zámenu& značky,& značka& je& zvyčajne& ľahko& identifikovateľná,& umožňuje& bez& obmedzení&

rozširovať&produktový&rad,&efektívne&využívať&marketingové&aktivity&na&báze&synergických&

efektov& a&ľahko& diverzifikovať& do& ďalších& odvetví.& Manažment& takejto& značky& tvorí&

a&využíva& jednotný& imidž& značky,& čo& môže& prinášať& firme& profitabilitu& a&stabilitu.&
                                                
59 Bližšie pozri KARLÍČEK, M. a kol. Základy marketingu. Praha : Grada Publishing, 2013. s. 143. ISBN 978-
80-247-4208-3. 
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Samozrejme,& že& takýto& prístup& k&značke& má& aj& svoje& nevýhody.& K&nim& patria& problémy&

s&pozicionovaním&značky&v&rôznych&odvetviach,&obmedzené&možnosti&rastu&hodnoty&značky,&

výrazné&väzby&na&hmotné&aktíva&firmy&a&minimalizáciou&možností&odlíšenia&sa&a&vnímania&

zmeny& miery& pridanej& hodnoty“' (SMOLKOVÁ,' E.,' ŠTARCHOŇ,' P.,' VILČEKOVÁ,' L.,'

OLŠANSKÝ,'F.,'SMOLKA,'S.,'KRAVEC,'P.,'2013,'s.'39,'40).'

Stratégia- jednej- podnikovej- značky- a-viacerých- značiek- výrobkov' sa'

označuje' ako' „house- brand“' (rodinná' značka),' alebo' „umbrella- brand“' (dáždniková'

značka).' Takúto' stratégiu' využívajú' napr.' firmy' ako' sú' Procter&Gamble,' ktorá' má' vo'

svojom'portfóliu'značky'ako'Ariel,'Pampers,'Duracell,'Braun,'Gillette,'Panthene'atď.'alebo'

značka'Nestlé,' ktorá'má'v'portfóliu'značky'ako'Kit&Kat,'Chocapic,'Nescafé,'Nesquik,'Cini&

Minis,'Nestea'a'mnohé'ďalšie.'„Podniková&značka&slúži&na&podporu&mnohých&produktových&

značiek.& Každá& zo& značiek& v&portfóliu& má& vlastnú& identitu& a&obyčajne& aj& vlastné&

kompetencie& v&oblasti& budovania& značky.& Všetky& značky& v&portfóliu& by& mali& slúžiť& na&

podporu& prestíže& značky& podniku,& reálne& sa& však& tak& deje& len& v&prípade,& ak& sa& zákazník&

zaujíma&o&to,&kto&ju&vlastní.&Korporátna&značka,&ak&nie&je&zároveň&značkou&v&portfóliu,&slúži&

zvyčajne& ako& referencia& pre& podnikovú& klientelu& alebo& investorov.& Značka& podniku& je&

budovaná& spolu& s&jednotlivými& produktovými& značkami,& stratégia& jednotlivých&

produktových&značiek&však,&zvyčajne,&neprináša&firme&ako&celku&taký&úžitok&ako&jednotná&

korporátna& značka“' (SMOLKOVÁ,' E.,' ŠTARCHOŇ,' P.,' VILČEKOVÁ,' L.,' OLŠANSKÝ,' F.,'

SMOLKA,'S.,'KRAVEC,'P.,'2013,'s.'39,'40).'

'

V'tejto' súvislosti' však' uvádza' viacero' autorov' oveľa' konkrétnejšie' delenie'

značiek' podľa' ich' hierarchie,' resp.' štruktúry.' Napr.' Hesková' a'' Štarchoň' rozdeľujú'

značku'na'nasledujúce'druhy:'

Všeobecná- značka' –' je' vhodná' pre' produkty,' ktoré' neprináležia' špecifickej'

produktovej'skupine'a'nie'je'možné'definovať'ju'inak,'ako'popisom'jej'obsahu.'Niektoré'

firmy,'či'značky'sú'často'postihnuté'stratou'svojej'značky,'ku'ktorej'dochádza'v'dôsledku'

jej' zovšeobecnenia.' Značka' je' tak' spájaná' skôr' s'kategóriou' výrobku,' než' so' zdrojom'

svojho' výrobného,' či' obchodného' pôvodu' (napr.'Rifle,'Xerox,' Jar,'Celofán&atp.).' Takéto'

zovšeobecnenie' môže' mať' aj' svoje' výhody' –' spotrebitelia' sú' prirodzene' zvyknutí'

označovať' konkrétny' výrobok' názvom' značky,' ktorá' tak' zostáva' hlboko' zakorenená'

v'ich'vedomí'a'na'tom'môžu'takéto'značky'aj'profitovať.'
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Individuálna-značka-(multiznačková-stratégia)'–'pri' tomto'type'značky'platí'

zásada,' že' každý' výrobok' má' svoju' značku.' Takúto' značku' používa' napr.' firma'

Procter&Gamble.'

Rodinná- značka' ' znamená,' že' všetky' výrobky' sú' označené' rovnakou' značkou,'

príp.' názvom' značky.' Pod' jednou' značkou' sú' na' trh' uvádzané' produkty' podobnej'

produktovej'kategórie,'ako'napr.'v'prípade'značky'Nivea,'v'rámci'ktorej'si'môžeme'kúpiť'

mydlá,'šampóny,'krémy'atď.'

Líniová-rodinná-značka'sa'využíva'vždy'pre'určitý'produktový'rad,'napr.'zvlášť'

pre'jogurty,'zvlášť'pre'syry'a'pod.'

Zastrešujúca- značka' –' svojím' charakterom' ide' o'typ' rodinnej' značky,' kde' sú'

všetky'výrobky'uvádzané'pod'jednou'značkou,'napr.'automobily'Ford,'Škoda,'Fiat'atď.60'

Iný' prístup' pri' rozdeľovaní' značiek' na' základe' jednotlivých' druhov' používa'

Přibová' a'jej' autorský' kolektív.' Hierarchickú' štruktúru' značiek' rozdeľujú' do'

nasledujúcich'typov:''

Firemná- (korporátna)- značka' –' predstavuje' najvyššiu' úroveň' značky,' ktorá'

označuje' firmu,' ale'môže' sa' využívať' aj' pri' označení' výrobkov' (napr.'General&Electric,'

Hewlett& Packard,' Budvar,' Pilsner& Urquell' atp.)' a'' môže' fungovať' ako' umbrella' brand'

(dáždniková'značka).'

Dáždniková- značka- (umbrella- brand)' –' je' o'stupeň' nižšie' ako' firemná'

(korporátna)'značka'a'používa'sa'na'označenie'produktov'rôznych'kategórií,'ktoré'nie'

sú'súčasne'firemnou'značkou,'ako'napr.'značky'Škoda,'Chevrolet,'Opavia,'Orion'atď.'

Individuálna-značka' je'definovaná'ako'značka'pre' jeden'produkt'v'rámci' jednej'

kategórie,'ako'je'tomu'v'prípade'značky'Fabia.'

Označenie- modelu- (tzv.- modifikátor)' –' je' viazaný' na' špecifikáciu' produktu.'

Označuje'konkrétny'model'či'určitú'položku,'ako'je'to'v'prípade''jogurtu'Danone&Bio.61'

'

Na' základe' predchádzajúcej' typológie' značiek' môžeme' vidieť,' že' značka' je'

ovplyvniteľná' rôznymi' faktormi,' preto' sa' nedá' ani' presne' zaradiť' iba' do' jednej'

konkrétnej' zložky' marketingu,' alebo' iba' do' jednej' z'množstva' foriem' marketingovej'

komunikácie.' Je' dôležitou' súčasťou' firiem,' spoločností' a'prestupuje' všetky' úrovne'

                                                
60 Spracované podľa HESKOVÁ, M., ŠTARCHOŇ, P. Marketingová komunikace a moderní trendy v 
marketingu. Praha : Oeconomica, 2009. s. 75. ISBN 978-80-245-1520-5. 
61 Spracované podľa PŘIBOVÁ, M. a kol. Strategické řízení značky. Praha : Ekopress s r.o., 2000. s. 44. ISBN 
80-86119-27-0. 
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marketingového'mixu' –' ' od' produktovej,' cenovej,' distribučnej' politiky,' až' po' politiku'

komunikačnú' (všetky' nástroje' marketingovej' komunikácie).' Identita' značky' sa' stáva'

neoddeliteľnou'súčasťou'celkovej'firemnej&identity'(Corporate&Identity),' jej'jednotlivých'

zložiek,' ako' sú' firemná& kultúra' (Corporate& Culture),' firemná& komunikácia' (Corporate&

Communication),' firemný& dizajn' (Corporate& Design),' produkt' (Product),' presnejšie'

portfólio' produktov' či' služieb' firmy.'Značka' pomáha' vytvárať' aj' celkový' imidž' firmy'

(Corporate&Image).'

-

Variabilita- značky- (analýza- rôznych- spôsobov- použitia- značky- v-súčasnej-

marketingovej-praxi)'

' ' Väčšina' recipientov' si' pod' pojmom' značka' automaticky' predstaví' jej' fyzickú,'

materiálnu'podobu,'napr.'konkrétny'výrobok,'resp.'tovar,'ktorý'si'môžu'kúpiť.'Branding'

však'v'súčasnej'dobe'používa'značku'oveľa'flexibilnejšie.'Značkou'preto'môže'byť'nielen'

hmotný'tovar'ale'aj'služby,'svoju'značku'môžu'mať'aj'maloobchodníci'a'distribútori,'ona

line'výrobky'a'služby,'konkrétne'osoby'alebo'organizácie,'značkou'sa'však'môžu'stať'aj'

konkrétne' zemepisné' miesta' (ide' o' tzv.' branding' miesta),' či' dokonca' myšlienky'

a'nápady.'62'''

'

- - Produkty- a-hmotný- tovar- ako- značka:- Spájanie' produktov' so' značkami' patrí'

k'tradičným' a'bežne' používaným' formám' brandingu.' Viacero' veľkých' firiem,' či'

spoločností'má'vo'svojom'portfóliu'množstvo'spotrebiteľských'značiek'produktov'(viď.'

obr.' 1),' ktoré' sa' ponúkajú' na' trhu.' Nárast' ponuky' produktov' na' trhu' a'zvýšenie'

konkurenčného' prostredia' mali' za' následok' zmenu' marketingových' praktík,' keď' sa'

značky' začali' objavovať' aj' u'rôznych' druhov' spotrebného' tovaru,' pri' ktorých' sa'

predtým'označenie'konkrétnou'značkou'nevyžadovalo.'' '

' ' '

' '

                                                
62 Bližšie pozri  KELLER, K. L. Strategické řízení značky. Praha : Grada Publishing, 2007. s. 42 – 61. ISBN 
978-80-247-1481-3. 
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 Obr.'1'a''Ukážka'portfólia'produktových'značiek'spoločnosti'PepsiCo'

'

'

'

'

'

'

' Zdroj:'http://www.pepsico.com/img/humanasustainabilityaproducta2.jpg'

'

- -  

Služby- ako- značka:- Značky' služieb' patria' tiež' medzi' veľmi' časté' príklady' použitia'

brandingu' v'praxi.' Značky' služieb' majú' za' sebou' bohatú' históriu,' v'rámci' ktorej' sa'

postupne' vyvíjali.' V' súčasnosti' si' môžeme' všimnúť,' že' na' trhu' pôsobí' množstvo'

známych,'etablovaných'a'úspešných'značiek'služieb,'ako'napr.'American&Express,'British&

Airways,' Hilton& Hotels,' Federal& Express' atď.' Branding' služieb' patrí' medzi' efektívne'

nástroje,' pomocou' ktorých' je' možné' vzájomne' odlíšiť' služby' konkrétnej' firmy' od'

ponuky'služieb'konkurencie'a'' je' to' ideálny'spôsob'ako'spotrebiteľom'prezentovať,'že'

firma'disponuje'takou'ponukou'služieb,'ktorá'je'natoľko'jedinečná,'že'si'zaslúži'vlastnú'

značku'a'názov.'

' ' '

- - Obr.'2'a''Značky'služieb'''

-

-

-

-

-

-

Zdroj:'http://www.brandsoftheworld.com/'

-

- - Značky-maloobchodníkov-a-distribútorov:-Význam'značky'je'podstatný'aj'pre'

maloobchodníkov,'alebo'rôzne'distribučné'reťazce.'Značka'a'jej'spojenie's'konkrétnymi'

predajňami'či'distribútormi'spĺňa'viacero'funkcií,'ktoré'sú'výhodné'pre'obe'zúčastnené'

strany'–'jednak'pre'majiteľa'značky,'ale'aj'pre'maloobchodníka/distribútora,'ako'napr.'
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vernosť' spotrebiteľov' navštevujúcich' obchod,' alebo' istota,' že' spotrebitelia' v'obchode'

nájdu' určité' značky' a'výrobky,' na' ktoré' sú' zvyknutí,' resp.' s'ktorými' majú' pozitívnu'

skúsenosť.'Značka'je'zároveň'schopná'spolupodieľať'sa'na'budovaní'pozitívneho'imidžu'

obchodných' reťazcov,' predajcov' a'distribútorov,' ale' aj' naopak,' maloobchodníci' môžu'

zase' pomáhať' budovať' imidž' predávaným' značkám,' napr.' v'spojení' s'kvalitou'

zákazníckych' služieb' a' poskytovaním' širokého' sortimentu' výrobkov,' vkusným'

vystavovaním' tovaru,' ale' aj' vďaka' prijateľným' cenám,' špeciálnym' platobným'

podmienkam,' vhodne' zvolenej' úverovej' politike' a'ďalším' podobným' spotrebiteľským'

benefitom.' V'praxi' býva' častým' prípadom,' že' maloobchodníci' alebo'distribútori' si'

dokonca'vytvárajú'vlastné'značky.'„Maloobchodníci&mohou&představit&své&vlastní&značky&

s&využitím& jména& svého&obchodu,&mohou&vytvořit&nové& jméno&či&dát&vzniknout&kombinaci&

obou.&Tímto&způsobem&představilo&své&značky&množství&distributorů,&především&v&Evropě&–&

prodávají&je&spolu&se&značkami&výrobců&–&někdy&dokonce&místo&nich.&Tyto&výrobky,&o&nichž&

mluvíme&jako&o&tzv.&vlastních-značkách&(store&brands)&či&soukromých-značkách,&nabízí&

maloobchodníkům&další&způsob,&jak&zvýšit&věrnost&zákazníka&a&dosáhnout&větších&cenových&

rozpětí&a&zisků“'(KELLER,'K.,'L.,'2007,'s.'785).'Medzi'takéto'najznámejšie'značky'patria'

napr.' Sainsbury´s,' Tesco,' Marks&Spencer,' Walmart,' Sears,& Roebuck& and& Company'

a'množstvo'ďalších.''

'

  Obr.'3'a''Značky'obchodných'sietí'a'distribútorov''

'

'

 

Zdroj:'http://www.brandsoftheworld.com/'

'

- - Značky- onsline- výrobkov- a-služieb:- Celosvetový' rozmach' internetu,' jeho'

výrazný'rozvoj'a'neustály'vývoj'nových'onaline'nástrojov'mal'za'následok'vznik'nových'
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onaline' značiek,' ktoré' majú' tiež' svoje' špecifiká.' V'marketingovej' praxi' existujú' rôzne'

formy'onaline'značiek,'ktoré'majú'rozličné'funkcie,'od'poskytovania'onaline'komunikácie'

(napr.' sociálne' médiá' a'sociálne' siete),' ' cez' onaline' predaj' výrobkov,' poskytovanie'

služieb'zákazníkom,'ale'aj' rôznych'skúseností,'know'how'atď.'Medzi'najznámejšie'ona

line'značky'patria'napr.'Google,'Facebook,'Twitter,'eBay,'Amazon.com&a'mnohé'ďalšie. 

 

  Obr.'4'a''Značky'onaline'výrobkov'a'služieb'

 

'

'

'  

 

 

Zdroj:'http://www.brandsoftheworld.com/'

- -  

Značky-ľudí-a-organizácií:-Značky'nesúvisia'len's'výrobkami'a'službami,'ale'značkou'sa'

môže'stať'aj'konkrétna'osoba,'prípadne'organizácia.'Najmä'známe'a'populárne'osoby'(či'

už' sú' to' herci,' speváci,' športovci,' politici,' umelci,' modelky,' ale' aj' rôzne' iné'mediálne'

známe' osobnosti,' celebrity,' zabávači,' odborníci' z'praxe,' vedci,' názoroví' vodcovia,' tzv.'

opinion' leaders' atď.)' prezentujú' v'našej' kultúre' určitý' imidž,' ktorý' dokáže' osloviť'

konkrétne'cieľové'skupiny,'sociálne'vrstvy,'či'ľudí'preferujúcich'konkrétny'životný'štýl.'

Túto'zjavnú'devízu'si'uvedomujú'aj'firmy,'spoločnosti,'nadnárodné'korporácie'a'svetové'

značky,' ktoré' si' známe' osobnosti' prenajímajú' do' svojich' reklamných' kampaní.''

Populárne' osobnosti' sa' tak' stávajú' „živým' logom“' firiem' a' „zárukou' kvality“'

propagovaného' produktu.' Na' druhej' strane' sa' však' známe' osobnosti,' vystupujúce'

v'reklamných'spotoch,'stávajú'ešte'populárnejšie'a'žiadanejšie,'takže'je'to'výhodné'pre'

obe'zúčastnené'strany.'Podobne'to'platí'aj'v'prípade'organizácií,'ktoré'svojimi'aktivitami'

dokážu' vytvoriť' úspešné' značky.' V'rámci' značiek' organizácií' dochádza' k'častému'

spájaniu'so'značkami'známych'ľudí,'čo'vytvára'účinný'synergický'efekt.'Stačí'si'všimnúť'
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napr.' kampane' rôznych' neziskových' organizácií,' ale' aj' oblasť' športu,' umenia,' či'

zábavného' priemyslu,' kde' k'takémuto' spájaniu' značky' organizácie' a'značky' známej'

osoby'dochádza'najčastejšie.''

 

 

Obr.'5'a''imidž'futbalistu'Davida'Beckhama'a'jeho'spojenie's'rôznymi'športovými,'

či'komerčnými'značkami'

 
 

 

'

' -  

Značky- krajín- a-zemepisných-miest:-Krajiny,' zemepisné'miesta,' regióny,' destinácie,'

turistické' lokality,'mestá' alebo' určité'miesta' sa' podobne,' ako' výrobky,' organizácie,' či'

ľudia'môžu'stať'predmetom'brandingu'a'fungujú'ako'značky.-Na'základe'plánovaného'

a'systematického' brandingu' krajiny,' zemepisného'miesta,' či' štátu' vznikajú' vo' vedomí'

cieľovej' skupiny' požadované' asociácie,' ktoré' sa' s'danou' lokalitou' spájajú.' Takýmto'

spôsobom' sa' z'určitej' lokality'môže' stať' napr.' známe,' vyhľadávané' turistické'miesto,'
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alebo' takéto' aktivity' môžu' prilákať' rôzne' firmy,' spoločnosti,' podnikateľov,' či'

investorov,'čo'prispieva'k'jej'celkovému'ekonomickému'rozvoju.''

'

- - Obr.' 6' a' ' Porovnanie' imidžu' značky' Slovenska' s'imidžom' iných' krajín' v'našom'

regióne--

-

- - -

-

-

-

-

-

-

-

Zdroj:' JURAŠKOVÁ,' T.' Slovensko& hľadá& imidž.& Po& 20& rokoch.' In:' ' hn.hnonline.sk'

[online].' [cit.' 2015a02a14].' Dostupné' na:' http://hn.hnonline.sk/ekonomikaaaafirmya

117/slovenskoahladaaimidzapoa20arokocha605799'

- - -

- - Značky- myšlienok- a-nápadov:- Značkami' sa' v'istých' prípadoch' môžu' stať' aj'

rôzne' myšlienky,' témy,' nápady,' posolstvá' atď.,' ktoré' vo' svojom' obsahu' využívajú'

neziskové' organizácie,' nadácie' či' občianske' združenia.' Takéto' značky' tiež' využívajú'

logá,' slogany,' alebo' iné'vizuálne' symboly,' aby'dokázali' cieľovej' skupine' tlmočiť'určité'

posolstvo,' jasne' ich' upozorniť' na' určitý' problém' a'v' konečnom' dôsledku' presvedčiť'

verejnosť' k'aktivite,' aby' bolo' možné' vzniknutú' situáciu' zmeniť.' Medzi' takéto' značky'

myšlienok' a'nápadov'môžeme' zaradiť' napr.' značku'Avon,' ktorá' pravidelne' organizuje'

pochod' proti' rakovine' prsníka' a' používa' symbol' ružovej' stužky,' alebo' Ligu& proti&

rakovine,'ktorá'používa'symbol'žltého'narcisu.''

'

' '
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Obr.'7'a'Značky'myšlienok'a'nápadov-

-

-

 
Zdroj: http://www.lpr.sk/stiahnite_si/logoa/'''http://www.zdraveprsia.sk/category/novinky/'

'

Základné-prvky-značky-

Každá' značka' sa' skladá' z' rôznych' prvkov,' pomocou' ktorých' je' možné' danú'

značku'identifikovať'a'odlíšiť'ju'od'konkurencie.'Celkový'súbor'týchto'prvkov'môže'byť'

u'každej' značky' odlišný,' no' viacero' autorov63'medzi' základné' prvky' značky' zaraďuje'

napr.'názov'značky,' logo'a'iné'symboly,'slogan,'predstaviteľa'(maskot),'znelku'(jingle),'

obal,'ktoré'môžeme'považovať'za'akési'pevné'jadro'identifikačných'prvkov'značky.'

'

Názov,- resp.- meno- značky:- Názov' značky' patrí' k'najzákladnejším'

a'najdôležitejším'prvkom'značky,'pretože'sa'využíva'dlhodobo'a'preto'by'mal'vystihovať'

celkový'význam'značky.'Pri'výbere'názvu'značky'treba'zohľadniť'viacero'kritérií,'napr.'

aby'bol'názov'originálny,'ľahko'zapamätateľný,'jednoducho'vysloviteľný,'aby'vyvolával'

správne'asociácie'a'pokiaľ'firma'plánuje'aj'pôsobenie'na'medzinárodnom'trhu'a'aby'bolo'

možné'názov'použiť'aj'v'iných'krajinách.''

'

Logo- značky:- Logo-môžeme' všeobecne' definovať' ako' vizuálny' symbol,' určitý'

grafický' znak,' ktorý' používajú' firmy,' spoločnosti,' organizácie,' rôzne' skupiny' alebo' aj'

jednotlivci'na'odlíšenie'vlastnej'identity,'svojich'produktov,'či'služieb'od'konkurencie.''

                                                
63 Napr. KELLER, K. L. Strategické řízení značky. Praha : Grada Publishing, 2007. s. 210 – 245. ISBN 978-80-
247-1481-3.  
PŘIBOVÁ, M. a kol. Strategické řízení značky. Praha : Ekopress s r.o., 2000. s. 43 – 46. ISBN 80-86119-27-0. 

KARLÍČEK, M. a kol. Základy marketingu. Praha : Grada Publishing, 2013. s. 125 – 128. ISBN 978-80-247-
4208-3. 
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Vizuálne' stvárnenie' loga' môže' mať' rôzne' podoby' –' od' použitia' názvu' firmy'

v'logu,'jej'skratky,'iniciálok,'po'kombináciu'písmen'mena'zakladateľa,'resp.'zakladateľov'

firmy,'alebo'čisto'abstraktný'názov.'V'neposlednom'rade'môže'mať'aj'grafickú'podobu,'

konkrétny' znak,' v'ktorom' absentuje' použitie' písma.' Na' základe' týchto' skutočností'

môžeme'logá'rozdeliť'do'troch'skupín/kategórií:'

Obrazové- logo' –' tvorí' ho' jednoduchý-grafický' symbol,' piktogram,' v'ktorom' sa'

nevyužíva'písmo'(text,'slovo).'

Textové,' resp.' typografické- logo' (pozn.' bližšie' pozri' časť'Logotyp)' –' používa'

písmo' alebo' text' (písmový,' resp.' slovný' znak),' ktorý' sa' vytvára' z'konkrétneho' fontu'

písma.''

Kombinované-logo'–'je'kombináciou'predchádzajúcich'dvoch'variantov,'pretože'

sa'skladá'z'obrazovej,'ale'aj'textovej,'typografickej'časti.'

'

Obr.'8'a''Ukážka'obrazového,'textového'(typografického)'a'kombinovaného'loga'
'

'
'

'
'
'
'

'
''''''''
'obrazové'logo'''''''''''''''''''''textové'(typografické)'logo'''''''''''''''''''''''''kombinované'logo'

'
 
Zdroj:'http://www.brandsoftheworld.com/'
'
 

Nesmieme'však'zabúdať'na'to,'že' logo'nie' je'značka,'ale' iba'vizuálne'vyjadrenie'

značky,'preto'svoj'význam'nadobúda'až'po'prepojení'so'značkou.'„Logo&samo&o&sobě& je&

pouhý&znak,&svůj&význam&získává&teprve&v&průběhu&své&existence,&kdy&je&obohacují&příběhy&

a&zkušenosti.& Je& to& charakteristický& znak,& který& funguje& v&kontextu& s&prostředím,& aby&

v&pozorovatelově&mysli& vyvolal& představu& značky,& podnítil& osobní& zážitek& pozorovatele& a&

tento&zážitek&také&posílil&v&přípravě&na&další&setkání.&Logo&však&není&značka&–&je&to&zkratka&

značky.&Nejprve&vzniká&podstata&značky,&až&potom& logo.&Příliš&mnoho& společností& to&dělá&

naopak.&Logo&se&časem&může&měnit,&ale&vždy&by&si&mělo&udržet&spojení&s&vnímáním&značky&

v&myslích&zákazníků“&(HEALEY,'M.,'2008,'s.'90).'
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'

Slogan- značky:- Vo' všeobecnosti' môžeme' slogan' považovať' za' stručné'

propagačné'heslo,'ktoré'má'originálnym'a'výstižným'spôsobom'upozorniť'spotrebiteľov'

na'firmu,'spoločnosť,'organizáciu,'značku'alebo'produkt'či'službu.'Viacero'autorov'však'

ponúka' oveľa' rozsiahlejšiu' a'konkrétnejšiu' definíciu' tohto' pojmu.' Napr.' slogan' je'

„originálne,& stručné,& zrozumiteľné,& ľahko& vysloviteľné& a&zapamätateľné& heslo,& veta&

koncentrujúca&v&sebe&hlavnú&tému,&resp.&apel&reklamnej&kampane,&ktorá&býva&nasadzovaná&

dlhodobo&a&opakovane...“&Niekedy&sa&stáva&&súčasťou&corporate&identity,&resp.&aj&loga&firmy.&

Preto& je& považovaný& za& vrchol& textárskeho& umenia& a&na& jeho& tvorbu& je& často& vypisovaný&

konkurz.& Spája& reklamnú& kampaň& tým,& že& & je& využívaný& v&rámci& rôznych& propagačných&

prostriedkov,&napr.&v&rámci&televíznych&a&rozhlasových&spotov,&billboardov,&samolepiek&atď.&

Pretože& má& zasiahnuť& širokú& cieľovú& skupinu,& hodí& sa& k&reklame& výrobkov& masovej&

spotreby,& resp.& k&nápisom& na& veľtržných& stánkoch& a&pod.& V&praxi& býva& nahradzovaný&

označením& heslo,& ktoré& však& inklinuje& viac& k&špecifickým& oblastiam,& resp.& propagačným&

prostriedkom,&napr.&politický& transparent&a&býva&nasadzované&skôr& jednorazovo,&preto& je&

jeho& tvorba& menej& náročná.& Termín& slogan& pochádza& pôvodne& z&galského& jazyka&

a&znamenal&bojový&pokrik“&(HORŇÁK,'P.,'2003,'s.'239).'

V'rámci'definície'Horňáka' sme'si'mohli' všimnúť,' že' slogan'poskytuje'množstvo'

variabilných'možností'jeho'funkčného'využitia'v'marketingoakomunikačnej'praxi.'Kvôli'

tomu'je'potrebná'aj'určitá'diferenciácia'tohto'pojmu,'umožňujúca'rozdelenie'základných'

typov'a'foriem'sloganov.'Autori'Křížek'a''Crha'v'súvislosti'so'sloganom'hovoria'o'týchto'

jeho' základných' formách:' „Firemní& slogan& je& součástí& jednotného& stylu& firmy,& je& tedy&

projevem& jeho& unikátnosti,& originality,& nezaměnitelnosti.& Existují& ovšem& i& slogany&

krátkodobější,& třeba& k&roční& reklamní& kampani,& anebo& ještě& kratší,& například& vázané& na&

jednu& výstavní& akci.& A& kromě& firemního& sloganu& známe& i& slogan& produktový,& propagující&

jediný&výrobek&nebo&službu“'(CRHA,'I.,'KŘÍŽEK,'Z.,'2012,'s.117).''

Medzi'veľmi'časté'využitie'sloganu'v'marketingovej'praxi'patrí'slogan'viažuci'sa'

k'značke,'tzv.'slogan-značky.' 'Tým'že'sa'slogan'značky'vzťahuje'ku'konkrétnej'značke,'

mal'by'byť'v'prvom'rade'originálny,'nápaditý,'môže'vystihovať'zameranie'firmy,'alebo'

spotrebiteľom' niečo' napovedať' o'produkte,' resp.' ponúkanej' službe,' ale' taktiež' býva'

často'emocionálnym'vyjadrením'značky,'prezentáciou'životného'štýlu'cieľovej'skupiny'

spotrebiteľov' vo' vzťahu' k' značke.' ' Slogan' značky' pomáha' vytvoriť' v'spotrebiteľskom'

vedomí' spojenie,' ktoré' podporuje' jednoduchšie' zapamätanie' si' značky,' firmy,' alebo'
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konkrétnych' produktov/služieb' a'zároveň' môže' pomôcť' emocionálnejšie' zasiahnuť'

spotrebiteľov.'Napr.'NOKIA'–'Connecting&People,'McDonald´s'–'i´m&lovin´&it,'Nike'–'Just&do&

it,'LG'–'Life´s&Good,'alebo'u'nás'známa'a'populárna'Kofola'–'Keď&ju&miluješ,&nie&je&čo&riešiť.''

 

 

Obr.'9'a'Ukážka'kombinácie'loga'a'sloganu'značky'

 
'

'
'
-
Zdroj:'http://www.brandsoftheworld.com/'

'

 

 

Predstaviteľ-(maskot)-značky:-Predstaviteľ,'alebo'maskot'značky'vytvára'také'

asociácie'vo'vedomí'spotrebiteľov,'ktoré''im'pomáha'predstaviť'si'hlavné'povahové'črty'

značky,'teda,'ako'by'značka'vyzerala'ako'reálna'osoba.''Predstaviteľ'značky'sa'tak'stáva'

personifikáciou' značky' a'jej' charakteristických' vlastností,' ' vďaka' čomu' je' možné'

cieľovej' skupine' lepšie' odkomunikovať' hlavný' prínos' značky.' Medzi' známych'

predstaviteľov' (maskotov)' značky' patria' napr.' kovboj' Marlboro,' klaun' Ronald'

McDonald,'alebo'panáčik'Michelin'atď.''

-

-

-

-
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Obr.'10'a'Ukážky'najznámejších'maskotov'značiek'
-

-

Zľava:'Pillsbury'Dough'Boy,'Mr.'Clean,'Tony'the'Tiger,'Energizer'Bunny,'Ronald'

McDonald,'Jolly'Green'Giant,'KoolaAid'Man'Chester'Cheetah,'Mr.'Peanut,'Michelin'

Man.'

'

Zdroj:'http://www.thebelfordgroup.com/famousamascotsakeepingaupawithanewa

socialamediaatrends/''

-

Znelka-(jingle)-značky:'Znelka'je'považovaná'za'hudobný'prvok'značky,'ktorý'je'

akýmsi'zhudobneným'sloganom,'alebo'krátkou'melódiou.'Výhodou'znelky'je,'že'dokáže'

vytvoriť' asociácie' spojené' s'pocitmi,' náladami,' emocionálnymi' stavmi,' či' určitým'

citovým' ' rozpoložením,' ktoré' sa' vzťahuje' ku' konkrétnej'značke,' čo' prispieva' k'jej'

lepšiemu'zapamätaniu'vo'vedomí'spotrebiteľov.'''

-

Obal:-Zahrňuje'návrh'a'výrobu'obalov'produktov'tak,'aby'spĺňali'rôzne'funkcie,'

ako' napr.' ochranná' funkcia,' informačná' funkcia,' identifikačná' funkcia,' propagačná'

funkcia,'manipulačná' funkcia'atď.' 'Obal' tak'v'sebe'musí'spájať' jednak'praktické,'ale'aj'

estetické'kritériá.'V'mnohých'prípadoch'sa'práve'dizajn'obalu'stáva'aj'charakteristickým'

vizuálnym' prvkom' značky,' pomocou' ktorého' je' možné' odlíšiť' produkty' značky' od'

konkurencie.-V'určitej'situácií'môže'byť'obal'výrobku,'ktorý'ma'rozlišovaciu'schopnosť,'



 84'

tak' dôležitý,' že' je' dokonca' registrovaný,' ako' ochranná' známka,' aby' nedošlo' k'jeho'

napodobovaniu'zo'strany'konkurencie.'Takýmto'príkladom'je'dizajn'fľaše'CocatColy.''

