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Editorial
Milí čitatelia,
nové technológie, dynamické inovácie a vznik nových produktov si vyžadujú v reklame kreativitu, ktorou sa má dosiahnuť,
aby jazykové nástroje formou i obsahom korešpondovali s týmito trendmi. Tlak na inováciu v rámci jedného produktu (značky),
potreba nových komunikačných nástrojov vyplývajú jednak z nevyhnutnosti udržiavať imidž značky ako schopnej rozvíjať sa, ale
i z potreby hľadať novú identitu – medzi tradíciou, jej hodnotou a
budúcnosťou.
Všetky tieto – širšie i užšie kontextuálne faktory spôsobujú,
že v súčasnosti je použitie evokačných atribútov (nabitých energiou, emóciou) veľmi obmedzené. Intenzita reklamy, jej prítomnosť
v médiách zvyšujú potrebu ich obmeny. Má to niekoľko dôsledkov.
Prvý sa týka zoslabovania ich účinkov vplyvom množstva signálov,
ďalší toho, že je tu rozpor medzi obmedzeným množstvom aktuálnych a potenciálnych potrieb (hodnôt) a priestorom, v ktorom sa
môže produkt prezentovať – jednotlivé významy sa významovo približujú, prekrývajú, čo oslabuje originalitu výpovede. Okrem toho
vzniká dojem, akoby už všetky možné varianty atribútov boli využité vo všetkých možných situáciách.
Úlohou modernej reklamy je prijať túto skutočnosť, ale aj napriek tomu rozvíjať myšlienku kreatívnej odchýlky ako cestu kritického nadhľadu nad mechanizmami mediálnej komunikácie...
Nadväzujúc na zborník Reklama 09 prezentujeme našim čitateľom možnosti utvárať nielen produktívne odchýlky, ale predovšetkým rozširovať priestor spomínaného kritického nadhľadu nad
tým, čomu hovoríme reklamná komunikácia.
Mgr. Eva Vopálenská, PhD.

Reklama ako komunikácia, jej princípy
a funkcie
Pavel Horňák
Abstract: Advertising is the specific kind of social communication. Understanding of the key social structures in this procedure and also their principal activities is significant for praxis.
Only the perfect clarification of the subject matter, the object and
the object group of advertising can help deal with problem, regarding the all campaign is realized. Principles and functions of
advertising on the other hand advise of fundamentals that can also
improve this action. Especially by understanding the formative
(educational, aesthetic, ethic …) function of advertising we can
contribute to the global and especially social beneficial action of
advertising communication procedure.
Key words: advertising, communication, communication
process, advertiser, implementer of advertising, advertising propagator, advertising recipient, advertising principles, functions of
advertising.
Abstrakt: Reklama je špecifickým druhom sociálnej komunikácie. Pre prax je dôležité poznanie väzieb medzi kľúčovými sociálnymi štruktúrami tohto procesu, aj ich hlavnými aktivitami.
Len dokonalé ujasnenie predmetu, cieľa a cieľovej skupiny reklamy pomôže vyriešiť problém, kvôli ktorej sa celá kampaň uskutočňuje. Princípy a funkcie reklamy zasa môžu upozorniť na zásady, ktoré môžu takisto toto pôsobenie skvalitniť. Predovšetkým
pochopením formatívnej (výchovnej, estetickej, etickej...) funkcie reklamy môžeme prispieť ku komplexnému, no hlavne spoločensky užitočnému pôsobeniu reklamného komunikačného procesu.
Kľúčové slová: reklama, komunikácia, komunikačný proces,
zadávateľ, realizátor, šíriteľ, recipient, princípy, funkcie reklamy.
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Úvod
Reklamný proces, ako relatívne súrodá séria vzťahov medzi
sociálnymi štruktúrami, s ujasneným predmetom i cieľom je jedným z druhov sociálnych procesov. Presnejšie ide o špecifický
druh komunikačného procesu, ktorého cieľom je predovšetkým
vyvolať zmeny u cieľovej skupiny, či už ide o zmenu nákupného správania sa, postojov k javom sociálnej reality (v prípade sociálnej reklamy) a pod. Ide vlastne o rozšírený proces sociálnej
komunikácie, kde k základným konštantám komunikátor – komunikát – komunikant pridávame ďalšie sociálne štruktúry, ale
predovšetkým ich aktivity (napr. prieskum, plánovanie, tvorba...) a produkty týchto aktivít (plány, propagačný prostriedok...).
Lepšie poznanie týchto konštánt môže prispieť k efektívnejšiemu propagačnému pôsobeniu podobne, ako poznanie základných
princípov a funkcií tohto procesu.
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1. Komunikačný proces reklamy
Komunikáciu chápeme aj ako vzájomnú výmenu informácií,
dorozumievanie sa rozličnými prostriedkami, formami, cestami spravidla s určitým cieľom. Toto pôsobenie môže byť priame alebo nepriame.
Pod komunikačným procesom bývajú u viacerých autorov
najčastejšie uvádzané schémy ako komunikátor - komunikát komunikant, resp. recipient, prípadne komunikátor (producent,
tvorca) - distribútor - príjemca.1 Za základnú schému komunikácie bola považovaná už konštrukcia H. D. Lasswella v diele Power
and Personality z roku 19482, ktorý ju uvádzal ako model: kto - čo
hovorí - akým kanálom - komu - s akým efektom.
Uvedené modely sú inšpirujúce pre súčasnú komunikáciu, aj
pre aplikáciu v oblasti reklamy, resp. propagácie. Tu však je pre
komplexnejšie pochopenie žiaduce proces rozšíriť.
Komunikačný proces v reklame je založený predovšetkým na
procese masovej komunikácie medzi jeho zúčastnenými zložkami. Za tieto základné zložky považujeme predovšetkým sociálne
štruktúry – jednotlivcov (zadávateľ, tvorca, šíriteľ, prijímateľ),
medzi ktorými komunikácia vzniká. Medzi základné komponenty procesu však patria aj aktivity týchto štruktúr. Jednou z nich je
napr. aj vzájomná komunikácia, plánovanie, realizácia prieskumu, tvorba propagačných prostriedkov atď., či produkty týchto
aktivít ako sú plány, propagačné prostriedky a pod.
1.1

Väzby sociálnych štruktúr v komunikačnom procese

Na proces komunikácie v reklame môžeme nazerať z viacerých hľadísk. V zásade možno povedať, že i tu existujú čiastkové komunikačné subprocesy, na základe ktorých sa pokúsime
1
2

napr.: Brečka, S., Hradiská, E., Horňák, P., Virčík, J.,
H. D. Lasswell. Power and Personality. New York : W. W. Norton and.
Co. 1948. s. 19.
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odvodiť proces strešný - globálny. Výmena informácií tu prebieha zvyčajne v nasledovnom slede:
zadávateľ - realizátor - šíriteľ - recipient
Uvedené subjekty predstavujú relatívne kompletné zastúpenie sociálnych štruktúr komunikačného procesu. Každý čiastkový vzťah, resp. komunikačná aktivita, ktorá medzi nimi prebieha je mimoriadne dôležitá a je len ťažko možné vymedziť, ktorú možno považovať za určujúcu. Za základný jednako považujeme vzťah
ZADÁVATEĽ ----- RECIPIENT
Hlavným zmyslom procesu, t. j. reklamnej komunikácie (výmeny informácií medzi zadávateľom a recipientom) je ovplyvnenie správania sa recipienta myšlienkami zadávateľa (v reklame kúpne rozhodovanie a pod., v sociálnej reklame osvojenie si
zdraviu prospešného návyku a pod.). Vyplýva to už z uvedených
definícií týchto aktivít.
Zadávateľ, iniciátor, resp. subjekt propagačného procesu je
prvotným článkom propagačného procesu. Je jeho pôvodcom –
iniciátorom. Aj keď reklama slúži aj jej tvorcom, resp., agentúram, zástupcom médií a recipientom, realizuje sa predovšetkým v
záujme zadávateľa. Na základe jeho aktivity vzniká pohyb medzi
zúčastnenými komponentami a smeruje k činnosti, ktorej výsledkom je komunikačný proces. Pri ekonomickom pôsobení bude
zadávateľom podnik, obchodná organizácia a pod., pri mimoekonomickom zasa spoločenské, kultúrne inštitúcie i štátne orgány.
Zadávateľ - subjekt, by mal predovšetkým vedieť definovať svoj
problém, t.j. čo chce propagovať – predmet reklamy a čo chce akciou dosiahnuť - reklamný cieľ. Spravidla však na základe skúseností vie určiť aj cieľovú skupinu.
Prijímateľ- recipient, resp. objekt komunikácie predstavuje
množstvo jednotlivcov, na ktoré výpoveď pôsobí. Ich úlohou je
dešifrovať prijaté informácie a premietnuť ich do podoby typu
správania sa (napr. nákup tovaru, upevnenie nefajčiarskeho návyku a pod.). Pri masovej komunikácii prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie zasiahne výpoveď skutočne masového recipienta.
10
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Zadávateľovi však ide predovšetkým o pôsobenie na časť prijímateľov - o cieľovú skupinu, t. j. o okruh osôb, ktoré si zvolil ako
primárnych recipientov svojho pôsobenia. Voľba cieľovej skupiny závisí predovšetkým od predmetu a cieľa propagácie, pričom
je korigovaná záujmami a potrebami zadávateľa (v literatúre je
tento proces prezentovaný ako segmentácia trhu). Preto objekt
komunikácie možno chápať širšie, ako súčet všetkých recipientov
zasiahnutých komunikátom. Tvorí ho cieľová skupina, plus náhodne zasiahnutí recipienti, plus jednotlivci, zasiahnutí výpoveďou sprostredkovane (základ pôsobenia pri querille a viral marketingu)3 prostredníctvom predošlých dvoch skupín.
Reklama sa uskutočňuje aj v záujme cieľovej skupiny, resp.
ostatných prijímateľov, keďže propagované skutočnosti majú
slúžiť predovšetkým im. Miera tejto závislosti je však vyjadrená charakterom reklamného pôsobenia (komerčné, nekomerčné).
Členenie cieľových skupín sa realizuje na základe socio-demografických znakov (vek, pohlavie a i.).
Brečka a Hradiská uvádzajú, že: „Skvalitňovanie novinárskej
práce si vyžaduje i niektoré poznatky psycholingvistiky, poznanie zákonistostí a charakteru psychických mechanizmov a procesov pozornosti, vnímania pamäti a myslenia recipienta, ktorých
rešpektovanie je dôležitým predpokladom úspešnej realizácie komunikačných zámerov.”4 To isté možno bezprostredne aplikovať
i na oblasť reklamy. O to viac, že po reklamných celkoch recipient spravidla nesiaha dobrovoľne.
Na uvedený vzťah ovplyvňovania recipienta zadávateľom nemožno v žiadnom prípade pozerať jednostranne. Opačný vzťah
RECIPIENT ------- ZADÁVATEĽ
vyjadruje dvojitá spätná väzba prvotného vzťahu. Recipient
si totiž nielen kupuje predmety, resp. osvojuje návyky zadávate3
4