'

Obr. 11 - Ukážka historického vývoja dizajnu fľaše Coca-Coly, charakteristický dizajn 

čokolády Toblerone, zmena názvu značky Tatranský čaj na TatraTea a  úspešný 

redizajn jej obalu 

'

'

  '
'

'

Zdroj:'http://www.cocaacola.co.uk/125/cocaacolaabottlesahistory.html'

http://kasunpeiris.com/portfolio/toblerone/'

http://www.designmagazin.cz/produkty/13444atatranskyacajadostalanovyaobala

aanazevatatratea.html'
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Identita-značky-a-imidž-značky-

Značku'vytvárajú'aj'ďalšie'dôležité'zložky:'od'loga,'charakteristických'vizuálnych'

prvkov' značky,' cez' výrobky' a'služby' (napr.' ich' kvalita,' hodnota,' funkčnosť,' vlastnosti,'

ale' aj' záruky,' rôzne' zákaznícke' benefity,' ďalší' popredajný' servis),' až' po' firmu,'

spoločnosť,' ktorá' značku' vlastní' (vlastnosti' firmy,' krajina' pôvodu,' pôsobenie' firmy' –''

miestna'alebo'globálna'firma,'história'a'tradícia'firmy,'jej'filozofia'a'hodnoty),'či'spôsob'

komunikácie' so' zákazníkmi,' vzťah' značky' a'zákazníka,' osobnosť' značky' atď.' Všetky'

tieto'prvky'sa'podieľajú'na'vytváraní' identity-značky.'To,'že' identita'značky'je'naozaj'

zložitým' a'rozsiahlym' systémom,' v'ktorom' sa' nachádza' množstvo' vzájomne' sa'

dopĺňajúcich'zložiek,'dokazuje'aj'veľmi'prehľadná'schéma'modelu'plánovania' identity'

značky'od'Aakera,&uznávaného'odborníka'v'oblasti'strategického'riadenia'značiek.'Podľa'

neho' sa'na' značku'môžeme'pozerať' z'dvanástich' rozličných'hľadísk,' ktoré' rozdelil' do'

štyroch' základných' skupín:' značka' ako' produkt,' značka' ako' organizácia,' značka' ako'

osoba' a'značka' ako' symbol' (viď.' schéma' 4' ).' Každá' firma,' spoločnosť,' ktorá' vlastní'

značku,'by'preto'mala'mať'nielen' jasnú'predstavu'o'tom,'aká' je' identita' jej'značky,'no'

zároveň'ju'musí'neustále'budovať'a'formovať'podľa'svojich'predstáv,'resp.'podľa'toho,'

čo' chce,' aby' znamenala' nielen' pre' cieľovú' skupinu' spotrebiteľov,' ale' aj' pre' širokú'

verejnosť.' Výsledkom' toho' môže' byť' dosiahnutie' pozitívneho- imidžu- značky'

súvisiaceho' s' budovaním' dôvery' a'emocionálneho' vzťahu' medzi' spotrebiteľom'

a'značkou,' čo' vedie' k'vytvoreniu' dlhodobých' vzájomných' vzťahov,' lojalite' zákazníkov'

a'ich' vernosti' k' značke.' Podľa' Vysekalovej' imidž' značky' „není& monolitická,& ale&

multidimenzionální.& Postoj& zákazníků& ke& značce& je& založen& na& množství& atributů,& které&

tvoří&image.&Z&různých&odborných&zdrojů&vyplývá,&že&těmito&atributy&mohou&být&například:&

kvalita& produktů,& způsob& komunikace,& hodnotový& systém,& chování& personálu,& prvky&

corporate&identity,&publicita,&reference&opinion&leaders,&environmentální&politika,&podpora&

charitativních&projektů“'(VYSEKALOVÁ,'J.'a'kol.,'2011,'s.'148).''

'

'

' '
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Schéma''4'a''Model'plánovania'identity'značky'
'
 
STRATEGICKÁ ANALÝZA ZNAČKY 
 
Analýza zákazníka   Analýza konkurencie  Vlastná analýza 
- Trendy   -  Obraz/identita značky  -  Súčasný obraz značky 
- Motivácia   -  Silné stránky, stratégia               -  Tradícia značky 
- Nenaplnené potreby  -  Slabé stránky   -  Silné stránky značky 
- Segmentácia       -  Hodnoty organizácie 
 
 
 

                                                                 SYSTÉM IDENTITY ZNAČKY 
 
      IDENTITA ZNAČKY 
 
 
 
Značka ako          Značka ako                                Značka ako          Značka ako 
produkt          organizácia                 osoba            symbol 
1. Sortiment         7. Vlastnosti organizácie                             9. Osobnosť           11. Vizuálne 
2. Vlastnosti produktu  (napr. inovatívna,                                         (napr. originálna,                zobrazenie a 
3. Kvalita/hodnota        spotrebiteľsky orientovaná,                          energická, úprimná)          metafory 
4. Využitie výrobku       dôveryhodná atp.)              10. Vzťah značka –            12. Tradícia a 
5. Užívatelia                 8. Miestna vs. globálna                              zákazník (priateľ,              história značky 
6. Krajina pôvodu                  poradca atp.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zdroj:'AAKER,'D.,'A.,'2003,'s.'69'

' '

HODNOTOVÁ PONUKA 
 
Funkčné       Emocionálne          Úžitok                 
úžitky               úžitky          sebavyjadrenia 

Rozšírené 

Jadro 

DÔVERYHODNOSŤ 
 

Podpora ďalších značiek  

VZŤAH ZNAČKA – ZÁKAZNÍK 

SYSTÉM IMPLEMENTÁCIE IDENTITY ZNAČKY 

POZÍCIA ZNAČKY 
- Podskupina identity značky a          - Má byť aktívne komunikovaná 

      hodnotovej ponuky 
 
- Zameranie sa na cieľovú skupinu                                  - Poskytuje výhodu oproti konkurencii 

 

REALIZÁCIA 
Vytváranie alternatív       Symboly a metafory       Testovanie
   

MONITOROVANIE/SYSTÉM SLEDOVANIA 
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Strategické-riadenie-značky'

Aby' sme'dokázali' vytvoriť'úspešnú'značku'a'udržať' jej'kvalitu'na' trhu,' v'rámci'

rôznych' iných' konkurenčných' značiek,'musíme' byť' schopní' flexibilne' využívať' širokú'

škálu' marketingových,' marketingovoakomunikačných' aktivít,' či' vedeckých' prístupov'

uplatňovaných' pri' budovaní' a' riadení' značky' vytvárajúcich' základné' hodnoty' značky.'

Systém- strategického- riadenia- značky' tzv.' Strategic- Brand- Management' patrí'

v'súčasnosti'medzi'kľúčovú'a'neustále'sa'vyvíjajúcu'oblasť'marketingu,'ktorá'sa'skladá'

z'viacerých' zložiek.' Napr.' Keller,' medzinárodne' uznávaný' odborník' v'rámci' analýzy'

značiek' a'strategického' riadenia' značiek,' charakterizuje' proces' strategického' riadenia'

značky'v'rámci'štyroch'hlavných'krokov,'ktorými'sú:'

1.'Identifikácia&a&stanovenie&positioningu&a&hodnôt&značky;'

2.'Plánovanie&a&implementácia&marketingových&programov&značky;'

3.'Meranie&a&interpretácia&výkonnosti&značky;'

4.'Zvyšovanie&a&udržiavanie&hodnoty&značky'(KELLER,'K.,'L.,'2007,'s.'72).'

'

Tieto' štyri' základné' kroky' predstavujú' postupný' proces' strategického' riadenia'

značky,'ktorý'začína'definíciou'toho,'čo'má'značka'reprezentovať'(aké'základné'hodnoty'

má' značka' predstavovať,' kam' bude' patriť' z'hľadiska' produktovej' stratégie,' kto' je' jej'

cieľová' skupina,'ako' by'mala' byť' značka' vnímaná' spotrebiteľmi,' čím' sa' bude' značka'

odlišovať' od' konkurencie,'akú' by' mala' mať' pozíciu' v'rámci' iných,' konkurenčných'

značiek),' ako' bude' značka' pracovať' s'jednotlivými' nástrojmi' marketingového' mixu'

a'marketingovej' komunikácie' (implementácia' marketingových' programov' značky' do'

produktovej,' cenovej,' distribučnej,' ale' aj' komunikačnej' stratégie),' ako' značka' funguje'

v'praxi,' 'aká' je' jej' výkonnosť' (neustále' monitorovanie' používaných' marketingových'

programov'značky'a'ich'meranie,'na'základe'čoho'je'možné'určiť'ich'efektivitu)'a'ako'je'

možné'udržať'hodnotu'značky'–'ako'ju'zvýšiť.'

Podrobnejší' popis' procesu' strategického' riadenia' značky' vo' svojej' publikácií'

uvádza&Přibová' a'jej' autorský' kolektív.64' ' Všeobecnú' schému' celého' procesu' riadenia'

značky'znázorňuje'nasledujúca'schéma'(viď.'schéma'5').'

'

' '
                                                
64 Bližšie pozri PŘIBOVÁ, M. a kol. Strategické řízení značky. Praha : Ekopress s r.o., 2000. s. 59 – 86. ISBN 
80-86119-27-0. 
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Schéma'5'a''Proces'riadenia'značky'

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj:'PŘIBOVÁ,'M.'a'kol.,'2000,'s.'60'
'

'

 

Hodnota-značky-

V'súvislosti' so' značkou' a'jej' strategickým' riadením' sa' často' diskutuje' najmä' o'

téme' hodnota- značky.' Záleží' však' na' tom,' z'akej' pozície' sa' na' hodnotu' značky'

pozeráme.' Môžeme' sa' na' ňu' pozerať' z'pohľadu' zákazníka,' pre' ktorého' značka'

predstavuje' iné' hodnoty,' ako' je' to' v'prípade' firiem' vlastniacich' značky,' ktoré' riešia'

najmä'finančnú'hodnotu'značiek,'presnejšie,'aký'veľký'zisk'im'značka'prinesie.'Zákazník'

vníma'hodnotu' značky' nielen' na' základe' rôznych' externých' vplyvov' (ako' napr.' imidž'

značky' alebo' reklamné' posolstvá' propagujúce' značku),' ale' predovšetkým' na'

základe'jeho'vlastnej'skúsenosti'so'značkou'(jej'produktmi,'službami)'a'' jeho'osobným'

vzťahom'k'značke.'Hodnota'značky'z'pohľadu'zákazníka'a'finančná'hodnota'značky'sú'

však'vzájomne'späté'a'jedna'hodnota'logicky'ovplyvňuje'druhú.'Odborníci'preto'určujú'

finančnú'hodnotu'značky'na'základe'týchto'faktorov:'

finančná&analýza'–'určujúca'celkový'výnos,'

informačné 
minimum 

analýza  
informácií 

varianty  
postupu  

výskum 

overenie 
variant postupu 

interné údaje externé údaje 

výber vhodnej varianty 
brandovej stratégie 

vyhodnotenie 
úspešnosti 

značka v  
čase 

informačné 
minimum... 
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trhová&analýza'–'určujúca,'akú'časť'z'daného'výnosu'tvorí'značka,'

analýza&značky&–'určujúca,'akú'silnú'pozíciu'má'značka'v'povedomí'zákazníkov,'

analýza& právnych& aspektov& –' posúdenie,' ako' dobre' je' značka' legálne' chránená'

(PELSMACKER,'P.'a'kol.,'2003,'s.'67).'

 

Na' základe' týchto' analýz' vzniká' viacero' rebríčkov' zverejňujúcich'

najhodnotnejšie' značky' sveta.' Najznámejšie' a'najuznávanejšie' rebríčky' najcennejších'

značiek' sveta' pravidelne' zverejňujú' konzultantské' spoločnosti,' ako' napr.' Millward&

Brown' a'InterBrand.' Na' obr.' 12' môžeme' vidieť' prvých' 50' najhodnotnejších' značiek'

sveta'za'rok'2014'zverejnených'spoločnosťou'Millward&Brown&a'na'obr.'13.'si'zase'pre'

porovnanie' môžeme' všimnúť' 50' najhodnotnejších' značiek' sveta' za' rok' 2014'

zverejnených'spoločnosťou'InterBrand.'

'
' '



 90'

Obr.'12'a'Prvých'50'najhodnotnejších'značiek'sveta'za'rok'2014'podľa'výskumnej'

agentúry'Millward'Brown'(pozn.'hodnota'značky'$M'je'uvedená'v'mld.'USD)'

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
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'
'
'
'
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'
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'
'
'
'
'
'

''''''''

Zdroj:.'www.millwardbrown.com'[online].'[cit.'2015a02a14].'Dostupné'na:'

http://www.millwardbrown.com/brandz/2014/Top100/Docs/2014_BrandZ_Top100_C

hart.pdf'

' '
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Obr.'13'a'Prvých'50'najhodnotnejších'značiek'sveta'za'rok'2014'podľa'výskumnej'

agentúry'InterBrand'(pozn.'hodnota'značky'$M'je'uvedená'v'mld.'USD)'

'
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'

'

'
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'
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'

Zdroj:.'www.interbrand.com'[online].'[cit.'2015a02a14].'Dostupné'na:'

http://www.bestglobalbrands.com/2014/ranking/''

'

 
 
 

Záver--

Branding' má' za' sebou' nielen' bohatý' historický' vývoj,' ale' z' budovania' značky'

a'strategického'riadenia'značky'sa'postupne'stala'samostatná'vedná'disciplína,'ktorá'má'

svoje' teoretické' východiská,' vlastný' pojmový' aparát,' ale' aj' špecifické' analytické'

postupy,'výskumné'metódy,'opierajúce'sa'o'marketingový'výskum,'ktorý'sa'stal'akýmsi'

pendantom' pri' výskume' značky' a'pomocou' ktorého' je' možné' efektívnym' spôsobom'

vzájomne'prepojiť'teóriu's'praxou.'''

Postupný' rozvoj' procesu' budovania' a'strategického' riadenia' značky' si' vyžiadal'

enormný' rozmach' značiek,' neustále' sa' rozrastajúci' trh' a' vznik' stále' nových' firiem,'

spoločností,'organizácií,'alebo'produktov,'či'služieb.'So'značkami'sa'každý'z'nás'stretáva'

denne' a'sú' neoddeliteľnou' súčasťou' nášho' života.' Značky' už' dávno' neslúžia' iba' na'
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identifikáciu' firiem,' produktov' či' služieb' na' trhu,' ale' pre' spotrebiteľov' sa' stávajú'

prejavom'ich'životného'štýlu,'znakom'sociálneho'statusu'a'snahou'odlíšiť'sa'od'svojho'

okolia.' Spotrebiteľom' zároveň' značky' umožňujú' vyjadriť' vlastné' postoje,' názory,'

priority,' ktoré' reprezentuje' ich' obľúbená' firma,' spoločnosť,' alebo' produkt'

prostredníctvom' jednoduchých,' zrozumiteľných,' ľahko' identifikovateľných'

a'univerzálnych' symbolov.' Značky' sa' tak' stali' mostom' medzi' firmou,' produktom'

a'zákazníkom.' Úspešné' značky' majú' dokonca' schopnosť' ovplyvňovať' správanie'

spotrebiteľov,' dokonca' sa' stali' prirodzenou' súčasťou' ich' životov,' v'ktorých' zohrávajú'

dôležitú' úlohu,' čo' by' v'konečnom' dôsledku' bez' vhodne' zvolenej' stratégie' budovania'

a'riadenia'značky'nebolo'možné'dosiahnuť.-
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Abstract:' Vystúpenie' modrátora' ' s' politikom' prezentuje' výsledky' kolektívnej' práce'

tímu' podieľajúceho' sa' na' mediálnej' komunikiácii.' Grilling,' infotainment'

a'confrontainment'sa'stavajú'základnou'stavebnou'jednotkou'mediálneho'dialógu,'ktorý'

takýmto' spôsobom' vytvorí' pre' organizáciu,' moderátora' a'vysielateľa,' ale' najmä'

recipienta'žiaducí,'dramaturgicky'komponovaný'celok.'

Kľúčové- slová:-moderátor,' politici,' masová' komunikácia,' marketingová' komunikácia,'

televízne''vysielanie,'informácie-

Abstract:' During' the' process' of' complex' exploitation' of' the'mass' communication'we'

can' realize' that' it' makes' use' of' and' covers' up' even' personal' communicationalroles,'

processes' and' situations.' The' communication' of' the' anchor' in' massmedia'

communication'presents'the'results'of'the'team'that'participates'in'mass'(mostly'media)'

communication.There' is' significant' difference' between'position' of' politicians' and' of' a'

moderator' in' mass' media' dialogue.' Grilling,' infotainmnet' and' confrontainment' are'

gaining'ground'and'taking'prominent'place.'

'

Keywords:& mass' media,' communication,' anchorman,' politician,' marketing'

communication,'television'boroadcasting,'information'

'
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Úvod-

Väčšina' teoretikov' pri' analýze' komunikačných' aktov' vychádza' z' formulácie'

politológa' Harolda' Lasswella' z'roku' 1948.' Podľa' nej' je' rozhodujúce:& „Kto' hovorí,' čo'

hovorí,' akým' kanálom,' ku' komu' a's' akým' účinkom.“65' Uvedená' definícia' je' vhodná'

najmä' na' rozbor' efektivity' masmediálneho' vysielania.' Mediálna' komunikácia'

predstavuje' v'modernej' spoločnosti' významný' zdroj' skúseností,' poznatkov' pre' stále'

väčšie'množstvo' adresátov' a' príjemcov.'Médiá' vstúpia' do' nášho' súkromia' a'my' svoje'

hodnoty,' názory,' postoje' zdieľame' s'ostatnými.' Média' so' svojimi' moderátormi,'

respondentmi' a'mediálnymi' produktmi' sa' kvôli' získaniu' (počtu' divákov),' zisku'

(finančného),' ale' aj' vplyvu' (spoločnosť,' recipienti,' respondenti)' nebránia' kreativite.'

„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.“66'Moderátor'pri'dialógoch'v'talk'show,'

zábavných' produktoch,' či' v' publicistike' pravdepodobne' využije' viac' kreativitu,' než'

moderátor' politickej' diskusie.' V'asymetrickom' dialógu' s'politikmi' moderátor' (podľa'

druhu'mediálneho'produktu'a'jeho'spracovania)'rád''siahne'okrem'„grillingu“,'„pozície'

šachových' hodín“,' „infoteinmentu“' a' „confrontainmentu“' aj' ku' kreativite' a'v'snahe'

odlíšiť'sa'od'„konkurencie“''aj'po'originalite.'Ako'uvádza'Horňák'(2012)'„...kreativita'je'

nielen' hľadanie' a'prinášanie' ' nových' nápadov,' postupov,' ale' často' aj' boj.' S' okolím' i'

sebou' samým.“67' Horňák' prichádza' k'záverom,' 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.“68'

Einsteinov' citát:' „Tajomstvom' kreativity' je' schopnosť' zamaskovať' svoje' ' zdroje...“'

využívajú'nielen'osoby'a' 'osobnosti' zo' sveta'marketingu'a' reklamy,'ale'aj'moderátori,'

redaktori' či' respondenti' v'mediálnych' produktoch.' O'kreativite' môžeme' hovoriť'

z'niekoľkých'hľadísk'—'psychológie,'sociológie,'jazyka'ale'aj'žurnalistiky'a'politológie.''

V' súčasnosti' medzi' veľmi' efektívne' a'progresívne' sa' vyvíjajúce' marketingovoa

komunikačné'nástroje'patrí'virálny'marketing.'Ako'uvádza'Banyár'(2012)'„vychádza'zo'

                                                
65 HRADISKÁ, E., BREČKA, S., VYBÍRAL, Z. Psychológia médií. 1. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2009. 416 
s. ISBN 978-80-89447-12-1, s. 36. 
66 HORŇÁK, P. Marketingová komunikácia a médiá 12. Zborník vedeckých štúdií z oblasti histórie a teórie 
marketingovej komunikácie a reklamy. Bratislava :Book&Book Publisher, 2012. s. 8. 
67 HORŇÁK, P., 2012. s. 4. 
68 HORŇÁK, P., 2012. s. 8. 
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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.69'Wiener' 'už'v'r.'1948'pred'érou'televízie''

tvrdil,'že'„...masmédiami''je'človek''manipulovaný.'Niekedy'sa'správa'ako'blázon'a'tam,'

kde' je' dosť' bláznov,'majú' darebáci' väčšiu'možnosť' ich' vykorisťovať.' Táto' politika' lží'

spôsobí,'že'si'kúpi'konkrétnu'značku'cigariet;'táto'politika'ho'navedie'na'to,'aby'hlasoval'

za'určitého'kandidáta.“70''Pri'mediálnych'dialógoch's'politikmi,'najmä'pri'predvolebných'

súbojoch' využívajú'politici' rôzne' interiérové' a'exteriérové' komunikačné' techniky,' aby'

oslovili' a' presvedčili' recipientov' —' budúcich' voličov.' Virálne' správy' a'apely' šíria'

recipienti'aj'po'diskusiách's'politikmi.''

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.“'Ako'dodáva'

Banyár'(2012)'„...stránky'tejto'kandidátky'sa'stali'svetovo'najnavštevovanejšie'a'taktiež'

o'nezvyčajnej'kampani''informovali'mnohé'svetové'médiá.“71'

Nie'náhodou'sú'súčasné'mediálne'súboje'označované'ako'novodobé'„gladiátorské'hry“72'

(predvolebné'súboje'politikov'v'mediálnom'interview's'moderátorom,'súboj''podobných'

mediálnych' produktov' v' komerčných' televíziách,' ale' aj' „boj“' o' populárneho'

moderátora).' Osobnosť' komunikátora' (moderátora)' je' neoddeliteľnou' súčasťou'

mediálnej' komunikácie.' Na' komunikáciu' moderátora' pozeráme' cez' otázky:' „S'kým'

moderátor' komunikuje' (zdroj' a'príjemca)?“;' „Prečo' moderátor' ' komunikuje' (funkcia'

a'účely)?“;' Ako' komunikácia' moderátora' prebieha' (kanály,' jazyky,' kódy)?“;' „O'čom' je'

komunikácia' moderátora' (obsah,' odkazy,' druhy' informácií)?“;' „Aké' sú' dôsledky'

komunikácie' televízneho' moderátora' (zámerné' a'nezámerné)?”.73' Moderátor' ako'

osobnosť' komunikujúca' prostredníctvom' 'televíznej' obrazovky' prechádza' všetkými'

                                                
69 BANYÁR, M. Kreatívne aspekty viral marketingu. In: Marketingová komunikácia a médiá 12. Zborník 
vedeckých štúdií z oblasti histórie a teórie marketingovej komunikácie a reklamy. Bratislava :Book& Book 
Publisher, 2012. s. 97. 
70 VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha : Portál, 2005. s. 21. 
71 BANYÁR, M., 2012, s. 105. 
72 ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Styl mediálních dialogů. 1. vyd. Praha : Academia, 2013. 302. s. ISBN 978-80-200-
1034-3. 
73 Pozri: KUNCZIK, M. Základy masové komunikace. Praha : Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 80-7184-134-X, 
s.11; HEGER, V. Komunikace ve veřejné správě. Praha : Grada, 2012. 256 s. ISBN: 978-80-247-3779-9. 
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typmi'komunikácie.'Od'spracovania'nových'poznatkov'v'intrapersonálnej'komunikácii,'

cez' interpersonálne' komunikovanie' s'komunikačným' partnerom' (respondent,' člen'

pracovného'kolektívu,'kolega,'hosť),'skupinovú'komunikáciu'v'rámci'pracovnej'skupiny'

(redakcie),'medziskupinovú' komunikáciu' (v'rámci' organizačnej' štruktúry' komunikujú'

rôzne'profesionálne'skupiny,'redakcie)'až'po'komunikáciu'v'určitom'médiu.74'

Médiá'nám'často'určujú'vkus,'ale'majú'aj'bezprostredný'vplyv'na'naše'správanie'

sa.' Moderátor' a'jeho' osobnostné' danosti,' organizácia,' zameranie,' kultúrny' status,'

postavenie'na'trhu'pôsobia'na'ciele,'ktoré'chce'dosiahnuť.'Aj'napriek'tomu,'že'televízie'

ponúkajú'porovnateľné'produkty'(spravodajstvo,'zábavné'programy,'magazíny'a'pod.),'

sú' medzi' moderátormi,' ale' aj' mediálnymi' dialógmi' ' rozdiely.' Moderátor' ako' masový'

komunikátor' je' v'mediálnej' komunikácii' podriadený' požiadavkám' organizácie'

(redakcie),' nad' ktorou' stojí' médium' (televízia)' a'televízia' je'súčasťou' spoločnosti.'

„Hlavným' cieľom' mediálnych' organizácií' je' zisk,' spoločenský' vplyv,' získavanie' čo'

najväčšieho' publika' a'k'ich' čiastkovým' cieľom' patria' politické,' náboženské,' kultúrne'

ciele'či'služba'verejnému'záujmu.“75''

Zložitá'povaha'televíznych'debát'a'duelov'sa'dá'charakterizovať'tvrdením,'že'sú'

druhom' spoločného' snaženia,' cestou' neustálych' konfliktov.' Podrobne' sa' dialógom'

venuje' Čmejrková' (2003).' Mediálny' dialóg' nie' je' dialógom' v'pravom' zmysle' slova.'

Dôležitým' konštituentným' rysom' je' jeho' zameranie' sa' na'publikum,' orientácia' na'

diváka,'ku'ktorému'je'mediálny'dialóg'upriamený.'Dialóg''priamych'účastníkov'sa'stáva'

dialógom'pre'tretie'osoby,'ktoré'dialóg'vnímajú'cez'televíznu'obrazovku.'Na'rozdiel'od'

dialógu'na'javisku'je'mediálny'dialóg'zameraný'na'publikum'iba'tušené.'Ak'sú'v'štúdiu'

prítomní'diváci'môžeme'hovoriť'o'dvojitej'komunikačnej'konštelácii,'keď' je' „vnútorný'

komunikačný'okruh“'prekrytý'vonkajším'komunikačným'okruhom'a'ten'tvoria'televízni'

diváci.76'

Politici'sa'často'uchádzajú'o'priazeň'silných'médií'(televízií)'a'tok'vplyvu'politik–

médium'môže' byť' obojstranný.' Politici' sa' nezaobídu' bez'médií' a'médiám' by' politika'

veľmi' chýbala.' Spravodajstvo' predstavuje' pre' médiá' základný' produkt' (tovar).'

„Mediálny&produkt& je&vnútorne&usporiadaný&a&hierarchizovaný&celok&tvorený&v&niekoľkých&

                                                
74 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha : Portál, 2007, s. 119. ISBN 978-80-7367-287-4; 
BLACK, J., BRYANT, J., THOMPSON, S. Introduction tu Mass Communication. Dubuque : Wm. C. Brown 
Publisher, 1992, s. 45.; MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2009. s. 66. 
75 KUNCZIK, M. Základy masové komunikace. Praha : Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 80-7184-134-X, s.11. 
76 Čmejrková, S. Mediální rozhovor jako žánr veřejného projevu. s. 84. In: Jazyk, média, politika. Praha : 
Academia, 2003, s. 80-114.  
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vzájomne& fungujúcich&ale& aj& previazaných& rovinách.& Prvky,& ktoré& tvoria& & každý&mediálny&

produkt& (informácie,& postavy,& témy)& spôsoby& ich& výberu& a&usporiadania& a&pravidlá& pre&

vytvorenie& celku,& predstavujú& obsah& mediálneho& produktu.“77' ' Moderátor' ako' masový'

komunikátor' je' v'mediálnej' komunikácii' podriadený' požiadavkám' organizácie'

(redakcie),' nad' ktorou' stojí' médium' (televízia)' a'televízia' je'súčasťou' spoločnosti.'

Hlavným' cieľom' mediálnych' organizácií' je' zisk,' spoločenský' vplyv,' získavanie' čo'

najväčšieho' publika' a'k'ich' čiastkovým' cieľom' patria' politické,' náboženské,' kultúrne'

ciele' či'služba' verejnému' záujmu.78' V' masovej' komunikácií' má' komunikát' verejný'

charakter.' Jeho' náplň' tvoria' rôznorodé' obsahy.' Pri' komplexnom' chápaní' masovej'

komunikácie' a'moderátora' ako' jej' súčasti,' si' uvedomujeme,' že' zahrňuje' aj' osobné'

komunikačné' procesy,' role' a'situácie.' Obsahy' sú' tvorené' tímami,' ktoré' vstupujú' do'

interpersonálnej' komunikácie.' Základné' rozdiely' medzi' masovou' a'ostatnými' druhmi'

komunikácie'spočívajú'v'tom,'že'v'masovej'komunikácii'ide'o:'

! masové'publikum'(nielen'o'jednotlivca);'

! odloženú'spätnú'väzbu'(nie'bezprostrednú);'

! vždy' o'technické' prostriedky,' bez' ktorých' by' sa' obsah' nedostal' k'recipientovi,'

čiže'ide'o'komunikáciu'nepriamu;79-

Komunikačná' schopnosť' je' daná' schopnosťou' prispôsobiť' vyjadrovanie,' dikciu'

okolnostiam' špecifickej' situácie,' aby' korešpondovala' s'expektáciou' predpokladaného'

príjemcu' oznámenia.' Moderátor' v'mediálnych' dialógoch' je' dôležitým' komunikačným,'

informačným,'„organizačným“'subjektom'vo'vnútri'mediálneho'dialógu,'ktorého'masový'

recipient'často'vníma'ako'objekt'pozornosti'a'záujmu.''

Do' popredia' v'rámci' mediálnej' komunikácie' a'profilácie' televíznych' žánrov'

vystupuje'interview.80'Silverman'(1993)'označil'dnešnú'spoločnosť'za'interview'society.'

Za'každým'interview's'politikom'je'dynamická'interakcia'dvoch'a'viac'ľudí,'pre'ktorých'

je'charakteristický'konflikt'aj'jeho'prekonávanie,'sebazaprenie,'ale'aj'útočnosť,'irónia'aj'

ľahký' humor.' Účastníci' diskurzu' vstupujú' do' interakcie' s'rozdielnymi' zámermi,'

znalosťami'a'prístupom'k'téme'rozhovoru.'Formát'interview'je'zároveň'diskusiou'o'tom'

ako'dlho,'akými'slovami'a'akým'spôsobom'sa'bude'o'danej'téme'hovoriť.'

                                                
77 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha : Portál, 2007, s. 119. ISBN 978-80-7367-287-4. 
78 KUNCZIK, M., 1995, s.11. 
79 MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2009. s. 66. 
80 ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Styl mediálních dialogů. Praha : Academia, 2013. 314 s. ISBN 978-80-200-2267-7, s. 
66.  pozri bližšie Postamn, N. Ubavit se k smrti. Praha : Mladá fronta, 2010, s. 129. 
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Mediálny' dialóg' je' žáner,' ktorý' nemá' dlhú' životnosť.' Málokto' sa' vráti' k'televíznym'

dialógom' opätovne.' ' Inštitucionálny' dialóg' reguluje' striedanie' hovoriacich' („turna

taking“),' slovo' udelí' moderátor' a'hostia' by' mali' počkať,' kým' ho' dostanú.' ' „Dnes& už&

klasické& práce& o&mediálních& dialozích& (Scannell& 1981,& Greatbatch& 1998,& Heritage,& 2002,)&

vychádzejí& z&toho,& že& mechanizmus& střídaní& & mluvčích& (tzv.& turnttaking)& je&

v&v&isntitucionálním&dialogu&regulován:&slovo&uděluje&moderátor&a&jeho&hosté&čekají&až&jim&

bude&uděleno.“81'

„Orientácia' na' adresáta,' nielen' na' dialogického' partnera,' ale' aj' na' publikum,'

ktorý' daný' rozhovor' sleduje,' je' podstatným' a'dôležitým' znakom'mediálneho' dialógu.'

Bell' (1984)' charakterizoval' takéto' zameranie' na' publikum' ako' „audience' design.“82'

Snaha' moderátora,' ale' aj' politika' ' v'mediálnom' dialógu' je' „bojovať“' ' v'rozhovore' o'

mocenské'vzťahy.'Moderátor,'ale'aj'politik'sa'usilujú'–'sledovaní'divákmi'–'o'vytvorenie'

a'zachovanie' si' určitého'obrazu'o'sebe' samých.'Môžeme' si' všímať' aké'pozície,' vzťahy'

a'identity' si' v'mediálnom' rozhovore' vzájomne' prisudzujú.' ' Na' výslednom' priebehu'

mediálneho' dialógu' sa' podieľa' konkrétna' interakcia' účastníkov,' Často' práve' kvôli'

sledovanosti' sa' moderátor' snaží' o'vyprovokovanie' určitého' stretu' záujmov,' aby' sa'

mediálny' dialóg' podobal' skôr' na' súboj' a'je' po' objektivite.' ' V' kooperatívnej' či'

v'konfliktnej'atmosfére'dialógu'na'verejnosti'alebo's'verejnosťou'formulujú'diskutujúci''

neformálnymi' prostriedkami' ľahšie' svoje' postoje' a'ventilujú' tiež' svoje' nálady.'