Bližšie napr.: ŠTARCHOŇ, P. a kol. Marketingová komunikácia 2007.
Bratislava : UK, 2004. ISBN 978-80-223-2448-9.
Hradiská, E., Brečka, S., Vybíral.: Psychológia médií. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva 2009. ISBN 978-80-89447-12-1, s. 32.
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ľa, ale súčasne reaguje aj na úroveň, kvalitu reklamy. Práve tento
druh komunikácie - vyjadruje vzťah recipienta k reklame, k subjektu zadávateľa, k propagovanému predmetu atď. Preto ho treba
skúmať veľmi citlivo, veď rozhoduje o priaznivom výsledku celého komunikačného procesu. A nielen tohto procesu. Vzťah recipienta, v závislosti od imidžu zadávateľa, ktorý sa môže pretransformovať do goodwillu, je v súčasnej informačnej explózii, resp.
konkurencii iných firiem, základom dlhodobého nákupného správania sa a pod.5
Z chronologického hľadiska je primárny zasa vzťah:
ZADÁVATEĽ --------- REALIZÁTOR
Predstavuje situáciu, v ktorej zadávateľ zadá svoje požiadavky svojmu reklamnému, resp. marketingovému oddeleniu, alebo
špecializovanej agentúre. Tu je spätná väzba vzťahu, t.j.
REALIZÁTOR ------- ZADÁVATEĽ
takisto mimoriadne dôležitá. Len chápavý, v oblasti reklamy i komunikácie nedirektívny zadávateľ a seriózny, tvorivý tím
agentúry schopný akceptácie rozumných požiadaviek zadávateľa
majú šancu na úspech. Ich komunikáciu tvorí briefing a často rad
rebriefingov, na ktorých agentúra získava informácie o propagovanej skutočnosti, zosúlaďujú sa požiadavky zadávateľa a tvorivé riešenia agentúry. Realizátor bezprostredne uskutočňuje propagačné pôsobenie v súlade so záujmami zadávateľa. Býva ním
najčastejšie:
• reklamné, propagačné, resp. marketingové oddelenie podniku,
• špecializovaná agentúra,
• reklamná agentúra typu full service.
Oddelenie firmy je vhodné pri tvorbe jednotlivých, resp. jednoduchých propagačných prostriedkov (letákov, plagátov a pod.),
keď tím jeho pracovníkov je schopný zrealizovať prostriedok
sám, resp. zadá požiadavky priamo kreatívnemu pracovníkovi.
5
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Samozrejme, že existujú aj prípady, keď firma má kapacity
zvládnuť i náročnú reklamnú kampaň.
Špecializované agentúry sú v praxi pre zadávateľa spravidla
jednoduchším riešením. Podľa konkrétneho problému sa obráti
napr. na agentúru špecializovanú na public relations, direct marketing, výstavníctvo a pod.
Reklamné agentúry typu full service ponúkajú svojim klientom komplexné služby od primárnych prieskumov, plánov, tvorby a realizácie propagačných prostriedkov spolu s pretestingom,
zabezpečením medializácie, až po následné vyhodnocovanie
účinnosti celej akcie.
Na zabezpečenie komplexného servisu slúžia agentúre spravidla tieto oddelenia agentúry: marketingové, resp.odd. pre strategické plánovanie a pre výskum, kreatívne, oddelenie styku s
klientom, mediálne, produkčné a pod. Využitie ich služieb je
vhodné pri náročnejších kampaniach.
Ďalšiu spojitosť medzi sociálnymi štruktúrami v rámci komunikačného procesu reprezentuje vzťah
ZADÁVATEĽ - ŠÍRITEĽ, resp.
REALIZÁTOR - ŠÍRITEĽ.
Ide tu o situáciu, v ktorej zadávateľ, resp. realizátor hľadá
priestor - kanál, ktorým by svoju výpoveď doručil optimálnemu
recipientovi. Môže sa ním stať mediálne oddelenie niektorej z
agentúr alebo mediálna agentúra.
Šíriteľ je zástupcom médií, nositeľa výpovede, prenosového
technického kanála, ktorý zabezpečuje prenos informácií. Sú to
na jednej strane pracovníci mediálnych agentúr typu media representative, ktorí disponujú vysielacími časmi jednotlivých komunikačných prostriedkov.
Na rozdiel od nich mediálne agentúry media buyer zastupujú záujmy klienta a okrem mediálneho plánu (komplexného rozmiestnenia výpovede v rozličných médiách) určujú aj cieľovú
skupinu, ktorú má výpoveď zasiahnuť. Nositeľ tejto výpovede
P. Horňák: Reklama ako komunikácia, jej princípy a funkcie
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je spravidla závislý od druhu propagačného prostriedku, ktorého
prenos má zabezpečiť.
Opačný vzťah:
ŠÍRITEĽ – REALIZÁTOR
je v praxi v mediálnych agentúrach, ktoré propagujú svoju
vlastnú činnosť, t. j. obrátia sa na reklamnú agentúru so žiadosťou o tvorbu prostriedku, resp. kampane.
Okrem spomenutých agentúr v praxi pôsobí množstvo akvizitérov, ktorí zastupujú často záujmy klienta, resp. média, ale ich
činnosť je vyslovene sprostredkovateľská. Svoje služby ponúkajú za percento zo zákazky, napr. z príjmov za inzerciu získanú pre
médium od zadávateľa.
Dôležitý je aj vzťah:
ŠÍRITEĽ - PRÍJEMCA,
ktorý je vyjadrením pôsobenia výpovede zadávateľa prostredníctvom média na recipienta. Pokiaľ však ide o dialóg medzi týmito zúčastnenými štruktúrami, tak sa to stáva väčšinou v prípade mediálnych prieskumov, typujúcich optimálnu cieľovú skupinu pre svoj propagovaný predmet.
Opačný vzťah:
RECIPIENT – ŠÍRITEĽ
vzniká prostredníctvom ohlasov recipientov na reklamné celky v jednotlivých médiách. Je vlastne potvrdením vzťahu recipient zadávateľ - tak by mala pôsobiť spätná väzba, no odoslaný
ohlas je spravidla určený na nesprávnu adresu média a nie zadávateľa, resp. agentúry.
Záverom ostáva zopakovať, že zadávateľ - recipient predstavujú základný vzťah. Ich obojstranná komunikácia je určujúca,
no nevyhnutne dopĺňaná komunikáciou medzi ostatnými sociálnymi štruktúrami. Práve súhrn týchto komunikácií predstavuje
strešný model reklamy ako komunikačného procesu. Komplexnému chápaniu však napomôže aj charakteristika niektorých ďalších komponentov tohto procesu.
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1.2

Charakteristika ďalších komponentov
komunikačného procesu

Okrem uvedených vzťahov sociálnych štruktúr, na základe
ktorých vzniká komunikácia je vhodné charakterizovať v skratke aj ďalšie komponenty komunikačného procesu. Ide tu predovšetkým o produkty aktivít uvedených sociálnych štruktúr. Ich
vymedzenie je potrebné pre stanovenie typológie daného procesu. Takisto je potrebné si uvedomiť, že niektoré charakterizované komponenty presahujú do oblasti marketingu. Pre kontext nám
postačí stručná charakteristika týchto komponentov:
- Problém, resp. otázka, ktorú potrebuje zadávateľ riešiť a
kvôli ktorej dáva podnet k vzniku komunikačného procesu. Môže
ním byť napr. zvýšený výskyt určitého druhu ochorenia - propagačná kampaň sa usiluje o prevenciu, prípadne sú to nadnormatívne zásoby tovaru, ktoré treba dať do obehu – úlohou reklamy je
v takýchto prípadoch snaha o zvýšenie odbytu a pod.
- Predmet reklamy je objekt alebo skutočnosť, ktoré budeme propagovať a bez ktorých by naše pôsobenie stratilo svoj obsah. Predmetom može byť tovar (výrobky, služby) pri ekonomickej propagácii (resp. výchovný zámer, oslava výročia a pod.) pri
mimoekonomickej propagácii.
- Cieľ akcie vyjadruje hlavný zámer, zmysel komunikačného procesu. Týka sa bezprostredne predmetu reklamy a vyplýva z
úlohy, ktorú treba riešiť, napr. spomenuté zvýšenie odbytu tovaru. Kotler6 uvádza dva druhy cieľov: komunikačný, predajný, alebo cieľ (skôr ide o funkciu) informovať, presviedčať, alebo pripomínať. Odvíja sa však aj podľa druhu kampane (produktová, imidžová, resp. uvádzacia, či pripomínacia...). Konečným cieľom reklamy (s výnimkou sociálnej) je však tak, ako aj v marketingovej
komunikácii, resp. marketingu vôbec - predať...
- Cieľová skupina patrí síce medzi vyššie uvedné sociálne
6

KOTLER, P. Marketing – management. Praha : Grada publishing,
2001. ISBN 80-2470016-6, s. 644-645.
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štruktúry, no zdôrazniť jej význam treba i na tomto mieste. Závisí
(je vymedzená) predovšetkým od vyššie uvedených komponentov, aj keď môže byť korigovaná napríklad na základe výsledkov
prieskumu a pod..
Práve uvedené komponenty predstavujú v reklame východisko každého komunikačného procesu. Sú bezprostredne prepojené. Predmet reklamy je ústredným obsahom definovaného problému a cieľ návrhu je jeho riešenie. Bez ktoréhokoľvek z týchto troch komponentov by pôsobenie stratilo svoj zmysel. Predmet - cieľ - cieľová skupina reklamy sú totiž určujúce pre charakter výpovede, propagačného prostriedku i prenosového média.
Len dokonalé ujasnenie predmetu, cieľa a cieľovej skupiny
reklamy pomôže vyriešiť problém, kvôli ktorej sa celá kampaň
uskutočňuje. Bližšie určiť tieto i ďalšie komponenty procesu pomáha prieskum.
Prieskum možno zjednodušene označiť za prieskum všetkých
komponentov komunikačného procesu, t. j. sociálnych štruktúr (zadávateľ, tvorca, šíriteľ, príjemca), ich činností (plánovanie, tvorba, výroba, hodnotenie) a ich produktov (jednotlivé druhy plánov, propagačné prostriedky). Na základe prieskumu môžeme jednotlivé komponenty korigovať.
•
•
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Obsah prieskumu možno zhrnúť nasledovne:
a/ vyšpecifikovanie problému na základe prieskumu predmetu (jeho úžitkové a technické parametre, image a pod.), cieľa (ekonomické a mimoekonomické ciele) a cieľovej skupiny,
b/ prieskum vlastných možností subjektu, existujúcej konkurencie a propagačných prostriedkov (situácia na trhu propagačných prostriedkov, t. j. ich sortiment a cena), ale aj ich nositeľov - médií (regionálna pôsobnosť, periodicita, charakter,
cena, farba, kvalita papiera v tlači a pod. podľa druhu média),
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•

c/ prieskum situácie, v ktorej bude proces realizovaný (časové a priestorové ohraničenie akcie).7
- Plán reklamy je rozpis jednotlivých položiek (argumenty, apely, stvárnenie, výroba, šírenie, hodnotenie), ktorý vyplýva
priamo z prieskumu. Patrí sem najmä:
• a/ finančný plán (rozpočet) znamená rozpis finančných
prostriedkov podľa jednotlivých zložiek procesu, členený na
priame a nepriame výdavky,
• b/ časový plán obsahuje začiatok, koniec i lokalitu pôsobenia,
• c/ mediálny plán, ktorý je v prípade reklamnej akcie často súčasťou časového plánu, t. j. rozpis propagačných prostriedkov v konkrétnom čase a priestore.
Súčasťou plánov sú samozrejme aj plán organizačný, umožňujúci priebežnú kontrolu jednotlivých fáz akcie, ale aj plán
vyhodnotenia účinnosti kampane.8
- Reklamná výpoveď je produktom tvorby kreatívneho snaženia autora (+ zber a spracovanie informácií). Podáva informácie o predmete reklamy v podobe hovoreného slova, grafiky a
pod.
- Propagačný prostriedok vzniká konkretizáciou (realizáciou, výrobou) výpovede do určitej materiálnej podoby. Má
schopnosť pôsobiť na jeden, resp. na viac zmyslov recipienta súčasne: napr.: tlačené (letáky, plagáty, katalógy, prospekty, brožúry, vývesky, transparenty, reklamné listy, pozvánky, novoročné
7

8

Podrobné informácie o prieskume, resp. výskume reklamy (od plánu,
druhov výskumu až po prípadové štúdie nájdete napr. v piatej – Prủzkum, základ reklamní kampane s. 179 až 207 a v šiestej kapitole – Výzkum reklamní strategie s. 207 až 229 In: Schultz, Don., E.: Moderní reklama – umění zaujmout. Praha: Grada Publishing 1995, ISBN
80-7169-062-7.
Podrobné informácie o plánovaní reklamnej stratégie nájdete tamtiež,
v štvrtej kapitole Postup jednotného plánovaí reklamy s. 137 až 179.
Plánovanie i výskum reklamy je i predmetom bestselleru: STEEL, J.
Reklama – průzkum, příprava a plánování. Brno : Computer press,
2003. ISBN 80-251-0065-05.
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želania, pohľadnice, kalendáre atď.), tlačové (inzeráty, noticky,
články, reklamné časopisy atď.), zvukové a obrazové (reklamný film, diapozitív, telefónny marketing, rozhlasová a televízna
reklama), priestorové (pútače, stánky, výklady, vznášadlá atď.),
svetelné (neóny, žiarovky, svetelné noviny, holografické exponáty, reklama laserom atď.), doplnkové (odznaky, reklamné darčeky) a pod.9
- Nositeľ reklamy je priestor, do ktorého je výpoveď vkomponovaná v podobe propagačného prostriedku, bez ktorého by
spravidla nemohla plniť svoju konkrétnu reklamnú funkciu. Práve nositeľ zabezpečuje prenos propagačného prostriedku od zadávateľa prostredníctvom šíriteľa, resp. média k cieľovej skupine. Propagačný prostriedok svojím charakterom determinuje aj
charakter nositeľa, napr. v prípade televízneho reklamného spotu je nositeľom televízia, v prípade rozhlasového spotu rozhlasová technika a pod.
- Účinnosťreklamy spočíva v zisťovaní miery efektívneho
pôsobenia v pomere k žiaducemu typu správania sa, napr. či billboardy dostatočne informovali recipienta o novom tovare a pod.
Realizuje sa napr. meraním odbytu propagovaného tovaru, anketou medzi spotrebiteľmi a pod.
Ako sme uviedli, viaceré z komponentov komunikačného procesu reklamy zasahujú do oblasti marketingu, čo vyplýva z faktu, že reklama je sprostredkovane zložkou marketingového mixu.
Pre komplexnosť by sme sem mohli priradiť ešte správanie sa
cieľovej skupiny (po uskutočnení procesu) vrátane spätnej väzby,
ktorú by bolo treba pravidelne zisťovať a vyhodnocovať zadávateľom, resp. realizátorom akcie. Práve tieto skutočnosti sú však
súčasťou vyhodnocovania účinnosti akcie. Okrem toho možno v
rámci uvedeného procesu spomenúť aj archiváciu propagačných
prostriedkov (uschovanie pre následné použitie, resp. pre inšpiráciu v budúcnosti a pod.).
9
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Häckl, B. Propagační prostředky. Praha: SPN,1977, s. 23.
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Praktickou pomôckou pre skúmanie účinnosti reklamy by
mohli byť otázky:
1. Či si recipient reklamu vôbec pamätá?
2. Či k reklame, na ktorú si pamätá má pozitívny vzťah?
3. Či v reklame ktorú si pamätá a má k nej pozitívny vzťah vie
určiť aj jej predmet?
4. Či si na základe takejto reklamy už niekedy aj niečo kúpil?10

predmet
ZADÁVAcieľ

TEĽ
(problém)

cieľová
skupina

1.3

rozpočet
pries
kum

plán mediálny

propagačné

ŠÍRITEĽ

PRIJÍ-

prostriedky

(nositeľ)

MATEĽ

vyhodnotenie
účinnosti

časový

Náčrt typológie reklamného procesu

Vymedzenie vzťahov, resp. druhov komunikácie medzi sociálnymi štruktúrami a charakteristika ostatných komponentov
nám dáva podklad pre náčrt niekoľkých typov reklamného procesu. Ide o to, ako by v praxi mohol vyzerať ich ideálny priebeh
z chronologického hľadiska. Je nám však jasné, že mnoho zadávateľov týmto spôsobom nepostupuje. Aj to, že kategorizácia sa
dá robiť aj na základe iných atribútov - napríklad podľa Kotlera11 je to stanovenie cieľa, rozhodnutie o rozpočte, rozhodnutie
10
11

Horňák, P. Reklama – teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Zlín: WeRBUM, 2010. ISBN 978-80904273-34, s. 65.
Kotler, P. Marketing – management. Praha : Grada publishing, 2001.
ISBN 80-2470016-6, 644-645.
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o správe - jej tvorba, rozhodnutie o médiách, vyhodnotenie účinnosti. Týka sa skôr tvorby propagačného prostriedku, resp. kampane. My sme pre komplexnejšie chápanie za rozhodujúci zvolili
pohľad určujúcej sociálnej štruktúry, ktorá je v danom type procesu dominantná.
Reklamný proces realizovaný zadávateľom
V tomto variante uskutočňuje reklamu zadávateľ prostredníctvom vlastnej firmy, oddelenia:
(nositeľ) (recipient)
Zadávateľ (v tomto prípade aj realizátor) si tu v rámci riešenia
problému svojej inštitúcie ujasní v spolupráci s členmi propagačného, resp. marketingového oddelenia technické a úžitkové parametre problémového predmetu (resp. predmetu, ktorý mu pomôže riešiť situáciu) a stanoví si cieľ, ktorý mu má problém vyriešiť, napr. zvýšenie odbytu tovaru. Predmet s cieľom mu dajú základné parametre pre výber vhodnej cieľovej skupiny. Potom v
rámci prieskumu analyzuje tento predmet, cieľ i cieľovú skupinu, vrátane prieskumu vlastnej činnosti a situácie (priestoru, krajiny...), v ktorej bude proces prebiehať. Výsledkom prieskumu je
prehodnotenie samotného predmetu, cieľa i upresnenie optimálnej cieľovej skupiny. Okrem toho si na jeho základe stanoví reálny finančný rozpočet i časový a územný, resp. mediálny plán komunikačného procesu. Predovšetkým cieľovej skupine, cieľu, ale
aj charakteru predmetu reklamy prispôsobí výpoveď, ktorú stvárni adekvátnym spôsobom, resp. zadá požiadavky realizátorovi
(napr. plagát - vlastnému výtvarníkovi a pod.). Prostriedok agenproblém
ZADÁVATEĽ
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predmet

predmet
REALIZÁTOR

cieľ
cieľ. skupina
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túry zverí na zverejnenie (plagát - vylepovacia služba). Potom už
len počká vymedzený časový úsek a prostredníctvom odborníka
uskutoční vyhodnotenie účinnosti svojej akcie.
V prípade, že ide o reklamu vlastných služieb agentúry, ktorá
sa takto usiluje o získanie zákazky je schéma analogická. Agentúra sa tu opäť stáva zadávateľom i realizátorom. Situáciu má ešte
jednoduchšiu. Predmet reklamy (jej vlastné služby) totiž dôverne pozná a cieľ (získanie zákazky) je tiež jednoznačný. Doriešiť
zostáva vymedzenie cieľovej skupiny (takisto zadávateľov), ktorých diapazón závisí od možností danej agentúry.
V prípade šíriteľa ide o ponuku reklamných vysielacích časov, inzertnej novinovej plochy, plochy billboardov a pod., resp.
komplexnej mediálnej kampane s jednoznačným cieľom ich so
ziskom predať.
Reklamná kampaň prostredníctvom agentúry typu full
service
V druhom variante uskutočňuje zadávateľ reklamu prostredníctvom agentúry full service.
Zadávateľ tu osloví realizátora so svojím problémom, ktorý
obsahuje v skratke aj informácie o predmete reklamy. Je však už
vecou agentúry, aby v rámci briefingu, resp. rebriefingov skorigovala predmet, cieľ propagačnej kampane a vymedzila optimálnu cieľovú skupinu. V rámci prieskumov, resp. dispozície zadávateľa si vymedzí aj ďalšie súčasti procesu: rozpočet, časový plán
atď.
Ďalší priebeh procesu je analogický s variantom č.1. Rozdiel
je iba v tom, že prostredníctvom svojich ľudí (internistov i externistov) je agentúra schopná zabezpečiť tvorbu, výrobu, umiestnenie i záverečné vyhodnotenie akcie, a to i v prípade kampane obsahujúcej množstvo propagačných prostriedkov, resp. ich nositeľov a pod.
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Podrobnejšie možno tento proces rozviesť z pohľadu samotnej agentúry. Ide vlastne o identický model procesu, keď je realizátorom aktivity agentúra typu full service. Popis tejto situácie
je pre prax agentúr azda najdôležitejší. Pokúsme sa tu položiť dôraz na aktivity agentúry (prieskum, plánovanie atď.) a produkty
týchto aktivít, resp. na komponenty, ktoré s uvedenými aktivitami najviac súvisia. Agentúra si tu so zadávateľom ujasní v rámci briefingu predmet, cieľ a cieľovú skupinu reklamy. Nasleduje
prieskum základných komponentov procesu, ktorými sú v tomto
prípade najmä plánovanie financií (rozpočet), časových i priestorových relácíí, ale aj prieskum vhodného média pre stanovenie
mediálneho plánu. Potom v rámci brainstormingu navrhne kreatívne riešenie (výpoveď) v kontexte s navrhovanými prostriedkami a médiami. Ďalšou fázou je tvorba, t.j. realizácia kreatív22
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nych riešení konkretizovaných na základe prieskumu do propagačných prostriedkov a následne ich začlenenie do médií podľa vypracovaného mediálneho plánu. Po medializovaní výpovedí nastáva prieskum účinnosti. Samozrejme, že ide o zjednodušený, všeobecný príklad. Jednotlivé činnosti nemožno totiž striktne oddeliť, keďže sa navzájom prelínajú. Fáza prieskumu a brainstormingu je tak pevne spätá, že je komplikované určiť, ktorá z
nich je z chronologického hľadiska na prvom mieste. Veď kreatívne riešenia, resp. voľbu média a pod. upresňujeme v pláne podľa výsledkov prieskumu, ale aj pretestingu, ktorý by mal predchádzať medializácii výpovede. Plány môžeme urobiť po základnom
brainstormingu a potom pristúpime ku druhému - a nemusí ísť o
klasické chápanie „búrky duší”, skôr o tvorivé stanovenie, výber
komponentov kampane. Korekcie však robíme aj podľa finančnej situácie a ďalších skutočností. Na druhej strane však zasa robíme prieskum aj podľa výsledkov brainstormingu. Pretesting sa
týka nielen brainstormingu, ale predovšetkým výsledkov tvorivej fázy. Členovia oddelenia pre styk s klientom majú na starosti
aj prepojenie týchto aktivít v agentúre. Pochopiteľne, že do toho
ZADÁVATEĽ
PRÍJEMCA

image zadávateľa (kritika, pochvala)
predmet reklamy (kvalita)
výpoveď (pravdivosť)

(reakcia)
REALIZÁTOR

propagačný prostriedok (kvalita)
image realizátora (kritika, pochvala)

zasahujú aj ďalší pracovníci (trafic manager...) a že prax jednotlivých agentúr môže byť podľa ich špecifického určenia, či zaužívanej praxe do značnej miery odlišná.
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Proces z hľadiska drobnej agentúry
Za ďalší z typov reklamných subprocesov možno označiť
variant, keď nejde o agentúru s komplexnými službami, ale len
o subjekt realizujúci objednávku. Vykonáva vlastne len organizačnú činnosť.
Prieskum, plány, tvorbu a ďalšie aktivity zabezpečuje prostredníctvom externých odborníkov. Je to vlastne variant č.1. rozšírený o prípravu propagačného prostriedku reklamnou agentúrou.
Komunikačný proces z pohľadu recipienta
Posledný variant procesu reklamy chápeme z pozície príjemcu informácií. Môže sa zdať, že v porovnaní s predošlými subprocesmi je menej významný, no bez príjemcu by bol strešný propagačný proces rovnako nezmyselný, ako bez zadávateľa, či tvorcu.
Náčrt sme zostavili na základe možných pripomienok adresáta propagačného procesu, ktoré adresuje spravidla realizátorovi, alebo zadávateľovi. Pripomienky k image (kritika, pochvala)
ako aj k pravdivosti reklamnej výpovede, resp. k jej zhode s vlastnosťami predmetu reklamy sú adresované správne obidvom subjektom. Pripomienky ku kvalite predmetu však patria pochopiteľne predovšetkým zadávateľovi, tak, ako pripomienky ku kvalite propagačného prostriedku realizátorovi. Práve tento subproces reklamnej komunikácie vyjadrujúci spätnú väzbu, resp. reakcie príjemcu je dôležité skúmať v rámci hodnotenia účinnosti celého procesu a v záujme skvalitnenia nasledujúcej reklamnej aktivity zadávateľa i realizátora.
Z pozície príjemcu je chápaný aj dnes už klasický model žiadúceho reklamného pôsobenia A I D A.
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Je to všeobecné pravidlo vyjadrujúce zjednodušene optimálny
priebeh reklamy z hľadiska pôsobenia na cieľovú skupinu. Podľa pravidla má reklama najskôr vzbudiť pozornosť (Attention),
potom má vyvolať záujem (Interest) o jej obsah, túžbu, prianie
(Desire) konať podľa apelu a tiež ho realizovať priamou akciou
(Action) cieľovej skupiny. Pravidlo je názorné, no pre komplexnejší pohľad na komunikačný proces je jednostranné, ako podobné pravidlá DAGMAR, DIBABA12 a niektoré ďalšie. I keď tu ide
tiež o špecifický druh reklamného procesu, vyjadruje skôr vnútorné stavy príjemcu pri tomto pôsobení, ktoré chceme vyvolať práve komunikačným procesom. Preto spadá skôr do oblasti psychológie. Podobné varianty by bolo možné odvodiť i k ostatným sociálnym štruktúram. No bol by to zúžený pohľad.
Naopak, na komunikačný proces v oblasti reklamy možno nazerať aj v širšom ponímaní. Pramení to z viacvrstvovej interakcie medzi jednotlivcom a spoločnosťou, ktorú reklama vyvoláva. Patrí sem pôsobenie zadávateľa, resp. realizátora propagačnej
činnosti ako zložiek spoločenského systému na rozptýlených recipientov (základ pôsobenia), pôsobenie súhrnu zasiahnutých recipientov na zadávateľa, resp. realizátora reklamy (spätná väzba), ale aj na ďalšie zložky spoločnosti (následné rozširovanie reklamných informácií recipientom vo svojom okruhu) usmerňovanie reklamnej etiky Radou pre reklamu a pod. V každom uvedenom prípade spĺňa proces základnú charakteristiku sociálneho
procesu, t. j. že ide o relatívne súrodú sériu vzťahov a javov spojených vzájomne príčinnými vzťahmi.
2. Princípy a funkcie reklamy
Bližšej charakteristike pertraktovaných pojmov (ale azda následne aj praxi), by mohlo pomôcť vymedzenie hlavných zásad,
ktoré by sa mali pri reklamnej kampani, resp. propagačnej akcii
12