V'televíznych' debatách' je' formálnosť' dialógu' posilnená' aj' úlohou' moderátora,' ktorý'

dialóg' riadi,' zatiaľ' čo' politici' inklinujú' pri' ostrejších' konfrontáciách' a'názorových'

nezhodách' k'neformálnosti.83' Mediálny' dialóg' ako' rozhovor' môže' byť' asymetrický,'

v'ktorom' jeden' z'účastníkov' ' (spravidla' moderátor)' trvá' na' svojom'

inštitucionalizovanom'práve'pýtať'sa' 'a'komunikačný'partner' 'odpovedá.'Asymetrický'

model' prevažuje' v'rámci' mediálnych' žánrov.' V'prípade' investigatívne' zameraných'

mediálnych' dialógov,' môže' ísť' dokonca' o'akési' slovné' „grilovanie“.' Štýl' mediálnych'

dialógov' je' určovaný' žánrovými' zvyklosťami,' individuálnymi' kompetenciami'

konkrétneho' moderátora' a'vzťahmi' s'komunikačnými' partnermi,' ale' aj' mnohými'

situačnými'a'kontextovými'stretmi,'niekedy'dopredu'pripravenými'a'inokedy'spontánne'

vznikajúcimi.'Moderátori' svojimi' otázkami' určujú,' o'čom'má' politik' hovoriť' a'do' istej'

                                                
81 ČMEJRKOVÁ, S. a kol., 2013, s. 9. 
82 ČMEJRKOVÁ, S. a kol., 2013, s. 10. 
83 ČMEJRKOVÁ, S., HOFMANOVÁ, J. Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha :Academia, 2011, 
s.72 
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miery'ovplyvňujú'aj'spôsob,'akým'má'odpovedať.'Moderátor'určuje'ako'stručne,'alebo'

obšírne' a'v'akom' pomere' budú' politici' odpovedať,' ale'zároveň' aj' hodnotí' či' politici'

odpovedajú'jednoznačne,'zrozumiteľne'a'či'sa'neuchyľujú'k'vyhýbavosti.''

Rozhovor'moderátora's'politikom'je'vyjednávaním'o'predmete'dialógu,'o'kvalite'otázky'

(„Myslím' si' pán' redaktor,' že' otázka' nie' je' dobre' položená...“),' o'dostatočnosti,' či'

nedostatočnosti' odpovede' („Tak' otázka' neznela.“)' Politik' sa' nerád' zväzuje' otázkami''

moderátora' ' a'tak' vzniká' konflikt' cieľov.' Moderátor' chce' prinútiť' politika''

k'jednoznačnej' odpovedi,' politik' by' rád' využil' interview' na' prezentáciu' politicky'

výhodnej' témy.' Moderátor' môže' politika' prerušiť,' nedať' mu' slovo,' ironizovať' jeho'

odpovede,' používať' rôzne' druhy' verbálneho' násilia,' čo' si' naopak' politik' voči'

moderátorovi'nemôže'dovoliť.'Mediálne'dialógy'vzhľadom'k'asymetrickým'roliam''majú'

„výbušný'potenciál,“'(Weizman)'a'hrozí'explózia.84'

Politik'sa'v'mediálnom'dialógu'rozhoduje,'akú'časť'publika'oslovuje,'či'sa'orientuje'na'

sympatizantov,' alebo' na' odporcov,' čo' ovplyvňuje' nielen' tému,' ale' aj' akcent.' Divák' sa'

stáva'priamym'účastníkom'dialógu'medzi'moderátorom'a''politikom.'Divák'je'publikom'

a'zároveň' aj' účastníkom' komunikačnej' situácie,' na' ktorého' sa' odvoláva' nielen'

moderátor,' ale' aj' politik,' ak' ho' chcú' získať' na' svoju' stranu.' Divák' je' ten,' kto' iniciuje'

otázky'a'moderátor'jeho'prianie'len'opakuje:'(„Diváci'sa'často'pýtajú,'že...“)...'

Moderátor'komunikuje's'ohľadom'na'potreby,'záujmy'a'priania'diváka'(„Skúste'povedať'

divákom,' čo...).' Divák' je' konštruovaný' ako' ten,' ktorý' potrebuje' počuť' jednoznačné'

odpovede'na' zrozumiteľne'kladené'otázky.'Moderátor'môže'politikov'karhať,' niekedy'

ich'výpovede'ironizovať,'alebo'rôznymi'verbálnymi'útokmi'usmerniť.'Politik'by'si'nemal'

väčšinou' voči' moderátorovi' dovoliť' podobnú' odvetu.' Asymetria' ' núti' účastníkov'

bojovať'nielen'o'slovo,'ale'aj'o'zachovanie'si' tváre,'ktoré'sa'moderátor'snaží'ohroziť.85'

Komunikační' partneri' sa' snažia' v'niektorých' prípadoch' o'nastolenie' symetrie'

v'mediálnom'dialógu' a'začínajú' viesť' s'moderátorom' súboj' o'publikum.' Politik' nechce''

pred' publikom' stratiť' kredit,' svoj' imidž' alebo' presvedčivosť.' Priebeh' a'štýl' dialógu'

určuje'antagonistický'vzťah'účastníkov.'Rozhovor's'politikom' je' tým'viac'zaujímavejší,'

čím'viac'sa'moderátor'snaží'o'protichodnosť,'kontroverznosť'a'rozdielnosť'postojov.''

                                                
84 Bližšie o asymterickej úlohe v dialógoch  ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Styl mediálních dialogů. Praha : Academia, 
2013. 314 s. ISBN 978-80-200-2267-7. 
85 ČMEJRKOVÁ, S. a kol., 2013, s. 10. 
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Politický' dialóg' je' predovšetkým' zdrojom' informácií' a' informatívnosť' je' jeho'

primárnou' funkciou.' Moderátor' má' snahu' dať' rovnaký' priestor' všetkým' účastníkom'

mediálneho' dialógu.' Aj' napriek' očakávaniu' protichodných' odpovedí,' môže' ľahšie'

iniciovať'spor.'Hostia'musia'svoj'prejav'v'politických'debatách'neustále'prispôsobovať'

novovzniknutej' situácii' v'dialogickej' interakcii,' ktorej' napätá' atmosféra' ' súvisí' často'

s'udržaním'si' „svojej' tváre“' ' a's'úspechom' 'v'dialógu' s'oponentom.'Moderátor' sa' snaží'

politika'vmanévrovať'do'nevýhodnej'pozície.'Zámerom'moderátora'je'donútiť'politika,'

aby' nereagoval' na' danú' otázku' a'zároveň' vyprovokoval' k'jednoznačnému' stanovisku'

alebo' k'' spornému' bodu,' zatiaľ' čo' politik' ' sa' usiluje' takúto' odpoveď' obísť.' Politik' by'

skôr'využil'mediálny'dialóg'na'prezentáciu''svojej'témy.''Otázky'moderátora'môžu'byť'aj'

manipulatívne.'Moderátor'často'prerušuje'výpovede'politika'a'jeho'prejav'je'v'dôsledku'

skákania' do' reči' ' často' nekompaktný.' Kontroverznosť' je' pre' výsledný' komunikát'

konštitutívnym' rysom.' V' mediálnom' dialógu' s'politikom' nechce' ani' moderátor' ani'

politik' stratiť' svoju' tvár' a'nechať' za' zahnať' do' kúta.' Politik' chce' presvedčiť'

potenciálnych' voličov' a'priaznivcov,' že' je' schopným' diskutérom' a'háji' politiku' svojej'

strany' a'moderátor' chce' zase' imponovať' svojím' prehľadom,' ' dobrou' prípravou,'

presnosťou'otázok''vytrvalosťou'vo'vyžadovaní'odpovede'na'svoje'otázky.'Pri'nezhode'

s'vyjadreniami' politika' si' moderátor' väčšinou' dovolí' aj' posledné' slovo,' či' stručné'

vyjadrenie' k'vzniknutej' situácii.'Moderátor' aj' politik' pristupuje' k'mediálnemu'dialógu'

s'určitými' predstavami,' ktoré' sa' snažia' naplniť' počas' interview.' Ohradzujú' sa' proti'

praktikám,'ak'sa'im'to'nepodarí.'Najväčšie'napätie'vzniká'pri'diskusiách,'v'ktorých'rôzni'

zástupcovia' politických' strán' „drukujú“' pre' tú' svoju' stranu' a'politik' ' sa' snaží' pred'

televíznymi' divákmi' zasadiť' protivníkovi' čo' najviac' rán' ' a'získať' nad' ním' prevahu.'

Politici' vstúpia' do'mediálneho' dialógu' −' interview' so' ' zámerom' presvedčivo' pôsobiť'

v'rámci'svojej'politickej'pozície'a'získať'tak'televíznych'divákov'a'potenciálnych'voličov'

na'svoju'stranu.'Moderátor'vstupuje'do'interview's'určitou'prípravou'a'predstavou'ako'

a'akým'spôsobom' 'bude' s'hosťami'−'politikmi'viesť' rozhovor.' Svojimi'otázkami'môže'

manipulovať'hostí' do'pozície,' v'ktorej' ich' chce'mať.'Medzi' komunikačnými'partnermi'

v'mediálnom' dialógu' tak' môže' dochádzať' k'stretu' záujmov.' Komunikační' partneri''

(politici' z'rôznych' strán)' v'mediálnom' dialógu' s' moderátorom' bojujú' nielen' o'

udelenie'slova,'ale'tiež'o'„zachovanie'tváre“.'V'hre'je'totiž'publikum,'pred'ktorým'hostia'

nechcú' prísť' o'imidž' a'stratiť' svoj' kredit.' K'profilácii' žánru' politickej' debaty' ako'

mediálneho'dialógu'prispel'aj''konfrontačný'charakter.'V'mediálnom'dialógu's'politikom'
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sa'spojili' informácie'a'zábava'a'vzniká'infotainment.'V'súvislosti's'mediálnym'dialógom'

s'politikom' vznikol' aj' žáner' confrontainment' (konfrontácia' pre' pobavenie).' Mediálne'

dialógy' môžeme' nazvať' aj' spoločnou' snahou' ísť' cestou' neustálych' konfliktov'

(Konfliktné,' protichodné' ciele.)' Charakteristickou' črtou' mediálneho' dialógu' je,' že' ide'

o'dialógy' verejné,' inštitucionálne,' v'ktorých' sa' uplatňuje' predovšetkým' funkcia'

informatívna' ale' aj' persuazívna.' Účastníci' mediálneho' dialógu' sa' snažia' presvedčiť'

moderátora,' politického' súpera' ale' aj' publikum'a'využívajú' na' to' najmä' konfrontačný'

štýl.' Za' príznačný' rys' politického' štýlu' sa' považuje' najmä' vyhýbavosť.' Vyhýbavosť' si'

uvedomujú' nielen' diváci' mediálnych' dialógov,' ale' najmä' moderátor,' ktorý' sa' snaží'

s'politikmi' viesť' zápas' o'relatívne' priamu' a'informatívnu' odpoveď' na' otázku.' Repliky'

politikov' bývajú' väčšinou' rovnaké' vo' väčšine' mediálnych' dialógov' („Poviem' to' na'

rovinu“;'„Myslím'si,'že'nemá'cenu'chodiť'okolo'horúcej'kaše“;'„O'veciach'sa'má'hovoriť,'

uhýbať'nikdy“).'

Vágne,'vyhýbavé'odpovede'politikov'a'ich'príčiny:'

• neznalosť'informácií,'na'ktoré'sa'pýta'moderátor;'

• nepresným'vyjadrovaním'politik'maskuje'neznalosť'odpovede;'

• zámerné'zamlčanie'informácie'a'ich'maskovanie'nepresným'vyjadrovaním;'

Obranné' stratégie' v'politických' debatách' a'diskusiách' vychádzajú' predovšetkým'

z'asymetrie,' napätia' ale' aj' ' útočného,' konfrontačného' a'často' až' agresívneho' štýlu'

dialógu.' Na' celkovom' štýle' politických' debát' sa' podieľa' prerušovanie.' („Nechajte' ma'

dohovoriť!' Ja' som' Vás' nechal' dohovoriť!“).' Analýza' prerušovania,' kárania' za'

prerušovanie,' zviditeľňovania' sa' ' je' poznávacím' znamením' usporiadania' politických'

debát.' Moderátor' ' v'politickom' mediálnom' dialógu' je' distribútor' replík' .' Aj' napriek'

moderátorovi,' ktorý' by' mal' zabrániť' prerušovaniu' replík,' dochádza' k'častému'

prerušovaniu,' skákaniu' do' rečí.' Významným' aspektom,' ktorý' ovplyvňuje' skákanie' do'

rečí'môže'byť'časová'obmedzenosť.'Komunikační'partneri'chcú'mať'rovnaké'množstvo'

času''na'odpoveď'ako'ich'oponenti.'„Moderátor&funguje&ako&šachové&hodiny.“86&&Ak'politik'

bude'hovoriť'menej'často,'môže'vzniknúť'dojem,'že'bol'zatlačený'do'kúta,'alebo'nemal'

čo' povedať.' ' Pre' politikov' je' dôležité' preto' hovoriť' bez' ohľadu' na' to,' či' majú,' alebo'

nemajú' čo' povedať.' Moderátor' často' uplatní' právo' na' „riadenie“' politickej' debaty,'

                                                
86 ČMEJRKOVÁ, S. a kol., 2013,  s. 66.  Pozri Postamn, N. Ubavit se k smrti. Praha : Mladá fronta. 2010, s. 
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uplatňujúc' rozhodujúce' právo' rovnomerného' rozdelenia' času' medzi' respondentov,'

ktoré' je' často' pre' neho' dôležitejšie' ako' možnosť' dokončiť' myšlienku' respondenta.'

Záujmom' televíznych' spoločností' je,' aby' diskusia' bola' divácky' príťažlivá' a'preto' ' sú'

pozývaní' politickí' oponenti.' Cieľom' politika' nie' je' dospieť' k'riešeniu' nejakého'

problému,' ale' často' pozitívne' prezentovať' seba' a'negatívne' prezentovať' politických'

súperov.'Rozdielne'potreby'a'pozície'účastníkov'politických'debát' 'vrátane'divákov'ich'

do'značnej'miery'obmedzujú.'A'tieto'obmedzenia'zároveň'vplývajú'na'výslednú'podobu'

debát.' Do' debát' sú' prizvaní' politickí' oponenti' a'debaty' sú' organizované' ako' súboje.'

Potrebou'politika' je' poraziť' súpera' a'pozitívne' sa'prezentovať.-Potreba'prezentácie' je'

daná' tým,' že' ich' politický' status' majú' v'rukách' voliči,' a'teda' diváci' relácie.' Nielen'

politici,'ale'aj'moderátori'sú'vystavovaní'napätiu.'Politici'sa'usilujú'o'porazenie'súpera'

a'zároveň' o'' dobrú' prezentáciu' svojej' osoby,' ktorá' spočíva' v'schopnosti' vecne'

diskutovať' a'v'prospech' občana' riešiť' určité' problémy.' Moderátori' sa' usilujú'

o'rovnomerné'rozdelenie'času'pre'diskutujúcich,'zároveň'kladú'otázky'a'usilujú'sa'hnať'

politikov'do'„úzkych“87,'aby'podporili' stret'záujmov.' 'Niektorí'moderátori'považujú'za'

svoju' hlavnú' funkciu' „stráženie' času“,' t.' j.' časové' korigovanie' odpovedí' politika.' Sú'

moderátori,' ktorých' hlavným' cieľom' je' vytvoriť' show' a'napätie.& Moderátor' môže'

zachovávať' svoju' neutrálnu' pozíciu' tým,' že' formálne' pôsobí' ako' „prevodovka“'medzi'

oponentmi.'Moderátor' formálne' zachováva' neutrálnu' pozíciu,' ale' stavia' sa' do' polohy'

provokatéra,' ktorý' nie' je' s'ničím' spokojný' a'neustále' kladie' ďalšie' a'ďalšie' námietky,'

pripomienky' a'otázky.88' Jeden' ' z'kľúčových' prostriedkov' súčasných' moderátorov'

politických' diskusií' sú' zisťovacie' otázky,' ktoré' obmedzujú' možné' odpovede' politika'

a'moderátor' môže' ľahšie' vymáhať' svoju' odpoveď,' zatlačia' politika' do' kúta' a'môžu'

kontrolovať' priebeh' debaty.' Politik' sa'môže' sťažovať' na'moderátora,' že' ho' nenechal'

dokončiť' odpoveď,' ale' je' to' podobne' riskantné,' ako' keď' sa' nejaký' hráč' sťažuje'

rozhodcovi' na' jeho' verdikt.- Šanca' uspieť' so' sťažnosťou' na' moderátora,' že' nenechal'

dohovoriť'politika'je'podobne,'ako'v'prípade'rozhodcu'a'neveľká.89&

Hodnotenie' osobnosti' moderátora' recipientom' sa' prenáša' aj' na' ním' komunikované'

výpovede'a'moderátor'tak'ovplyvňuje'ich'účinnosť.'Pri'utváraní'obrazu'o'moderátorovi'

je'dôležité,'akú'úlohu'mu'recipient'pripisuje.'

                                                
87 ČMEJRKOVÁ, S. a kol., 2013, s. 207. 
88 tamtiež 
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Kvalitatívne'výskumy'autora'štúdie'sa'sústredili'na'tieto'profesionálne'vlastnosti'

moderátorov:''''''''''''''''

- profesionalita,'

- presvedčivosť,'

- dôveryhodnosť,'

- znalosť'témy,'

- sebaistota.'

Medzi'najfrekventovanejšie'charakteristiky'profesionality'70'%' ' respondentov'uviedlo'

serióznosť,'dôveryhodnosť,' rozhľadenosť,' ' prehľad' v'téme,' výrečnosť' a'pohotovosť,'

schopnosť' logického'myslenia' a'reči,' schopnosť' poznávať' iných,' schopnosť' empatie' a'

schopnosť'pohotovo'reagovať'ako'základný'predpoklad'pre'profesionalitu' televízneho'

moderátora' publicistických' relácií.' 20' %' respondentov' vníma' profesionalitu'

moderátora'ako'schopnosť'spoluorganizovať'(uvádzať,'riadiť,'viesť'a'prezentovať)'daný'

televízny'produkt.'Schopnosť'počúvať'a'presviedčať'ako'charakteristiku'profesionality'

moderátora'uviedlo'10'%'respondentov.'&

Za'dôveryhodného'považujú'moderátora,'ktorý'si'udrží'odstup,'nevyvyšuje'sa'a'dokáže'

byť' rovnocenným' partnerom' v'komunikácii.' ' Recipienti' nedôverujú' subjektívne'

nesympatickým' moderátorom.' ' Veľké' rozdiely' vnímajú' ' recipienti' v'dôveryhodnosti,'

znalosti' témy,' 'presvedčivosti' a' sebaistote.' Podľa' nášho' kvalitatívneho' výskumu' za''

najdôležitejšiu' vlastnosť' moderátorov' mediálnych' dialógov' s' politikmi' považujú'

profesionalitu.'Respondenti'najčastejšie'charakterizovali'profesionalitu'ako'serióznosť,'

vhodnosť' klásť' otázky,' umenie' počúvať,' získavať' zdroje' a'informácie,'dôveryhodnosť,'

rozhľadenosť,'prehľad'v'téme,'výrečnosť'a'pohotovosť.'Skúmaná'vzorka'respondentov'

kvalitatívneho' výskumu' pre' súkromného' zadávateľa' potvrdila,' že' profesionalita' ako'

komunikačná'schopnosť'moderátora'v'dialógu's'politikom' ' je' ' totožná'so'schopnosťou'

prispôsobiť' vyjadrovanie,' dikciu' okolnostiam' špecifickej' situácie' tak,' aby'

korešpondovala' s' očakávaním' (expektáciou)' predpokladaného' príjemcu' oznámenia.'

Hodnotenie' obsahu' zo' strany' moderátora' je' subjektívne.' Odráža' sa' v' ňom' životná'

skúsenosť,' názory' a' presvedčenie,' s' ktorým' súvisí' aj' zámer' a' cieľ' prejavu.'

Objektivizovať'kritériá'hodnotenia' je'ťažké,'moderátor'sa'opiera'o'všeobecné'hodnoty'

morálky,'právne'normy,'etické'kódexy'atď.'Pripomíname,'že'mediálny'produkt'môžeme'

charakterizovať' ako' „výrobok“,' ktorý' televízia' vyrába' pre' publikum' a' publikum'

(respondenti)' tento'produkt'vyhľadávajú'a' „používajú“'na'uspokojenie' svojich'potrieb'
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(získať' informácie,' zabaviť' sa,' vzdelať' sa).' Podľa' skúmanej' vzorky' respondentov' pre'

profesionalitu'nie'sú'určujúce'sympatie'a'nie'je'prioritou'ani'prívetivosť,'ale'dôležitá'je'

presvedčivosť.' ' Moderátorka' politickej' diskusie' mala' zo' strany' recipientov' o' tretinu'

väčšie'preferencie'prívetivosti'ako'jej'mužský'kolega,'ale'jej'profesionalitu'to'v'želanom'

význame' neovplyvnilo.' Profesionálne' schopnosti,' organizačný' talent' pri' riadení'

interview,' rovnocenné' partnerstvo' robia' z' moderátora' dôveryhodného' partnera' pre'

respondentov.'Odbornosť,' zasvätenosť'do'problematiky'a' informovanosť' zvyšujú' jeho'

profesionálny' kredit.' Medzi' dôležité' profesionálne' vlastnosti' moderátorov' televíznej'

politickej'diskusie'zaradili' respondenti'aj' sebaistotu'–'ako'obraz'osobnosti' samotného'

moderátora,' ktorý' zahŕňa' v' sebe' predstavu' o' telesných' dispozíciách,' možnostiach,'

schopnostiach,'záujmoch,'postojoch'a'postavenie'v'sociálnej'skupine.''

 

 

 

Záver-

Cieľom'moderátora'politickej'diskusie'je'nadviazať'dialóg's'recipientom.'Sociálny'

kontakt'je'závislý'od'obsahu'výpovede'a'prehlbuje'sa'znalosťami'o'politikoch,'predmete'

komunikácie,'ale'aj'o'problémoch,'ktoré'sa'v'politickej'diskusii'budú'riešiť.'Moderátor'

má'komunikovať' tak,' aby'v'mediálnom'dialógu' zaujal'nielen'komunikačného'partnera'

(politika)'v'štúdiu,'ale'aj'recipienta'pred'obrazovkou.'To,'čo'nás'na'mediálnom'dialógu'

zaujalo,'sú'otázky:' '„Ako'mediálny'dialóg'vysvetliť?“,'„Kde'hľadať'dialogický'štýl' 'a'ako'

ho' uchopiť?“' Odpovede' na' tieto' otázky' vychádzajú' z'hierarchie' a'inštitucionálneho'

charakteru'mediálneho'dialógu.''

Hierarchia' v'televíznom'politickom' dialógu' je:' moderátor' –' politici' –' diváci.--

(Patráš,& 2003,& s& 207):' „Divák& musí& nadobudnúť& racionálne& presvedčenie,& že&

prostredníctvom& televíznej& relácie,& mediálneho& dialógu& sa& stáva& aktívnym& spolutvorcom&

spoločensko–politickej&reality&a&preberá&za&ňu&zodpovednosť“.90&Podoba'informácií,'ktoré'

ponúkajú'médiá,'je'ovplyvnená'mnohými'vplyvmi'a'postupmi'(mnohokrát'pred'divákom'

skrytými),' ktoré' musíme' nielen' spracovať,' ale' aj' vyhodnotiť' a'využiť' vonkajšie'

medializované'podnety.'Na'podobu'informácií'má'vplyv'aj'kreativita,'lebo...'„...kreativita'

                                                
90 ČMEJRKOVÁ, S. a kol., 2013, s. 207. 
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je'nielen'hľadanie'a'prinášanie' 'nových'nápadov,'postupov,'ale' často'aj'boj.' S'okolím' i'

sebou'samým.“91&
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Proces-tvorby-online-kampane-
Creation-of-an-Online-Marketing-Campaign-

-
Mgr.&Lucia&Kubinská&

 

Abstrakt:'Práca'približuje'čitateľovi'proces'tvorby'online'reklamnej'kampane.'Opisuje'

zloženie' teamu' agentúry' a' postupne' oboznamuje' s' jednotlivými' fázami' tvorby.' Práca'

čiastočne' upriamuje' pozornosť' čitateľa' na' pozíciu' dizajnera,' ktorý' sa' zúčastňuje' na'

kreatíve,'ale'aj'na'produkcii'kampane.'

Kľúčové-slová:'proces,'online,'reklamná'kampaň,'designer'

Abstract:' The' work' shows' the' process' of' creating' online' advertising' campaigns.' It'

describes' an' ideal' agency' team'and' shows' each'phase' of' the'production'process.' The'

work'partially'draws'the'reader's'attention'to'the'position'of'a'Designer,'who'is'actively'

involved'both'in'the'creative,'but'also'in'the'production'process.'

Keywords:'process,'online,'marketing'campaign,'designer'

-
' -
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Úvod-

Práca' v' reklamnej' agentúre' je' neuveriteľne' dynamická' a' rýchla.' Aj' keď' základné'

princípy'reklamy'sa'nemenia'rovnako'rýchlym'tempom,'sú'to'práve'technológie,'ktoré'

nútia'pracovníkov'neustále'sledovať,'čo'je'nové'a'čo'bude'v'kampani'nutné'prispôsobiť'

“dnešnému'dátumu”.'Médiá'sa'už'nedelia'na'“nové”'a'“staré”.'Vďaka'internetu'môžeme'

povedať,'že'médiá'sú'nové'a'novšie.'Od'kreatívcov'sa'vyžaduje'čoraz'väčší'rozhľad'a'a'

prehľad.'Aj'preto'je'dôležité'v'rámci'agentúry'správne'nastavenie'procesov'a'akékoľvek'

zdržanie' môže' znamenať,' že' s' nápadom' príde' online' agentúra' v' Marseille' a' upúta'

pozornosť'používateľov'či'médií'skôr,'ako'náš'domáci'nápad.'V'nasledujúcich'kapitolách'

si' priblížime' štruktúru' (online)' reklamnej' agentúry' a' procesy,' ktoré' sú' potrebné' pre'

spustenie'kampane.'

 
 
 
 
Team-agentúry-
'
Reklamná' agentúra' pozostáva' z' viacerých' oddelení,' ktoré' navzájom' komunikujú' a'

spoločne'zodpovedajú'za'proces'tvorby'kampane'a'aj' jej'prípadný'úspech'či'neúspech.'

Medzi' tradičnou' a' digitálnou' agentúrou' nie' je' veľa' rozdielov' a' prirodzene,' digitálna'

agentúra' sústreďuje' svoju' pozornosť' na' online' médiá' a' riešenia,' ktoré' vyžadujú'

programovanie.' Okrem'manažmentu' agentúry' (zakladateľov)' poznáme' tieto' základné'

oddelenia:'

Account&a& Sales& oddelenie' a' je' zodpovedné' za'komunikáciu' s'novými'a' existujúcimi'

klientami;''

Strategické&oddelenie'a'určí'stratégiu'komunikácie'prípadne'pozicionovanie'značky'v'

pripravovanej'kampani;''

Kreatívne& oddelenie' a' vypracuje' kreatívne' riešenie' “problému”' a' navrhne' spôsob'

komunikácie'v'kampani'a'štýl'oslovenia'cieľovej'skupiny;'

Produkčné& oddelenie' a' zodpovedá' za' pretavenie' návrhov' kreatívneho' oddelenia' do'

funkčnej'podoby;'
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Mediálne&oddelenie'a'navrhne'mediálnu'stratégiu'a'nasadenie'kampane'v'podporných'

médiách;' '

V'procese'tvorby'kampane'v'prostredí'digitálnej'reklamnej'agentúry'má'nenahraditeľnú'
úlohu'dizajner,"ktorý" je"aktívne"prítomný"v"priebehu"kreatívneho,"ale"aj"produkčného"
procesu.) Podieľa) sa) spolu) s) copywriterom) na) návrhu) samotných) riešení,) konzultuje)
možnosti( riešenia( s( technológmi( a( programátormi( či( externou( produkčnou(
spoločnosťou.*Vizuálny*vnem*je*v*prípade*online*kampaní*stále*najvyužívanejší,*preto*je*
logické,)že)dizajner)dohliada)na)viaceré)výstupy.)Vizuálny)dojem)je)zároveň)tým)prvým,)s)
čím$príde$do$ kontaktu$nielen$ recipient,$ ale$ ešte$ predtým"aj" zadávateľ" kampane," preto"
dizajn' je' jednou' z' najčastejšie' sa' meniacich' vecí' a' v' procese' býva' často'
pripomienkovaný.- Pre- porovnanie- môžeme- uviesť- technologickú- časť- riešenia,- teda-
programovanie., To, môže, fungovať,, alebo, nemusí., Klient, málokedy, zasahuje& do&
“vnútorného*riešenia”,*pokiaľ*všetko*funguje*tak,*ako*má.*Naopak,*pri*dizajne*sa*riadime*
vlastným) vkusom) a) často) subjektívnym) úsudkom,) preto) profesia) dizajnera)
(webdizajnera)- je- často- nedocenená- a- argumenty- (použiteľnosť- webu,- zaužívané-
používateľské)scenáre)a)návyky,)odporúčania)pre)ľahšiu)čitateľnosť,)súlad)s)aktuálnymi)
postupmi(a(trendmi)(musia(ustúpiť(a(podriadiť(sa(vkusu(či(názoru(klienta,(zadávateľa.'

 

Proces-tvorby-kampane- 

Príprava' akejkoľvek' (nielen' online)' reklamnej' kampane' pozostáva' z' viacerých' fáz.'

Možno' ich' sledovať' na' naplánovanej' časovej' osi.' Ide' o' neustálu' komunikáciu' medzi'

agentúrou' a' klientom,' ktorej' súčasťou' sú' schvaľovacie' kolá.' Pre' efektívnejšiu'

spoluprácu' je' vhodné' vopred' stanoviť' “dôležité'momenty”' (tzv.'milestones),' aby' bolo'

možné' určiť,' v' akej' fáze' procesu' sa' tvorba' kampane' aktuálne' nachádza.' Príkladom'

takéhoto' momentu' môže' byť' napríklad' “dodanie& všetkých& podkladov”,' “schválenie&

grafického& moodboardu”,' “schválenie& vizuálu& kampane”' alebo' “naprogramovaná&

betaverzia&online&kampane”.'Časový'plán'by'mal'jasne'stanoviť'povinnosti'pre'klienta'a'

agentúru.'Dodržanie'milestones'v'stanovenom'čase'a'kvalite'slúži'k'vzájomnej'kontrole'

splnených' úloh' či' platobných' podmienok,' výsledkom' by' mala' byť' spokojnosť' oboch'

strán.'
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1.-Kontakt'

Úplne' prvým' a' kľúčovým' bodom' je' nadviazanie' kontaktu' medzi' agentúrou' (resp.'

tvorcom)' a' klientom.'Môže' ísť' o' existujúce' vzťahy' alebo' vytvorenie' vzťahu' nového' a'

priamym' oslovením,' vypísaním' súťaže' či' tendra.' V' niektorých' prípadoch' môže' sama'

agentúra'osloviť'klienta's'kreatívnym'návrhom'kampane.'

Agentúry' si' budujú' sieť' potenciálnych' klientov' business' developmentom' alebo'

prostredníctvom'referencií.'Účasťou'na'súťažiach'reklamnej'tvorby'(Zlatý'klinec,'EFFIE,'

Cannes'Lions'a'podobne)'sa'zviditeľňujú'a'svojou'kreativitou'môžu'zaujať'ďalšie'firmy.''

 

2.-Brief-

Po' nadviazaní' kontaktu' nasleduje' fáza' prípravy' zadania,' tzv.' briefu.' Brief' obsahuje'

zadanie' klienta' a' určuje' ciele' a' funkcie' budúcej' kampane.' V' prípade' tvorby' digitálnej'

reklamnej' kampane' môže' byť' nápomocným' vopred' vypracovaný' dokument' z' dielne'

Asociácie' digitálnych' marketingových' agentúr' (ADMA).' Na' svojej' webovej' stránke'

poskytujú'zadania'pre'tvorbu'webu,'analýzu'SEO'či'kreatívny'brief.'Dokument'spravidla'

obsahuje' identifikačné' údaje' (klient,' zástupca' klienta,' agentúra,' zástupca' agentúry,'

názov' projektu' a' dátumy' zmien' a' verzií),' charakteristiku' budúceho' projektu' (ciele' a'

funkcie,'forma'kampane,'charakteristika'spoločnosti,'opis'produktu).'Dokument'by'mal'

definovať'základné'benefity,'určiť'cieľovú'skupinu,''zmapovať'súčasnú'komunikáciu,'ale'

tiež' určiť' konkurenciu' či' hrozby.' V' briefe' by' agentúra' v' spolupráci' s' klientom' mala'

stanoviť' tiež'metriky,'pomocou'ktorých' sa'bude'určovať'úspešnosť'budúcej'kampane.'

Súčasťou' briefu' býva' tiež' dodanie' podkladov' k' tvorbe' kampane:' fotografie,' výročné'

správy,'design'manuál's'grafickými'podkladmi'a'podobne.'V'rámci'príprav'briefu'klient'

môže' určiť' plánovaný' rozpočet' na' budúcu' kampaň.' Čím' viac' a' presnejších' informácií'

klient'o'sebe'a'svojom'produkte'poskytne,'tým'efektívnejšie'výsledky'môže'od'kampane'

očakávať.'Z'briefu'by'agentúre'malo'byť'zrejmé,'aká'je'vízia'a'stratégia'spoločnosti'a'čo'

bude'cieľom'kampane.''''
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3.-Rebriefing-

Po' preštudovaní' zadania,' materiálov,' podkladov' a' vlastnej' analýze' situácie' nasleduje'

rebriefing,'kde'agentúra'položí'doplňujúce'otázky,'prípadne'spresní'či'potvrdí'pôvodné'

informácie.''