Bližšie, napr.: Horňák, P. Nová abeceda reklamy. Bratislava : Central
European Advertising 2003. ISBN -50-5-8, s. 140 a 143.
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dodržiavať, rovnako ako funkcií, ktoré pri realizácii plnia. Preto by sme túto časť (vzhľadom na vyššie uvedenú problematiku) mohli nazvať aj princípy a funkcie propagácie. Ako som však
uviedol - ide o uhol pohľadu a uvedené princípy som koncipoval
úmyselne širšie, ako len pre oblasť komerčnej komunikácie – reklamy.
2.1 Princípy reklamy
Princíp chápeme v rozličných sférach ľudskej činnosti ako základnú zásadu, ktorá vyjadruje jej charakter a ktorej dodržiavanie
prispieva aj k účinnému pôsobeniu tejto činnosti.13 Preto základných princípov nebýva veľa a sú spravidla doplnené zásadami.
V reklame, či propagácii možno na princípy nazerať minimálne z
troch základných zorných uhlov. Z hľadiska práva, etiky, resp. z
hľadiska uznávaných pravidiel, ktoré je vhodné pri tvorbe komunikátu využívať vzhľadom na jej efektívne pôsobenie. Ak by sme
sa pokúsili vyabstrahovať základné zásady tohto druhu komunikácie z uvedených troch dimenzií zistíme, že sa pochopiteľne diametrálne neodlišujú.
Medzi základné právne normy týkajúce sa reklamy zaraďujeme u nás doteraz predovšetkým republikové zákony o reklame,
ale aj zákony týkajúce sa médií, či už sú to zákony o audiovízii,
resp. o vysielaní a retransmisii SR, zákony o ochrane spotrebiteľa, autorské zákony a niektoré ďalšie. Spomeňme aspoň niektoré z nich:
Už pri letmom pohľade na ustanovenia Zákona o reklame
v Českej i Slovenskej republike vidíme, že zakazuje reklamu,
ktorá môže recipientovi škodiť, či už svojou formou, alebo obsahom. Pokiaľ ide o formu, tak je to predovšetkým identifikácia reklamy – skrytá reklama, resp. klamlivá reklama. Pokiaľ ide o obsah (predmet), ktorý je zvlášť problémový vo všetkých krajinách
Európskej únie, tak sa to týka predovšetkým reklamy alkoholu,
13
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tabakových výrobkov a liekov vo všetkých médiách. Samozrejme, že obsahuje samostatné, zvlášť dôležité časti, týkajúce sa napríklad detí atď., ale v zhrnutí môžeme vyabstrahovať z neho predovšetkým snahu ochrániť spoločnosť (spoločenská užitočnosť),
pred negatívnym dopadom reklamy, ktoré sa však často deje zavádzaním recipienta (pravdivosť reklamy).
Aj časť Obchodného zákonníka (v ČR i SR) uvádza pod označením Nekalá súťaž viacero ustanovení, ktoré sa reklamy priamo dotýkajú. Zakazuje sa tu napríklad: klamlivá reklama, klamlivé označenie tovaru a služieb, vyvolávanie nebezpečenstva zámeny, parazitovanie na povesti podniku, výrobkov, alebo služieb
iného súťažiteľa, podplácanie, zľahčovanie, porušovanie obchodného tajomstva a ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného
prostredia. Prvé zásady podčiarkujú najmä pravdivosť a posledná
priamo (pričom ostatné zásady nepriamo), zdôrazňujú požiadavku, aby reklama neškodila (spoločenská užitočnosť).
Zákon o vysielaní a retransmisii má samostatnú časť venovanú reklame a telenákupu. Podľa neho nesmú byť do vysielania zaradené celky, ktoré ohrozujú morálku, zdravie, bezpečnosť
spotrebiteľa - zvlášť detí, ohrozujú životné prostredie, (zakazuje sa tu skrytá reklama, propagácia náboženských, politických a
iných skupín, liekov na predpis a pod.). Aj tu evidentne vystupuje do popredia princíp užitočnosti pre recipienta.
Z uvedeného právneho hľadiska, ktoré zabezpečuje ekonomické záujmy zadávateľov, tvorcov, šíriteľov, ale i recipientov
takto vystupujú do popredia predovšetkým princípy ochrany záujmov, t.j. spoločenskej užitočnosti, ale aj pravdivosti, ktorou je
táto užitočnosť často zabezpečovaná. Tieto princípy korešpondujú bezprostredne aj s pravidlami etiky.
Etické hľadisko14 reprezentuje zasa skôr záujmy recipienta,
ale aj ostatných zúčastnených stránok komunikačného procesu.
Možno tu uviesť najmä zásady Medzinárodného kódexu reklamných techník, ktoré sú obsiahnuté v jeho článkoch. Patria sem
14
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zdvorilosť, čestnosť, pravdivá prezentácia, porovnanie, ochrana
súkromia, identifikácia reklamy, bezpečnosť, zodpovednosť...).
V bývalom Československu ešte pred vznikom reklamných rád
ČR i SR prijali členovia Českej spoločnosti pre propagáciu a Public relations (MOSPRA) neskôr po svojom vzniku i členovia Slovenskej spoločnosti pre propagáciu (SOSPRA) etické desatoro: pravdivosť, čestnosť, slušnosť, užitočnosť, napodobňovanie,
ochrana súkromia, identifikácia propagácie, používanie štátnych
symbolov, manipulácia s recipientom, zodpovednosť. Z obidvoch
uvedených kódexov i z Etických zásad reklamnej praxe platných
na území Českej i Slovenskej republiky je zrejmý súvis s právnymi normami a aj pre nás vyplývajú z nich ako základné princípy
opäť predovšetkým spoločenská užitočnosť a pravdivosť.
Z hľadiska odbornosti, profesionálnej dokonalosti, resp. maximálnej účinnosti reklamy sa dostaneme pochopiteľne k iným
princípom. Tu totiž zásadám tvorby a realizácie propagačných
prostriedkov pôjde predovšetkým o to, aby výpoveď splnila to,
čo sa od reklamy očakáva, t. j. aby vzbudila pozornosť, vyvolala záujem o jej obsah a spôsobila aj výsledný efekt – správať sa v
súlade so zámerom zadávateľa akcie, (napr. kúpiť výrobok, osvojiť si výchovný zámer a pod).. Z tohto hľadiska možno zdôrazniť aplikáciu poznatkov iných vedných disciplín v reklame, resp.
vytváranie nových, čo možno zhrnúť pod označenie vedeckosť.
Ide tu predovšetkým o využitie poznatkov z oblasti histórie, ekonómie, umenovedy, lingvistiky, psychológie, sociológie atď. Tak
by bolo možné princíp vedeckosti nadradiť všetkým ostatným, čo
by však nebolo správne. Každý z princípov má svoju dôležitosť z
iného zorného uhla. Ak však chceme, aby toto pôsobenie v zmysle procesu AIDA aj fungovalo, tak naša výpoveď musí byť nielen
pravdivá, užitočná, či vedecká. Ak si ju totiž v záplave iných reklamných výpovedí recipient nevšimne, tak nám dodržanie ostatných princípov nebude tiež nič platné. No a preto by sme mali
našu „pravdivú, užitočnú a vedeckú“ reklamu odlíšiť od iných.
Dosiahneme to predovšetkým originalitou výpovede.
28
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Takto si dovolím vyčleniť z viacerých uhlov pohľadu i podľa
uvedených právnych, resp. etických noriem z hľadiska obsahu i
formy propagácie ako základné princípy - myšlienkovú originalitu, pravdivosť, vedeckosť a spoločenskú užitočnosť.
Princíp myšlienkovej originality - možno považovať pre
oblasť reklamy za primárny. Bez myšlienkovej originality totiž
nie je pravdepodobné, že výpoveď obstojí v konkurencii iných. A
v takomto prípade nepôsobí efektívne, t. j. nepríde k nadviazaniu
komunikačného procesu s potenciálnym recipientom. No a tým
sa stráca samotná podstata reklamy. Originalita, resp. aj kreativita sa viaže predovšetkým k prostriedkom, k ich obsahu, forme,
rozsevu, resp. k nositeľovi, médiu, ktorým sa bude výpoveď šíriť, či ojedinele k ďalším komponentom komunikačného procesu.
Pri prieskume, resp. vyhodnocovaní účinnosti ju využívame minimálne. Ide teda o hlavnú myšlienkovú náplň reklamnej výpovede,
v minulosti často označovanú ako ideovosť, ktorá má byť stvárnená adekvátnym pôvodným tvorivým riešením, či už ide o text, obraz, formát atď. Má byť teda nielen pôvodná, nová, svojská, ale aj
svojím spôsobom jedinečná. Myšlienková originalita však nesmie
byť na úkor zrozumiteľnosti - veď bez zásady prístupnosti, zrozumiteľnosti by bolo celé pôsobenie takisto zbytočné.
Princíp pravdivosti - možno považovať v reklame za primárny zasa z iných hľadísk. Ak totiž napr. informácie o tovare nebudú pravdivé, tak nemajú veľké predpoklady pre úspešné pôsobenie. A ak áno, tak väčšinou iba raz. Darmo šéf nacistickej propagandy Goebbels tvrdil, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou, v reklame platí skôr vyhlásenie Lincolna, ktoré uvádza vo
svojej práci Prachár15 - svet je možno určitý čas klamať, niekoho
možno klamať aj nepretržite, no všetkých nepretržite klamať nemožno. Ako primárny princíp však možno chápať pravdivosť aj z
hľadiska viacerých prieskumov verejnej mienky. Väčšina respondentov totiž považuje za najdôležitejšiu vlastnosť reklamy práve pravdivosť. Chápeme pod ňou adekvátnosť vzťahu medzi ob15
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jektívnym obsahom znalosti predmetu, výpovede o ňom a objektívnou realitou. Len s rastom kvality poznania, verného odrazu
skutočnosti do nášho vedomia sme schopní formulovať výpoveď,
ktorá sa blíži k hranici skutočnej pravdivosti. To však neznamená, že v tejto výpovedi má absentovať myšlienková originalita,
humor, logická fantázia a pod. Naopak, to by sme popierali prvý
uvedený princíp myšlienkovej originality i podstatu reklamy ako
takej. Ide skôr o to, aby neboli úmyselne zverejňované nepravdivé, resp. neúplné informácie. Takto nadobudne recipient nedôveru nielen k propagovanému predmetu, k výpovedi, k zadávateľovi i realizátorovi reklamy, k médiu, ktoré výpoveď šíri, ale i k reklame samotnej.
Pod pravdivosť možno zaradiť i ďalšie zásady, ktorých porušením sa reklama stáva tiež nepravdivou. Patrí sem konkrétnosť, pod ktorou chápeme predovšetkým zrozumiteľnosť, presnosť, vecnosť, logickosť, ale aj už spomenutú prístupnosť šírených informácií. Stretávame sa aj s faktom, aby bol propagovaný predmet v čase šírenia informácie reálne dosiahnuteľný (napr.
tovar v obchode), aby sme nespájali v reklame nesúvislé celky
(napr. štátna propagácia vo výkladoch potravín) a pod. Väčšinu
spomenutých zásad, ako sme už uviedli, i predošlých princípov
možno vtesnať i pod spomenutý princíp vedeckosti.
Princíp vedeckosti - možno tiež považovať za primárny
z hľadiska aplikácie iných vedných disciplín v reklame. Veď keby
sme ich nevyužívali, tak by pôsobenie tiež stratilo svoje opodstatnenie. Bez psychológie si nevieme predstaviť prieskum trhu, bez
sociológie hodnotenie účinnosti, bez umenovedy tvorbu billboardu, bez lingvistiky tvorbu sloganu a pod. Vedecky možno nazerať
aj na originalitu, pravdivosť, prístupnosť, konkrétnosť, zrozumiteľnosť, presnosť, logickosť i ďalšie princípy a zásady reklamy.
Vedeckosť je napríklad nemysliteľná bez mimoriadne dôležitej zásady – plánovitosti, resp. plánovania. Chápeme pod ňou
predovšetkým včasné ujasnenie si postupu začlenenia reklamných výpovedí do času i priestoru v kontexte s vynaloženými fi30
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nančnými prostriedkami, resp. plán konkrétnych propagačných
prostriedkov, organizačný plán, plán vyhodnocovania účinnosti
akcie atď.
S plánovitosťou súvisí zasa koordinácia (zladenie činnosti so
subjektom, ktorý propaguje podobný predmet), efektívnosť (optimálna účinnosť za využitia určitých finančných prostriedkov),
hospodárnosť (úmernosť vynaložených prostriedkov vzhľadom
na predmet, cieľ a cieľovú skupinu reklamy), proporcionalita
(úmernosť a vyváženosť kampane), systematickosť, resp. koncepčnosť (racionálna realizácia reklamy v dlhodobom pláne komunikačnej aktivity subjektu), opakovanosť, resp. sústavnosť reklamy (optimálna miera opakovania výpovede).
K ďalším princípom z hľadiska vedeckosti možno zaradiť aj
komplexnosť, t. j. jej neodčleňovanie z celkového rámca marketingu a niektoré ďalšie. Pre efektívne pôsobenie by sme však
z hľadiska vedeckosti nemali využívať len poznatky iných vedných disciplín, ale aj ich metódy.
Princíp spoločenského prospechu – patrí takisto k základným zásadám reklamy. Vyjadruje totiž ideál, aby slúžila nielen na
vzbudenie pozornosti a záujmu recipienta v zmysle priviesť ho k
žiaducemu typu správania sa (napr. ku kúpe tovaru). Má totiž slúžiť k formovaniu reprodukčného procesu, ale aj informovaniu a
formovaniu recipientov, má slúžiť rovnako všetkým zúčastneným
zložkám komunikačného procesu. Nemá teda pomáhať len zadávateľovi, predajcovi tovaru, resp. myšlienky, agentúre, médiám,
ale aj príjemcovi. Za základný princíp si spoločenský prospech
dovoľujem označiť preto, že keby reklama neslúžila zadávateľovi (napr. pri predaji tovaru), reklamnej agentúre (pri zisku z tvorby kampane), šíriteľovi - médiu (pri zisku z predaja plochy novín,
vysielacích časov a pod.), stratila by svoj základný zmysel. Keby
neslúžila cieľovej skupine, neuspokojovala jej potreby a záujmy,
tak by o ňu prestala prejavovať záujem a svoj zmysel by stratila
takisto. Potvrdzuje to napríklad aj Kotler, ktorý považuje za jednu
z primárnych funkcií reklamy uspokojovanie potrieb verejnosti.
P. Horňák: Reklama ako komunikácia, jej princípy a funkcie
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V druhom rade možno pod spoločenským prospechom chápať
na základe uvedených právnych a etických kritérií aj ochranu recipienta pred propagáciou násilia, nadmerného požívania alkoholu, tabakových výrobkov, liekov, ochranu jeho súkromia, mravnej úrovne detí atď. Zadávateľa zasa chráni pred zneužitím jeho
obchodnej povesti, napodobňovaním jeho reklamných ideí, šíriteľa pred zaraďovaním skrytej reklamy a pod. Prepojenosť princípu spoločenského prospechu s ostatnými princípmi a zásadami
dokumentuje najlepšie fakt, že bez dodržiavania väčšiny vopred
uvedených princípov a zásad by prospešnosť a teda aj základný
zmysel tejto aktivity v konečnom dôsledku zanikol.
Z uvedeného je zrejmé, že naozaj nemožno určiť, ktorý princíp je jednoznačne určujúci. Viaceré zásady by sa dali uviesť na
inom mieste, či pod inými základnými princípmi. Snahou bolo
len zostaviť ich model z inzerovaných aspektov. Spomenúť by
sme mohli aj ďalšie zásady, ako operatívnosť, aktuálnosť atď., či
tie, ktoré k uvedeným patria a v priebehu času pribúdajú. To by
však presahovalo rámec práce. Zhrnutie tejto časti vyjadruje nielen model zásad efektívnej propagačnej činnosti, ale aj zdôrazňované prepojenie týchto zásad a princípov. Základné princípy reklamy majú priame prepojenie aj na jej funkcie.
3. Funkcie reklamy
Slovníková literatúra uvádza, že funkcia je vonkajším prejavom vlastností daného subjektu v danej sústave vzťahov a okrem
činnosti, postavenia, či hodnosti za ňu možno považovať predovšetkým úlohu. Aj to dokazuje, že funkcie vyplývajú z princípov
tejto činnosti. A tak, ako za princípy reklamy považujeme jej základné zásady, môžeme aj funkcie reklamy vyvodiť z jej nosných
úloh.16
Možno ich rozdeliť aj podľa nášho členenia na základné ka16
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tegórie propagácie, na primárne ekonomické a mimoekonomické úlohy. Medzi ekonomické úlohy patria predovšetkým tie, ktoré sú spojené so zložkami reprodukčného procesu. Reklama zvyšuje totiž efektívnosť výroby, obehu i spotreby. Urýchlením obehu napomáha zvyšovaniu výrobných kapacít a minimalizuje skladové straty, ale urýchleným predajom pomáha aj zamerať výrobu
na uspokojovanie potrieb.
Práve prieskumom zisťujeme potenciálny dopyt po výrobkoch a službách, ktoré by tieto potreby uspokojili. Reklama je
tu schopná vyvolať potrebu určitého tovaru skôr ako sa sformuje dopyt u obyvateľstva, čím môže prispieť k formovaniu dopytu
v súlade so záujmami obyvateľstva, jeho štruktúrou, príjmami a
charakterom tovaru je možné pôsobiť aj na racionálnejšie potreby
recipientov. Podáva mu nielen informácie o využití tovaru, ale aj
o meniacej sa ponuke. Reklama však podnecuje aj konkurenciu,
čím podporuje oblasť podnikania, čo spolu so zvyšovaním odbytu podporuje v konečnom dôsledku i ekonomický rast.
Pod funkciami možno chápať však i spomenutý model AIDA,
t.j., že reklama má primárne vyvolať záujem, vzbudiť pozornosť,
spôsobiť túžbu vlastniť propagovaný predmet i pomôcť samotnej
realizácii predaja. Šesť základných účinkov reklamy podľa Competorary Advertising. 1. schopnosť zvýšiť hodnotu výrobku, 2.
premietnutie reklamy do ceny výrobku, 3. vplyv na konkurenčné
vzťahy, 4. zvýšenie dopytu po tovare, 5. identifikácia a odlíšenie
propagovaného výrobku od jemu podobných, 6. schopnosť stabilizácie trhu17.
Viaceré vyššie uvedené úlohy sa zjavne prelínajú s úlohami
mimoekonomickými. Vyplývajú priamo z predmetu mimoekonomickej propagácie a sú späté so spôsobom života. Je to napríklad starostlivosť o človeka, jeho kultúrneho bývania, módneho a praktického obliekania, hospodárneho využitia voľného
času. A to jednak tým, že ho spoluvytvára (napr. reklama domá17
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cich robotov, automatov), ale aj tým, že ho organizuje informáciami o kultúrnych artefaktoch (napr. účasťou na koncertoch, čítaním hodnotnej literatúry a pod.). Patrí sem, ale aj starostlivosť
o zdravie človeka (napr. propagácia racionálnej výživy). Oboznamuje však príjemcu aj so správnymi názvami tovaru, skrášľuje
jeho prostredie samotnými reklamnými celkami a pod. Spôsob života však ovplyvňuje najmä prostredníctvom pôsobenia na hodnotový systém a normy správania sa. Primárne mimoekonomické
úlohy však plní nielen spoločensko-výchovná zložka (resp. sociálna reklama) mimoekonomickej propagácie. Štátna propagácia
prispieva k zvyšovaniu turistického ruchu, ale aj k spolupráci medzi štátmi, napr. k mierovému spolužitiu a pod.
Väčšina súčasných západných autorov18 považuje za základné
funkcie reklamy funkciu informovať, presviedčať a pripomínať.
Považujem ich za použiteľné a užitočné pre pochopenie špecifických účinkov reklamy, no vzhľadom na chronológiu, resp. nadväznosť týchto účinkov nie celkom homogénne. Veď aj presviedčanie i pripomínanie vyrastá z informácie, takže ide zrejme len
o primárne relatívne izolované pôsobenie.
Ekonomické a mimoekonomické funkcie tiež umožňujú charakterizovať množstvo jej úloh, no pre jednotné pochopenie komunikačného procesu reklamy a propagácie vôbec, považujem za
strešný model jej funkcií vhodnejšie členenie spracované z chronologického hľadiska ich postupného pôsobenia, na základe príbuznosti so žurnalistikou a komunikáciou.
Za základné funkcie reklamy takto považujem predovšetkým
informatívnu, formatívnu a aktivizačnú, ale aj zábavnú funkciu.
Prvé tri z nich použil kedysi19 Droppa. Aplikoval som ich na oblasť reklamy a doplnil o funkciu zábavnú, ktorú rád v závere zdô18
19
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razním. I keď uvedené funkcie majú vo všeobecnosti širšiu platnosť, t. j. nielen pre reklamu, ale aj propagáciu, resp. v niektorých
prípadoch aj časť MK svojimi rozdielnymi rovinami pôsobenia
umožňujú adekvátne začlenenie ostatných funkcií a úloh reklamy, resp. ich možno na základe uvedených úloh vyčleniť.
Informatívna funkcia, t.j. oboznamujúca, poskytujúca poučenia, údaje, informácie patrí k primárnym funkciám reklamy,
pretože na základe informácie vzniká spojenie s recipientom - komunikácia, ale aj formovanie a aktivizácia recipienta. Formovanie, teda utváranie postojov vzniká len na základe informácie. Tá
je podmienkou zmeneného správania sa.
Podľa Pelanda: „Na to, aby sa z informácie stala komunikácia, musí zapadnúť do motivačnej štruktúry postojov, záujmov,
potrieb ľudí, na správanie ktorých má vplývať. Recipient komunikované informácie prijme a interpretuje zhodne s vlastnými stereotypnými spôsobmi recepcie, potrebami, túžbami“20.
Na základe informácie vzniká teda komunikácia, ktorá umožní interakciu, bez ktorej by bolo utváranie a uspokojovanie potrieb i záujmov komunikátora i komunikanta komunikačného
procesu (t.j. zmysel aktivity) nemožné. Reklama takto sprostredkuje recipientovi informácie z rozličných oblastí, ktoré sú vybrané a zostavené podľa špecifických záujmov zadávateľa reklamy
tak, aby viedli recipienta k činnosti, ktorú chce subjekt svojím pôsobením vyvolať. Informácie treba teda preniesť od zadávateľa k
recipientovi, dostať ich do jeho vedomia prostredníctvom interpersonálnej, alebo masovej komunikácie. Takto prichádza k vzniku, resp. nárastu určitého stupňa znalostí, vedomostí, ktoré recipienta nielen formujú, ale smerujú aj k aktivizácii - cieľovému
efektu konkrétneho procesu komunikácie.
Funkcia sa realizuje spolu s prienikom informácií do vedomia recipienta. Formovanie sa deje predovšetkým prostredníctvom zmeny, resp. vzniku potrieb, záujmov, hodnôt, postojov,
20