 

4.-Stratégia-

Po' dôkladnom' preštudovaní' zadania' prichádza' tvorba' komunikačnej' stratégie' pre'

budúcu' kampaň.' Na' určenie' stratégie' je' dôležité' poznať' ciele' klienta,' ale' aj' aktuálnu'

situáciu' na' trhu,' čiže' konkurenciu.' Vo' väčšine' prípadov' to' znamená,' že' pre' úspešnú'

komunikáciu'značky'agentúra'použije' inú'stratégiu'(iný'pozicioning)'ako'konkurencia,'

aby' došlo' k' odlíšeniu' produktov/služieb.' Často' je' stratégia' vypracovaná' samotným'

copywriterom'a'nie'je'dielom'samostatného'oddelenia.''

 

5.-Ideamaking,-Copywriting-&-Kreatíva-

Zatiaľ' čo' stratégia' určila' ČO' bude' kampaň' komunikovať,' ideamakeri' a' kreatívci' určia'

AKO.'Kreatívne'oddelenie'absolvuje'brainstormingy,'spája'vlastné'nápady's'existujúcimi'

riešeniami'a'technológiami'a'ponúka'inovatívne'riešenie'pre'klienta,'ktoré' je'nápadité,'

no'zároveň'ekonomicky'funkčné.''

V'súčasnosti'sa'agentúry'snažia'kreatívou'kampaní'naplniť'vopred'stanovené'merateľné'

ciele.'Mnoho'tvorcov'považuje'reklamu'za'umenie,'klienti'však'sledujú'konkrétne'čísla'

predajnosti,'návštevnosti,'záujmu'a'podobne.'Kreativita'by'teda'nemala'byť'samoúčelná,'

nápaditosť'je'len'spôsobom,'ako'naplniť'ciele.'

Pod' kreatívnu' fázu' tvorby' kampane' môžeme' zaradiť' aj' dizajn,' keďže' ide' o' návrh'

riešenia,' ktoré' kombinuje' splnenie' stanovených' cieľov' firmy,' aj' naplnenie' túžob' a'

potrieb' používateľa.' V' prípade' reklamných' kampaní' môžeme' hovoriť' o' webdizajne,'

produktovom'dizajne'alebo'grafickom'dizajne,'často'sa'vzájomne'dopĺňajú'či'prelínajú.'
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Vizuálny' návrh' riešenia' online' kampane' však' nie' je' len' návrhom' akéhosi' štýlu'

webstránky'alebo'aplikácie.'Pri'tvorbe'návrhu'dizajnér'zohľadňuje'pravidlá'typografie,'

používateľského'správania,'grafického'dizajnu,'zvažuje'technologické'obmedzenia'webu'

a''a'v'neposlednom'rade'a'ekonomické'a'kreatívne'ciele'kampane'stanovené'klientom'a'

copywriterom' (stratégom).' Pokiaľ' agentúra' nemá' profesionálov' na' každú' zo'

spomenutých'čiastkových'disciplín,'osobnosť'dizajnéra'musí'zahrnúť'a'zvážiť'všetky'z'

nich.'

Výstupom' pre' klienta' je' zväčša' prezentácia' obsahujúca' opis' kreatívneho' riešenia,'

dôvody,' prečo' bude' kampaň' fungovať' na' cieľovú' skupinu' a' návrh' vizuálov' v' podobe'

nefunkčných'(teda'zatiaľ'neklikateľných)'obrázkov.'

Ako'sme'už'spomenuli,'v'tejto'fáze'kampane'máva'klient'často'pripomienky.'Je'dôležité'

spomenúť,' že' zadávateľ/klient' často' posudzuje' kreatívu' (návrh' riešenia' a' návrh'

vizuálu)' len' na' základe' vlastných' dojmov' a' preferencií,' bez' potrebných'

predchádzajúcich'skúseností'a'znalostí.'Často'hodnotenie'práce'skĺzne'do'rozhodovania'

“páči'sa'mi”'a'“nepáči'sa'mi”.'Vtedy'hrá'“osobnosť”'agentúry'dôležitú'úlohu'a'presvedčiť'

klienta'o'správnosti'navrhnutých'riešení.'K'finálnemu'návrhu'možno'dospieť'viacerými'

„pripomienkovacími“'kolami'a'iteráciami.-

 

Ako-správne-pripomienkovať-design-

Andy' Mangold,' americký' designer,' sa' vo' svojom' blogu' 92How& to& Speak&

Intelligently&About&Design'pokúsil'napísať'niekoľko'pravidiel'inteligentnej'kritiky'

webdizajnu.'Niektoré'body'platia'aj'pre'kritiku'kreatívy.'

V' tomto' prípade' ide' o' webstránky' –' “diela”' –' ktoré' majú' jasnú' funkciu' a'

definovaný'cieľ.'

Základné'pravidlá:'

• Pripomienkujte'dizajn' len'v'kontexte'celého'projektu.'Nikdy'nepripomienkujte'
dizajn,'pokiaľ'nepoznáte'cieľ'a'úlohu'projektu.'

                                                
92 MANGOLD, A.: How to Speak Intelligently About Design (dostupné�9. septembra 2013 na 
https://github.com/andymangold/gd1/blob/master/notes/critique-guidelines.md 
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• Pokiaľ' nepoznáte' cieľ' projektu,' skúste' ho' predpokladať.' Môžete' použiť'
nasledujúce' formulácie:' “Ak& má& toto& logo& vzbudzovať& dôveru,& použitie& čertích&

rožkov&je&kontraproduktívne”.'

• Objektívne'pozorovania,'napríklad,'ako'dielo'vyzerá,'aké'pocity'z'neho'máte,'ako'
sa' odlišuje' od' iných' diel,' sú' hodnotné' ako' kritika' a' vhodné' v'rámci,' či' mimo'

kontextu.'

• Hovorte' o' diele' tak,' ako' ho' vidíte' a' vnímate,' nehovorte' o' osobe,' ktorá' ho'
vytvorila'alebo'o'okolnostiach,'za'ktorých'bolo'vytvorené.'

• Dobrá'kritika'vychádza'z'dobrých'úmyslov'zlepšovať'seba'a'našu'prácu.'Snažte'
sa'nebrať'kritiku'osobne'a'nebuďte'zbytočne'defenzívni.'

• Povedzte,' či' sú' konkrétne'prvky' funkčné' vzhľadom'na' cieľ,' ktorý'majú' splniť.'
Snažte' sa' vyhnúť' osobnému' vkusu' (“Páči& sa& mi…”& /& “Nepáči& sa& mi…”)' a'

kategorickým'vyjadreniam'(“Toto&je&dobré.”'alebo'“Toto&je&zlé!”).'

• Povedať'“Ja&by&som&to&urobil…”'alebo'“Ja&by&som&vyskúšal…”'nie'je'vhodná'forma'
kritiky.'Uvedomte'si,'že'to,'čo'by'ste'urobili'vy,'nie'je'relevantná'ani'nápomocná'

spätná' väzba.' Na' riešenie' problému' totiž' nemáte' rovnaké' podmienky' a'

pravdepodobne'ani'dostatok'informácií.''

• Spomeňte'podobné'príklady'alebo'prípady'z'minulosti,'porovnávajte!'Nemali'by'
ste' to' vnímať' ako' obvinenie' z' plagiátorstva,' skôr' ako' snahu' poučiť' sa' z'

úspechov'a'chýb'minulosti.'

• Neustále' sa' pýtajte,' ale' nezabúdajte,' že' dielo' musí' vypovedať' samo' o'sebe!'
Otázky' sú' potrebné' pre' získanie' informácií' o' cieli' a' funkcii' diela,' nie' na'

vysvetľovanie'diela'samotného.'

• V' prípade' pochybností' jednoducho' skonštatujte' evidentné' opísaním' diela'
nahlas.'Môže'sa'to'spočiatku'zdať'hlúpe,'ale'ide'o'jednoduché'sprostredkovanie'

funkčnej'kritiky.-

- -
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6.-Produkcia-a-nasadenie-kampane-

Po'schválení'finálnej'verzie'kreatívy,'vizuálnej'a'funkčnej'stratégie,'prechádza'tvorba'do'

produkcie.' V' prípade' digitálnych' kampaní' ide' najmä' o' animovanie' a' programovanie.'

Programátori' majú' na' starosti' pretavenie' vizuálu' do' funkčného' riešenia' a' napríklad'

aplikácie' či' webstránky.' Súčasťou' produkcie' je' tiež' technologické' zabezpečenie'

kampane.' Kým' v' prípade' televízneho' spotu' je' výstupom' videosúbor' v' požadovanej'

kvalite'a'o'nasadenie'sa'stará'televízia,'v'prípade'online'kampaní'médium'zabezpečuje'

zväčša' agentúra:' je' potrebná' doména' (adresa,' kde' bude' projekt' k' dispozícii),' hosting'

alebo'servery'(miesto,'kde'bude'projekt'uložený).''

Počas'tvorby'je'možné'projekt'priebežne'zverejňovať'v'podobe'tzv.'betaverzie'klientovi:'

kampaň' nie' je' verejná,' ale' klient' má' možnosť' projekt' “preklikať”' a' skontrolovať'

funkčnosť.' Pokiaľ' všetko' klient' schváli,' kampaň' môže' byť' oficiálne' spustená' a'

podporená'médiami'či'prirodzeným'šírením.'

 

 

7.-Mediálna-kampaň-

Aj' najlepšie' virálne' kampane' je' potrebné' najskôr' odštartovať.' Internet' je' do' veľkej'

miery'“pull”'médiom,'kde'používateľ'sám'informácie'vyhľadáva'a'nie'sú'mu'servírované'

automaticky,' ako'napríklad' v'prípade' televízie.' Preto' sú'pre'úspech'kampane'dôležité'

médiá,'ktoré'novú'spustenú'kampaň'propagujú'a'–'v'ideálnom'prípade'–'spustia'voľné'

šírenie'medzi'používateľmi.'

Najčastejšie' sa' v' online' media' mixe' objavujú' bannery' prípadne' PPC' (payaperaclick)'

reklama.'Na'sociálnych'sieťach'navyše'existuje'možnosť'sponzorovaných'statusov.''

Mnohé' online' kampane' v' súčasnosti' využívajú' mechaniky,' ktoré' podporujú' šírenie'

medzi'používateľmi.'Napríklad'“pozvi'kamaráta'do'aplikácie'a'získaj'20'bodov'navyše”'

alebo' “každý,' koho'pozveš,' získa' a10'%'na'nákup”.'Online' prostredie' takéto' zdieľanie'

umožňuje' a' čím' šikovnejšie' agentúra' dokáže' tieto' technológie' vymyslieť' a'

implementovať,'tým'efektívnejšia'môže'byť'kampaň'aj'bez'veľkých'nákladov'na'médiá.'
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8.-Sledovanie-a-vyhodnocovanie-efektivity-

Digitálne'médiá'(najmä'internet)'poskytujú'široké'možnosti'sledovania'používateľského'

správania,' ako' aj' mnoho' nástrojov' na' sledovanie' efektivity' riešení.' Pri' kampani' sú'

zároveň' nasadené' analytické' nástroje.' Preto' je' možné' aj' po' spustení' kampaň'

optimalizovať' a' upravovať' na' základe' relatívne' presných' dát.' Mnoho' klientov' sa'

nazdáva,' že' úprava' digitálnej' kampane' je' bezproblémová' a' rýchla.' Rozhodne' je'

jednoduchšia' ako' úprava' natočeného' a' zostrihaného' televízneho' spotu,' no' samotná'

úprava' môže' byť' tiež' časovo' či' finančne' náročná.' Aj' z' tohto' dôvodu' sú' dôležité'

schvaľovacie'kolá'a'odsúhlasené'milestones,'spomínané'v'skorších'kapitolách.'

 
 
 
 
 
Záver-
'
Tvorba' reklamnej' kampane' v' online' prostredí' je' tímovou' prácou.' Pokiaľ' agentúra'

disponuje' profesionálmi' a' dostatočne' vníma' potreby' klienta,' výsledkom' môže' byť'

kreatívna' a' efektívna' kampaň.' V' práci' sme' čitateľom' definovali' dôležité' pojmy' a'

zoznámili' ho' s' procesom' tvorby' online' marketingovej' kampane.' Zároveň' sme' načrtli'

dôležitosť'prítomnosti' dizajnera' v' tomto'procese.'Úloha'webdizajnu' (a'dizajnera)' je' v'

procese' tvorby' kampane' dôležitá' –' na' základe' niektorých' štúdií' je' dokonca' možné'

povedať,' že' dobrý' dizajn' (vo' svojom' pravom' zmysle' slova)' rozhoduje' o' úspechu' či'

neúspechu'produktu'alebo'kampane.'

- -
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Fotografia-v-marketingovej-komunikácii-I.-

Photography-in-Marketing-Communication-II . -

-

 

Mgr.&Hubert&Kaffka&

&

Abstrakt:- Fotografia' je' integrálnou' súčasťou' marketingovej' komunikácie'

a' spolu' s' ďalšími' prvkami' vytvára' konečný' produkt' reklamy' požadovaný'

klientom.' Vznik' fotografie' bol' podmienený' rozvojom' techniky,' aj ' keď' už' '

z'antiky'poznáme'vynález'nazývaný'camera'obscura'a'tmavá'komora,'ktorá'

pomocou' malého' otvoru' vytvárala' obrátený' obraz' vonkajšieho' sveta. '

Tento' obraz' však' nebolo' možné' zachytiť' a' tak' až' technický' pokrok' 19.'

storočia'dokázal'zachovať'obraz'natrvalo. 'Vývoj'napreduje'stále'rýchlejšie'

a' aj ' fotografovanie' sa' stáva' stále' jednoduchšou' záležitosťou.' Film' je'

postupne' nahrádzaný' digitálom,' väčšina' mobilných' telefónov' má' už'

zabudovaný' fotoaparát. ' Fotografia' rýchlo' prenikla' aj' do' žurnalistiky.'

Fotografie' dodávali ' článkom' dôveryhodnosť' a' priniesli ' úplne' nový' svet'

kreativity' do' tvorby' reklamy.' Vznik' fotografie' nezačína' a' nekončí' len'

stlačením' spúšte' na' fotoaparáte. ' Fotograf' musí' ovládať' fotografický'

prístroj, ' jeho'prvky'a'v'neposlednom'rade'terminológiu. ' '

Kľúčové-slová:- fotografia, ' reklama,'marketingová'komunikácia, ' technický'

prístup,' tvorivý' prístup,' postprodukcia, ' digitálna' manipulácia, ' história, '

informatívnosť, 'emotívnosť, 'provokatívnosť, ' imidž,'digitálna'manipulácia'

'

Abstract:- Photography' is' the' integral' part' of' marketing' communication'

and' together' with' other' components' it ' creates' the' final' product' of'

advertisement'required'by'the'client. ' ' ' '
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The' origin' of' photography' depended' on' technical' advancement. ' Despite'

that' we' know' an' invention' called' camera' obscura' that' occurred' in'

antiquity' a ' a' darkroom' that' created' an' upsideadown' projection' of' the'

world' outside' the' window' thanks' to' a' small' hole. ' It ' was' not' possible' to'

preserve' this' image' so' only' the' technical' advancement' of' 19th' century'

helped' to' preserve' the' image' for' good.' Evolution' keeps' going' faster' and'

photography' is' becoming' a' more' simple' activity' as' well . ' The' film' is'

gradually' replaced' with' digital' devices' and' even' most' of' mobile' phones'

contain' a' builtain' camera.' Photography' became' a' part' of' journalism' as'

well . ' Photography' ensured' credibility' to' written' word' and' brought' a'

completely' new' area' of' creativity' into' advertisement'making.' Creation' of'

photography' does' not' start' and' does' not' finish' after' pushing' the' shutter'

release' on' the' camera.' The' photographer' must' control' the' device, ' its'

elements'and'last'but'not'least'–'must'be'a'master'of'terminology.' '

Key- words:- photography,' advertisement, ' marketing' communication,'

technical' approach,' creative' approach,' postproduction,' digital'

manipulation,' history,' informativeness, ' emotiveness, ' provocativeness, '

image'

'

- -
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Úvod '

"Raz'vidieť' je' lepšie'ako'stokrát'počuť"' a 'hovorí'staré'slovenské'príslovie. '

Človek' môže' hodiny' a' hodiny' rozprávať' ' ' o' tom,' čo' videl. ' Môže' o' tom'

dokonca' napísať' aj' množstvo' kníh.' Pokiaľ' však' svoje' zážitky' nedokáže'

nejakým'spôsobom'vizualizovať,'recipientovi'ostáva'len'hmlistá'predstava'

o' stave' opisovaných' vecí. ' Preto' sa' '

v' dejinách' ľudstva' už' od' začiatku' stretávame' so' snahami' zachytiť'

skutočnosť,'prípadne'abstrahovať'realitu. 'V'neposlednom'rade' je' to'snaha'

človeka' premietnuť' svoje' túžby' a' želania' do' reality. ' Dejiny' jasne'

vypovedajú' o'tom,' že' zachytenie' reality' obrazom' je' staršie' ako'

prostredníctvom' písma' a' tiež' je' univerzálne' zrozumiteľnejšie. ' ako'

zachytenie' pomocou' písma' a' slov. ' Postupom' času' sa' metódy''

a' techniky' zachytenia' obrazu' zdokonaľovali ' rovnako,' ako' napredovalo'

ľudstvo' vo' svojom' vývoji . ' Človek' zároveň' veľmi' rýchlo' pochopil , ' že'môže'

využiť'obrazy'aj'na'propagáciu'svojich'výrobkov'a'posolstiev. '

'

História-fotografie-–-od-Aristotela-po-digitál-

Fotografia' sprevádza' človeka' dennodenne' na' každom' jeho' kroku.'

V'súkromí' je' to' prakticky' od' narodenia' po' celý' život. ' Človek' sa' snaží'

zachytiť' momenty,' ktoré' považuje' za' dôležité:' narodenie' potomka,'

svadbu,' oslavy,' blízke' osoby,' príjemné' dovolenky.' Dokonca' aj' v'prípade,'

že' sa'nájde'niekto, ' kto' v'živote'nedržal' fotoaparát' v'ruke,' s'fotografiou' sa'

stretne' doslova' denne' pri' čítaní' novín,' periodík, ' kníh,' pri' prehliadaní'

internetových' stránok.' Všadeprítomná' je' aj ' reklamná' fotografia, ' ktorá' na'

nás' pôsobí' nielen' inzerátmi' v'novinách,'časopisoch' a' letákoch,' ale' aj ' na'

ulici ' prostredníctvom' plagátov,' cityboardov,' billboardov' a'ďalších'

prostriedkov'reklamy.' '

Pre' chápanie' vecí, ' s'ktorými' sa' stretávame' v' súčasnosti' musíme' poznať'

minulosť' a'jej ' prepojenie' so' súčasnosťou.' Nie' inak' je' tomu' aj' vo'

fotografii . ' Cesta' dejinami' fotografie' je' bohatá,' kľukatá' a'široko'

rozvetvená,' preto' je' táto' kapitola' zameraná' na' oblasti , ' ktoré' najviac'

súvisia' s'témou.' Prvou' sú' technické' vynálezy,' ktoré' znamenali' v'oblasti '

fotografie' významný' pokrok,' druhou' oblasťou' sú' dejiny' reklamnej'
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fotografie' a'čiastočne' fotografie' žurnalistickej, ' s'ktorou' je' reklamná'

fotografia' úzko' spojená.' V'tretej' sa' zaoberáme' súčasnosťou.' Kde' a'prečo'

sa'fotografia'objavila?'Ako'vznikla?''

-

Camera-obscura-–-tmavá-komora-

Dnes' je' fotografia' už' neodmysliteľnou' súčasťou' všetkých' tlačovín.' Tento'

vynález' zmenil' tvár' a' výraz' komunikačných' prostriedkov.' Jej '

predchodcom' bola' camera' obscura' –' v'preklade' z'latinského' jazyka'

„tmavá' komora“, ' ktorú'údajne' objavil ' a' nepochybne'používal' už' Leonardo'

da'Vinci'v'16.'storočí. ' Iné'zdroje'však'tvrdia, 'že' jej 'optický'princíp'popísal' '

v' roku' 350' pred' Kristom' Aristoteles. ' Ďalšie' pramene' uvádzajú,' že' si ' ho'

všimol'už'čínsky'filozof  Mo'a'Ti' 'žijúci'v'5. 'storočí'pred'Kristom.'  

Nech' už' prvenstvo' tohto' vynálezu' pripíšeme' komukoľvek,'

nepopierateľným' faktom' ostáva,' že' bez' objavu' camery' obscury' by'

fotografia' vôbec' nemohla' vzniknúť.' Čo' vlastne' camera' obscura' je' a' v' čom'

spočíva' jej 'princíp?'Ako'už'napovedá'samotný'názov,' ide'o' tmavú'komoru,'

teda' o' uzavretú' skrinku' zväčša' v' tvare' kocky' prípadne' kvádra.' Na' jednej'

zo' stien' tejto' komory' sa' nachádza' malý' otvor, ' cez' ktorý' preniká' svetlo'

z'vonkajšieho' prostredia' a'vytvára' tak' na' protiľahlej' stene' komory'

horizontálne'obrátený'obraz'vonkajšieho'sveta.  
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' '

' '
Princíp'camery'obscury'

'

A' na' aký' účel' tento' vynález' v'minulosti ' slúžil?' Podľa' historických'

prameňov' už' v' roku' 1025' Alah' Ibn' al' Haitam' zostrojil ' a' prakticky' využil '

cameru' obscuru' na' astronomické' pozorovanie' a' meranie' zatmenia' Slnka.'

Za' zmienku' tiež' stojí ' meno' Giambattista' della' Porta, ' ktorý' cameru'

obscuru' v' roku' 1550' nielen' podrobne' opísal, ' ale' dokonca' ju' zdokonalil '

tým,' že' do' jej ' otvoru' vložil ' spojnú' šošovku,' čím' sa' mu' podarilo' zvýšiť'

nielen' ostrosť' premietaného' obrazu,' ale' aj ' jeho' svetlosť. ' No' až'

neprekonateľný' génius' renesancie, ' Leonardo' da' Vinci' ' podrobne' opísal'

prácu' s' camerou' obscurou,' čím' ju' sprístupnil' širšiemu' využitiu. ' Egnatio'

Danti' v' roku' 1573' popísal' možnosť,' ako' v' camere' obscure' získať'

vzpriamený' obraz' pomocou' dutého' zrkadla' a' v' roku' 1620' Johanes' Kepler'

zostrojil ' prvú' prenosnú' cameru' obscuru' (Co' je' fotografie, ' 1989). ' Camera'

obscura' sa' vďaka' tomu' stala' obľúbenou' pomôckou'maliarov.' Využívali ' ju'

tak, ' že' obraz' plenéru' premietaný' na' zadnú' stenu' camery' obscury'

prekresľovali 'na'papier'a'následne'prenášali 'na'plátno.'Camera'obscura' je'

teda' základný' princíp, ' bez' ktorého' sa' nezaobídu' dnešné' supermoderné'
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digitálne'fotoaparáty, 'ani'kamery.' '

-

Vznik-a-vývoj-fotografie-s-kresba-svetlom '

Aby' sa' však' fotografia' stala' tým,' čim' je, ' bolo' nutné' obraz' premietaný' na'

zadnú' stenu' camery' obscury' zachytiť' na' nejaké'médium.' O' to' sa' postaral'

pán' Nicéphore' Niepce,' ktorý' v' roku' 1822' objavil , ' že' asfaltová' vrstva'

nanesená' na' kovovú' dosku' je' citlivá' na' svetlo. ' Prakticky' to' využil ' v' roku'

1826,' keď' pomocou' camery' obscury' vytvoril ' prvú' známu' fotografiu' a '

legendárny' pohľad' z' okna' svojej' pracovne' na' dvor. ' Expozícia' tejto'

fotografie' trvala' 8' hodín.'

'
Nicéphore'Niepce'–'prvá'známa'fotografia'

'

O' 10' rokov' neskôr' prišiel' Louis' Jacques' Mandé' Daguerre' na' postup'

zhotovenia' fotografického'obrazu'na' striebornú'dosku' s' vrstvou'na' svetlo'

citlivého' jodidu'strieborného.'Svoj'objav'predniesol'Francúzskej'akadémii'

vied,' ktorá' 19.' augusta' 1839' vyhlásila' vynález' daguerrotypie. ' Vynález'

odkúpila' francúzska' vláda' a' bezplatne' ho' poskytla' na' verejné' využitie'

celému' svetu.' Za' zmienku' stojí ' meno' slovenského' rodáka' J . ' M.' Petzvala, '

profesora' matematiky,' ktorý' v' roku' 1840' vypočítal' svetelnosť' objektívu'
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až' šestnásťkrát' väčšiu, ' ako' mali' všetky' dovtedy' používané' a'tým' položil '

základy' pre' rozvoj' optiky. ' Petzvalovu' vynaliezavosť' bez' akejkoľvek'

zmluvnej' dohody' využila' viedenská' firma' Voigtländer' vo' svojich'

fotografických'prístrojoch,'čo'však'urýchlilo'masové'rozšírenie'fotografie. '

V' roku' 1884' vyrobil ' George' Eastman' prvý' fotografický' film,' ktorý' zbavil '

fotografov' nutnosti' nosiť' so' sebou' fotografické' dosky''

a' jedovaté'chemikálie. 'V'roku'1888'uviedol'na' trh'prvý' filmový' fotoaparát'

pod' obchodným' názvom' Kodak' a'začal' ho' veľmi' úspešne' predávať'

sloganom:' „Vy& stlačíte& spúšť, & ostatné& urobíme& za& vás.“ ' (Co' je' fotografie, '

1989)'

'
Reklama'na'fotoaparát'Kodak's'legendárnym'sloganom'

Fotografia' však'ešte'nebola'dosť' zrelá'na' to, ' aby' sa'masovo'využívala' aj' v'

žurnalistike. ' Technológia' tlače' fotografie' na' novinový' papier, ' či ' príliš'

dlhá' doba' expozície' na' zachytenie' akcie' stáli ' v' ceste' jej ' širšiemu' využitiu'

v'tejto' oblasti . ' Miesto' fotografie' sa' preto' stále' uplatňovali ' na' oživovanie'

článkov' ilustrácie' či ' obrázky' vytvorené' technikou' drevorytu' alebo'

kovorytu. '
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Rýchly' technický' pokrok' a' senzáciechtivosť' časopisov' koncom' storočia'

však' prekonala' aj' tieto' bariéry' a' tak' sa' 21.' januára' 1897' objavila' v'

časopise' New' York' Tribune' prvá' poltónová' reprodukcia' a ' nie' práve' jasná'

fotografia' čerstvo' zvoleného' senátora' za' mesto' New' York.' Počas' ďalších'

desiatich' rokov' sa' strany' časopisov' a' novín' naplnili ' poltónovými'

fotografiami'a'tak'vznikla'žurnalistická'fotografia.'

'V'roku'1925'firma'Leica'uviedla'na'trh'svoj' fotoaparát'používajúci'35'mm'

film,' ktorý' sa' až' donedávna' využíval' ako' štandard' pre' maloformátové'

fotografie' a' aparáty. ' Od' roku' 1935' sa' datuje' vznik' farebných' filmov.'

(cs.wikipedia.org)'

Využívanie' fotografie' týmto' spôsobom' prispievalo' k' lepšiemu'

porozumeniu' okolitého' sveta. ' Fotografia' dodávala' článkom'

dôveryhodnosť' a'včlenila' sa' aj' do' reklamy,' kde' vytvorila' nový' svet'

kreativity, ' pretože' umožnila' zobraziť' produkty,' ľudí' a' miesta' tak,' ako'

skutočne' vyzerali . ' Používanie' fotografie' slúžilo' aj' na' evokovanie' emócií , '

no' nie' vždy' len' pozitívnym' spôsobom.' Ozývali ' sa' aj ' hlasy, ' že' fotografia'

degraduje' noviny.' Roku' 1928' sa' podarilo' fotografovi' Tomovi' Howardovi'

tajne' odfotografovať' popravu' v' elektrickom' kresle. ' Fotografie' uverejnil ' v'

New' York' Daily' News.' O'nesmiernom' záujme' verejnosti' o'takýto' typ'

žurnalistiky' svedčí' aj ' fakt, ' že' noviny' v' ten' deň' predali ' o' pol' milióna'

výtlačkov' viac' ako' v' iné' dni. ' Fotografie' zachytávajúce' katastrofy' a'

nešťastia' uverejňovali ' aj ' vydavatelia' takých' zvučných' mien' ako' boli '

Joseph'Pulitzer'či 'William'Randolph'Hearst. '

Fotografia' od' svojho' vzniku' prešla' búrlivým' vývojom' a'hádam' neexistuje'

oblasť' ľudského' života, ' v'ktorej' by' nezanechala' svoje' stopy.' Či' už' na' poli '

umenia, ' vedy,' dokumentaristiky, ' marketingu' a'reklamy' alebo'

každodenného'zachytávania'skutočnosti'v'žurnalistike. '

-

Súčasnosť-

Žijeme' v'digitálnom' svete, ' v'ktorom' nuly' a'jednotky' spracovávané'

počítačmi' hrajú' hlavnú' úlohu' hádam' vo' všetkých' oblastiach' ľudskej'

činnosti' a'tomuto' trendu' skôr' či' neskôr' musela' podľahnúť' aj' fotografia. '

Už' v'roku' 1969' George' Smith' a' Willard' Boyle' vyvinuli' snímače' typu' CCD'
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(chargeacoupled' device), ' t . j . ' elektronické' súčiastky' pre' snímanie'

obrazovej' informácie'a'v'roku'1970'ich'zabudovali 'do'fotoaparátu,'aby'tak'

nahradili ' dovtedy' používaný' na' svetlo' citlivý' film.' Ale' až' v' roku' 1981'

spoločnosť' Sony' vyrobila' prvý' fotoaparát, ' ktorý' namiesto' filmu' na'

chemickom' princípe' zaznamenával' obraz' na' elektronické' prvky' CCD.' Jeho'

analógové' výstupy' sa' zapisovali ' na' disketu.' V'osemdesiatych' rokoch'

minulého' storočia' bola' vo' vývoji ' digitálnych' fotoaparátov' lídrom' firma'

Kodak.' Avšak' prvý' digitálny' fotoaparát' na' trh' uviedla' spoločnosť' Apple'

pod' názvom' Apple' QuickTake' 100' v' roku' 1994.' Od' roku' 2000' digitálne'

prístroje'postupne'vytláčajú'z'trhu'klasické'filmové'fotoaparáty'  

'

'  
Apple'QuickTake'100''

'

Dôvodov' je' hneď' niekoľko.' Ich' technická' kvalita' a'vybavenie' je' tak'

vysoké,' že'už'nie' je'nutné'v'mnohých'oblastiach'využívať'klasické' filmové'

fotoaparáty. ' ' Odpadávajú' tak' časovo' náročné' technologické' postupy.'

S'postupným' rozširovaním' digitálnych' prístrojov' a'zlepšením' ich'
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technických' kvalít ' prichádza' k'ich' masovému' rozšíreniu' a'teda' aj'

k'poklesu' cien' na' prijateľnú' úroveň.' V'bežnej' fotografickej' praxi' sa' dnes'

už' ani' nestretávame' s'klasickými' fotoaparátmi. ' Digitálne' fotoaparáty'

urýchlili ' prácu' v'mnohých' oblastiach,' ale' azda' najmarkantnejšie' v'

žurnalistickej'a'reklamnej'fotografii . '

Klasické' fotokomory,' zdá' sa, ' odchádzajú' do' zabudnutia' a'radikálne' sa'

mení' tvorivý' prístup' fotografov' k'tomuto' médiu.' Odpadá' zdĺhavý' proces'

vyvolávania' negatívu,' zväčšovania' pozitívu,' sušenie, ' leštenie, ' orezanie, '

retušovanie. ' Celý' proces' sa' neuveriteľne' zrýchľuje. ' V'okamihu,' keď'

stlačíme' spúšť' na' digitálnom' fotoaparáte, ' môžeme' si' náhľad' fotografie'

pozrieť' na' displeji ' prístroja. ' Potom' stačí' pripojiť' fotoaparát' k'počítaču'

a'pomocou' fotoeditora' fotografiu' upraviť' požadovaným' spôsobom.'

Následne' možno' fotografiu' zverejniť' na' internete, ' prípadne'

prostredníctvom'elektronickej'pošty'poslať'klientovi. ' '

'

Fotografia-–-technický,-tvorivý-prístup-a-postprodukcia-

Aby' sme' mohli' vytvoriť' kvalitnú' snímku' použiteľnú' napríklad' na'

marketingové' účely, ' nestačí' len' stlačiť' spúšť' na' fotoaparáte' v'zmysle' už'

spomenutého' reklamného' sloganu' firmy' Kodak.' I 'keď' stlačenie' spúšte' je'

jeden' z'najdôležitejších' momentov' vytvorenia' fotografie' samotnej, ' treba'

ovládať' všetky' časti ' procesu' vzniku' a'tvorby' fotografie. ' Treba' poznať'

konštrukciu' a' ovládacie' prvky' fotoaparátu' spolu' s'jeho' optickými'

súčasťami,' prácu' so' svetlom,' rovnako,' ako' výrazové' prostriedky'

a'možnosti' fotografie. ' '

V' neposlednom' rade' je' dôležité' poznať' aj' možnosti' úpravy' fotografie' –'

čiže' dalo' by' sa' povedať' akúsi' postprodukciu,' dnes' už' v'podstate'

realizovanú'len'počítačovými'technológiami.'