Peland, P. P.: Veda o komunikácii. In: Žibritová, G. Chrestomatia
k predmetu sociálna komunikácia poznania. Bratislava, UK 1983, s.40.
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presvedčení, ale aj emócií, predstáv vo vedomí objektu, či pôsobením na vlastnosti osobnosti recipienta. Je najtesnejšie spätá s
mimoekonomickou kategóriou, resp. funkciou propagácie. Formovanie cieľovej skupiny sa realizuje prostredníctvom čiastkových funkcií, ktoré pod túto strešnú funkciu možno svojím charakterom zaradiť.
Patrí sem najmä vzdelávacia, výchovná, estetická a etická funkcia. Vzdelávacia funkcia vyplýva priamo z informatívnej funkcie reklamy. Znamená to, že svojím pôsobením zvyšuje množstvo i kvalitu informácií vo vedomí recipienta o aktuálnej spoločenskej realite, a tak súčasne s týmito informáciami nepriamo napomáha i jeho vzdelávaniu. Iný charakter má výchovná funkcia, ktorú možno za čiastkovú pokladať iba z hľadiska začlenenia pod formatívnu funkciu. V skutočnosti ide o špecifickú funkciu pre mimoekonomickú propagáciu, pre ktorú je súčasne aj funkciou primárnou. Sekundárne pôsobí pri reklame, ktorej je však vždy integrálnou súčasťou. Práve ona zdôrazňuje celkový význam formatívnej funkcie. Pochopiteľne, že tento aspekt,
podobne ako vzdelávací, nemožno preceňovať, keďže ho nemožno porovnávať napr. s pedagogickým procesom, ktorý spĺňa na
rozdiel od propagácie atribúty výchovno-vzdelávacieho procesu,
t.j. ustálenosť, sústavnosť, pravidelnosť, cieľavedomosť, nadväznosť a pod.
Estetickú funkciu preberá reklama od umenia a má tiež výrazne formatívny charakter. Pramení zo skutočnosti, že viaceré propagačné prostriedky sa formálnou dokonalosťou umeniu približujú, alebo sa aj stávajú umeleckým dielom. Ich estetická funkcia
je mimoriadne dôležitá, no vzhľadom na konečný cieľ reklamy
by sa nemala stať primárnou. Tak sa tomu stáva v prípade niektorých reklamných tvorcov, ktorých prvoradým cieľom je zbierať
ceny z festivalov reklamnej kreativity, kým propagovanému produktu to absolútne nepomôže. Esteticky stvárnená výpoveď má
predpoklady plniť estetickú funkciu. Napríklad kvalitný esteticky stvárnený katalóg odevnej, či nábytkárskej firmy, resp. spolu
36

REKLAMA 10

s kvalitnými, tiež estetickými fotografiami produktov s rovnako
estetickým dizajnom môže prispieť k estetickej výchove recipienta takisto. K estetickej funkcii možno priradiť i funkciu rekreatívnu. Väčšina propagačných prostriedkov u nás má však z tohto
hľadiska ešte zjavné rezervy. Napriek tomu ju v závere funkcií
zdôrazňujem pre jej jedinečný aspekt.
Etická funkcia reklamy, t.j. mravoučná, mravná, morálna pramení zasa z dodržiavania základných etických princípov v našej
spoločnosti, predovšetkým pravdivosti, užitočnosti, ale aj slušnosti, poctivosti a pod. Znamená to, že každá reklamná výpoveď,
spracovaná podľa pravidiel, noriem a zvyklostí našej spoločnosti,
môže potom aj pozitívne eticky pôsobiť na recipienta. Z určitého
zorného uhla by bolo možné formatívnej funkcii podriadiť aj regulatívnu, resp. mobilizačnú funkciu, tie však už bytostnejšie súvisia s treťou základnou - aktivizačnou funkciou reklamy.
Aktivizačná funkcia je konečným cieľom aktivity, vyjadruje zmysel celého snaženia, t.j. schopnosť reklamy vyvolať u recipienta žiaducu spoločenskú aktivitu. Ide o uvedenie recipienta do stavu činnosti, o to, aby sa iniciovala určitá konkrétna aktivita, ktorá by sa opakovala. Do určitej miery sa prekrýva so stimulujúcou funkciou, ktorá jej však z chronologického hľadiska
predchádza. Kým pod stimuláciou rozumieme podnet k určitému
jednaniu objektu, pod aktivizáciou už chápeme počiatky žiaducej činnosti, jej uvádzanie do chodu. Takisto realizačnú funkciu21 nepovažujeme za adekvátnu, keďže reklama samotnú činnosť, napr. predaj neuskutočňuje, ale iba pomáha k jej aktivizácii. Predaj uskutočňuje iba v prenesenom slova zmysle. Preto by
toto označenie funkcie bolo zamieňanie príčiny s následkom. Aktivizačná funkcia teda vedie recipienta ku kúpe výrobku, k využívaniu služby, k osvojeniu si zdraviu prospešného návyku, k návšteve kultúrneho podujatia atď., podľa propagovanej skutočnosti
a vopred stanoveného cieľa.
Všetky základné funkcie i podfunkcie, resp. úlohy sú tiež vo
21

Pavlů, D. Slovník propagace. Praha : Merkur1983, s.49.
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vzájomnej interakcii a tvoria jednoliaty celok. Preto nemožno ani
v praxi informatívnu, formatívnu a aktivizačnú funkciu od seba
umelo oddeľovať. Veď informácia spôsobuje formovanie i aktivizáciu recipienta. Aktivizáciu zasa možno považovať za určitý
druh formovania a formovanie za určitý druh aktivizácie. Celkovú prepojenosť zdôrazňuje aj praktická nemožnosť spôsobiť aktivizáciu bez predošlých dvoch funkcií. Takisto nemožno zdôrazňovať zmysel, resp. vyššiu hodnotu jednej z nich na úkor druhej.
Informatívna je základnou, keďže z nej vyrastajú druhé dve, ktoré svojím pôsobením vlastne umožňuje. Formatívna funkcia zasa
v sebe zahŕňa veľké množstvo sprievodných funkcií, ktoré v mimoeokonomickom zmysle pozitívne pretvárajú recipienta a aktivizačná funkcia predstavuje zmysel celého komunikačného procesu. Preto ich považujeme za rovnocenné a ich rozčlenenie je
adekvátne iba vzhľadom na rozdielnu špecifickú formu ovplyvnenia objektu nášho pôsobenia.
Na záver by som k funkciám, ktoré som považoval za dôležité
kedysi, dnes po rokoch pridal aj funkciu zábavnú. Považujem ju
totiž za nesmierne dôležitú. Nie je ju možné jednoznačne zaradiť
pod formatívnu či aktivizačnú funkciu. Ale dôležitá je nesmierne.
Podobne ako princíp originality – ak reklamu neodlíšime od stovky iných, sú peniaze na ňu vyhodené do vzduchu. No ak reklama
človeka zabaví, tak je tiež výrazne väčšia šanca, že si ju aj zapamätá, že si k značke vybuduje kladný vzťah, že si výrobok kúpi.
Alebo sa aspoň zabaví...
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Záver
Reklama ako relatívne súrodá séria sociálnych vzťahov je
špecifickým druhom sociálneho – komunikačného procesu. Uvedený komunikačný aspekt reklamy upozorňuje predovšetkým
na dôležitosť funkčného zapojenia všetkých komponentov tohto
druhu sociálneho procesu v zmysle skvalitnenia tohto pôsobenia.
Dôraz treba klásť primárne na základné sociálne štruktúry, ktorými sú zadávateľ a recipient. Pre optimálnu účinnosť procesu
je dôležité predovšetkým pregnantné stanovenie predmetu, cieľa a cieľovej skupiny reklamnej kampane. Skvalitniť tento proces
však môže aj lepšie poznanie základných zásad tvorby kampane,
ale aj spôsobu fungovania tohto druhu procesu. Princípy a funkcie reklamy môžu teda upozorniť nielen na zásady, ktoré takisto
môžu toto pôsobenie skvalitniť, ale predovšetkým na širokospektrálnosť tejto aktivity. Za základné princípy reklamy považujeme myšlienkovú originalitu, pravdivosť, vedeckosť a spoločenskú užitočnosť a za nosné funkcie reklamy: informatívnu, formatívnu, aktivizačnú a zábavnú. Aktivizačná funkcia nám pripomína primárne poslanie komerčnej reklamy. No predovšetkým pochopením formatívnej (výchovnej, estetickej, etickej...) funkcie
reklamy môžeme prispieť k jej komplexnému a užitočnému pôsobeniu.22

22

Uvedená štúdia je rozšíreným a upraveným textom nadväzujúcim na
moje staršie práce, predovšetkým HORŇÁK, P. Reklama – propagácia – public relations v médiách. Bratislava : SOSPRA 1998. ISBN
80-967916-05.
HORŇÁK, P. Reklama – teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Zlín : WeRBUM, 2010. ISBN 978-809042733-4.
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Budování image jako nástroje marketingového
řízení organizací
Olga Jurášková
Abstrakt: In today‘s highly competitive market environment
is a positive corporate image / brand image necessity, which leads to competitive advantage and maintain an active purchasing
behavior of customers. The concept image becomes part of managerial decision making, marketing and communication plans.
Building a positive image is a strategic aim of numerous companies and organizations. Each company has the marketing management in their communication plans included steps intended to
lead to strengthening the brand image. In corporate practice, but
often face two conflicting views of marketing managers on the
role of image in brand communication strategy. On the one hand,
it is argued that the formation of brand image is essential for differentiation from competitors, on the other hand, is applied in
a pragmatic marketing strategy, which primarily emphasizes the
generation of income through product sales and does not build
the image.
Key words: image, brand, brand building, marketing, marketing manager, communication strategy
Abstrakt: V současném vysoce konkurenčním tržním prostředí je pozitivní firemní image / image značky nutností, která vede
k získání konkurenční výhody a udržení aktivního nákupního
chování zákazníků. Pojem image se stává součástí manažerského rozhodování, marketingových a komunikačních plánů. Budování pozitivní image je strategickým cílem řady firem a organizací. Každá marketingově řízená firma má ve svých komunikačních
plánech zahrnuty kroky, které mají vést k posilování image značky. Ve firemní praxi se ale často střetávají dva protichůdné názory
marketingových manažerů na roli image v komunikační strategii
O. Jurášková: Budování image jako nástroje marketingového řízení ...
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značek. Na jedné straně je uplatňován názor, že formování image značky je nezbytné pro odlišení se od konkurence, na druhé
straně je uplatňována strategie pragmatického marketingu, která
primárně klade důraz na generování zisku prostřednictvím prodeje produktů a nezabývá se budováním image.
Kľíčové slová: image, značka, budování značky, marketing,
marketingový manažér, komunikační stratégie
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Image jako představa
Image je představa, kterou si vytváříme o značce na základě
zkušeností a informací, které získáváme sami či zprostředkovaně
od jiných osob. Image může být pozitivní i negativní, je utvářena
souborem názorů a dojmů a má vliv na nákupní chování zákazníka. Image jako obraz značky odráží podstatu produktu, ale je výrazně ovlivněna zákazníkovými vlastnosti, životními postoji, názory, začleněním do určité sociální skupiny.1
Image 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.
Evidentně, ne všechny atributy jsou stejně důležité. Zákazníci si tvoří vlastní pořadí důležitosti jednotlivých atributů image.
Tyto atributy nejsou vnímány samy o sobě jako dobré nebo špatné, ale jako lepší nebo horší v rámci benchmarkingu. Silný vliv
na vnímání image má Corporate Social Responsibility, která vytváří přidanou hodnotu produktu a je konkurenční výhodou s vysokým potenciálem vlivu na spotřebitelské chování do budoucna.
1

PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. Marketing Communications and European Perspective, 2nd edition, Pearson Education
Limited, London : 2004, s. 16, ISBN 0-273-68500-7.
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Správně zvolené emoce provázející značku mohou výrazně
posílit vnímání image firmy značky a budovat dlouhodobý vztah
zákazníků ke značce.
Image vytváří důležitý rámec pro prezentaci nabídky produktů. Dobrá image značky může být impulsem k prvnímu nákupu, k získání osobní zkušenosti s produktem. Vytvářená image značky ale musí být v souladu se skutečnou hodnotou produktu, protože nesoulad mezi očekávanou a skutečně získanou hodnotou může vést ke změně zákaznického chování, k preferenci
jiné značky.2
Autoři, kteří se ve svých monografiích zabývají pojmem image, definují tento pojem většinou ve vztahu ke corporate identity, budování značky a vztahu k reklamě. Široký úhel pohledu na
pojem image, který se projevuje u různých autorů, je důkazem
toho, že image je multidimenzionálním pojmem, který má mnoho
proměnných. Image je ale vždy dávána do souvislosti s důvěrou,
která je jedním ze základních pilířů image. Při budování image
značky je důležitý přenos emocí, vytváření „příběhů“, které jsou
ve vztahu ke značce relevantní.
Atributy image
Image je vytvářena prostřednictvím benefitů, které mohou být
funkční nebo emocionální. Funkční benefity se vztahují k parametrům produktu, emocionální benefity zařazují produkt/značku do „světa, ve kterém chce zákazník žít“ (ale většinou nežije).
Vytváří se tak fiktivní realita v mysli zákazníka, která pak selektuje produkty na ty, které patří do této fiktivní reality a na ty, které tam nepatří.
Budování image vychází z podvědomí, jde spíše o emocionální
působení atributů image, než o racionální úvahu, proto je nutné
2
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využívat správným způsobem emoce a emotivní složky marketingových komunikací tak, aby budování image bylo konzistentním
a řízeným procesem.
Jádrem image je zážitek, zkušenost, něco, co si jako zákazníci
můžeme mezi sebou vyměnit, to, o čem si zákazníci povídají a co
je baví. Standardní model marketingového mixu už není tvořen
4P, ani moderní variantou 4C, ale modelem 4E, jehož podstatou
je image.
4P

4C

4E

4P = product, price, place, promotion
4C = consumer, costs, competitions, communications
4E = experience, economy, employees, emotion
Model 4E odráží zkušenost s produktem (experience), ekonomické ukazatele prosperity (economy), motivovanost zaměstnanců
(employees) a emotivní působení komunikačních sdělení (emotion).
Atributy image
funkční
kvalita,
servis

estetické
emocionální
corporate de- příěhy
sign, logo

etické
inovativní
Corporate Social inovace,
Responsibility
trendy

Obr. č. 1: Rozdělení atributů image podle kategorií

Management firem si uvědomuje nutnost budování image pro
zvýšení konkurenceschopnosti a firemní prosperity, přesto existuje značná absence konkrétních plánů dlouhodobého formování
image. Image v mnoha případech vzniká jako „vedlejší produkt“
marketingových komunikací, není systematicky řízena a z důvodu relativně častých změn na postech marketingových šéfů firem (což vede téměř vždy ke změně komunikační strategie a kreO. Jurášková: Budování image jako nástroje marketingového řízení ...
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ativního konceptu) není budována konzistentně. To image značky oslabuje.3
Image v marketingové praxi
V rámci marketingového výzkumu, realizovaného mezi zaměstnanci českých výrobních firem, bylo definováno 23 základních atributů, které mají vliv na tvorbu image.
kvalita výrobků/služeb
inovace nabídky
ziskovost firmy/hospodářský výsledek
spolehlivost dodávek
firemní tradice
serióznost jednání s partnery
otevřená komunikace směrem ven
odpovědnost k životnímu prostředí
podpora charitativních projektů
věrnostní program pro zákazníky
kvalita managementu
firemní kultura
úroveň interní komunikace
chování zaměstnanců k zákazníkům
jednotný grafický design firmy
prezentační materiály
účast na veletrzích
akce pro zákazníky - eventy
vztahy s dodavateli
publicita v médiích
velikost firmy
webová prezentace
rychlost reakce na požadavky zákazníků

3
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Tyto atributy mohou být „vodítkem“ při strategickém řízení
image značky a pokud budou kvalitně naplněny, je vysoká pravděpodobnost, že značka bude mít vysoce pozitivní image u všech
skupin zákazníků, jak na trhu B2C, tak na trhu B2B. Zákazník si
při vytváření image značky ve své mysli tvoří vlastní „mix“ atributů, které mají pro něj zásadní význam při vnímání image značky a ovlivňují jeho nákupní preference a chování.
Vliv atributů na budování image se mění v závislosti na tržním prostředí a na konkrétním firemním prostředí. Nelze tedy
jednoznačně určit, co tvoří image, které atributy image jsou platné pro všechna tržní prostředí univerzálně. Z výzkumu však vyplynulo, že existují základní atributy, které mají obecně významný vliv na budování image.
Základní atributy image tvoří:
• kvalita produktu,
• firemní komunikace (mix komunikačních aktivit, využití nástrojů marketingových komunikací),
• firemní kultura (hodnoty a postoje zaměstnanců firmy),
• spolehlivost,
• vztah k zákazníkům (zákaznický servis, pro-zákaznické chování),
• inovace produktů/nabídky.
Na těchto základních atributech tvorby image se shodují manažeři firem, jejichž značky dlouhodobě vytvářejí a posilují dobrou image.4
Model budování image
Zkoumání firemního prostředí a jeho vlivu na budování image značek vedlo k vytvoření modelu efektivního budování image,
který stojí na třech základních pilířích:
4

JURÁŠKOVÁ, O. Formování image jako nástroje marketingového
řízení firmy. Disertační práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010.
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1. pilíř – interní komunikace,
2. pilíř – marketingové procesy uvnitř celé firmy („celá firma
dělá marketing“),
3. pilíř – konzistentní formování image.
Image slouží k dosahování marketingových cílů, vede ke zvýšení
zisku a vytvoření dlouhodobé konkurenceschopnosti a zajištění
prosperity. Image má významný vliv na vnímání hodnoty produktu, vnímaná hodnota značky ovlivňuje nákupní chování zákazníků, chování zákazníků a jejich postoj ke značce ovlivňují výši realizovaných prodejů, a to vede ke generování zisku a zvyšování
firemní prosperity.
interní komunikace

kvalita produktu
externí komunikace
firemní kultura
spolehlivost
vztah k zákazníkum
inovace produktu

marketingové procesy

konzistentnost
sdělení

IMAGE

nákupní chování
prodej
prosperita
Obr. č. 2: Model budování image

Model budování image vychází ze tří základních pilířů image,
respektuje základní atributy image a naznačuje vliv image na firemní prosperitu. Model je aplikovatelný v praxi a je využitelný
pro budování image firmy na všech trzích a v různých oborech
podnikání. Je však nutné respektovat specifické podmínky tržní50
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ho prostředí a firemní kultury, které ovlivňují důležitost jednotlivých atributů.
Závěr
Management 21. století musí reagovat na nové trendy v řízení, na společenský vývoj, rozvoj informačních technologií, měnící se demografické, psychografické a behaviorální profily zákazníků, jejich nákupního chování a životních preferencí. Paradigmatem těchto změn je zkracování času a vzdáleností, kdy komunikace i na velké vzdálenosti může probíhat prakticky v reálném
čase. Výrazný vliv na firemní prosperitu mají znalosti, informace,
sdílené zkušenosti. Inovace, tvořivost, tvůrčí přístup jsou akcelerátorem v sílícím konkurenčním prostředí. Roste význam vzdělanosti, celoživotního vzdělávání, zdokonalování dovedností a sdílení znalostí.5
Moderní marketingové řízení vychází ze vztahového marketingu, jehož základní filozofii tvoří:
• zaměření na podporu opakovaných nákupů zákazníků,
• přímá interakce mezi dodavatelem produktu a zákazníkem,
• hodnota z pohledu zákazníka,
• vysoká úroveň služeb zákazníkům,
• plnění očekávání zákazníka a jeho dlouhodobá spokojenost,
• odpovědnost celé firmy za kvalitu produktu a úroveň komunikace se zákazníkem.6
Vztahový marketing se zaměřuje na udržení stávajících zákazníků, pro které vytváří nové hodnoty a udržuje trvalou marketingovou komunikaci. Tím roste zákaznická loajalita, vytváří se
5
6