Fotografia' je' tvorivý' proces, ' preto' je' nutné' poznať' aj' možnosti'

vyjadrovania' sa'pomocou' tohto'média. ' Samotný'prínos' a'prístup'autora' je'

vo' fotografii ' nezanedbateľným' faktorom,' ktorý' ovplyvňuje' výsledok.' Pri'

požiadavke' klienta' nafotiť' určitý' produkt, ' zohrávajú' práve' vyjadrovacie'

prostriedky' konkrétneho' autora' dôležitú' úlohu.' V'prípade,' že' by' to' isté'

zadanie' realizovali ' čo' i ' len' dvaja' rôzni' fotografi , ' nevznikne' rovnaký'
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výsledok' práve' vďaka' ich' individuálnemu' autorskému' prístupu'

a'osobitému' fotografickému' videniu.' Dnes' do' samotného' procesu' tvorby'

výrazne' vstupuje' digitálna' postprodukcia' a'manipulácia' s' fotografiou,'

s'ktorou' sa' dá' počítať' už' pri' samotnom' fotografovaní. ' Práve' vďaka'

počítačovej' postprodukcii ' dokážeme' doviesť' naše' predstavy' do' finálnej'

podoby.' '

Digitálna' manipulácia' s'obrazom,' ktorá' by' ešte' pred' desiatimi' rokmi'

pôsobila' ako' zo' sféry' sciafi , ' je' dnes' už' bežným' postupom' a'pri' zbežnom'

pohľade' na' finálny' produkt' (povedzme' billboard)' ťažko' odhalíme,' či ' ide'

o'proces'čistej' fotografickej'práce'alebo'dodatočnej'digitálnej'manipulácie'

obrazu.' '

Úlohou' reklamného' fotografa' je' preto' spojenie' technického' a'tvorivého'

prístupu' s'postprodukciou' tak,' aby' vzniknutý' propagačný' prostriedok'

zodpovedal' požiadavkám' klienta' a'čo' najúčinnejšie' podporil ' predaj'

a'propagáciu'daného'produktu'alebo'služby.'

'

Technický-prístup-

Alfou' a'omegou - tvorby' fotografie' je' ovládanie' fotografického' prístroja, '

jeho' technických' a'konštrukčných' prvkov,'ich' používanie' a'takisto' aj'

ovládanie' základných' pojmov' z'oblasti ' fotografie. ' Vzhľadom' na' rozsah'

a'rozmanitosť' rôznych' súčastí' l íšiacich' sa' v'závislosti ' od' typu,'

konštrukcie, ' druhu' a' značky' fotoaparátu,' si ' uvedieme' len' vysvetlenie'

niektorých' základných' prvkov,' ktoré' majú' takmer' všetky' prístroje'

spoločné.' Taktiež' je' potrebné' objasniť' si ' niektoré' základné' pojmy' ako'

expozícia, 'hĺbka'ostrosti , 'práca'so'svetlom'a'pod.'

Každý' fotografický' aparát' je' vybavený' objektívom,' teda' sústavou'

optických' zobrazovacích' elementov' (šošoviek,' príp. ' zrkadiel). ' Ich' počet'

a'zoradenie' určuje' základné' kvality' ' objektívu' a'je' stanovený' aj' podľa'

účelu' použitia' objektívu.' Podľa' konštrukcie' fotoaparátu' tvorí' objektív'

buď'súčasť'fotoaparátu,'prípadne'sa'dá'odnímať.' '

„Charakteristickou& veličinou& objektívu , & ktorá& do& veľkej& miery& vymedzuje&

oblasť& jeho& použitia& a&od& ktorej& závisí & veľkosť& obrazu& utvoreného& na& na&

svetlo& citlivom& materiáli , & je& ohnisková& vzdialenosť& (f) . & Je& to& vzdialenosť&
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ohniska& od& hlavného& bodu& objektívu.“& (POLÁŠEK,' SCHLEMMER,' 1988)'

Súčasťou' objektívu' je' clona , ' prvok' používaný' na' menenie''

a' ohraničenie' prierezu' prechádzajúceho' svetelného' lúča. ' Najčastejšie' má'

tvar' kruhu.' V' objektívoch' fotografických' prístrojov' sa' v' súčasnosti'

používajú'už'takmer'výlučne'tzv. ' írisové'clony.'Otáčanie'koša'zužuje'alebo'

rozširuje' otvor' clony.' Clonovým' košom' otáčame' pomocou' prstenca'

nastavovania' clony,' alebo' sa' tak' v' súčasných'moderných' prístrojoch' deje'

pomocou' elektronickej' automatiky.' S' clonou' úzko' súvisí' clonové- číslo . '

Číslo, ' ktoré' udáva' svetelnosť, ' prípadne' zaclonenie' objektívu;' podiel'

ohniskovej' vzdialenosti' a' vstupnej' pupily:' F' =' f/D.' Medzinárodný' rad'

clonových' čísiel: ' F' =' 1. . . ' 1,4. . . ' 2. . . ' 2,8. . . ' 4. . . ' 5,6. . ' .8. . . ' 11. . . ' 16. . . ' 22. . . ' 32. . . '

45. . . ' 64. . . ' 90.' V' záujme' jemnejšieho' nastavenia' môžeme' medzi'

štandardnými' clonovými' číslami' použiť' aj' polovičné' alebo' tretinové'

delenie. ' Každá' nasledujúca' hodnota' v' rade' clonových' čísiel' znižuje'

svetelný' tok' prechádzajúci' cez' clonu' o' polovicu,' čiže' znamená' približne'

dvojnásobnú'expozíciu. ' '

S'clonou' je' úzko' spojený' pojem' hĺbka- ostrosti . ' Vo' všeobecnosti'

a'zjednodušene' by' sme' mohli' povedať,' že' čím' je' objektív' zaclonenejší'

(teda' použijeme' vyššie' clonové' číslo), ' bude' aj' hĺbka' ostrosti ' väčšia. ' To'

znamená,' že' väčšia' hĺbka' priestoru' pred' objektívom' bude' na' výslednej'

fotografii ' zobrazená' ostro' a'naopak,' pri' odclonenom' objektíve' bude' táto'

hĺbka' ostrosti' malá' a'tak' aj' hĺbka' priestoru' zobrazená' na' výslednom'

obraze'bude'menšia. '

Uzávierka ' je' mechanické' zariadenie' na' reguláciu' expozičného' času' vo'

fotografických' prístrojoch.' Slúži' na' regulovanie' času,' počas' ktorého' je'

plocha' snímania' vystavená' svetlu' prichádzajúcemu' do' fotoaparátu' cez'

objektív. ' Najčastejšie' používanou' uzávierku' je' štrbinová' uzávierka.' Táto'

uzávierka' sa' skladá' z' dvoch' plátenných' alebo' kovových' roliet, ' ktoré' sa'

pohybujú' súbežne' s' rovinou'plochy' snímania' a' pred'ňou.' Čas' expozície' sa'

mení' nastavovaním' šírky' štrbiny' medzi' roletami, ' čiže' dĺžku' expozície'

určuje' čas' prechodu' štrbiny' nad' určitým' bodom.' Dôležitý' je' aj ' čas' medzi'

exponovaním' dvoch' okrajov' obrazu,' ktorý' môže' zapríčiniť' skreslenie'

obrazu' pri' fotografovaní' pohybujúceho' sa' predmetu.' Pri' použití '
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bleskového' zariadenia' je' potrebné,' aby' rolety' počas' záblesku' nechali '

voľnú' celú' plochu' obrazového' poľa.' V' súčasnosti' je' už' uzávierka' riadená'

elektronicky'rovnako,'ako'všetky'ďalšie'ovládacie'prvky.'

S' uzávierkou' súvisí' pojem' expozičný- čas . ' Expozičný' čas' je' účinný' čas'

otvorenej' uzávierky' pri' fotografovaní, ' po' ktorý' dopadá' na' plochu'

snímania' svetlo' cez'objektív. 'Treba'ho'odlišovať'od'expozície. ' Štandardné'

hodnoty' expozičného' času' boli ' určené' tak,' že' každá' nasledujúca' hodnota'

je' polovicou' predchádzajúcej: ' 1. . . ' 1/2. . . ' 1/4.. . ' 1/8.. . ' 1/15.. . ' 1/30.. . ' 1/60.. . '

1/125.. . '1/250.. . '1/500.. . '1/1000'sekundy'atď.' '

Expozičný' čas' je' vlastne' obrátená' hodnota' rýchlosti ' uzávierky.'

Charakterizuje' prevádzkovú' rýchlosť' uzávierky.' Pre' nedostatok'miesta' sa'

na' stupniciach' na' nastavovanie' osvitového' času' uvádzajú' zvyčajne'

hodnoty'rýchlosti'uzávierky.' '

Správnym'nastavením' clonového' čísla' a' expozičného' času' sa'dopracujeme'

k' technicky' správnej' expozícii , ' čiže' vystaveniu' plochy' snímania' vo'

fotografickom' prístroji ' pôsobeniu' svetla' za' účelom' vyhotovenia' snímky.'

Snímkovú'expozíciu' charakterizujeme' teda'expozičnými'údajmi:'hodnotou'

clony'a'expozičného'času.'

Na' správne' nastavenie' clonového' čísla' a' expozičného' času' nám' vo'

fotoaparáte' slúži' expozimeter . ' Expozimeter' je' zariadenie' na' určenie'

expozičného' času' a' clonového' čísla' meraním' dopadajúceho' alebo'

odrazeného' žiarenia. ' Súčasné' expozimetre' po' predchádzajúcom'nastavení'

citlivosti 'plochy'snímania' indikujú'správnu'expozíciu'a'zabezpečujúcu' tak'

správnu' hodnotu' expozičného' času' clonového' čísla' v' digitálnej' forme.'

Expozimeter' vstavaný' do' fotografického' prístroja' okrem' merania'

zabezpečuje' nastavenie' expozičných' údajov' priamo' na' fotografickom'

prístroji . ' '

Spúšť , ' alebo' tiež' spúšť' expozície' patrí' tiež' medzi' jeden''

z' ovládacích' prvkov' fotografického' prístroja, ' ktorého' stlačením' sa' uvoľní'

(spustí)' uzávierka.' Uzávierka' sa' vtedy' otvorí' na' nastavený' expozičný' čas'

a'cez'objektív'dopadne'svetlo'na'plochu'snímania'(MORVAY,'1988). '

Dôležitým' pojmom' vo' fotografii ' je' svetlo- a-práca- s-ním , ' o'čom' svedčí' aj '

preklad' samotného' pojmu' fotografia' (kresba' svetlom). & „Svetlo, & t . & j . &
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elektromagnetické& žiarenie& s&rozsahom& vlnových& dĺžok& od& 380& do& 780& nm&

má& pre& fotografiu& základný& význam.& Svetlo& priamo& vysielané& snímanými&

predmetmi& alebo& svetlo& odrazené& alebo& prechádzajúce& predmetmi& tvorí& po&

prechode& fotografickým& objektívom& v&rovine& svetlocitlivej& vrstvy&

dvojrozmerný& optický& obraz. & Usporiadanie& svetelných& lúčov& a&smer& ich&

dopadu& na& snímaný& predmet& sú& významné& pri& tvorbe& snímky:& rozptýlené&

svetlo& vytvára& takmer& nebadateľné& tiene, & priame& svetlo& podmieňuje& vznik&

tieňov& s&ostrým& rozhraním& a&pri& šikmom& dopade& zvyšuje& plastickosť&

predmetov. & Vhodným& využitím& svietidiel & s &rozličným& druhom& svetla& a&ich&

rozmiestnením& sa& môže& dosiahnuť& požadovaný& fotografický& výsledok.“ '

(POLÁŠEK,'SCHLEMMER,'1988)'

& &

 

 

 

 

Záver-

Vznik' fotografie' by' nebol' možný' bez' objavov' a'vynálezov' z'rôznych'

oblastí ' ľudského' bádania' v'priebehu' rôznych' historických' období. ' Až' ich'

spojením'prichádza'k'vzniku'fotografie'tak,'ako'ju'poznáme'dnes. '

Práca' so' svetlom' je' teda' dôležitým' prvkom' technického' prístupu'

k'fotografii , ' dá' sa' však' veľmi' vhodne' využiť' aj' v'kreatívnom' prístupe'

k'tvorbe'fotografie. ' '

Za' zmienku' tiež' stojí ' delenie' svetla' podľa' zdrojov' na' prirodzené' a'umelé, '

jeho' kvantita' a'kvalita, ' s'čím' súvisí' aj ' miešanie' farieb' ako' priamy'

dôsledok'pôsobenia'svetla'a'tiež'psychologické'pôsobenie'farieb. '

Fotografia' vyžaduje' od' autora' nielen' tvorivý' prístup' ale' aj' technický'

a'teda' poznanie' technických' prvkov' fotoaparátu' ako' sú' objektív, ' clona' a'

s'ktorou'úzko'súvisí'hĺbka'ostrosti , 'Uzávierka,'pomocou'ktorej'regulujeme'

expozičný' čas' a'ovplyvňujeme' výslednú' expozíciu' obrazu.' To' sú' len'

niektoré'technické'parametre'fotografie, 'bez'ktorých'sa'však'nezaobídeme'

v'kreatívnom'svete'reklamy.'

' '
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Fotografia-v-marketingovej-komunikácii-II.-
Photography-in-Marketing-Communication-II . -

-

Mgr.&Hubert&Kaffka -

-

Abstrakt:- Aby' fotografia' nebola' len' dokonalým' technickým' zachytením'

skutočnosti , ' do' celého' procesu' tvorby' vstupuje' osobnosť' fotografa. '

Z'tohto' uhla' pohľadu' môžeme' fotoaparát' vnímať' ako' „tretie' oko“, '

prostredníctvom' ktorého' autor' prenáša' svoje' vnútorné' myšlienky'

a'videnie' na' fotografovaný' objekt. ' Základným' vkladom' autora' v'tvorivom'

prístupe' je' určite' jeho' talent' a'nesporne' aj' vlastná' predstava'

fotografovaného' objektu.' Oproti' čistej' výtvarnej' fotografii ' je' síce'

v'reklame' autor' limitovaný' prípadne' konfrontovaný' požiadavkami' klienta'

na' celkový' vzhľad' finálnej' fotografie, ' napriek' tomu' má' možnosť' využiť'

širokú' škálu' tvorivých' prístupov,' pri' ktorých' je' jediným' obmedzením' len'

jeho'vlastná'kreativita. '

Kľúčové-slová:- -

fotografia, ' reklama,'marketingová'komunikácia, ' technický'prístup,' tvorivý'

prístup,' postprodukcia, ' digitálna' manipulácia, ' história, ' informatívnosť, '

emotívnosť, 'provokatívnosť, 'imidž,'digitálna'manipulácia -

-

Abstract:-Not' to'make' the'photography'only' a'perfect' technical' capturing'

of' reality' –' it ' needs' the'personality' of' the'photographer' to' be' involved' in'

the'process'of' creation.'From' this'point'of'view' the'camera'can'be'viewed'

as' the' “third' eye”' that' helps' the' authors' to' transfer' their' inner' thoughts'

and' vision' on' the' object' photographed.' The' authors´' basic' input' within'

creative' approach' is' definitely' their' talent' and' their' own' image' of' the'

object' photographed.' ' Compared' to' art' photography' the' authors' of'

photography' in' advertising' are' limited' or' confronted' by' client´s'

requirements' regarding' the' overall ' look' of' the' final' photography' but'
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despite' that' they' have' the' possibility' to' use' a' wide' range' of' creative'

approaches'they'are'limited'only'by'their'own'creativity. ' '

Key- words:- photography,' advertisement, ' marketing' communication,'

technical' approach,' creative' approach,' postproduction,' digital'

manipulation,' history,' informativeness, ' emotiveness, ' provocativeness, '

image'

'

Úvod-

Aby' fotografia' nebola' len' dokonalým' technickým' zachytením' reality, ' do'

procesu' vstupuje' osoba' fotografa, ' jeho' videnie' a' vlastná' predstava'

objektu,' pri' ktorých' má' možnosť' využiť' celú' škálu' tvorivých' prístupov'

ako' sú' napríklad' kompozícia, ' perspektíva, ' farebnosť' či ' svetlo. ' Fotografia'

vzniká' harmonickým' prepojením' všetkých' súčastí' a' posledným' krokom'

úpravy' fotografie' je' postprodukcia' a' digitálna' manipulácia, ' ktoré'

umožňujú'fotografiu'ďalej'ľubovoľne'upravovať. '

Reklamná' fotografia' však' nie' je' ani' čistým' dokumentom' a' ani' len'

výtvarnou' fotografiou,' ale' má' svoje' špecifiká. ' Fotografia' v' reklame' môže'

byť' vytvorená' za' účelom' informovať,' vyvolať' emócie, ' podporiť' imidž'

alebo' provokovať,' ako' to' robí' aj ' taliansky' fotograf' Oliviero' Toscani' v'

reklamných' kampaniach,' ktoré' vytvára. ' Svojím' naozaj' novátorským'

prístupom'otvoril 'reklamnej'fotografii 'úplne'nové'obzory.' '

Význam' fotografie' v' reklame' je' neodškriepiteľný.' Vďaka' rôznym'

funkciám,' ktoré' môže' v' reklame' zastávať,' vhodne' dopĺňa' samotnú'

reklamu' a' práve' túto' skutočnosť' je' potrebné' mať' na' zreteli ' pri' tvorbe'

reklamnej'fotografie. '

-

-

Tvorivý-prístup-

Rozhodnutie'o'voľbe'námetu,' výrezu,'kompozície, ' farebnosti , ' uhla' záberu,'

perspektívy' či ' osvetlenia' je' súčasť' tvorivého' procesu' a'je' čisto'

v'kompetencii 'autora, 'resp.'tvorcov. '
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Na' prvý' pohľad' najvýraznejším' prvkom' fotografie' je' jej ' obsah,' teda'

jednotlivé' prvky' obrazu,' ktoré' celkovú' kompozíciu' tvoria. ' Na' vyjadrenie'

obsahu' je' potrebné' použiť' takú' formu,' ktorá' tieto' jednotlivé' obrazové'

prvky' organizuje' kompozične' tak,' aby' pomohla' urýchlenému' a' správnemu'

vnímaniu' oznámenia. ' „Ak& fotograf& zobrazí& obraz& len& ako& obsah& bez&

utriedenia& jednotlivých& obrazových& prvkov& do& kompozičného& usporiadania, &

vzniká& výsledok& prinášajúci& informáciu, & ktorú& divák& síce& pochopí, & avšak&

nezapôsobí& na& neho& hlbším& dojmom& v&jeho& citovom& zázemí“. ' (TAUSK,' 1985)'

Kompozícia' má' svoje' základné' pravidlá. ' Spojením' jednotlivých' prvkov'

(vertikálnych,' horizontálnych,' uhlopriečnych' alebo' kruhových)' do'

kompozičného' celku' môžeme' docieliť' dynamickosť' alebo' statickosť'

obrazu.' Jednotlivé' prvky' je' možné' naďalej' zvýrazniť, ' utlmiť' alebo'

pozmeniť' presným' nastavením' uhla' záberu,' ktorý' závisí' od' polohy'

kamery.' Jeho'správne'určenie'však'nie' je'dôležité' len'z'obsahovej'stránky.'

Kompozícia- a-uhol- záberu ' sú' práve' výsledkom' estetického' cítenia'

a'vlastného' vkusu' autora,' ktorý' dokáže' jednotlivé' prvky' obrazu'

skomponovať' tak,' aby' dosiahol' celkovú' harmóniu' či' obsahovú'

kompaktnosť' fotografie. ' „Kompozícia& predstavuje& nesporne& významnú&

súčasť& každej& dobrej& fotografie, & avšak& jej & nadraďovanie& nad& všetky& ostatné&

zložky, & ktoré& sa& zúčastňujú& na& vzniku& diela, & by& bolo& úplne& nesprávne“. ' Aj'

opačný' pohľad' na' vec' predstavuje' takisto' sporné' hľadisko' t . j . ' pozerať' sa'

na' obsahovú' náplň' bez' kontextu' kompozície. ' Ideálom' je' teda' harmónia'

obsahu'a'kompozície'(TAUSK,'1980). '

Práca- s-výrezom ' je' pre' fotografiu' taktiež' dôležitým' momentom.' Je'

potrebné' s'výrezom' pracovať' už' pri' samotnom' fotografovaní, ' treba' ho'

mať' na' pamäti. ' Pravda,' nie' vždy' je' to' možné,' nie' vždy' fotograf' pracuje'

v'ideálnych' podmienkach,' keď' má' možnosť' stopercentne' pracovať'

s'výrezom' už' pri' samotnom' fotografovaní. ' Drobné' korekcie' sú'

samozrejme' možné' v'postprodukcii , ' čo' sa' nám' však' na' záber' nedostalo, '

veľmi'ťažko'sa'neskôr'dopĺňa'pomocou'fotoeditoru.'Niekedy' je'to'dokonca'

úplne'nemožné.'

Ďalším' výrazným' prvkom,' ktorý' ovplyvňuje' konečný' obraz,' je' práca-

s-perspektívou . ' Zdalo' by' sa, ' že' fotograf' má' oproti' maliarovi' a'grafikovi'
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zjednodušenú'pozíciu, 'veď'perspektívu'namiesto'neho'vykresľuje'objektív'

fotoaparátu.' Znalosti' perspektívy' tak' umožňujú' fotografovi' vytvárať'

situácie' esteticky' perspektívne' riešené.' Vzdialenosť' zobrazovaných'

predmetov' jednoznačne' ovplyvňuje' následnú' kompozíciu' obrazu.' Tak'

napríklad,' čím' menší' je' odstup' fotoaparátu' od' predmetov' v'popredí, ' tým'

výraznejšie' sa' prejavuje' zmenšenie' predmetov' v'pozadí' obrazu.' Ak' si '

fotograf' zvolí ' príliš' veľký' odstup' od' fotografovaných' predmetov,'

prichádza' k'splošťovaniu' perspektívy,' teda' neprichádza' na' fotografii '

k'takému' výraznému' zobrazeniu' zbiehavosti' perspektívy. ' Vo' fotografii '

treba' však' počítať' aj ' s'takzvanou' vzdušnou- perspektívou , ' pri' ktorej'

dochádza' ku' klesaniu' strmosti' kontrastov' a'k'zmenšovaniu' podania'

detailov' v'závislosti ' od' vzdialenosti' predmetov' od' objektívu,' ktoré' je'

spôsobené' prirodzeným' aj' umelým' znečistením' ovzdušia. ' Teda' čím' sú'

objekty' vzdialenejšie, ' tým' väčšmi' sa' na' nich' prejavuje' vzdušná'

perspektíva. '(TAUSK,'1985)' '

Tausk' ďalej' uvádza,' že' harmonické' prepojenie' tvorivých' predstáv'

s'technickými' znalosťami' umožňuje' vhodným' spôsobom' zvládnuť'

fotografické' úkony' tak,' aby' konečný' výsledok'napĺňal' výtvarnú'predstavu'

autora. ' V'tejto' súvislosti' spomína' rad' tvorivých' a'technických' postupov,'

ktoré' sú' však' v'rukách' kreatívneho' autora' zároveň' aj' postupmi'

výtvarnými.' Vymenujme' len' tie' najdôležitejšie, ' použiteľné' aj' v'reklamnej'

fotografii: ' „výber' námetu,' rozhodnutie' o'farebnosti' snímky' podľa'

charakteru' námetu,' rozhodovanie' o'myšlienke' či' pocite, ' ktoré' má'

fotografia' vyjadrovať,' voľba' miesta' s'ohľadom' na' budúcu' kompozíciu'

snímky' a'tvorivé' využitie' smeru' osvetlenia, ' voľba' správneho' objektívu'

s'cieľom' zladiť' požiadavky' obrazového' poľa' s'perspektívou,' práca'

s'hĺbkou' ostrosti' obrazu,' spôsob' prisvietenia' oblasti ' v'tieni' s'cieľom'

dosiahnuť' najvhodnejšiu' farebnú' a'svetelnú' kompozíciu;' voľba' filtrov' na'

dosiahnutie' nezvyčajnej, ' prípadne' dramatickej' kompozície, ' určenie'

expozície' tak,' aby' sa' úmyselnou' odchýlkou' od' údaja' expozimetra' zmenila'

sýtosť' odtieňov' a'svetlosť' záberu;' voľba' vhodného' expozičného' času' tak,'

aby' sa' dej' zachytil ' ostro' v'takom' bode,' že' nemôžeme' pochybovať'

o'pohybe' alebo' naopak,' využitie' pohybovej' neostrosti; ' voľba' okamihu'
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vyhotovenia' záberu' s'ohľadom' na' vhodnosť' situácie, ' úmyselná' zmena'

expozície' s'cieľom' zmeniť' farebné' podanie' odtieňov' v'súlade' s'tvorivým'

zámerom'fotografa“. '(TAUSK,'1985)'

Autor' môže' použiť' širokú' paletu' týchto' tvorivých' prístupov' a'postupov'

a'môže' ich' svojím' spôsobom' ľubovoľne' skombinovať.' Výsledná' fotografia'

je' teda' súborom' technických' zdatností' a'výtvarného' myslenia' autora.'

Autor' môže' vtlačiť' kreatívnymi' prístupmi' ' svojim' fotografiám'

nezameniteľný' rukopis' a'to' až' tak, ' že' napriek' tomu,' že' ide' o'reklamnú'

fotografiu, 'vieme'už'podľa'prvotné'pohľadu'na'záber' identifikovať'autora.'

Ten' však' musí' mať' vždy' na' pamäti, ' že' reklamnú' fotografiu' tvorí' za'

nejakým'presne'zadaným'účelom.''

'

Digitálna-manipulácia-obrazu-a-postprodukcia-

Posledným,' avšak' o'nič' menej' dôležitým' prvkom' tvorby' fotografického'

obrazu' je' postprodukcia' a'digitálna' manipulácia' s'ním.' Tento' proces'

v'sebe' nesie' nielen' technický' prístup,' ale' aj' tvorivý.' Vyžaduje' totiž' od'

tvorcu' značné' technické' znalosti' a ' ovládanie' profesionálneho'

počítačového' programu' –' fotoeditoru.' Dnes' asi' najčastejšie'

a'najrozšírenejšie'používané' sú'dva:'Adobe'Photoshop'a'Corel'PhotoPaint. '

Základnými' technickými' nástrojmi' fotoeditoru' možno' upraviť' určité'

parametre' upravovanej' fotografie:' jas, ' kontrast, ' ostrosť, ' výrez, ' veľkosť, '

farebnosť,' tonalitu. 'Možno' tak'korigovať'drobné'nedostatky,' ktoré'vznikli '

pri' samotnom' fotografovaní. ' Pri' profesionálnom' zvládnutí' práce'

s'fotoeditorom' a'jeho' kreatívnymi' nástrojmi' sa' otvárajú' autorovi' úplne'

nové' možnosti' práce' s'obrazom,' pretože'do' rúk' dostáva' veľmi' silnú'

pomôcku' na' úpravu' fotografií . ' Tá' mu' umožňuje' fotografie' ľubovoľne'

upravovať' a'kombinovať' tak, ' že' má' „moc“' pozmeňovať' realitu' zachytenú'

na' fotografiách.' Potom' je' naozaj' len' otázkou' autorovej' fantázie, ' ako' bude'

výsledný' obraz' vyzerať. ' Pre' fotografie' v'reklame' majú' tieto' počítačové'

programy' hneď' niekoľko' nesmiernych' výhod.' Umožňujú' už' spomínané'

kreatívne'možnosti , ' ktoré' umocňujú' výsledný' požadovaný' efekt. ' Výhodou'

je' precíznosť' a'dokonalosť' jednotlivých' aplikovaných' krokov,' pomocou'

týchto' nástrojov' a'možnosť' ich' nespočetnekrát' variovať' a'vracať'
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jednotlivé' kroky' späť, ' čo' pri' klasickom' spôsobe' úpravy' fotografií '

(pomocou' zväčšovacieho' prístroja, ' nožníc, ' ceruziek,' farbičiek,' štetcov,'

lepidiel)' v'podstate' nebolo' možné.' Nevýhodou' tohto' postupu' je'

počiatočná' vysoká' finančná' náročnosť' na' počítačové' vybavenie. ' Cena'

profesionálnych' fotoeditorov' tiež' nie' je' nezanedbateľná.' V'procese'

profesionálnej' tvorby' reklamnej' fotografie' je' však' toto' vybavenie'

nevyhnutnosťou'a'návratnosť'počiatočnej'investície'je'pomerne'rýchla.'

Dôležitým' faktorom' je' aj' šetrenie' času,' ktorý' potrebujú' tvorca' aj' klient. '

Vo'veku'vyspelých' informačných'a'komunikačných'technológií 'preto'nie' je'

nezvyčajné,' ak' autor' a'klient' konzultujú' postprodukčnú' úpravu' fotografií '

online' prostredníctvom' internetu,' pričom' každý' z'nich' môže' sedieť' na'

opačnom'konci'zemegule. ' '

'

Fotografia-v-marketingovej-komunikácii '

„Reklama& ako& propagačná& činnosť& umožnila& vznik& osobitného& druhu&

štylizovanej, & výtvarne& pôsobivej& a& účelovej& reklamnej& fotografie, & ktorá&

priamo,&či &nepriamo&odporúča&určitý&objekt, &výrobok,&postup,&alebo&konanie. &

Reklamná& fotografia& obvykle& kombinuje& fotografickú& snímku,& grafiku& a&text&

na&nový&kompozičný&celok.“ '(POLÁŠEK,'SCHLEMMER,'1988)''

Výroba'reklamnej' fotografie' je' zväčša' tímová'práca. 'Málokedy'sa' stáva,' že'

fotograf' dostane' akési' vnuknutie' nápadu' a'ten' následne' ponúkne' firme,'

o'ktorej' si ' myslí , ' že' by' jeho' nápad' mohla' zužitkovať' a'oceniť. ' Proces' je'

teda' skôr' opačný.' Reklamná' fotografia' ako' súčasť' širšej' marketingovej'

kampane' nikdy,' resp.' takmer' nikdy' nestojí ' samostatne' (výnimku' tvoria'

napr. ' „príbehové' billboardy"' keď' sa' najprv' objavia' fotografie' a' až' po'

nejakom'čase' slogan'a'logo). ' Jej 'potreba'vždy'vychádza'zo' strany'klienta' a '

respektíve' potreba' reklamnej' kampane,' ktorú' následne' spracúva'

reklamná' agentúra, ' s'ktorou' spolupracuje' fotograf. ' V'prípade,' že' sa'

v'reklamnej'kampani' ráta' s'reklamnou' fotografiou,'mal'by'autor'dostať' čo'

možno' najviac' informácií ' o'firme,' produkte, ' náplni' kampane,' jej ' cieľoch,'

aby' sa' predišlo' zbytočným' nedorozumeniam' a'následným' zbytočným'

časovým' a'finančným' stratám' pri' samotnej' tvorbe.' Musí' vždy'
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korešpondovať' aj' s'inými' zložkami' reklamnej' kampane,' napr. ' TV' spotmi'

a'pod.'

'

Informatívnosť,-emotívnosť,-provokatívnosť,-imidž-

Reklamná' fotografia' môže' na' nás' pôsobiť' rôzne' a'teda' plniť' niekoľko'

funkcií: ' informatívnosť, ' emotívnosť, ' provokatívnosť, ' imidžovosť. . . ' Môže,'

ale' nemusí' však' vždy' tieto' funkcie' plniť' súčasne.' Informatívnosť ' je'

určite' najzákladnejšia' vlastnosť' fotografie, ' ako' takej. ' „Informatívna&

fotografia& sa& používa& na& praktické& potreby. & Informácia, & ktorú& z&nej& divák&

získa, & má& vždy& istú& praktickú& hodnotu.& Môže& ovplyvniť& divákove& ďalšie&

rozhodovanie& a&to& buď& bezprostredne& alebo& až& v&budúcnosti & v&kombinácii &

s & inou& informáciou.& Informatívna& fotografia& sa& uplatňuje& predovšetkým& na&

zobrazovanie& vzhľadu& predmetov“. ' (POLÁŠEK,' SCHLEMMER,' 1988)'

Informatívnu' fotografiu' teda' nachádzame' v'produktových' katalógoch,'

prospektoch' a'ponukových' letákoch' najrôznejších' firiem' a'obchodných'

spoločností , ' uplatňuje' sa' pri' ponukách' internetových' obchodov.' Jej ' úloha'

je' jasná' a' predstaviť' zákazníkovi' produkt' tak, ' ako' vyzerá, ' priblížiť' mu'

najmä' dizajn, ' farebnosť, ' veľkosť' produktu,' príp. ' niektoré' technické'

parametre. ' Pôsobí' bez' postranného' emotívneho' úmyslu,' ktorý' by'

jednoznačne' ovplyvňoval' našu' túžbu' kúpiť' si ' prezentovaný' tovar. ' Nesie'

v'sebe' emotívny,' prípadne' iný' aspekt' a ' i 'keď' v'súčinnosti' s'ostatnými'

prvkami' reklamného' pôsobenia' (text, ' logo,' slogan.. .) ' a ' môže' napríklad' u'

zanieteného' fanúšika' najnovších' mobilných' telefónov' aj' informatívna'

fotografia' vyvolať' emotívny' zážitok:' „Konečne' na' našom' trhu!“' Ide' teda'

v'podstate' len' o'dokonale' technicky' zvládnutú' fotografiu, ' ktorá' od' autora'

nevyžaduje' žiadny' tvorivý' vklad,' lepšie' povedané,' ten' pri' tomto' druhu'

fotografie' zámerne' ustupuje' a'všetko' sa' pri' snímaní' takejto' fotografie'

podriaďuje'jedinému'účelu'a'to'informatívnosti . '

„Emotívna- fotografia & sa& vyznačuje& zobrazovaním& predmetov& s&esteticky&

podmienenou&štylizáciou.&Potláčanie& reality&vedie&až&k&útvarom&opierajúcim&

sa&o&priamy&emocionálny&efekt&tónov&a&línií . &Významná&je&tvorivá&fotografia, &

ktorá& sa& usiluje, & aby& zaznamenaný& príklad& skutočnosti & pôsobil & vhodne&

nájdenou& skladbou& i&silou& vyjadrovanej&myšlienky& na& diváka& účinnejšie , & ako&
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by& to& zodpovedalo& rozumovému& výkladu& bežného& pohľadu& na& svet.“ &

(POLÁŠEK,'SCHLEMMER,'1988)'

Na' fotografii ' sa' autor' pokúsil ' vytvoriť' náladu' tajomna' vytvorením'

nočného' záberu' kaštieľa' s'niekoľkými' rozsvietenými' oknami,' ktorý' by'

vhodne' doplnil ' obraz' propagovaného' produktu' „Klášterní' tajemství“' od'

spoločnosti' KB' Likér. ' Samotná' noc' pôsobí' na' človeka' veľmi' emotívne' –'

tajomne.' Pri' pohľade' na' fotografiu' sa' môžu' v'prijímateľovi' vynárať'

otázky:' Čo' sa' asi' deje' za' oknami' kaštieľa' v'túto' noc?' Kto' tam' asi' býva?'

Popíja'Klášterní'tajemství?'Ak'ochutnám,'budem'vnímať'tú'istú'atmosféru,'

ktorá' na' mňa' pôsobí' z'fotografie?' Od' autora' táto' fotografia' vyžadovala'

nielen' dokonalé' zvládnutie' technického' prístupu' –' vytvorenie' nočného'

záberu,' ale' aj ' vlastný' tvorivý' prístup' tak, ' aby' vytvoril ' emotívne'

zafarbenie'fotografie. '

'
Obr . &1 & t &H . &Kaf fka &– &Reklama&na &Klášterní & ta jemstv í &(1) &

'

Provokatívnosť ' v'reklamnej' fotografii ' možno' dosiahnuť' rôzne' a'tak' isto'

aj' rôzne' môže' pôsobiť. ' Môže' nás' vyprovokovať' k'tomu,' aby' sme' si' viac'
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menej' okamžite' kúpili ' propagovaný' produkt' prípadne' službu.' Môže'

provokovať' k'zamysleniu' –' fotografia' potrateného' plodu' na' billboardoch'

kampane' Právo' na' život' –' takáto' fotografia' v'nás' dokonca' môže' vyvolať'

negatívne'reakcie. '

'

&
Obr . &2 & t &B i l lboard &– &Právo &na &ž ivot &(7) '

'

Ak' v'nás' fotografia' vyvolá' negatívne' reakcie, ' môžeme' zaručene' počítať'

s'tým,' že' v'niekom' vyvolá' pozitívne' reakcie. ' Autori' takýchto' kampaní'

s'tým' rátajú' a'cieľová' skupina' kampane' sa' tak' ostro' vyhraňuje. '

Pravdepodobne' najúčinnejším' prostriedkom' provokácie' v'reklamnej'

fotografii ' je' zobrazenie' ľudskej' sexuality . & Na' sexualitu' v'reklame' však'

existujú' rôzne' názory.' Často' sa' môže' zdať,' akoby' tvorcovia' reklamy'

zastávali 'názor, 'že'nahé'ženské'telo'predá'všetko.' I 'tu'však'platí , 'že'menej'

je' niekedy' viac. ' Veď' čo' si ' má' človek' pomyslieť' o'inzeráte' obchodu' so'

stavebninami' na' ktorom' je' odfotená' polonahá' modelka' stojaca' medzi'

tehlami, ' vrecami' cementu,' miešačkami' a'rôznym' stavebným' materiálom?'

Ešte' jeden' príklad' za' všetky.' Spoločnosť' Reda' podnikajúca' s'reklamnými'

a'darčekovými' predmetmi' chcela, ' aby' sme' konkurencii ' „ukázali ' chrbát“'

(ako' tvrdila' svojím' sloganom)' a'to' tak' dôrazne' ' a'rukolapne,' že' na'

fotografii ' inzerátu' dominovala' sedacia' časť'modelky' pózujúcej' na' bicykli . '

Zaželajme' teda' spoločnosti' Reda,' aby' sa' jej ' naozaj' takýmto' spôsobom'

podarilo'konkurencii '„ukázať'chrbát“. '

'
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'
Obr . &3 & t & Inzerát & spoločnost i &REDA&(9) &

&

Za' majstra' provokácie' v'reklamnej' fotografii ' však' určite' môžeme'

považovať' talianskeho' fotografa'Oliviera' Toscaniho,' ale' jemu' je' venovaná'

samostatná'kapitola. '

Nie' vždy'musí' fotografia' zobrazovať' celý' produkt' alebo' službu.' Imidžová-

fotografia ' produkt' vôbec' nezobrazuje, ' prípadne' sa' často' na' reklamnej'

fotografii ' objaví' len' veľmi' malý' detail ' produktu' (prípadne' jeho' náznak), '

ktorý' je' však' natoľko' výrazný' a'podčiarkujúci' imidž' produktu' či' značky,'

že' už' pri' zbežnom' pohľade' na' inzerát' je' zjavné,' o'aký' produkt' ide. ' Dva'

príklady' za' všetky:' Spoločnosť' BMW' uvádzala' svoj' automobil' na' trh'

prostredníctvom' billboardu,' na' ktorom' produkt' ani' nie' je' zobrazený.' Na'

zábere' Uwe' Duettmanna' stoja' zamestnanci' spoločnosti , ' ktorí' dlaňami'

naznačujú' siluetu' nového' typu' vozidla' BMW.' Fotografia' je' len' doplnená'

sloganom' Wir' kennen' ihren' BMW' (poznáme' vaše' BMW)' a'logom'

spoločnosti . '

'
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'
Obr . &4 & t &U . &Duettmann&– &b i l lboard &pre &BMW&(6) &

&

Určite'známou'sa'vďaka' imidžu'svojej'kampane'stala'Absolut'vodka,'ktorú'

by' sme' mohli' nazvať' Absolut' čokoľvek.' Na' jej ' plagátoch' sa' takisto'

nenachádza' samotný' produkt, ' ale' vždy' nejaký' predmet, ' alebo' jav, ' ktorý'

pripomína' štylizovanú' fľašu' vodky' Absolut. ' Tak' vznikli ' plagáty' Paula'

Wakefielda,' Vincenta' Dixona' a' Serge' Pauleta:' Absolut' Rome,' Absolut'

Vladivostok,' Absolut' Amsterdam,' Absolut' Purity, ' Absolut' Obsession,'

Absolut'Space'a'iste'by'sa'nám'v'pamäti'vynorili 'aj 'mnohé'iné.'

'
Obr . &5 &a , &b , & c & t &P lagáty &Absolut &vodka &(6) &

'

Takýmto'spôsobom'si'však'môžu'dovoliť'komunikovať'najmä'silné'značky,'

ktorých' imidž,' meno' a'produkty' sú' už' všeobecne' známe.' Ťažko' si'
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predstaviť' takúto' imidžovú' kampaň' pri' značke,' ktorej' produkt' nie' je' na'

trhu'vôbec'známy.'

'

Toscani-s -svojrázny-fenomén '

Oliviero'Toscani' je' známa' osobnosť' a'napísalo' sa' už' o'ňom' veľa. ' Jeho'

nekonvenčný' a'nekonformný' prístup' k'reklame' a'k'reklamnej' fotografii ' je'

natoľko' výrazný,' že' v'deväťdesiatych' rokoch' spôsobil ' v'reklamnej' branži'

takmer' „revolúciu“' a'ak' nie' práve' revolúciu, ' celkom' určite' „palácový'

prevrat“. ' Svojou' koncepciou' reklamy' pre' značku' BENETTON' šokoval, '

provokoval. ' Bol' obdivovaný' a'zatracovaný' zároveň.' Vo' svojej' knihe'

Reklama' je' navoňaná' zdochlina' píše, ' že' chcel' otvoriť' norimberský' proces'

s'reklamou.' Obvinil ' ju' z'jedenástich' zločinov:' nesmierneho' plytvania'

prostriedkami,' spoločenskej' neužitočnosti , ' klamstva,' podnecovania'

nekalých'myšlienok,'zbožšťovania'hlúposti , 'výlučnosti'a'rasizmu,'krádeže,'

zo' zločinov' proti' rozumu,' občianskemu' mieru,' jazyku' a'tvorivému'

mysleniu.' Bojuje' proti' umelosti' a'neprirodzenosti' zabehnutej' reklamy,'

proti' jej 'vyzdvihovaniu'konzumného'štýlu'života. ' '

V'čom' teda' spočíva' koncepcia' Toscaniho' kampaní' pre' BENETTON' a'jej '

úspech?' Toscani' tvorí' a'tiež' používa' fotografie' z'oblasti ' dokumentu'

a'reportáže' od' iných' autorov.' Vyberá' si ' motívy' so' sociálnou' tematikou'

poukazujúcou' na' závažné' spoločenské' a'často' tabuizované' problémy'

(vojna,' rasizmus,' AIDS,' ekológia). ' Takéto' fotografie' sa' dovtedy' skôr'

objavovali ' ako' dokumentárne' zábery' na' ilustráciu' žurnalistických'

článkov,'v'galériách,'prípadne'na'fórach'zaoberajúcich'sa'týmito'pálčivými'

problémami' ľudstva' a'v'sociálnej' reklame.' Nie' však' v'komerčnej' reklame.'

A'to' práve' Toscani' robí, ' spája' dokumentárne' fotografie' aktuálnych'

problémov's'obchodnou'značkou'BENETTON.'

Provokatívnosť' a'šok' z'Toscaniho' kampaní' sa' tak' teda' nesie' v'dvoch'

rovinách.' Človek' má' vo' všeobecnosti' tendenciu' zatvárať' oči' pred'

problémami' sveta, ' zvlášť, ' ak' si ' myslí , ' že' sa' ho' tieto' problémy'

bezprostredne' nedotýkajú. ' Toscani' tieto' problémy' vyťahuje' na' svetlo'

sveta, ' umiestňuje' ich' na' billboardy,' plagáty' a'inzeráty' v'časopisoch'

a'novinách,' čiže' do' médií , ' s'ktorými' sme' každodenne' konfrontovaní'
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a'ktoré' môžeme' len' veľmi' ťažko' prehliadať. ' Takýmto' spôsobom' ukazuje'

reportážne' a'dokumentárne' fotografie' sveta, ' udalostí , ' ľudí'

s'problematickou' tematikou' aj' tým,' ktorí' ich' doteraz' nechceli ' vidieť, '

prípadne' sa' o'celospoločenské' a'globálne' problémy' nezaujímali . ' Otvára'

ľuďom'oči, 'núti'zastaviť'sa, 'zamyslieť. '

Druhou' rovinou' provokatívnosti' je' to, ' že' tak' robí' v'spojení' s'obchodnou'

značkou' BENETTON.' Je' preto' obviňovaný' z'cynizmu,' zo' zneužívania'

umierajúceho' na' AIDS' na' komerčné' účely, ' hyenizmu' a'nedostatku'

rešpektu.' '

'

'
Obr . &6 & t &D . &K irby &– & fotograf ia &umierajúceho &na &AIDS &(5) &

&

Dalo' by' sa' oponovať,' že' bez' spojenia' so' silnou' obchodnou' značkou' by'

nikdy' nemohol' prezentovať' tieto' posolstvá' takým' spôsobom' –' teda'

prístupným'širokému'publiku.'

'„Reklama& je& komunikačné& pôsobenie& s&cieľom& vyvolať& kúpu& či & predaj&

výrobku,& služby, & resp. &aj &osvojenie& si &myšlienky“. ' (HORŇÁK,2003)'A'tu'by'sa'

zrejme' dali ' chápať' Toscaniho' reklamy' ako' viacvrstvové,' pretože' nielen'

primárne' prezentujú' nejaký' tovar, ' ale' ponúkajú' prijímateľovi' aj ' sociálny'

pohľad' na' tému,' ktorú' zobrazujú.' Na' prvý' pohľad' toto' zobrazenie' vôbec'

nesúvisí' s'produktmi'BENETTONU,' avšak' sotva'možno' tieto'prvky'od' seba'

oddeliť, ' pretože' Toscani' vyjadril ' v' ' knihe' „Reklama' je' navoňaná'

zdochlina“' názor, ' že' ak' firmy' zarábajú' obrovské' peniaze, ' je' ich'
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povinnosťou' chovať' sa' spoločensky' zodpovedne.' Naznačoval' teda,' že' aj '

firma'BENETTON'by'sa'mala'správať'navonok'zodpovedne'a'sociálne.'

Paradoxom' je, ' že' nový' Toscaniho' pohľad' na' reklamu' napodobňujú'

a'kopírujú' aj' iní' tvorcovia, ' proti' čomu' Toscani' na' začiatku' v'reklame'

bojoval. 'Ale'to'je'zrejme'osud'všetkých'novátorov,'ktorí'by'boli 'skôr'hodní'

nasledovania, 'ako'kopírovania'a'vykrádania. ' '

Toscani' síce' prestal' pracovať' pre' firmu' Benetton,' neprestal' však' šokovať'

svojou'reklamou.'Nie'však'už'svojim'inovatívnym'prístupom.'Mohli'by'sme'

povedať,' že' ostáva' verný' duchu' svojej' koncepcie' známej' zo' začiatku'

deväťdesiatych' rokov.' Na' jeseň' roku' 2007' pripravil ' fotografie' na' kosť'

vychudnutého'nahého'dievčaťa'pre'taliansku'módnu'spoločnosť'Noalaita. '

'

'
Obr . &7 & t &O . &Toscani &– &b i l lboard &No &anorex ia &(4) &

'

Táto' kampaň' si' vyslúžila' uznanie' tvorcov' a'dizajnérov' z'oblasti ' módy'

preto, ' že' otvorene' a'doslova' v'plnej' nahote' poukazuje' na' problém'

anorexie' v'modelingu,' ktorý' sa' následne' prenáša' na' časť' ženskej'

populácie' najmä' v'období' dospievania. ' Ako' to' však' u'Toscaniho' poznáme,'

opäť'má' aj' svojich' odporcov' –' časť' odborníkov' varuje, ' že' fotografie'môžu'

chorobu' ešte' viac' podporiť. ' Podľa' endokrinológa' Fabrizia' Jacoangeliho'

ťažko' jednoznačne' posúdiť, ' že' by' mohli' forografie' medzi' anorektičkami'

vyvolať' akúsi' "súťaž", ' kto' sa' žene' na' fotografiách' najviac' priblíži . '

Reklamné' fotografie' talianskej' odevnej' firmy' Noalaita, ' sa' objavili ' na'

billboardoch' po' celom' Taliansku.' Okrem' nahej' vychudnutej' dievčiny' a'

názvu'firmy'je'na'nich'slogan:'No'anorexia. '
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K'fotografii ' umierajúceho' na' AIDS,' na' billboarde' BENETTONU' sa'

vyjadrovali ' rodičia' zosnulého' v'tom' zmysle, ' že' ich' umierajúci' syn' bojoval'

za' to, ' aby' bol' svet' informovaný' o'chorobe' AIDS' a'o'tom' ako' chorobe'

predchádzať. 'Vďaka'fotografii 'a'kampani'sa'mu'to'podarilo. ' '

Podobne' sa' ku' kampani' spoločnosti' Noalaita' vyjadrila' francúzska' herečka'

Isabelle' Caro,' ktorá' pre' Toscaniho' pózovala:' „Myslela& som,& že& by& to&mohla&

byť& šanca,& ako& použiť&moje& trápenie& na& sprostredkovanie& správy& a& napokon&

ukázať, & čo& znamená& anorexia& a& poukázať& na& nebezpečenstvo, & ku& ktorému&

vedie&–&smrť.“ ' '

I 'na' týchto' príkladoch' môžeme' vidieť, ' že' Toscaniho' reklamné' fotografie'

a'kampane' nie' sú' len' obyčajnou' reklamou,'stále' provokujú' a'svet' sa' pýta. '

Inak'by'takéto'vyjadrenia'zrejme'neboli 'nutné.' '

Nech' je' ako' chce,' Toscani' sa' svojím' prístupom' k'používaniu' fotografie'

nezmazateľne' priradil ' do' siene' slávy'marketingovej' komunikácie' k'takým'

menám'ako'Barnum,'Kottler, 'Ogilvy, 'atď.'

'

Záver- '

Fotografiu' v'reklame' nemôžme' oddeliť' od' fotografie' všeobecne,' musíme'

ju' však' zároveň' zahrnúť' do' špecifického' prostredia' tvorby' reklamných'

a'propagačných'prostriedkov.'Z'toho' teda'vyplýva,' že' fotografia'v'reklame'

využíva' tradičné' technické' a'tvorivé' postupy,' ktoré' sa' s'ohľadom' na'

konkrétnu'reklamnú''kampaň'podriaďujú'tomuto'cieľu. '

Digitálna' manipulácia' fotografie' je' takisto' súčasťou' tohto' procesu' a'je'

teda' rovnoprávnym' technickým' a'kreatívnym' prostriedkom' pri' realizácii '

reklamnej'kampane.'

Reklamná' fotografia' nikdy' nie' je' použitá' samostatne.' Zväčša' na'

prijímateľa' pôsobí' v'súbehu' s'ďalšími' časťami' obrazovej' a'textovej'

koncepcie' marketingovej' komunikácie' a'to' najmä' logom,' reklamným'

sloganom' prípadne' textom.' Výnimku' tvorí' snáď' len' koncept' využitia'

fotografie' Oliviera' Toscaniho' v'reklamných' kampaniach' spoločnosti'

Benetton.' Mnohé' z'týchto' fotografií ' nesú' v'sebe' výrazné' emocionálne'

posolstvo' a'podtext' apelujúci' na' morálne' postoje' ľudí' a' až' v'spojení'
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s'logom' Benetton' a'sloganom' UNITED' COLORS' OF' BENETTON' sa' stávajú'

súčasťou'reklamnej'kampane.' '

Môže' sa' tiež' stať, ' že' oko' skúsenejšieho' a'šikovnejšieho' prijímateľa' si '

dokáže'vyabstrahovať' fotografiu' z'celkového' reklamného'komunikátu' tak,'

že'posudzuje' jej ' výtvarné,'prípadne'umelecké'kvality'bez'ohľadu'na' to, ' čo'

propaguje. ' '

Nielen' so' zreteľom' na' príslovie' použité' v'úvode' považujem' prínos'

fotografie' v'marketingovej' komunikácii ' za' významný.' Vo' vizuálnom'

prostredí' dnešných' inzerátov,' letákov,' plagátov,' billboardov' a'ďalších'

tlačových' a'tlačených' propagačných' prostriedkov' plní' fotografia' vždy'

jednu,' prípadne' niekoľko' zo' svojich' funkcií: ' informatívnosť, ' emotívnosť, '

provokatívnosť, ' tvorí' imidž,' ktoré' sa' však' vždy' podriaďujú' funkciám'

samotnej' reklamy,' respektíve' tieto' funkcie' vhodne' dopĺňajú' a'to' treba'

mať'na'zreteli 'a'zužitkovať'pri'tvorbe'reklamnej'fotografie. -

-
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Vybrané-kapitoly-corporate-identity-
Selected-chapters-of-corporate-identity-
-
Mgr.&Kristína&Zelenáková&
'
Abstrakt:'Corporate' identity' je'v'dnešnej'dobe'už'samozrejmosťou'pre'väčšinu'firiem.'

Má'nesmierne'dôležitý'význam'pre'marketing'–' je'ním' jednotná'prezentácia' inštitúcie'

na' verejnosti' s'cieľom' jej' spoľahlivej' identifikácie,' respektíve' odlíšenia' od' iných'

subjektov.' Práca' opisuje' jednotlivé' druhy' corporate' identity,' jej' subsystémy,' stručnú'

históriu'a'vývojové'štádiá.'

Kľúčové-slová:-firemná'identita,'firemná'komunikácia,'firemný'dizajn,'firemná'kultúra,'

produkt-

-

Abstract:'Corporate'identity'is'nowadays'very'common'for'many'companies.'It'has'an'

extremely'important'place'in'marketing,'that'is'a'uniform'presentation'of'institution'to'

public'so'it'can'be'identified'and'distinguished'from'others'subjects.'The'work'describes'

different' types' of' corporate' identity,' its' subsystems,' brief' history' and' developmental'

stages.'

Keywords:' corporate' identity,'corporate'communications,'corporate'design,'corporate'

culture,'produkt'

'

Úvod-

Osobité' postavenie' medzi' aktivitami' marketingovej' komunikácie' má' určite'

corporate' identity' (CI).'Ostatné'aktivity,'ako'napríklad'reklama'public' relations,'direct'

marketing,'sponzoring'atď.,'totiž'spája'fakt,'že'ide'o'šírenie'informácií.'Odlišuje'ich'buď'

charakter,'respektíve'špecifiká'prenosu'informácií'alebo'cieľ'aktivity.'Corporate'identity'

má'nesmierne'dôležitý' význam'pre'marketing.'A'to' jednotnú'prezentáciu' inštitúcie'na'

verejnosti's'cieľom'jej'spoľahlivej'identifikácie,'respektíve'odlíšenia'od'subjektov.'Patrí'

sem'aj'starosť'o'imidž'firmy,'atď.''

Corporate'identity'firme'udáva'akúsi'uniformitu,' jednotnosť.'Celá'marketingová'

komunikácia' firmy' či' už' ide' o'public' relations' alebo' reklamu' sa' musí' zjednotiť.'

Budúcnosť' trhovej' ekonomiky' si' bez' corporate' identity' nemožno' predstaviť.'

Starostlivosť' o'imidž' firmy,' respektíve' o'firemné' konštanty' sa' neskončí' navrhnutím'
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a'vypracovaním' dizajn' manuálu,' ale' je' nevyhnutné,' aby' táto' aktivita' bola' pravidelná'

a'prispôsobovala'sa'aktuálnym'otázkam'a'problémom.''

-

Corporate-identity'

Vo' Veľkom' slovníku' cudzích' slov' z'roku' 1997' tento' výraz' ešte' nie' je'

zaznamenaný.' Je' tu' zachytený' len' výraz' corporation' a'vysvetľuje' ho' ako' obchodnú'

spoločnosť'podľa'amerického'práva.'

Identitu' charakterizuje' ako' totožnosť,' rovnakosť,' ale' aj' ako' úplnú' zhodu' alebo'

súlad.' Slovo' korporácia' je' zachytené' aj' v'Krátkom' slovníku' slovenského' jazyka' z'roku'

1997'a'je'vysvetlené'ako'združenie,'spolok.'Identita'je'definovaná'v'dvoch'významoch:'1.'

totožnosť,' rovnakosť' alebo' zhodnosť' vo' všetkých' vlastnostiach,' 2.' konkrétna,' ničím'

nezameniteľná'podstata,'ktorou'sa'od'seba'odlišujú'jednotlivci,'ale'aj'spoločenstvá.''

' Pri'zjednodušení'môžeme'charakterizovať'corporate'identity'ako'jednotný'obraz'

firmy,' organizácie,' ale' aj' inštitúcie.' Tento' obraz' tvorí' celý' rad' prvkov' a'subsystémov'

a'má' svoje' funkcie' a'ciele.' Jednoznačne' identifikovateľné' a'nezameniteľné' aktivity'

smerom'k'verejnosti,'ale'aj'dovnútra'firmy'sú'hlavnou'podstatou'corporate'identity.''

S'prejavmi' corporate' identity' sme' sa' síce' stretávali' už' v' minulosti,' za' nástroj'

strategického' manažmentu' ' a'marketingu' je' považovaná' len' posledné' desaťročia.'

V'teoretickej' oblasti' púta' pozornosť' odborníkov' nielen' ekonomického' zamerania,'

pretože' sa' stáva'neodmysliteľnou'súčasťou' teórie'marketingovej'komunikácie.'V'praxi'

sa'rovnako'začína'tiež'dostávať'do'popredia.'Pomaly'sa'začína'formovať'názor,'že'firma,'

ktorá'chce'byť'úspešná'a'pôsobiť'dlhodobejšie'na'trhu,'nemôže'fungovať'bez'corporate'

identity.''

Tejto'teórii'venujú'pozornosť'najmä'veľké'firmy,'či'nadnárodné'koncerny,'ktoré'

majú' centrály' v'materských' krajinách' s'fungujúcou' ekonomikou' a'zavedenou' teóriou'

corporate' identity' v'praxi.' Corporate' identity' prinášajú' do' svojich' pobočiek,'

zastupiteľstiev,'prípadne'dcérskych'spoločností'na'Slovensku.'Problematikou'corporate'

identity'sa'postupne'začínajú'zaoberať'stredné'a'menšie'firmy,'ale'aj'domáce'inštitúcie'

a'organizácie.' Corporate' identity' sa' stáva' rovnako' neodmysliteľnou' súčasťou'

kultúrnych' inštitúcií,' neziskových' organizácií' a'preniká' aj' tam,' kde' sa' združujú' ľudia'

s'cieľom'vykonávať'nejaké'aktivity.''
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História--
Prejavy'corporate'identity'môžeme'vidieť'už'v'počiatkoch'civilizácie,'v'odlišnosti'

kmeňov,' v' ich' spôsobe' života' alebo' výrobe' charakteristických' produktov.' V'staroveku'

nachádzame' prejavy' podobného' zamerania,' napríklad' pri' činnosti' armády' a' nielen'

použitie'uniforiem,'ale'aj'druhy'zbraní,'spôsob'vedenia'boja'atď.''

Až' v'novodobých' dejinách' sa' objavil' pojem' corporate' identity,' po' prvýkrát' asi'

pred' 30' rokmi' v'Spojených' štátoch' amerických.' Začiatkom'20.' storočia' Peter' Behrens'

tvrdil,' že' „pre' úspech' v'podnikaní' je' nutné' vyjadriť' svoju' jedinečnosť,' kontrast' proti'

konkurencii,' odlišnosť.'Takéto' znaky'dosiahneme'vytvorením'originálneho'vizuálneho'

výrazu,' ale' i'charakteristickými' prvkami' firemnej' kultúry' a'firemnej' komunikácie“'

(Burčík,'1996,'s.21).'-Hovoril'o'jednotných'záväzných'pravidlách'hry'v'rámci'spoločnosti'

(firemná' architektúra,' štýl' vedenia,' reklama,' dizajn' produktov,' pracovná' atmosféra,'

oblečenie'pracovníkov'a'pod.).'

Behrens'síce'sformuloval'princípy'pre'širšie'chápanie'corporate'identity,'napriek'

tomu' jeho' koncepcia' nenašla' širšiu' odozvu.'' Do' sedemdesiatych' rokov' 20.' storočia'

prevládalo'chápanie'corporate'identity'len'ako'vizuálnej'prezentácie'firmy,'organizácie'

či'inštitúcie.''

Ďalší' vývoj' obsahu'pojmu'corporate' identity'ovplyvnili'Nemci'Birkigt' a'Stadler.'

Spájali' už' stratégiu' firmy' s'komunikáciou' v'širšom' zmysle.' „Vyzdvihovali' plánovanú'

a'funkčnú' sebaprezentáciu' firmy' dovnútra' i'navonok,' založenú' na' akceptácií' filozofie'

firmy.'Za'najcharakteristickejšie'zložky'corporate' identity'považovali'nielen'symboliku'

firmy,'firemnú'komunikáciu,'ale'aj'firemné'správanie“'(Burčík,'1996'a,'s.21).-

Postupne'vznikajúce'teórie'rozšírili'corporate'identity'o'stratégiu'firmy'a'celkové'

poslanie'firmy.''

Vývojové-štádia-CI-
Poznáme' päť' vývojových' etáp' pojmu' a'obsahu' corporate' identity.'

Z'chronologického'hľadiska'môžeme'hovoriť:'

Prvé' obdobie,' tradičné,' sa' začína' v'dvadsiatych' rokoch' 20.' storočia' a' 'kládol' sa'

v'ňom'dôraz'na'podnikovú' filozofiu' a'obojsmerné'podnikové' správanie'–' smerom'von'

k'verejnosti' a'smerom' dnu' k'zamestnancom.' Identita' bola' založená' na' osobnosti'

podnikateľa' a'často' pôsobila' ešte' po' jeho' odchode' z'firmy,' ako' to' bolo' napríklad' pri'

Henry'Fordovi,'či'Tomášovi'Baťovi.'
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Značkovo' –' technické' obdobie,' druhé' obdobie' corporate' identity' spadá' do'

tridsiatych'a'štyridsiatych'rokov'20.'storočia.'V'tomto'období'sa'prihliadalo'na'identitu'

podniku,' predovšetkým' prostredníctvom' identity' značky.' Išlo' už' o'profesionálne'

tvorené' značky' s'cieľom' získať' čo' možno' najväčšiu' dôveru' u'zákazníka.' Dôveru'

budovala'aj'stála'kvalita'produktu,'spôsob'úpravy,'identické'balenie,'ale'i'tvorba'cien.'

Tretie' obdobie,' obdobie' dizajnu,- spadá' do' päťdesiatych' až' sedemdesiatych'

rokov.'Pre'toto'obdobie'je'charakteristické,'že'práve'nové'produkty'a'ich'grafický'dizajn'

tvorili' akúsi' základňu' pre' vznik' obrazu' firmy' a'jej' odlišnosť' od' konkurencie.' V'tomto'

období'sa'corporate'identity'chápala'aj'ako'vnútorný'štýl'firmy.'

Pozičné' obdobie,' štvrté' v'poradí,' možno' zaradiť' do' polovice' osemdesiatych'

rokov' 20.' storočia.' Prejavovalo' sa' práve' rastom' hodnoty' firemnej' identity' ako'

prostriedku'na'posilnenie'pozície'podniku'aj's'ohľadom'na'jeho'konkurencieschopnosť.'

Tu' už' možno' hovoriť' o'integrovanej' marketingovej' komunikácii,'procese' formulácie'

a'implementácie' marketingovej' stratégie.' Práve' priemyselný' dizajn' a'manažment'

firemnej'identity'sa'stali'ich'súčasťou.''

V'súčasnosti' prežívame' strategické' obdobie,' pre' ktoré' sú' charakteristické' dve'

skutočnosti:' odlišuje' sa' podniková' identita' od' firemného' imidžu' a'do' obsahu' pojmu'

podniková' identita' sa' vniesli' identifikačné' znaky' firmy' –' poslanie,' krédo,' filozofia,'

kultúra,'komunikácia,'správanie'a'v'neposlednom'rade'vizuálny'obraz'firmy.''

Pre' deväťdesiate' roky' je' charakteristické,' že' priniesli' všeobecné' rozšírenie' corporate'

identity'vo'virtuálnom'priestore'prostredníctvom'internetu'a'multimediálnych'aplikácií'

(Jaššo,'2001'b,'s.'30a31).-

'

Obsah-pojmu-corporate-identity-
Obsah' pojmu' corporate' identity' je' často' charakterizovaný' rozdielne.' Meffert'

rozdeľuje'tieto'interpretácie'do'štyroch'základných'skupín.''

Prvú' skupinu' tvorí' orientácia' na' dizajn.' Uprednostňujú' sa' formálne' prejavy'

corporate' identity,' teda' najmä' vizuálna' prezentácia' firmy' a'jej' vizuálny' štýl' a' názov'

firmy,' jej' logo,' balenie,' podnikové' farby,' dizajn' výrobkov,' ale' aj' personálne' inzeráty,'

firemná'architektúra,'propagácia'imidžu'a'firemné'tlačoviny.'

Orientáciu'na'vedenie'predstavuje'druhá'skupina.'Tento'druh'prístupu'znamená'

riadenie' centrálneho' podniku' s'orientáciou' na' identitu.' Jej' cieľom' je' vytvorenie'

jednotného' vedenia' tak,' ' aby' sa' kľúčoví'manažéri,' ale' aj' všetci' zamestnanci' stotožnili'
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s'podnikom.' Corporate' identity' je' tu' chápaná' ako' nástroj' riadenia' všetkých' procesov,'

vytvárania' a'presadzovania' vôle,' v'záujme' dosiahnuť' cieľové' konformné' správanie'

zamestnancov.'V'rámci'utvárania'vôle'má'práve'corporate'identity'vytvoriť'konsenzus.'

Pri'presadzovaní'vôle'potom'pôsobí'ako' faktor' integrácie' tým,'že'podporuje'utváranie'

vlastného'vedomia'tak,'aby'viedlo'k'identifikácii'spolupracovníkov's'podnikom.'