VEBER, J. Management – základy, prosperita, globalizace. Management Press, Praha : 2004, s. 302-306, ISBN 80-7261-029-5.
HAVLÍČEK, K., KAŠÍK, M. Marketingové řízení malých a středních
podniků, Management Press, Praha : 2005, s. 23, ISBN 80-7261-120-8.
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pozitivní image značky, což má vliv na firemní prosperitu. Základ
efektivního využití filozofie vztahového marketingu tvoří kvalitní interní marketingové řízení, které respektuje zaměstnance jako
první firemní zákazníky. Marketingové řízení zapojuje do procesu tvorby přidané hodnoty pro zákazníka celou firmu, nejen marketingové oddělení či vrcholový management. Vztahový marketing je záležitostí celé firmy, pro jeho efektivní řízení je nezbytné,
aby tuto marketingovou filozofii přijali za vlastní všichni členové jednotlivých úrovní firemní struktury. Z tohoto marketingového přístupu pak vychází nutnost systematického formování image jak směrem k vnější veřejnosti, tak směrem k vnitřní veřejnosti – zaměstnancům firmy.
Budování image se pak stává efektivním nástrojem marketingového řízení, zdrojem konkurenční výhody a dlouhodobé prosperity.
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Zobrazenie ženy a muža
v televíznej reklame
Vlasta Konečná
Abstract : This study examines the image of woman and man
in TV commercials in two analyses. First it explores common
opinions by the survey. In this research were four groups of
respondents: students of marketing communication, students of
journalism, students of different humanic studies and other adult
people. Next part of study is analyse sample of 200 TV commercials.
Key words: Woman, man, TV commercial, analyze
Abstrakt: Štúdia sa venuje zobrazeniu ženy a muža
v televíznej reklame prostredníctvom dvoch analýz. Najprv skúma všeobecne názory respondentov na túto problematiku. Objektom prieskumu boli štyri skupiny respondentov: študenti odboru
marketingová komunikácia, študenti odboru žurnalistika, študenti
rôznych študijných odborov humanitného zamerania a štvrtú skupinu tvorili náhodne vybraní dospelí ľudia. Ďalšou časťou štúdie
je kvantitatívno-kvalitatívna analýza 200 vybraných reklamných
spotov.
Kľúčové slová: žena, muž, televízny reklamný spot, analýza
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Úvod
Genderove štúdie patria v ostatnom čase medzi aktuálne a pomerne atraktívne formy skúmania v rôznych odvetviach ľudskej
činnosti. Význam pohlavia v sociálno-spoločenskej a kultúrnej
rovine sa stáva predmetom čoraz väčšieho záujmu odborníkov
i verejnosti. Pritom najmä v odborných kruhoch sa zdôrazňuje
rozdielnosť pojmov pohlavie (biologická determinácia) a gender
(sociálnokultúrna determinácia). Vznikajú vedecké spolky, táto
oblasť sa inštitucionalizuje, jej rozvoj sa odráža aj v publikačnej
činnosti. Pozornosť sa venuje aj skúmaniu súvislostí medzi genderom a marketingom a potenciálu genderovo senzitívneho marketingu stať sa súčasťou spoločensky zodpovedného podnikania
firiem (CSR). My sme sa rozhodli zamerať pozornosť z tohto hľadiska na televíznu reklamu.
Cieľom tejto štúdie je načrtnúť jeden z pohľadov na zobrazovanie ženy a muža v televíznej reklame. Zvolili sme dve prizmy skúmania. Prvou je prieskum názorov adresátov televízneho vysielania na túto problematiku a druhou obsahová analýza
vybranej vzorky televíznych reklamných spotov (kvantitatívnokvalitatívna). Objektom prieskumu boli štyri skupiny respondentov: študenti odboru marketingová komunikácia, študenti odboru žurnalistika, študenti rôznych študijných odborov humanitného zamerania a štvrtú skupinu tvorili náhodne vybraní dospelí ľudia. Nekladieme si za cieľ priniesť reprezentatívne výsledky. Náš
prieskum chápeme ako sondu do diváckej masy.
Prieskum názorov
Pri skúmaní názorov adresátov sme použili metódu riadeného rozhovoru. Otázky boli otvorené, aby sme nepostavili žiadne
mantinely názorom našich respondentov. Hoci spracovanie bolo
náročnejšie, získali sme plastickejší obraz. Pýtali sme sa na celkové vnímanie zobrazovania osobitne ženy a osobitne muža v te56
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levíznej reklame a tiež na príklady znevažujúceho zobrazenia
ženy a muža v konkrétnych spotoch.
Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 130 osôb, z toho 70 % žien
a 30 % mužov. Z hľadiska vekového zastúpenia bolo ťažisko výskumu na študentoch a tak je prirodzené, že 79 % účastníkov bolo
do 25 rokov. Zvyšných 21 % respondentov bolo zastúpených nasledovne: 6 % do 35 rokov, 1 % do 45 rokov, 8 % do 55 rokov
a 6 % starších ako 55 rokov. Ďalší demografický znak, veľkosť
bydliska sa prejavil tak, že 48 % respondentov býva v Bratislave,
20 % v mestách nad 50 000 obyvateľov, 17 % v menších mestách a 15 % býva na dedine, takže sa nám podarilo vyhnúť bratislavskému centralizmu a môžeme hovoriť o celoslovenskom zastúpení.
Pri skúmaní názoru na zobrazovanie ženy v televíznej reklame sa najväčšia skupina z celej vzorky vyjadrila, že vníma ženu
zobrazovanú stereotypne, buď ako symbol krásy, alebo ako starostlivú matku, manželku a výbornú gazdinú, ktorá neustále perie, varí, upratuje a je pri tom vkusne oblečená, dokonale upravená, učesaná, namaľovaná. Takto vníma ženu v reklame až 36 %
respondentov, z toho 32 % tvoria ženy. Druhú najsilnejšiu skupinu tvoria tí, ktorí vnímajú ženu v reklame pozitívne - je ich 27 %,
z toho 16 % žien. Negatívne reaguje na ženu v reklame len 20 %
adresátov, z toho 15 % žien. Ostatní tento jav nevnímajú nijako
špeciálne, nerozlišujú, kto v reklame účinkuje a podstatná je pre
nich kvalita reklamy, vizuálne stvárnenie, hudobná zložka.
Stereotypne

36 %

Pozitívne

27 %

Negatívne

20 %

Neutrálne

17 %
Tabuľka 1.: Zobrazenie ženy v reklame (Zdroj: vlastný prieskum)
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Ak by sme vyjadrili jednotlivé názory podľa pohlavia, vyšlo
by nám, že až 38 % mužov je spokojných s účinkovaním žien
v reklame, 28 % to vníma neutrálne, 18 % negatívne a 10 % pociťuje stereotypné zobrazenie ženy v televíznej reklame.
Na rozdiel od mužov, až 45 % žien vníma stereotyp v zobrazovaní ženy. Rovnako veľké sú skupiny recipientov, ktoré hodnotia účinkovanie žien v reklame pozitívne a negatívne - po 21 %
a neutrálne berie túto problematiku 13 %.
Pozitívne
Negatívne
Stereotypne
Neutrálne

Ženy
21 %
21 %
45 %
13 %

Muži
38 %
18 %
10 %
28 %

Tabuľka 2.: Zobrazovanie ženy v reklame z pohľadu žien a mužov (Zdroj: vlastný prieskum)

Na znevažujúce zobrazenie ženy v televíznej reklame si nespomenulo 26 % respondentov. V skupine žien to bolo 21 %,
v skupine mužov až 38 %. Ženy si spomenuli na 100 príkladov
na zneváženie ženy. Najviac kritizovaná bola reklama na čistiace
prostriedky a pracie prášky. Táto oblasť už dávnejšie patrí k tým
najhoršie hodnoteným. Účastníčkam nášho prieskumu sa nepáčilo, že ženy v tejto reklame vystupujú veľmi naivne, často až
hlúpo. Ich jediným zmyslom života je dôkladne vyprať bielizeň
a dokonalo vyčistiť toaletnú misu, riad, hrniec... Za vrchol nezmyselnosti označujú situácie, keď dámy nosia pracie prášky či
aviváž v kabelke, do divadla a pod. Na druhom mieste ako najhoršie skončili spoty na Fernet a Fernet Citrus. Reklama evokujúca lesbický bozk (aj na billboarde) pripadá našim respondentkám
odpudzujúca. Tiež sa im nepáči spot, v ktorom manželka na pláži v jednom kuse kriticky a hádavo reaguje na situáciu a naozaj
znepríjemňuje inak pohodovú atmosféru, na čo jej muž vytiahne zo zadnej časti krku zátku a vypustí z figuríny ženy vzduch.
58
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Ja osobne považujem túto reklamu za vtipnú a nepôsobí na mňa
ako na ženu ani urážajúco ani znevažujúco.
Negatívne prijímajú ženy aj nefunkčné odhaľovanie ženského tela. Zatiaľ, čo v reklame na kozmetické prípravky to takmer
nikomu neprekáža, pri reklame na stavebné náradie, či materiál
(škridly, silikóny, píla a pod.) to vyvoláva vlnu nevôle. Negatívne vyznieva aj reklama na zubnú pastu Sensodyne, v ktorej Ivana
Christová diskutuje so svojim zubným lekárom. Viacerí respondenti, vrátane mužov, označili túto reklamu za nepríjemnú, trápnu, umelú, neprofesionálne zvládnutú. Tu sa podľa ich názoru aktérka znevážila sama. Ďalej sa ženám nepáči, keď sú vykresľované ako zlé vodičky (reklamy na poistenie), bezduché upratovačky
a pod. Muži sú v tejto oblasti oveľa benevolentnejší. Spomenuli si na 20 prípadov zneváženia ženy a medzi najhoršie hodnotené patrila „vyfúknutá“, ružoví kukláči a reklamy na pracie prášky.
Aby sme neboli jednostranní, prirodzene sme venovali pozornosť aj zobrazovaniu muža v televíznej reklame.
V našom prieskume vyšlo celkovo hodnotenie zobrazenia muža v televíznej reklame značne pozitívnejšie. Až 46 %
všetkých respondentov vníma tento jav pozitívne. Pritom v skupine žien je to až 44 %, v skupine mužov 36 %. Je zjavné, že vždy
konkrétne pohlavie je nespokojné so svojím vlastným zobrazovaním. Tak ženám sa javí zobrazovanie muža vhodné, adekvátne, naopak takto kladne vnímajú zasa muži zobrazovanie ženy.
Opozitný názor, teda negatívne, vníma muža v reklame z celej vzorky 24 % respondentov, u žien je to 20 % u mužov 28 %.
Nepáči sa im, že muž vystupuje ako pán tvorstva, je vždy ten,
čo všetko vyrieši aj za „hlúpu“ ženu. Stereotypné zobrazovanie
muža vníma z celej vzorky 19 % (bez rozdielu podľa pohlavia).
Neutrálne hodnotí tento jav tiež 17 % a opäť nie je rozdiel medzi
ženami a mužmi.
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Ženy

Muži

Pozitívne

44 %

36 %

Negatívne

20 %

28 %

Stereotypne

19 %

19 %

Neutrálne

17 %

17 %

Tabuľka 3.: Zobrazovanie muža v reklame z pohľadu žien a mužov (zdroj: vlastný prieskum)

Až 48 % všetkých respondentov si myslí, že zobrazovanie
muža v televíznej reklame nie je znevažujúce, resp. si nespomenuli na žiadnu konkrétnu reklamu, ktorá by muža zobrazila znevažujúco. Z konkrétnych 69 príkladov na znevažujúce zobrazenie muža v reklame najviac nevôle vyvolala reklama na liek na
prostatu - 6 %. V rovnakej miere reklama na čistiaci prostriedok Jar na umývanie riadu, ktorá ukazuje muža ako neschopného zvládnuť bežnú situáciu a aktuálna kampaň T-Mobilu na nekonečné rozhovory - Ahoj Aďuško a Ahoj Ferino. Rozdiely medzi ženskou a mužskou časťou vzorky v týchto troch prípadoch
sa nevyskytli. Druhou v negatívnom hodnotení sa stala reklama na Clavin, prostriedok zvyšujúci erekciu, ktorú odmietlo 5 %
respondentov. V tomto prípade ju výrazne negatívnejšie vnímali
ženy. U mužov to boli len 2 %.
Ďalšími negatívne vnímanými reklamami z hľadiska zobrazenia muža boli reklama na Všeobecnú úverovú banku, kde sa herci Lukáš Latinák a Matúš Kostolný naťahujú s oslom. Respondentom prekážal hlúpy obsah reklamy, ale aj účinkovanie hercov. Celebrity endorsement je mimoriadne chúlostivá problematika. Ako vyplýva aj z našich predchádzajúcich prieskumov, televízny divák je veľmi citlivý na účinkovanie známych osobností v reklamných spotoch. Samozrejme, jeho vnímanie ovplyvňuje viacero faktorov, napr. reklamovaný produkt, úroveň spracovania reklamného posolstva a i. Aj tak diváci majú k tomuto fenoménu skôr negatívny postoj a myslia si, že aktéri to robia iba pre
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peniaze. Oveľa benevolentnejšie je účinkovanie známych osobností prijímané, ak ide o produkt súvisiaci s ich profesionálnymi
aktivitami - napr. herci propagujúci kultúrne podujatie - divadelné predstavenie, festival a pod., športovci odporúčajúci športové
náradie atď. V tomto konkrétnom prípade bola konštelácia dosť
nevhodná. Mladí herci sa v spote objavili ešte ako neznámi a tak
sa do povedomia mnohých divákov dostali najprv ako postavy
z reklamy, čo nie je pre nich zvlášť lichotivé. Navyše propagovaný produkt nemal žiadny súvis s ich profesionálnou orientáciou.
O negatívnom pôsobení svedčí aj fakt, že táto reklama bola vysielaná pred mnohými mesiacmi a napriek tomu si respondenti v našom prieskume na ňu spomenuli.
Hodnotenie v jednotlivých skupinách
Keďže rozdiely v jednotlivých skupinách neboli veľmi markantné, na komparáciu použijeme dve skupiny od seba najviac
vzdialené - skupinu študentov marketingovej komunikácie a skupinu „dospelých“. Prvú skupinu tvoria študenti, ktorí majú vzhľadom na študijný odbor oveľa bližšie k reklame a tak ich vzťah je
výrazne pozitívnejší ako u iných respondentov. Aj z toho dôvodu
sa v tejto skupine nevyskytli v iných skupinách také časté odpovede: nemám rád reklamu, nepozerám ju a pod.
Skupinu tvorilo 62 % dievčat a 38 % chlapcov vo veku od 21
do 27 rokov. Vzhľadom na zameranie témy najprv poskytneme
prehľad názorov osobitne dievčat a osobitne chlapcov.
Pozitívne vníma zobrazenie ženy v reklame 20 % dievčat. Vykreslenie rodinného typu, dobre vyzerajúcej ženy príp. aj „žienky
domácej“ sa im zdá primerané, prekáža im len zobrazenie ženy
ako hlupane, závislej od mužskej pomoci a negatívnejšie hodnotia reklamy na pracie prášky. Pri zobrazovaní ženy ako sexuálneho objektu zaznamenali úbytok oproti minulosti a ak je súvis
s produktom, zdá sa im nahota adekvátna. Ak nie, vnímajú ju negatívne.
V. Konečná: Zobrazenie ženy a muža v televíznej reklame
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Ďalších 40 % vníma stereotyp pri zobrazovaní ženy v dvoch
základných polohách: starostlivá matka a gazdiná a ako sex symbol, objekt mužskej túžby. Vyslovene negatívne vníma zobrazenie ženy v reklame 26 %, pričom im rovnako prekáža jej nefunkčné zobrazenie ako sex symbolu (reklama na autá) a aj ako chudery, ktorú nezaujíma nič iné, len ako uprace byt a ako vyzerá.
Najviac znevažovanú ženu uviedli v reklame na stavebné náradie, keď polonahé ženy ponúkajú náradie alebo materiály (škridla, píla - väčšinou na billboardoch) a reklamy na pracie prášky.
Pri vnímaní muža v televíznej reklame vyjadrilo až 50 % spokojnosť, zdá sa im primerané a adekvátne a muži v reklame sa im
páčia. Stereotypne zobrazovaného muža vníma 28 % a zvyšok
sa presne na polovicu delí medzi tie, ktoré to vnímajú negatívne
a neutrálne. Až 61 % si myslí, že muž nie je zobrazovaný znevažujúco. Spomedzi príkladov, na ktoré si dievčatá spomenuli, viedol spot na AXE, keď po jeho použití sa dámy vrhajú na voňajúceho muža. V konečnom dôsledku však v tomto prípade ide skôr
o zneváženie ženy, keď vôňa stačí na to, aby prejavili takú vysokú mieru záujmu. Tiež v reklame na ženský magazín sa im zdal
znevažujúco zobrazený muž, ktorý bruchatý a lenivý negustiózne konzumoval potravu. Trojicu negatívnych zobrazení uzatvára reklama na Clavin, potravinový doplnok, ktorý zvyšuje erekciu. V tomto prípade sa prikláňam ku kritike. Podľa môjho názoru však nejde ani tak o zneváženie muža, ale reklama je prvoplánová, „polopatistická“, hlúpa.
Chlapci zo skupiny vnímajú zobrazovanie ženy v reklame pozitívne alebo neutrálne (po 33 %) a zvyšok sa rovnako delí medzi
vnímajúcich negatívne a stereotypne. Ženy v reklame majú radi,
páčia sa im, preferujú ich. Len ojedinele pripúšťajú nefunkčné
zneužitie nahoty, ktoré môže byť urážlivé resp. vulgárne. Mierne kriticky vnímajú reklamu na pracie prášky, ružových kukláčov
a účinkovanie žien v reklamách na pivo a alkohol.
Skupina „Dospelí“ je zložená z ľudí v produktívnom veku,
teda pracujúcich. Tvorí ju 73 % žien vo veku od 25 do 65, prie62
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mer je 49 rokov a 27 % mužov vo veku od 27 do 63, priemer 43
rokov.
Ženská časť tejto skupiny sa v názore na zobrazovanie ženy
v televíznej reklame rozdelila nasledovne: 35 % ho vníma negatívne, po 25 % stereotypne a neutrálne a len 15 % pozitívne. Až
štvrtina respondentiek má negatívny vzťah k reklame celkovo,
hnevá ich, že je jej veľmi veľa, príliš často, reklamné prestávky
sú dlhé a zvyšuje sa ich hlasitosť (s týmto tvrdením sme sa stretli
napriek tomu, že zákon to zakazuje).
Najnegatívnejšie hodnotili reklamu na zubnú pastu Sensodyne - dialóg Ivany Christovej so zubným lekárom, za trápnu a nepríjemnú ju označilo až 25 % žien. Tiež sa im nepáči zobrazenie
ženy v reklame na Slovenskú sporiteľňu (áno miláčik, zoberieme
si úver), pracie prášky a spoty, kde je žena zobrazovaná ako pracovná sila, alebo zo seba robí naivku. Len 13 % nevníma zobrazenie ženy ako znevažujúce.
Aj pri zobrazovaní muža je najväčšia skupina, ktorá ho vníma negatívne - až 44 %. Naopak pozitívne to vníma 33 %. Zvyšok má k tejto otázke neutrálny postoj, pretože v tejto skupine ani
jedna respondentka nevníma zobrazovanie muža v stereotypoch.
Zneváženie muža zaznamenali dámy v reklame na Slovenskú sporiteľňu (ostrihanie dohola), Clavin - prostriedok na erekciu a nepáčil sa im ani herec Jozef Vajda v reklame na intímnu
hygienu. Páni v tejto skupine majú značne vyhranené názory - 40
% vníma zobrazenie ženy pozitívne, 40 % naopak negatívne - tu
však nejde len o konkrétnu tému, ale vyjadrenie odporu k reklame vôbec (dokonca jeden respondent ju považuje za formu terorizmu a bojkotuje ju) a 20 % má neutrálny postoj. Nikto v tejto
vzorke nevníma stereotypy v zobrazovaní ženy. Nevedeli uviesť
ani konkrétny príklad zneváženia ženy v reklame, len opakovali
odpor voči objemu, frekvencii a intenzite reklamy.
Pokiaľ ide o zobrazovanie mužov, 40 % ho hodnotí negatívne, 25 % vyjadrilo spokojnosť najmä s reklamami na cigarety, alkohol a zahraničné autá. Ďalších 15 % vníma stereotypné zobraV. Konečná: Zobrazenie ženy a muža v televíznej reklame
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zenie, ale s negatívnym podtónom v dvoch extrémoch - ideálny
múdry krásavec, alebo smiešny pajác.
Čo sa týka konkrétneho znevažujúceho zobrazenia muža,
len 15 % sa z tohto dôvodu nepozdáva kampaň T-Mobilu - Ahoj
Aďuško. Ostatní si na žiadny konkrétny prípad nespomínajú, resp.
si myslia, že muži v reklame nie sú znevažovaní.
Z komparácie vyplýva, že so stúpajúcim vekom vzrastá negatívne vnímanie reklamy, ktoré sa v niektorých prípadoch mení až
na odpor.
Zobrazenie ženy
dievčatá ženy chlapci
Pozitívne 20 %
15 % 33 %
Stereotypne 40 %
25 % 17 %
Negatívne 26 %
35 % 17 %
Neutrálne 14 %
25 % 33 %