Tretiu'skupinu'reprezentuje'skupina'orientovaná'na'stratégiu.'Corporate'identity'

chápe' ako' základnú' stratégiu' komunikačnej' politiky,' alebo' kompletnej' podnikovej'

politiky.' V'zmysle' komunikačnej' stratégie' slúži' výhradne' jednému' ladeniu' všetkých'

jednotlivých' komunikačných' opatrení.' Na' podnikovej' strategickej' úrovni' vytvára'

corporate'identity'základ'pre'všetky'interné,'ale'aj'externé'podnikové'aktivity.''

Orientáciu' na' plánovanie' predstavuje' štvrtá' skupina,' a'to' najrozsiahlejšia' zo'

všetkých' prístupov.' Corporate' identity' chápe' ako' operatívny,' strategický,' iteratívny,'

dynamický' plánovací' proces,' ktorý' koordinuje' prejav,' spôsoby' správania,' aj' aktivity'

podniku'vo'vnútorných'i'vonkajších'vzťahoch'na'základe'jednotnej'koncepcie'(Meffert,'

1996,'s.'98a99).'

V'súčasnosti'existuje'viacero'definícií'tohto'novodobého'odborného'pojmu,'ktoré'

sa'v'značnej'miere'zhodujú,'avšak'nájdu'sa'v'nich'aj'isté'rozdiely.'

' Definícia' podnikovej' identity' podľa' Prachára' je' „označenie' celého' súboru'

prostriedkov' a'aktivít,' ktoré' chcú' rozšíriť' povesť' o'podniku,' výrobku' alebo' službe.'

Patria' tu' napríklad' public' relations' (vzťahy' s'verejnosťou),' imidž,' pričom' sa' osobitne'

zdôrazňujú' niektoré' z'ich' prvkov,' ako' napríklad' názov' podniku' a'výrobku,' ochranná'

známka,' písomnosti,' vizitky...' Jednoducho' všetko,' čo'môže' podporiť' pozitívnu'mienku'

o'podniku,'výrobku,'organizácii,'službe,'prípadne'aj'o'štáte'(Prachár,'1993,'s.265).'

Horňák'charakterizuje'corporate'identity'ako'jednotnú'prezentáciu'inštitúcie'na'

verejnosti,' ktorej' cieľom' je' spoľahlivá' identifikácia' firmy,'značky,' tovaru' a'ich'

nezameniteľnosť' s'inou' inštitúciou.' Ako' súčasť' public' relations' sa' usiluje' v'konečnom'

slede' o'vytvorenie' pozitívnych' vzťahov' medzi' firmou' a'verejnosťou,' je' podnikovou'

filozofiou,'stratégiou'(Horňák,'2003,'s.'48).'

' Podľa'lexikónu'Public'relations'a'corporate'identity'predstavuje'hlavnú'stratégiu'

podniku.' Je' tiež' sociálnou' technikou' pre' založenie,' rozvoj' a'stabilizáciu' organizácií.'

Corporate' identity' disponuje' určitým' súčtom' vlastností' a'spôsobov' prezentácie,' ktoré'

spojujú' určitú' organizáciu' a'súčasne' ju' od' inej' odlišujú.' O'corporate' identity'môžeme'

povedať,'že'je'zmyslom,'aj'formou'určitej'organizácie'(Pflaum,'Piepper,'1990,'s.69).-
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Kotyzová' chápe' corporate' identity' ako' „komplexný' obraz' firmy' utváraný' na'

základe' jej' filozofie,' histórie,' súčasnosti,' perspektívy,' definovaný' hlavnou' stratégiou'

firmy'a'zahrňujúci'jednotný'vizuálny'štýl'firmy,'jednotný'spôsob'komunikácie,'jednotnú'

firemnú'kultúru'a'ovplyvňovaný'firemnou'ponukou'(produktom)'(Kotyzová,'1995,'s.'3a

4).'

Ako' je' zrejmé' z'uvedených' definícií' podstatu' corporate' identity' chápu' autori'

takmer'zhodne,'len'v'čiastkových'charakteristikách'a'najmä'definovaní'prvkov'a'zložiek'

sa' mierne' rozchádzajú.' Väčšina' definícií' chápe' corporate' identity' ako' strešný' pojem,'

ktorému'sú'podriadené'všetky'aktivity.'Len'definícia'Horňáka'chápe'corporate'identity'

ako' súčasť' public' relations.' Takýto' prístup' je' však' v'rozpore' s'naším' pohľadom' na'

problematiku,' ktorý' klasifikuje' public' relations' len' ako' jednu' z'disciplín' corporate'

communications'–'subsystému'corporate'identity.''

Nášmu' chápaniu' sú' najbližšie' posledné' dve' charakteristiky,' ktoré' zdôrazňujú'

špecifickosť' firmy' ' v'jej' podstate' a'nielen' jej' odlíšiteľnosť' od' iných.' My' teda' budeme'

chápať'corporate'identity'ako'komplexný'obraz'firmy.'

'

Tento'komplexný'obraz'firmy'je:''

a definovaný'hlavnou'stratégiou'firmy;'

a utváraný'na'základe'jej'filozofie,'histórie,'súčasnosti'a'perspektívy;'

a zahrňujúci' jednotný' vizuálny' štýl' firmy,' jednotný' spôsob' komunikácie,' aj'

jednotnú'firemnú'kultúru;''

a ovplyvňovaný'firemnou'ponukou'(produktom);''

(Kotyzová,'1995,'s.'3a4).'

'

Z'predchádzajúcich'charakteristík'je'zjavné,'že'corporate'identity'je'čosi,'čo'je'vo'

firme' samotnej' a'nie' je' dodané' zvonku.' Vytváranie' corporate' identity' nie' je' živelné,'

naopak' jej' základ' pochádza' zvnútra' firmy.' Je' to' postupný' a' dlhodobý' proces,' riadený'

zhora'a'jeho'výsledky'sú'záväzné'pre'všetkých'pracovníkov.''

Podľa'Foreta'hlavný'význam'corporate'identity'pre'riadenie'podniku'a'všetkých'

jeho'aktivít'spočíva:''

a v'komplexnosti' a'systémovosti' jej' vytvárania'–' to' znamená,' že' identita'by'mala'

vychádzať' zo' znalosti' vnútornej' štruktúry' firmy,' z' jej' vzniku' a'genézy,' hodnôt,'

postavenia,'cieľov'a'v'neposlednom'rade'z'vízie;'
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a v'prezentácii'firemnej'originality,'špecifickosti'a'jedinečnosti;'

a v' stabilnom' dlhodobom' pôsobení' dnu' aj' von,' čo' dodáva' firme' dôveryhodnosť,'

voči' vlastným' zamestnancom,' aj' vonkajším' cieľovým' skupinám' verejnosti'

a'potenciálnym'záujemcom;'

a v'zdôrazňovaní'kľúčového'postavenia'zákazníka;'

a v' referenčnom' rámci' všetkých' aktivít,' ktorým' práve' identita' dodáva'

zrozumiteľnosť' a'interpretovateľnosť' pre' konečných' príjemcov' (segmenty'

verejnosti);'

a v' integrite' a'stotožnení' sa' zamestnancov' a'spolupracovníkov' s'firmou,' aj'

v'prestíži'a'atraktivite'pre'nových'záujemcov;'

a v' jednotnom' vizuálnom' štýle,' ktorý' uľahčuje' a'zefektívňuje' komunikáciu'

a'propagáciu'firmy;'(Foret,'2000,'s.'29).'

Význam-corporate-identity-
Corporate' identity' má' pre' podnik' praktický' význam,' pretože' sa' stáva' jedným'

z'rozhodujúcich' faktorov' podnikateľského' úspechu' a'spotrebiteľskej' akceptácie.'

Zákazník'sa'často'podľa'nej'rozhoduje'pri'nákupe'produktu'či'služby.'Práve'corporate'

identity'mu'pomáha'jednoznačne'definovať'firmu's'jej'charakteristickými'črtami,'odlíšiť'

ju' od' iných.' V'súčasnosti' je' to' veľmi' dôležitý' fenomén,' pretože' v'podstate' môžeme'

hovoriť' o'nasýtenosti' trhu' vo' väčšine' odvetví.' Navyše' sa' na' trhu' vyskytuje' viacero'

produktov' porovnateľnej' kvality' za' porovnateľné' ceny,' a'tak' corporate' identity'môže'

nákupné'rozhodovanie'posunúť'zreteľným'smerom.'

V'publikácii' Firemný' imidž' definujú' autorky' ciele' corporate' identity' ako'

„budovanie' pozitívneho' imidžu,' budovanie' pozitívnej' firemnej' kultúry,' identifikácia'

zamestnancov's'podnikom,'zladenie'vnútorného'a'vonkajšieho'obrazu' firmy,'vyvolanie'

pocitu'istoty'a'dôvery'voči'firme“'(Čihovská,'Hanuláková,'Lipianska,'2001,'s.'71).'

Skutočne' cieľom' corporate' identity' je' budovať' pozitívny' imidž' firmy' na'

verejnosti.' Práve' imidž' je' výsledkom' pôsobenia' všetkých' súčastí' corporate' identity.'

Vytvára' predpoklad' pre' úspešné' fungovanie' organizácie,' pre' lojalitu' zákazníkov,' aj'

zamestnancov.'Môže'podržať'firmu'v'nepriaznivom'období,'v'krízovej'situácii'a'pod.''

'

Ciele' corporate' identity' by' sa' mali' naplniť' prostredníctvom' funkcií' corporate'

identity.''

Meffert'ich'definuje'takto:'
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a Informačná'a'komunikačná' funkcia'–' zásadná' funkcia'pri' vytváraní'dôvery'voči'

podniku.' Sprostredkúva' informácie' smerom' dnu' –' k'zamestnancom' a'smerom'

von'–'k'verejnosti.'

a Funkcia' budovania' imidžu' –' je' veľmi' úzko' prepojená' s'prvou' funkciou.'

Posilňovanie' imidžu' vedie' k'vzniku' sympatií' voči' podniku' a'stabilizuje' jeho'

vzťahy's'relevantnými'skupinami'verejnosti.'

a Funkcia' ovplyvňovania' vzťahov' –' spočíva' v'priaznivom' pôsobení' identity' na'

vzťahy' medzi' zamestnancami' navzájom,' ale' aj' na' vzťahy' medzi' podnikom'

a'skupinami'verejnosti.'

a Integračná'funkcia'–'vyúsťuje'do'synergického'efektu,'ale'rovnako'aj'optimalizuje'

marketingový' výkon' tak,' že' dostáva' do' súladu' marketingové' ciele'

a'marketingové'nástroje'(Meffert,'1996,'s.'99a100).'

Druhy-corporate-identity-
Z'podstaty' corporate' identity' vyplýva' jej' špecifickosť' pre' každý' jednotlivý'

konkrétny' výskyt.' Existujú' všeobecné' črty' a'charakteristiky' a'podľa' ich' špecifického'

zoskupenia'môžeme'hovoriť'o'troch'typoch'corporate'identity.'

Firemná' identita' môže' byť' monologická,' značková' a'delegovaná,' ktorá' je' tiež'

označovaná'ako'podriadená.'

Monologická' identita' –' organizácia' predstavuje' celok' a'pre' všetky' jej' aktivity'

používa' identické' formy.' Filozofia' je' založená' na' presadení' jedného' spoločného'

posolstva' pre' všetky' aktivity.' Zárukou' pre' serióznosť' je' meno' firmy' a'jej' dobrá'

reputácia.' Jednotným' vizuálnym' štýlom' sa' dôsledne' odlišuje' od' konkurencie.' Táto'

identita' je' typická' pre' organizácie,' podnikajúce' v'jednom' odbore,' alebo' v'navzájom'

súvisiacich' odboroch.' Je' založená' na' jednoduchom' posolstve,' ktoré' by' malo' byť'

zrozumiteľnejšie'a'jasnejšie'ako'niekoľko'rozličných'posolstiev,'napríklad'Tatra'banka.'

Značková' identita' –' budovanie' silnej' značky' a'pokrytie' produktového' trhu'

väčším' množstvom' produktov' jednej' značky' a' ide' prevažne' o'štandardné' produkty,'

ktoré'pod'hlavičkou'známej'značky,'identického'balenia'i'náležitej'reklamy'majú'osloviť'

zákazníkov' s' pozitívnymi' skúsenosťami.' Práve' budovanie' silnej' značky' patrí'

k'najúčinnejším' spôsobom' ako' podporiť' produkt.' Zacielený' na' skupinu' spotrebiteľov'

upevňuje' postavenie' značky' v'podvedomí' zákazníkov.' Značky' produktov' sú' nositeľmi'

samostatných' identít' a'materská' firma' (výrobca)' je' v'úzadí,' napríklad' potravinársky'

priemysel.'
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Delegovaná'identita-–-materská'firma'je'reprezentovaná'prostredníctvom'svojich'

produktov,' ktoré' sú' na' ňu' priamo' naviazané.' Sú' to' väčšinou' organizácie,' ktoré' sa'

nevytvorili' organicky,' ale' rástli' fúziami,' narastali' nakupovaním'ďalších' značiek' a'pod.'

Ich'podnikanie'zahŕňa'viac'aktivít.'Hoci'dbajú'na'dobré'meno'materskej'firmy,'preferujú'

vlastný' štýl' –' materská' firma' im' vymedzí' okruh' aktivít.' Ich' posolstvo' vyjadruje' pre'

cieľovú'skupinu'lojalitu'k'celej'spoločnosti,'ale'zároveň'zvýrazňuje'vlastnú'individualitu.'

Ide'o'spojenie'uniformity'a'rôznorodosti,' čo'umožňuje' získať,' čo'možno'najširší'okruh'

potenciálnych'zákazníkov,'napríklad'General'motors,'Ford,'alebo'Chrysler.'

Subsystémy-corporate-identity-
Corporate' identity' je' systém' zložený' zo' štyroch' subsystémov.' Sú' to:' corporate'

communications,'corporate'culture,'corporate'design'a'samotný'produkt.'Pritom'medzi'

strešným'pojmom'corporate' identity' a'jednotlivými' subsystémami' je' vrstva' corporate'

personality.'Túto'časť'môžeme'chápať'ako'osobitosť,'alebo'„osobnosť“'firmy.''

Corporate' personality' zahŕňa' filozofiu' firmy,' ale' aj' jej' minulosť,' poslanie,'

stratégiu,' ale' aj' vízie,' ciele' a'krédo.' „Tvorí' akoby' základnú' esenciu,' soft' corporate'

identity,' ktorá' sa' potom' transformuje' v'jednotlivých' subsystémoch' poľa' ich' špecifík“'

(Konečná,'2009,'s.122).'

Z'corporate' personality' vychádza' corporate' culture,' so' svojimi' prístupmi,'

prejavmi' a'hodnotami.' „Práve' v'intenciách' tohto' softu' sa' tvorí' obsah' všetkých'

komunikačných'aktivít'corporate'communication-(Konečná,'2009,'s.122).'

Rovnako' determinuje' obsah' aj' formu' vizuálnej' prezentácie' v'rámci' corporate'

designu.'

Pod' pojmom' corporate' personality' chápeme' osobitosť' s'určitou' hyperbolou,'

možno'povedať'až'„osobnosť“'firmy.'Tak'ako'osobnosť'človeka,'ktorá'predstavuje'súhrn'

viacerých'špecifík'každého'jedinca,'tak'môžeme'hovoriť'o'osobitosti'každej'firmy.'„Ako'

na' svete' neexistujú' dvaja' úplne' rovnakí' ľudia,' s'rovnakými' vlastnosťami,' povahovými'

rysmi,'správaním,'psychikou,'ale'aj'vizážou,'neexistujú'ani'dve'rovnaké'firmy“'(Konečná,'

2009,'s.'123).-

Každá' organizácia,' inštitúcia,' firma' má' za' sebou' svoj' spôsob' vzniku,' vývoja'

a'existencie,'ktorý'je'pre'ňu'vlastný,'špecifický'a'jedinečný.'To'tvorí'podstatu'corporate'

personality.'„Hoci'je'to'na'prvý'pohľad'ťažšie'predstaviteľné,'firma'má'aj'svoj'charakter,'

temperament,'hodnoty,'ktorými'sa'riadi'jej'správanie'a'má'aj'určité'vlastnosti.'Niekedy'
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sa'dokonca'stáva,'že'tieto'osobnostné'charakteristiky'firmy'sú'zrkadlom'osobnostných'

charakteristík'jej'zakladateľov,'majiteľov“'(Jaššo,'1997).'

Za'zložky'corporate'personality'by'sme'teda'mohli'označiť:'vznik'a'vývoj' firmy,'

firemnú'filozofiu'(krédo,'poslanie),'víziu,'ciele,'stratégiu.'

Spôsob'vzniku'firmy'je'dôležitý'pre'verejnosť,'aj'pre'jej'členov.'Rovnako'aj'vývoj'

firmy,' jej' história,' tradície.' Zachovávanie' tradície' a'istej' kontinuity' s'históriou'má' pre'

firmu' význam' nielen' pri' získavaní' a'udržiavaní' klientov,' ale' aj' pri' vytváraní' vzťahov'

s'vlastnými' zamestnancami.' Východiskom' pre' stanovenie' ' a' realizáciu' celej' corporate'

identity' je' filozofia' firmy.'Vyjadruje'hodnoty'a'priority' firmy,'ale'aj' spôsob,'akým'chce'

firma' pracovať' a' jej' poslanie,' krédo,' zásady,' ktoré' determinujú' jej' činnosť' atď.'

Vymedzenie' poslania' formy' je' ťažiskom' filozofie.' Malo' by' byť' prehľadné,'motivujúce'

a'konkrétne' a'malo' by' vyjadrovať' základný' smer' firemných' aktivít' a'účel' podnikania.'

Rovnako'by'malo'obsahovať'hodnotovú'orientáciu'firmy'a'postoj'firmy'k'ekonomickým'

a'spoločenským'javom.'Práve'tento'aspekt'sa'čoraz'viac'dostáva'do'pozornosti'a'odráža'

sa'v'tzv.' spoločensky'zodpovednom'podnikaní.'Každá' firmy'by'mala'dbať'o'svoj'obraz'

v'bezprostrednom'prostredí'podnikania.'Veľmi'výrazné' je' to'práve'v'menších'mestách'

a'obciach,' kde' sa' často' stáva' firma' „sponzorom“' obce,' resp.' garantom' regionálneho'

rozvoja.'Takýto'príklad'firemného'správania'môžeme'opäť'nájsť'v'minulosti,'napríklad'

v'rôznych'aktivitách'firmy'Baťa.'

Jeden' zo' základných' pilierov' corporate' identity' je' aj' vízia.' Načrtáva' predstavu'

firmy' o'postavení,' ktoré' chce' v'budúcnosti' dosiahnuť,' ale' aj' spôsoby,' akými' ich'

dosiahne.'Vychádza'z'analýzy'súčasného'stavu,'trendov'a'prognóz'do'budúcnosti.'„Vízia'

je'výsledkom'schopnosti'poskladať'ucelený'obraz'o'budúcnosti'podniku'a'identifikovať'

trendy,' ktoré' majú' v'rôznych' oblastiach' podnikania' nastať.' Účinná' vízia' inšpiruje,'

motivuje,'aktivizuje'a'poskytuje'emocionálne'usmernenie.' Jasná'a'dobre'čitateľná'vízia'

je'výzvou'(Slávik,'1997,'s.'37).'

Medzi' najdôležitejšie' požiadavky,' ktoré' by'mala' vízia' spĺňať' patria:' schopnosť'

motivovať' svojich' zamestnancov' –' zamestnanci' na' všetkých' úrovniach' firmy' by' mali'

vedieť,'kam'smerujú'aktivity'firmy'a'čo'chcú'dosiahnuť'v'najbližšom'časovom'horizonte.'

Len'tak'sa'môžu's'víziou'stotožniť'a'v'súlade's'ňou'rozvíjať'svoje'aktivity.''

Vízia'musí'byť'dostatočne'dlhodobá'a'musí'obsahovať'princípy,'s'ktorými'sa'dá'

stotožniť.' Takáto' vízia' dokáže' zabrániť' sklamaniu' v'prípade' nevyhnutného' ústupu'

z'vytýčených'cieľov.''
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Vízia' by' sa' mala' nachádzať' medzi' utópiou' a'realitou,' aby' bola' dostatočne'

motivačná,' ale' zároveň' dosiahnuteľná.' Vízia' musí' byť' komunikovateľná' a'dostatočne'

komunikovaná,'to'znamená,'že'všetci'vo'firme'ju'musia'bezprostredne'poznať'a'musí'sa'

o'nej'hovoriť'ako'o'niečom,'čo'naozaj'chceme'dosiahnuť.''

Z'podnikovej' filozofie' vychádza' aj' stanovenie' cieľov.' Je' to' pretransformovanie'

poslania'do'konkrétneho'systému.'Východiskom'je'stanovenie'globálnych'strategických'

cieľov,' z'ktorých' sa' odvíjajú' jednotlivé' čiastkové' ciele' pre' konkrétne' funkčné' úseky.'

Veľmi'dôležitým'druhom'čiastkových'cieľov'sú'marketingové'ciele.''

Stratégia'sa'zaoberá'tým,'ako'bude'podnik'realizovať'svoje'aktivity'a'dosahovať'

vopred'stanovené'ciele'a'ako'sa'bude'správať'v'ekonomickej'súťaži.'Dominantnú'úlohu'

v'tom' zohrávajú' marketingové' stratégie,' ktoré' spájajú' podnik' so' zákazníkmi.' Želania'

a'potreby' samotných' zákazníkov' sú' prioritou' strategického' riadenia.' Zákazníci'

vyhľadávajú' svoje' produkty' cez' emocionálne' hodnoty' a'ich' identifikačné' znaky,' ale' aj'

identifikačné' znaky'podniku'ako' celku.'To' znamená,' že'nehodnotia' len'produkt,' ale' aj'

podnik,' ktorý' ho' vyrába,' prípadne' ponúka.' „Nezameniteľné' zadefinovanie' produktu'

vytvára' predpoklad' pre' vznik' a'dlhodobé' pretváranie' úspešnosti' podniku“' (Čihovská,'

Hanuláková,'Lipianska,'2001,'s.'79).-

-

Corporate-communication-
Pod' týmto' pojmom' chápeme' zabezpečovanie' jednotného' štýlu' rôznych' druhov'

komunikačných' aktivít.' Pritom' ide' o'komunikáciu' dvojsmernú:' smerom' dnu' –'

k'zamestnancom' a'smerom' von' –' k'relevantným' skupinám' verejnosti.' Hovoríme'

o'internej' a'externej' komunikácii,' čo' je' proces,' ktorý' „zabezpečuje,' aby' sa' firemná'

identita' previedla' do' podnikového' imidžu' firmy,' a'to' prostredníctvom' plánovanej'

a'riadenej' komunikácie' s'rozhodujúcimi' cieľovými' skupinami“' (Čihovská,' Hanuláková,'

Lipianska,'2001,'s.'117).'

Komunikácia' je' spôsob' dorozumievania,' v'našom' prípade' teda' ide'

o'dorozumievanie' organizácie,' firmy' a'inštitúcie' s'okolím,' ale' aj' so' sebou' samým.' Ide'

o'komunikáciu' medzi:' organizáciou' a'zákazníkom,' organizáciou' a'spoločnosťou,' vo'

vnútri'organizácie'a'medzi'organizáciami'navzájom'(Kotyzová,'1995,'s.'5).'

Obsahom' komunikácie' by' mali' byť' informácie' o'firme,' službách' a'výrobkoch,'

názoroch,' aktivitách' a'o' všetkom,' čo' firmu' v'pozitívnom' smere' zadefinuje' v'povedomí'

verejnosti.' Nedostatok' informácií' vytvára' často' dobrú' pôdu' pre' dohady,' fámy'
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a'dezinformácie.' „Predstava,' že' firma' nepotrebuje' komunikovať,' stačí' keď' vyrába'

kvalitné'a'lacné'výrobky'sa'ukázala'ako'veľmi'naivná“'(Burčík,'1996'b,'s.'29).'

Komunikácia' s'verejnosťou' je' veľmi' zložitý' proces,' lebo' sa' obracia' na' veľmi'

široké'a'rôznorodé'spoločenstvo.'Preto'je'dôležité'definovať'cieľové'skupiny'a'ku'každej'

prideliť'adekvátny'prístup'zodpovedajúci' jej'špecifikám.'Je'veľmi'ťažké' 'skĺbiť'zvolené'

nástroje,' či' už' ide' o'spoluprácu' s'tlačou,' vzťahy' s'finančnými' kruhmi,' sponzoring,'

organizovanie' eventov' či' iné' aktivity' v'mene' firmy.' Naopak,' absencia' firemnej'

komunikácie'môže'mať'negatívne'dôsledky.''

Program'firemnej'komunikácie'musí'byť'ucelený'a'pevne'riadený.'Dôležité'je,'aby'

jeden' prejav' nepopieral' druhý,' pretože' len' tak' sa' môžu' investované' prostriedky'

premeniť' na' žiaducu' firemnú' povesť' a'imidž.' Súčasnosť' prináša' neustále' zmeny' vo'

všetkých'oblastiach'nášho'života,'vznikajú'nové'situácie,'ktoré'vyžadujú'aj'nové'riešenia.''

Podľa' Svobodu' tvorí' corporate' communication' strategickú' „komunikačnú“'

strechu' organizácie,' má' pozitívny' vplyv' na' zmenu' verejnej' mienky' a'skracuje'

vzdialenosť'medzi'organizáciou'a'cieľovými'skupinami.'Každú'skupinu'verejnosti'spája'

s'organizáciou' iný' druh' záujmu.' To' znamená,' že' v'realite' cieľové' skupiny' reagujú' na'

informácie' rôznou'mierou' citlivosti.' Preto' sa' stáva' základnou' otázkou' pre' plánovanie'

a'realizáciu' jednotnej' komunikácie' úloha' vystihnúť' strategické' a'taktické' priority'

komunikovania' s'jednotlivými' skupinami' verejnosti' tak,' aby' bolo' zrejmé,' čo' je'

relevantné'pre'každú'skupinu'verejnosti'(Svoboda,'2003,'s.'28a30).''

Corporate' communication' zahŕňa'v'sebe'viacero' aktivít,' dominantnou' súčasťou'

sú' public' relations' (vzťahy' s'verejnosťou).' Public' relations' sú' procesom' smerujúcim'

k'vytvoreniu' pozitívnych' postojov' na' základe' znalostí,' alebo' k'premene' negatívnych'

postojov' a'názorov' na' pozitívne.' Je' to' zámerný,' plánovaný' a'dlhodobý' proces' pre'

vytvorenie'pochopenia'a'súladu'medzi'organizáciami'a'ich'verejnosťou.'Ak'má'priniesť'

požadovaný'výsledok'musí'byť'systematický'a'musí'mať'stanovené'ciele'a'metódy,'ako'

tieto'ciele'dosiahnuť.''

K'základným' úlohám' public' relations' patrí:' informovať' verejnosť,' vysvetľovať'

svoju' činnosť' s'cieľom' byť' známy' a'získať' sympatie,' poskytovať' rady' skupinám'

verejnosti' s'cieľom' ovplyvniť' nákupné' správanie,' podpora' imidžu,' poskytovanie'

poradenstva,'atď.'(Kotyzová,'1995,'s.'8).'

Keď'chceme'informovať'o'firme,' inštitúcii'alebo'organizácii'používame'nástroje'

public' relations,' ktoré'môžu' pôsobiť' individuálne,' alebo'majú' charakter' hromadného'
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pôsobenia.- Pri' prostriedkoch' hromadného' pôsobenia' ide' najmä' o'blahoželania,'

poďakovania,' osobné' listy,' informácie' posielané' zamestnancom' firmy,' predstaviteľom'

úradov' a'inštitúcií' i'obchodným' partnerom.' Zaraďujeme' sem' aj' osobné' vystúpenia'

predstaviteľov' firmy' pri' rôznych' príležitostiach.' Týmito' prostriedkami,' medzi' ktoré'

patria' napríklad' rôzne' tlačoviny' určené' pre' verejnosť,' príležitostné' brožúry,' tlačové'

besedy,'správy,' rôzne' eventy,' oslavy' a'výročia' atď.,' zasahujeme' väčšiu' skupinu'

adresátov.'Samozrejme,'že'by'malo'ísť'o'činnosť'koncepčnú,'systematickú'a'plánovanú.'

Poslaním'public'relations'je'dosiahnuť'pozitívne'prijatie'firmy'a'jej'produktu'či'služby.'

Prispieva' tiež' k'budovaniu' dobrých' vzťahov' medzi' firmou' a'verejnosťou.' Public'

relations'vytvára'tieto'pozitívne'vzťahy'nepriamo,'často'prostredníctvom'tretej'strany,'

takže'ide'o'nepriamu'komunikáciu's'verejnosťou'a'potenciálnymi'zákazníkmi.''

' Je' prospešné,' ak' reprezentanti' firmy' vystupujú' jednotným' spôsobom.'

Neznamená' to' však' uniformitu' a'stratu' osobnej' individuality.' Ide' o'dodržanie'

jednotných' prvkov' v'spôsobe' prezentácie' tak,' aby' z'každého' vystúpenia' bola' zjavná'

identifikácia'prezentujúcej'firmy.'

Vystupovanie'na'verejnosti' je' zložitá' činnosť,'ovplyvňuje' ju'množstvo' faktorov.'

Nejde' len' o'vzhľad' vystupujúceho,' jeho' hlas,' dikciu,' výrečnosť,' ale' aj' o'formu' a'obsah'

prejavu,' aj' celkové' správanie.' Aj' táto' činnosť'musí' byť' koncepčná' a'je' len' pozitívnym'

znakom,' ak' reprezentanti' firmy' využívajú' možnosť' publicity.' Aj' vystúpeniami' na'

verejnosti' môžu' informovať' adresátov,' vysvetliť' im' svoje' názory' a'ovplyvňovať' ich'

v'' želateľnom' smere.' Spôsob' prezentácie' firmy' by'mal' byť' dlhodobý' a'hlavne' vopred'

premyslený.''

Ďalšou' disciplínou' corporate' communications' je' corporate' advertising,' a'to'

jednotná'firemná'reklama.'Ide'o'spoločnú'propagáciu'značky,'služby'alebo'produktu.'Ide'

o'priamu'komunikáciu,'pretože'sa'snaží'priamo'ovplyvniť'svojho'adresáta,'tak'aby'kúpil'

propagovaný'výrobok'alebo'službu.''

Zákon' definuje' reklamu' takto:' „Reklamou' sa' rozumie' verejná' informácia'

uskutočňovaná' prostredníctvom' nosičov' informácií,' ktorej' účelom' je' informovať'

spotrebiteľa' o'produktoch,' presviedčať' a'získať' ho' na' používanie' alebo' inak'

ovplyvňovať' jeho' rozhodnutie' pri' výbere' produktov“' (Zákon' NR' SR' č.220/1996' Z.z'

o'reklame).'''

Reklama' ako' nadlinková' aktivita' sa' realizuje' prostredníctvom' tlače,' rozhlasu,'

televízie'a'billboardov.'Tvorí'súčasť'propagačného'mixu'popri'public'relations,'podpore'
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predaja' a'osobnom' predaji.' Corporate,' teda' jednotná' firemná' reklama' znamená,' že'

určitá'skupina'výrobkov'alebo'ponúkaných'služieb'od'jedného'výrobcu'je'propagovaná'

zhodne'na'viacerých'nosičoch.'Napríklad'vizuálna'zložka'reklamy'nesie'identické'znaky'

v'televíznom' spote' a'na' billboarde,' či' v'obrazovoatextovom' inzeráte' v'tlači,' zvuková'

zložka' zase' v'rozhlase' a'rovnako' v'televízií.' Totožné,' a'teda' jednotné' prvky'

v'reklamných' prejavoch' propagujúcich' konkrétny' produkt,' alebo' službu' na' rôznych'

nosičoch' zvyšujú' účinok' reklamy' aj' jej' zapamätateľnosť.' Výhodou' je,' že' potrebné'

informácie' inzeruje' do' cieľových' skupín'marketingu' firmy.' Aj' z'toho' dôvodu' by'mala'

komunikácia'firmy'obsahovať'jednotné'znaky.'Je'fakt,'že'škála'prostriedkov,'ktoré'máme'

dnes' k'dispozícii' na' prilákanie' a'udržanie' verejnosti' je' veľmi' rozmanitá.' Tieto'

prostriedky'na'zaujatie'vyberáme'tak,'aby'sme'oslovili'našu'cieľovú'skupinu'v'správnom'

čase'na'správnom'mieste,' s'adekvátnym'obsahom'a'spôsobom,'ktorý'zaujme'a'ktorý'si'

recipienti' zapamätajú.' Dôležité' je' tiež,' aby' si' našu' komunikáciu' aj' v'budúcnosti'

pozitívne'spájali's'naším'výrobkom'či'službou.'Bez'ohľadu'na'to,'či'to'budú'potenciálni'

zákazníci,' naši' zamestnanci,' akcionári,' obchodní' partneri' alebo' novinári,' prípadne'iné'

skupiny' verejnosti.' Vo' firmách' často' vznikajú' samostatné' organizačné' oddelenia,'

špecializované'výhradne'na'oblasť'komunikácie.'Aby' sa' jednotlivé'druhy'komunikácie'

nepotláčali,' ale' naopak' v'súčinnosti' zabezpečili' synergický' efekt,' treba' uplatňovať'

pravidlá'známe'ako'Model'ICDA'(Information,'Communication,'Decision,'Aktion).'

Je' to' druh' postupu,' ktorý' vychádza' z'teoreticky' najúčinnejšieho' dosiahnutia'

vzťahov'vo'verejnosti,'prostredníctvom'tzv.'obojstranne'symetrického'modelu'riadenia'

public'relations.'

Model'ICDA'zahŕňa'tieto'kroky:'

1. Informácie'–'tie'treba'zhromaždiť,'analyzovať'a'subjektívne'zhodnotiť;'

2. Komunikácia' –' ide' o'komunikačný' proces,' v'ktorom' sa' dohodnú' informácie'

a'procesy' s'ostatnými.' Týmto' spôsobom' sa' tiež' získava' spätná' väzba.'

Informácia'sa'potom'prehodnotí;'

3. Rozhodnutie' –' najprv' sa' pripravuje,' potom' sa' realizuje.' Zo' získaných'

informácií' z'procesu' vzájomnej' komunikácie' treba' nájsť' odrazový' mostík'

vedúci'k'rozhodnutiu;''

4. Akcia'–'premieňa'rozhodnutie'na'realizáciu.'

'
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Pre' corporate' communication' je' dôležité,' aby' bola' naplánovaná' do' presných'

cieľových' skupín,' aby' boli' stanovené' jej' podnikové' zásady' a'aby' boli' presne'

formulované'jej'stratégie'a'ciele.''

Corporate-culture-
Corporate'culture'sa'dostala'do'pozornosti'v'osemdesiatych'rokoch'20.'storočia'

a'to' najmä' v'Spojených' štátoch' amerických' a'v'niektorých' krajinách' západnej' Európy.'

Pravdepodobnú' príčinu' rastu' významu' tohto' fenoménu' treba' hľadať' v'Japonsku,'

konkrétne' v'úspechoch' japonských' firiem' na' amerických' a'západoeurópskych' trhoch,'

v'sedemdesiatych'rokoch'v'čase'ich'stagnácie.''

Každá' firma' má' svoje' metódy' a'spôsoby,' dodržiava' isté' zvolené' pravidlá,'

orientuje'sa'na'svoje'špecifické'hodnoty'–'tým'má'vlastnú'unikátnu'kultúru.'V'praxi'a'pri'

výskumoch' sa' dokázalo,' že' firmy,' ktoré'majú' stabilitu' na' trhu,' cieľ,' vedia' čo' chcú' vo'

svojej'oblasti'dosiahnuť,'sú'v'praxi'úspešnejšie'než'firmy,'ktoré'sú'vnútorne'nejednotné,'

prevažujú' v'nich' čiastkové' záujmy' nad' dlhodobejšími' cieľmi,' uprednostňujú'

individuálnu' prestíž' pred' strategickými' záujmami' firmy' a'mocenské' záujmy' povyšujú'

nad'potreby'samotných'zákazníkov.'Z'toho'vyplýva,'že'o'úspešnosti' firmy'rozhoduje'aj'

jej'vnútorná'atmosféra,'teda'firemná'kultúra.''

Řezníček' definuje' podnikovú' kultúru' ako' súbor' „kľúčových' hodnôt,' názorov'

a'presvedčení' pracovníkov' určitej' organizácie.' Kultúra' definuje' základné' organizačné'

hodnoty'a'novým'pracovníkom'ukazuje'správne'prístupy'a'spôsoby'myslenia'a'konania.'

Poskytuje' pracovníkom' organizácií' pocit' identity' a'posilňuje' ich' angažovanosť' pre'

nadosobné'hodnoty'(Řezníček,'1994,'s.101).'

Kulhavý' má' komplexnejšiu' teóriu' o'vyjadrení' podnikovej' kultúry.' Tvrdí,' že'

podniková'kultúra'vyjadruje:''

a komplex'ekonomických'a'metaekonomických'hodnôt'a'noriem,'zvykov'a'obyčají,'

rituálov' a'mýtov,' ceremónií' a'liturgií,' základných' presvedčení' a'mienok,'

poriadkov' a'pravidiel,' postojov,' vzorov,' ale' aj' nepísaných' zákonov,' ktoré' sú'

založené'na'minulosti'a'existujú'v'prítomnosti;'

a spôsoby'správania'z'toho'odvodené,'najmä'správanie'v'rámci'riadenia,'ale'nielen'

to' a' zahŕňa' to' tiež' správanie' telefonistky,' či' vrátnika,' aj' materiálnu'

a'nemateriálnu' manifestáciu' podnikovej' kultúry' vyplývajúcu' zo' správania' ľudí'

činných'v'podniku'(Kulhavý,'1993,'s.'55).'

'
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Do'kultúry'podniku'nepatria'len'hmotné'výrobky,'či'úprava'okolia,'ale'aj'spôsob,'

akým'sa'daná'firma'správa'k'svojej'vnútornej'i'vonkajšej'verejnosti.'

Zjednodušene,' sú' to' poznatky,' skúsenosti,' aj' úroveň' zvládnutia' techniky,' ktoré'

tvoria'najmä'duchovnú'časť'podniku'vytvorenú'v'minulosti.' Sekundárne' sem'patria' aj'

pracovníci'–'ľudia,'ktorí'majú'svoje'osobné'predstavy'a'ciele,'aj'osobný'vzťah'k'podniku,'

potrebu'učiť'sa'spolupracovať'aj'zdokonaľovať'svet'okolo'seba.'

Podstatou' je,' aby'bol' tento'proces'dlhodobý,' vopred'premyslený,' a'aby' s'týmto'

procesom'boli'stotožnení'všetci'pracovníci.'„Predstavy,'hodnoty'a'prístupy'jednotlivcov'

ovplyvňujú'spôsoby,'úroveň'rituálov'a'správania'sa'rôznych'skupín'zamestnancov'firmy'

podieľajúcich'sa'na'tvorbe'imidžu'samotnej'firmy.'(Kotyzová,'1995,'s.'14).'

Prikláňame'sa'k'poslednej'charakteristike'a'rovnako'považujeme'firemnú'kultúru'

za' určitý' fenomén' zložený' z'predstáv,'prístupov' a'hodnôt,' ktoré' si' firma' vopred'

určí,'deklaruje'ich'a'dodržiava'po'celý'čas'existencie.'

Faktory,' ktoré' ovplyvňujú' firemnú' kultúru' môžeme' rozdeliť' na' externé'

premenné'a'interné'premenné'(Čihovská,'Hanuláková,'Lipianska,'2001,'s.'41a42).'

K'externým' premenným' patrí' národná' kultúra' a'subkultúra.' Pod' národnou'

kultúrou' rozumieme' kultúru' krajiny,' v'ktorej' firma' pôsobí.' Jedným' z'hlavných'

predpokladov'na'úspešné'fungovanie'je'rešpektovanie'všeobecne'uznávaných'štátnych,'

národných,' ale' aj'regionálnych' hodnôt.' Aj' z'toho' dôvodu' firmy' s'medzinárodnou'

pôsobnosťou' musia' práve' túto' zložku' corporate' identity' –' teda' corporate' culture'

prispôsobiť'národnej'kultúre'aktuálneho'pôsobenia.'Pod'subkultúrou'chápeme'kultúrne'

špecifiká' jednotlivých' skupín' tvoriacich' firmu' ' a' regionálne,' sociálne,' náboženské'

i'etnické.'

Vnútornými' premennými' sú' história' a'hodnoty.' História' podniku' jednoznačne'

vtláča' pečať' firemnej' kultúre.' Analýza' skúseností' vytvára' základ' pre' úspešné'

smerovanie'firmy'v'budúcnosti'a'poskytuje'oporu'pre'strategické'riešenia.'Práve'systém'

hodnôt'tvorí'pevný'základ'pre'firemnú'kultúru.''

Najčastejšie' deklarované' hodnoty' sú' profesionalita,' služba' zákazníkom,'

odbornosť,' ako' aj' kompetentnosť' a'ochrana' životného' prostredia.' K'spomenutým'

hodnotám' patrí' aj' v'ostatnom' čase' populárny' spoločensky' zodpovedný' marketing.'

Súčasťou'podnikovej'kultúry' sú'všeobecne'platné'predpisy,'príkazy,' žiadosti' a'želania,'

ktoré'môžu'niektoré'činnosti'prikázať'alebo'zakázať.'Ústredný'hodnotový'systém'však'
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zároveň' vytvára' rámec,' v'ktorom' by' zamestnanec' mal' dokázať' riešiť' nepredvídané'

a'neobvyklé'situácie'podľa'vlastného'uváženia'v'súlade's'firemnou'kultúrou.'

'

Prejavy'firemnej'kultúry'môžeme'podľa'Kulhavého'rozdeliť'na'štyri'skupiny:'

1. nemateriálna'manifestácia'dovnútra;'

2. nemateriálna'manifestácia'navonok;'

3. materiálna'manifestácia'dovnútra;'

4. materiálna'manifestácia'navonok'(Kulhavý,'1993,'s.'56).'

'

Pod' nemateriálnou' manifestáciou' dovnútra' chápe' autor' podnikovú' klímu,' t.j.'

vzťahy'v'podniku,'vertikálne,'teda'medzi'nadriadenými'a'podriadenými,'horizontálne'–'

medzi'kolegami'vzájomne'a'tiež' formou'spoločenského'styku.'Dôležité' je,' aký'vzťah'si'

vybudujú'zamestnanci'k'svojmu'podniku,'do'akej'miery'sa's'ním' identifikujú'a's'akými''

pocitmi'chodia'do'práce.'

Na' druhej' strane' zohráva' významnú' rolu' prístup' podniku' k'samotným'

zamestnancom,' delegovanie' právomocí,' samostatnosť' v'rozhodovaní,' informovanosť'

i'spôsob'odmeňovania'–'to'všetko'ovplyvňuje'motiváciu'zamestnancov.'

Nemateriálnu'manifestáciu' navonok' chápeme' ako' signály,' ktoré' podnik' vysiela'

do' svojho' okolia.' „Čo' zákazníci' voči' podniku' cítia' a'čo' vidia,' určuje' ich' emocionálny'

postoj'voči'podniku“'(Melechovská,'1990,'s.'4).'

To,' ako' vidí' a'vníma' firmu' okolitý' svet' je' jej' imidž,' ktorý' vzniká' pôsobením'

corporate' identity,' a'teda' aj' corporate' culture.' Je' to' odraz' správania' sa' podniku'

navonok,' teda' k'svojim' zákazníkom,' klientom,' dodávateľom,' spolupracovníkom'

a'v'neposlednom' rade' k'užšej' a'širšej' verejnosti.' Pod' užšiu' verejnosť' spadajú' banky,'

poisťovne'a'dopravcovia'a'pod'širšou'verejnosťou'chápeme'všetkých'ostatných.'

Imidž,' ktorý' si' firma' vytvára' nemateriálnou' manifestáciou' navonok' môže' byť'

pozitívny'i'negatívny.'Samozrejme,'v'záujme'úspešnej'existencie'podniku'je'žiaduce,'aby'

bol'pozitívny.'Tomuto'cieľu'treba'podriadiť'všetky'aktivity.'

Materiálna'manifestácia'dovnútra'značí'fyzické'prostredie,'v'ktorom'zamestnanci'

pracujú,' teda' budovy' firiem,' kancelárií' a'výrobné' haly' a' ich' prevádzková' kvalita,'

bezpečnosť'a'účelnosť,'ale'aj'hygiena'a'vybavenie.'
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Pod' materiálnou' manifestáciou' navonok' chápeme' prezentáciu' firmy'

prostredníctvom'svojho'produktu.'Samozrejme,'kvalita'produktu'má'rozhodujúci'vplyv,'

ale'dôležitým'faktorom'je'aj'prostredie,'v'ktorom'sa's'ním'zákazník'dostáva'do'kontaktu.'

Ako'sme'už'uviedli,'podniková'kultúra'je'špecifická'pre'každú'firmu,'je'jedinečná'

a'odlišná' od' iných' podnikových' kultúr.' Napriek' tomu' je' možné' definovať' niekoľko'

znakov,'ktoré'sú'rovnaké'pre'všetky'podniky'a'ich'kultúry.'

Tradícia' –' pôvod' podnikovej' kultúry' je' v'minulosti.'Táto' kultúra' sa' vytvárala'

v'priebehu'času'až'k'aktuálnej'podobe'názorov'a'štruktúre'noriem'z'hľadiska'súčasného,'

aj'budúceho'správania.'

Schopnosť'zmeny'–'charakterizuje'schopnosť'prispôsobenia'podnikovej'kultúry'

podľa' vnútorných' aj' vonkajších' vplyvov,' čo' má' význam' najmä' vzhľadom' k'vysokej'

ekonomickej,'spoločenskej'a'technologickej'dynamike.'

Vrstevnatosť' znamená,' že' podniková' kultúra' ako' systém' je' vytvorená'

z'najrôznejších'subkultúr,'ktoré'sa'ovplyvňujú,'pozitívne'alebo'negatívne.'

Corporate-design-
Termínom'corporate'design'označujeme'jednotný'vizuálny'štýl'firmy,'organizácie'

alebo' inštitúcie.' Zahŕňa' v'sebe' všetko,' čo' o'firme' vizuálne' vnímame.' Je' mimoriadne'

dôležitým' subsystémom' corporate' identity,' pretože' práve' vizuálna' komunikácia' býva'

prvým' kontaktom,' ktorý' človek' o'firme' získava.' Corporate' design' vytvára' vizuálnou'

formou'obraz'o'firme'a'pomáha'nám'ju'jednoznačne'identifikovať.''

'

Celková' vizuálna' prezentácia' firmy' by' mala' byť' cielená' tak,' aby' spĺňala'

nasledujúce'požiadavky:'

a jasne'a'zrozumiteľne'demonštrovať'individualitu'značky'a'jej'špecifiká;'

a garantovať'nezameniteľnosť'značky'na'trhu;'

a prezentovať' vizuálnym' spôsobom' hodnoty' spoločnosti' nielen' navonok,' ale' aj'

dovnútra'spoločnosti;'

a informovať' o'procese' výroby' (dodržiavanie' ekologických,' právnych'

a'hygienických'noriem);'

a odrážať'filozofiu'spoločnosti,'rovnako,'ako'jej'firemnú'kultúru;'

a nadviazať'partnerské'vzťahy'so'spotrebiteľom's'následnou'komunikáciou;'

a vytvoriť' dobré' predpoklady' na' prijatie' corporate' identity' zo' strany' interných'

zamestnancov,'akcionárov'a'následné'stotožnenie'sa's'ňou'(Beňová,'2003,'s.'49).'
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'

Podľa' Svobodu' pod' pojmom' corporate' design' rozumieme' vizuálne' vyjadrenie'

sebareflexie' organizácie.' Organizácia' si' ho' primárne' vytvára' pre' verejnosť.' Corporate'

design'musí'jasne'odrážať'podnikovú'identitu.'Môže'byť'úspešný'len'v'dlhšom'časovom'

horizonte,'pretože'je'v'službách'dlhodobej'stratégie'firmy'(20,'2003,'s.'84).'

Prirodzene,' vybudovanie' kvalitného' corporate' design' je' dlhodobý' a'náročný'

proces.'Jeho'hlavnou'výhodou'je'takmer'okamžitá'identifikácia'a'pomerne'rýchla'spätná'

väzba.' Práve' táto' oblasť' corporate' identity' býva' vo' väčšine' firiem' na' celkom' slušnej'

úrovni,' pretože' organizácie' sa' s'požiadavkou' na' jej' tvorbu' a'skvalitnenie' obracajú' na'

reklamné'agentúry'a'grafické'štúdia.'

Aj' v'prípade,' že' firma' osloví' agentúru' prípadne' štúdio,' musí' mať' vopred'

premyslenú'koncepciu'vizuálnej'prezentácie,'ktorá'vychádza'z'jej'filozofie,'nadväzuje'na'

jej' minulosť,' vyjadruje' prítomnosť' a'zohľadňuje' budúcnosť.' Kvalitná' prezentácia'

niekedy'supluje'aj'menej'vyvinuté'subsystémy'corporate'identity.''

Firemný'dizajn' je'tvorený'prvkami,'z'ktorých'každý'musí'byť'čitateľný,'správne'

identifikovateľný'a'ľahko'zapamätateľný.'Z'estetických'dôvodov'by'mal'byť'príjemný'na'

pohľad,'prehľadný'a'vyvážený.'Samozrejme,'musí'vyjadrovať' jasný'vzťah'k'organizácii'

a'jej'činnosti.'

Podľa' Jašša' je' nevyhnutnosťou' pre' kvalitný' vizuálny' štýl' splnenie' týchto'

požiadaviek:'

a jednotnosť'v'prezentácii'–'písmo,'štýl,'farby,'raster,'mierka;'

a jednoznačná' pozitívna' diskriminácia,' ktorá' zabezpečuje' nezameniteľnosť'

značky;-

a poukázanie'na'predmet'podnikania,'či'oblasť'pôsobenia'subjektu''

(Jaššo,'2001,'s.2).'

Logotyp'alebo'značka,'raster,'farby,'písmo'a'architektúra'bývajú'označované'ako'

hlavné' parametre' vizuálneho' štýlu.' Značka' je' kombinácia' názvu,' slov,' symbolov' či'

obrazov.'Slúži'na'základnú'identifikáciu'produktov'alebo'podniku'a'jeho'odlíšiteľnosť'od'

iných.' Mala' by' byť' ľahko' zapamätateľná' a'mala' by' symbolizovať' tradíciu.' Hodnota'

značky' je' súbor' aktív' (pasív),' spojených' s'menom' a'symbolom' značky,' ktoré' zvyšujú'

(znižujú)'hodnotu,'ktorú'produkt'alebo'služba'prináša'firme'alebo'priamo'zákazníkom.'

Hlavnými'kategóriami'hodnoty' sú' znalosť' značky,' vnímaná'kvalita' a'asociácie' spojené'

so'značkou'(Aaker,'2003,'s.'8).'
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Farby' slúžia' na' identifikáciu' firmy' a'zvýrazňujú' jej' charakter.' Zohrávajú'

významnú'úlohu,'pretože'podľa'odborníkov'práve'farba'pôsobí'na'príjemcu'informácie'

intenzívnejšie' ako' formy' a'tvary.' Okrem' estetických' účinkov' má' farba' vplyv' aj' na'

psychické'a'fyzické'stránky'človeka.'

Raster' chápeme' ako' jednotný' grafický' formát,' ktorý' je' neoddeliteľne' spojený'

s'komunikáciou'organizácie.'Stanovujeme'ním'umiestnenie'adresy,'oslovenia,'fotografií,'

začiatky' odsekov,' proporcie' medzi' značkou' a'ostatnými' prvkami' corporate' design.'

Hlavným' poslaním' rastru' je' vytvorenie' pevne' stanoveného' poriadku,' ktorým' sa' riadi'

rozmiestňovanie' textu' spolu' s'obrazovými' komunikátmi' do' podnikových' tlačív'

(Svoboda,'2003,'s.15).'

Písmo' má' najmä' oznamovaciu' funkciu,' preto' by' malo' pôsobiť' jasne,' má' byť'

ľahko' čitateľné,' prehľadné' a'vyvážené.' Dopĺňa' celkový' vizuálny' obraz' firmy' na'

verejnosti,' vyjadruje' určité' emócie,' preto' by' mal' byť' výber' fontov' vopred' dobre'

zvážený.'Vybrané'písmo'musí'potom'firma'používať'všade'a'jednotným'spôsobom.'

Architektúra' vo' vizuálnom' štýle' firmy' zahŕňa' podnikové' priestory' a'budovy,'

ktoré' by' mali' rovnako' niesť' korporátne' znaky,' z'dôvodu' pôsobenia' na' návštevníkov'

i'zamestnancov.'Ich'význam'ako'nosičov'corporate'design'umocňuje'fakt,'že'sú'pomerne'

stabilné'a'trvalé.'

Celkový'firemný'dizajn'býva'spravidla'kodifikovaný'v'tzv.'design'manuále.'Design'

manuál' je' dokument' firmy,' ktorý' riadi' celú' firemnú' komunikáciu.' Obsahuje' grafické'

riešenia' jednotlivých' oblastí' vizuálnej' komunikácie' doplnené' vysvetľujúcim' textom,'

pravidlami' používania' prvkov,' rovnako' aj' technickými' postupmi' na' tvorbu'

propagačných' prostriedkov.' Čím' je' design' manuál' podrobnejšie' vypracovaný,' tým'

menšia'je'šanca,'aby'sa'vo'vizuálnej'komunikácii'firmy'vyskytli'nedostatky.'

'

Zložkami'design'manuálu'sú:'

a firemné'konštanty'–'značka,'firemné'farby'a'písmo;'

a služobná'grafika'–'vizitky,'hlavičkový'papier,'menovky,'obálky'a'pečiatky;'

a propagácia' –' spôsob' používania' konštánt,' tlač' loga' na' reklamné' predmety,'

grafická'úprava'inzercie,'zásady'vizuálnej'prezentácie'na'výstavách;''

a tlačoviny'–'tlačivá,'dokumenty,'bulletiny;'

a orientačná'grafika'–'informačné'tabule,'popisy'dverí,'orientácia'v'areáli;'

a interiér'–'základné'prvky'vybavenia;'
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a zamestnanci'–'oblečenie,'menovky;'

a doprava'–'označenie'firemných'vozidiel;'

a obaly'a'etikety;'

a malá'architektúra'–'exteriér,'architektonické'prvky,'zeleň''

(Kotyzová,'1995,'s.'17a23).'

Design'manuál'je,'ako'sme'už'uviedli,'firemnou'normou'a'je'záväzný'pre'všetkých'

používateľov,' preto' by' mal' byť' dostupný' pre' všetkých,' ktorí' ho' vo' svojej' práci'

potrebujú.' Aj' vizuálna' komunikácia' firmy' sa' vyvíja' a'tak' v'nej' môžu' nastať' časom'

zmeny.' Mali' by' byť' koncepčné,' funkčné,' nie' však' časté.' Dobre' vybudovaný' a'stabilný'

corporate'design'môžeme'označiť'za'najrozvinutejšiu'súčasť'a'pilier'corporate'identity.'

-

Záver-

V'ostatnom' čase' sa' čoraz' častejšie' stretávame' s' termínom' corporate' identity'

v'rôznych' odvetviach' ľudskej' činnosti' v'súvislosti' s'fungovaním' firmy,' inštitúcie,'

organizácie,' spolku' či' spoločenstva.' Corporate' identity' je' veľmi' podstatný' systém'pre'

fungovanie'firmy.'Tvorí'akési'ukotvenie'spoločnosti'a'jej'následné'smerovanie.'

Pri'zjednodušení'môžeme'charakterizovať'corporate' identity'ako' jednotný'obraz'

firmy,' organizácie,' ale' aj' inštitúcie.' Tento' obraz' tvorí' celý' rad' prvkov' a'subsystémov'

a'má' svoje' funkcie' a'ciele.' Jednoznačne' identifikovateľné' a'nezameniteľné' aktivity'

smerom'k'verejnosti,'ale'aj'dovnútra'firmy'sú'hlavnou'podstatou'corporate'identity.'

Môžeme'ju'tiež'chápať'ako'jednotnú'prezentáciu'inštitúcie'na'verejnosti's'cieľom'

spoľahlivej'identifikácie,'respektíve'jej'odlíšenia'od'subjektov.'

'
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Komunikovať-s-úspechom- 
(Communicate-with-success)-
 

STYL-MEDIÁLNÍCH-DIALOGŮ-

doc.&PhDr.&Jaroslav&Buček,&PhD.&

'

Recenzovaná'publikácia:'

Čmejrková,' S.,' Havlík,' M.,' Hoffmannová,' J.,' Müllerová,' O.,' Zeman,' J.' Styl& mediálních&

dialogů.'Praha':'Academia,'2013.'314's.'ISBN'978a80a200a2267a7.'

'

Mediálny' dialóg' je' žáner,' ktorý' nemá' dlhú' životnosť.' Málokto' sa' vráti'

k'televíznym'dialógom'opätovne.''Inštitucionálny'dialóg'reguluje'striedanie'hovoriacich'

(„turnataking“),' slovo' udelí' moderátor' a'hostia' by' mali' počkať,' kým' im' slovo' udelia.''

„Dnes&už&klasické&práce&o&mediálních&dialozích&(Scannell&1981,&Greatbatch&1998,&Heritage,&

1985,2002,)& vychádzejí& z&toho,& že& mechanizmus& sřídaní& & mluvčích& (tzv.& turnttaking)& je&

v&v&institucionálním&dialogu&regulován:&slovo&uděluje&moderátor&a&jeho&hosté&čekají,&až&jim&

bude&uděleno.“(s.9)93'

Autori' recenzovanej' publikácie' ' sa' venujú' rôznym'štýlom'mediálnych'dialógov.''

Mediálne'dialógy'sú'aj'mojou'profesionálnou'oblasťou.''Aktívne'som'sa'zúčastňoval'ako'

moderátor'mediálnych' dialógov' od' r.' 1993' a'v'súčasnosti' sa' im' venujem' z'odborného'

a' ' 'vedeckého' hľadiska.' Publikácie,' na' ktorých' participuje' Světla' Čmejrková' a'Jana'

Hoffmannová' (Stylistika' a...Trizonia' 1997;' Jazyk,' média,' politika.' Academia' 2003;'

Mluvená'čeština:'hledání'funkčního'rozpětí.'Academia'2011;''a'iné'odborné'výstupy)'sú'

zárukou' dobrého' čítania' a'spopularizovania' ' atraktívnej' témy' známych' 'moderátorov'

a'mediálnych' produktov' z'odborného,' vedeckého'hľadiska.' Aj' vďaka' predkladanej'

publikácii'„Styl'mediálních'dialogů“'môžeme'o.'i.'konštatovať'(s.'9a14;'32a43;'45a75),'že''

snaha' moderátora,' ale' aj' politika' ' v'mediálnom' dialógu' je' „vyjednávať“' ' v'rozhovore'

mocenské'vzťahy.'Moderátor,'ale'aj'politik'sa'usilujú'–'sledovaní'divákmi'–'o'vytvorenie'

a'zachovanie' si' určitého'obrazu'o'sebe' samých.'Môžeme' si' všímať' aké'pozície,' vzťahy'

                                                
93 Čmejrková, S. a kol. Styl mediálních dialogů. Praha : Academia, 2013. 314 s. ISBN 978-80-
200-2267-7, s. 9. 
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a'identity' si' v'mediálnom' rozhovore' vzájomne' prisudzujú.' ' Na' výslednom' priebehu'

mediálneho' dialógu' sa' podieľa' konkrétna' interakcia' účastníkov,' ktorá' môže' byť'

priateľská' i'nepriateľská' aj' napriek' tomu,' že' moderátor' sa' usiluje' o'objektívne'

zvládnutie' rozhovoru.' Často' práve' kvôli' sledovanosti' sa' snaží' o'vyprovokovanie'

určitého' stretu' záujmov,' aby' sa' mediálny' dialóg' podobal' skôr' na' súboj' a'je' po'

objektivite.'''

Mediálny' dialóg' ako' rozhovor' môže' byť' symetrický' a'pripomínať' priateľské'

rozprávanie,' v'ktorom' ' si' hostia' ani' nevšímajú' televízne' kamery,' alebo' môže' byť'

asymetrický,' v'ktorom' jeden' z'účastníkov' ' (' spravidla' moderátor)' trvá' na' svojom'

inštitucionalizovanom'práve'pýtať'sa' 'a'komunikačný'partner' 'odpovedá.'Asymetrický'

model' prevažuje' v'rámci' mediálnych' žánrov.' V'prípade' investigatívne' zameraných'

rozhovorov,' pripomínajúcich' výsluch,' môže' ísť' dokonca' o'akési' slovné' „grilovanie“'

(z'angl..'grilling).'Do'pozície'grilovania'sa'dostáva'často'politik,'v'politickej'diskusii,'ale'

známe'je'„grilovanie“'aj'v'zábavných'talk'show,'aby'čo'najviac'pobavil'svoje'publikum.'

Štýl' mediálnych' dialógov' je' určovaný' žánrovými' zvyklosťami,' individuálnymi'

kompetenciami'konkrétneho'moderátora'a'vzťahmi's'komunikačnými'partnermi,'ale'aj'

mnohými'situačnými'a'kontextovými'stretmi,'niekedy'dopredu'pripravenými'a'inokedy'

spontánne' vznikajúcimi.' Moderátori' svojimi' otázkami' určujú,' o'čom'má' komunikačný'

partner' hovoriť' a'do' istej' miery' ovplyvňujú' aj' spôsob,' akým' bude' odpovedať.94'

V'predvolebných'debatách'sa'účastníci'mediálneho'dialógu'usilujú'o'úspešný'mediálny'

obraz.'Predvedenie'stretu'osobností,'ktorí'prichádzajú's'rôznymi'hodnotami'je'obsahom'

žánru'politického'interview.'

Mediálny' dialóg' je' dialóg' inštitucionálny,' v'ktorom' moderátor' zastupuje'

inštitúciu' −' televíziu.' Politici' sú' niekedy' vo' svojich' prirodzených' právach' obmedzení'

tým,' že' otázky' kladie' väčšinou' moderátor,' zatiaľ' čo' oni' by' mali' iba' odpovedať.'

Moderátor'určuje'ako'stručne,'alebo'obšírne,'a'v'akom'pomere'budú'politici'odpovedať'

a'zároveň'hodnotí,' či'hostia'odpovedajú' jednoznačne,' zrozumiteľne'a' či' sa'neuchyľujú'

k'vyhýbavosti.'Moderátor'môže'politikov'karhať,'niekedy'ich'výpovede'ironizovať,'alebo'

rôznymi'verbálnymi'útokmi'usmerniť.' Politik'by' si' nemal' väčšinou'voči'moderátorovi'

dovoliť' podobnú' odvetu.' Asymetria' ' núti' účastníkov' bojovať' nielen' o'slovo,' ale' aj'

o'zachovanie'si'tváre,'ktoré'sa'moderátor'snaží'ohroziť.95'

                                                
94 Čmejrková, S. a kol., 2013, s. 10-12. 
95 Čmejrková, S. a kol., 2013, s. 10. 
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Horeuvednými' myšlienkami' sa' dá' uviesť,' zhodnotiť,' rozobrať' publikácia'

Čmejrková,Světla'a'kol.'2013.:'Styl&mediálních&dialogů.'V'desiatich'kapitolách'približujú'

čitateľovi'pohľad'na'štýly'a'tipy'mediálnych'dialógov.'Sústreďujú'sa'na'„Styl&mediálních&

rozhovorů& ve& zpravodajství& –& specifika& rozhlasových& rozhovorů“' (s.' 77—' 128).' Jana'

Hoffmannová' zmapovala' žánrové' špecifiká' talk' show' vo' vzťahu' k' „partnerskému'

rozhovoru'a'veľmi' jasne's'odvolávaním'sa'na'praktické'výstupy,'analyzovala'vyhýbavé'

stratégie'českých'politikov'(s.129'—139).'

Štýlom' v'zábavných' televíznych' mediálnych' produktoch' sa' Hoffmannová'

venovala' cez' žánrové' špecifiká,' žánrovú' profiláciu' až' po' „Vyjednávaní& pozic&

účastníků...“(s.'139'—174).'

V' 8.' kapitole' „Televizní& rozhovory& publicistické& a&zábavní:& některé& společné&

strategie“'(s.'176—195)'sa'sústredila'okrem'iného'na'obranné'a'únikové'techniky,'ale'aj'

na'politické'debaty'a'diskusie).'

Striedanie' replík' v'televíznych' dialógoch' a'rola' moderátora' a'televízie' je'

analyzovaná'v'9.'kapitole'(s.'196—227).''

Mediálnym' dialógom' z'pohľadu' syntaxe' a'lexiky' je' venovaná' záverečná' 10.'

kapitola'(s.'230—286).'

Politici' vstúpia' do' mediálneho' dialógu' −' interview' so' ' zámerom' presvedčivo'

pôsobiť'v'rámci'svojej'politickej'pozície,'získať'tak'televíznych'divákov'a'potenciálnych'

voličov' na' svoju' stranu.' Moderátor' vstupuje' do' interview' s'určitou' prípravou'

a'predstavou' ako' a' akým' spôsobom' ' bude' s'hosťami−' politikmi' viesť' rozhovor.'

Publikácia' Čmejrková,' S.,' Havlík,' M.,' Hoffmannová,' J.,' Müllerová,' O.,' Zeman,' J.,' Styl&

mediálních&dialogů.'Praha':'Academia.'2013.'314's.'ISBN'978a80a200a2267a7'uspokojila'

laickú' i'odbornú' čitateľskú' zvedavosť.' Zámer' presvedčiť' o'potrebe' poznať' zákulisie'

mediálnych'dialógov''autori''potvrdili'nielen'obsahom,'ale'aj'spracovaním'v'atraktívnej,'

čitateľsky' populárnej' forme.' Uvedenú' publikáciu' odporúčam' nielen' študentom' na'

Katedre' žurnalistiky' FiF' UK' alebo' Katedre' marketingovej' komunikácie' FiF' UK.' Štýl'

mediálnych' dialógov'má' ambície' zaujať' ' nielen' kolegov' na' oboch' stranách' učiteľskej'

katedry'ale'aj'''kolegov—'moderátorov'v'praxi.'