muži
40 %
0%
40 %
20 %

Zobrazenie muža
dievčatá ženy chlapci
50 %
33 % 17 %
28 %
0%
25 %
11 %
44 % 41 %
11 %
23 % 17 %

muži
25 %
15 %
40 %
20 %

Tabuľka 4.: Hodnotenie podľa skupín (zdroj: vlastný prieskum)

Analýza vzorky spotov
Vzorka obsahuje 200 spotov, vysielaných na prelome novembra a decembra 2009. Z celkového počtu boli výrazne zastúpené spoty, v ktorých nevystupovali žiadni živí ľudia -25 %. Spoty, v ktorých bola dominantne zobrazená žena, tvorili 20 % vzorky a muž v hlavnej roli sa vyskytol v 15 % vzorky. V ostatných
spotoch boli zobrazené deti, alebo rôzne skupiny ľudí v rovnocennom postavení, takže nebolo možné definovať ich účinkovanie z hľadiska pohlavia.
Spoty, v ktorých neúčinkovali živí ľudia, možno tematicky
rozdeliť do niekoľkých skupín. Najviac takýchto spotov propagovalo rôzne periodiká, napr. časopisy Žurnál, Poľovníctvo a rybárstvo, Plus 7 dní a denníky Pravda, Sme (16 %). Reklama obyčajne zobrazuje periodikum a sprievodný text informuje detailnejšie o obsahu periodika s cieľom vzbudiť záujem adresáta a vyvolať kúpu periodika. Rovnaký podiel mali spoty zamerané na hygienu, napr. zubné kefky a pasty, čistiace prostriedky napr. na to64
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alety, osviežovače vzduchu a pod. Hneď za nimi sú reklamy na
rôzne potravinárske produkty, napr. jogurty, majonézy, zemiakové lupienky, čokoládu i kávu (14 %). Produkt je zobrazený staticky alebo dynamicky a komentár vyzdvihuje jeho benefity. Približne rovnaké zastúpenie mali spoty propagujúce elektrospotrebiče (napr. kávovar, notebook, televízor), autá, lieky a telefóny
(po 8 %). Najzaujímavejšie boli reklamy na autá, ktoré zobrazujú konkrétny model v zaujímavom alebo krásnom prostredí, niekedy bez akéhokoľvek komentára, s výraznou podporou hudobnej zložky.
Medzi spotmi zobrazujúcimi ženy mala najvyššie zastúpenie
reklama na čistiace prostriedky a pracie prášky, takmer 30 %. To
je skupina spotov, ktorá sa v prieskumoch adresátov najčastejšie vyskytuje s negatívnym hodnotením. Práve tu často vystupujú
ženy ako jednoduché bytosti s jediným životným cieľom čo najlepšie vyprať bielizeň alebo vydrhnúť toaletu, či umyť riad. Aj
v našej vzorke sa našli tri spoty, kde bola žena zobrazená v nelichotivej podobe. Prvým z nich bola reklama na čistiaci prostriedok na žehličku. Zobrazuje ženu, ktorá prechádza v servise autom
cez umývačku a z otvoreného okienka vytŕča žehličku nastavujúc ju kefám na vyčistenie. Druhým bol spot propagujúci Perwoll.
Na pódiu tancujú mladí muži v čiernych košeliach. V hľadisku
ich vystúpenie sledujú okrem iných divákov aj dve dámy, z ktorých jedna má vo svojej kabelke fľašu Perwollu. Opäť hlúpa situácia. Tretím bol spot propagujúci SOMAT - tablety do umývačky
riadu účinné aj pri nižších teplotách. Žiaľ tu bola žena zobrazená ako bezduchá gazdiná, ktorá sa s hrôzou a obrovskými obavami pýta na hrniec: A bude naozaj čistý?, akoby to bola otázka života a smrti. Ostatné spoty v podstate ničím nevybočili zo stereotypného zobrazovania, takže nezaujali pozitívne ani negatívne.
Druhú najpočetnejšiu skupinu „ženských“ spotov tvorili reklamy, v ktorých je žena zobrazovaná ako symbol krásy (25 %)
a to boli spoty na kozmetické prípravky, ako sú šampóny, farby na
vlasy, pleťové krémy, riasenky. Najmä pri šampónoch a farbách
V. Konečná: Zobrazenie ženy a muža v televíznej reklame
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na vlasy preberá dominanciu objekt pôsobenia, teda vlasy, ktoré
sú nádherné, bohaté, tancujú, vznášajú sa, držia tvar. Takáto hyperbola je pochopiteľná a myslím, že neruší ani neuráža.
Ďalšiu skupinu tvorila reklama na lieky. V našom prieskume
sa vyskytli názory, že pri propagácii liekov je uprednostňovaný
muž, ktorý je vždy chorý a vyznieva potom ako hypochonder.
Naša vzorka tento fakt nepotvrdila, ba práve naopak, mierne prevyšujú „choré“ ženy - 12,5 %, zatiaľ čo „chorých“ mužov bolo
len 10 %. Nasleduje skupina spotov, v ktorých je žena zobrazená
ako vynikajúca gazdiná, ktorá sa sebarealizáciou v kuchyni stáva
šťastnou (10 %). Táto poloha tiež prekáža respondentom v našom
výskume, najmä ženám. V našich spotoch však bolo zobrazenie
vcelku primerané produktu. Ešte by sme mohli vyčleniť skupinu spotov na elektrospotrebiče (7,5 %), pričom išlo naozaj o tie,
ktoré ženy často používajú. Dokonca sa vyskytol čisto „ženský“
elektrospotrebič - žehlička na vlasy.
Spoty zobrazujúce mužov možno taktiež rozčleniť do tematických skupín, aj keď najväčšiu časť tvoria práve nezaraditeľné,
teda rôznorodé (30 %). Tematicky najviac bola zastúpená skupina „kozmetických“ spotov (17 %). Pritom aj v tejto skupine
spotov vystupovali muži v dvoch polohách. Ako symbol mužskej krásy - v reklame na panský parfum, gel po holení, holiaci
strojček a pod., alebo ako odborník v danej oblasti - napr. kaderník. V oboch pozíciách bolo zobrazenie muža primerané. Hneď
na druhom mieste boli „motoristické“ spoty (13 %). Tu muži vystupovali v úlohe perfektného vodiča perfektného auta. V tejto
súvislosti treba spomenúť, že v našej skúmanej vzorke sa vyskytol aj jeden spot, v ktorom bola vodičkou žena. Bola to reklama
na Opel Corsa, teda menšie auto vhodné pre ženy a tak účinkovanie ženy pôsobilo primerane. Tým nechcem povedať, že veľké autá by ženy riadiť nemali. Chcem len pripomenúť, že oblasť
motorizmu v reklame nie je čisto mužskou záležitosťou, aj keď
v nej samozrejme muži dominujú. Ja však tento fakt vnímam ako
prirodzený. Rovnaký podiel s mužom v hlavnej roli mali spoty
66
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orientované na finančné inštitúcie - banky, sporiteľne, poisťovne.
Tu bol spôsob zobrazenia muža rozmanitý. Od hlupáka, ktorý sa
nikdy nepoučí a opakovane sa kvôli stávkam musí nechať ostrihať dohola, cez úspešného mladého finančného žraloka s nohami
vyloženými na stole sediaceho na streche mrakodrapu, až po nešťastníka s nefungujúcim valcom, ktorý zlikviduje policajné auto.
Rovnaký podiel (po 10 %) dosiahli vo vzorke spotov zobrazujúcich v dominantnej roli muža spoty mobilného operátora a reklama na lieky.
Mobilný operátor T-Mobile spustil v tomto období ďalšiu zo
svojich reklamných kampaní, teraz aktuálne s vianočnou tematikou. Skupina Mikulášov prináša ľuďom darčeky v podobe voľných minút, resp. paušálu podľa vlastných potrieb. Nápaditý je
spôsob odovzdania darčeka formou piesne a na verejnosti. Objektom prvého takto koncipovaného spotu bola žena - resp. mladé dievča Kikuš, ktorej Mikuláši v prítomnosti matky oznámili,
že jej priateľ ju očakáva sám doma s pripraveným horúcim kúpeľom. Podľa mňa je to celkom vtipný nápad. Jednoduchá melódia
pesničky bola ľahko zapamätateľná a nápev Ahoj Kikuš sa naozaj veľmi rýchlo rozšíril. Aj keď je už možno menej zrejmý konkrétny produkt, ktorý kampaň propaguje, domnievam sa, že kampaň svoj účel splnila, pretože každý vedel, že T-Mobile má nejakú vianočnú akciu a v prípade záujmu konkrétne podrobnosti získal na predajnom mieste.
Po úvodnom spote so ženou nasledovali ďalšie tri s mužom
v hlavnej úlohe. Bol to Ahoj Aďuško, v ktorom mama odkazovala synovi, že môže prísť vylízať hrniec od svojho obľúbeného pudingu a odkaz bol odovzdaný v plnej električke a pred priateľkou sediacou mu na kolenách. Ďalší odkaz Ahoj oci priniesli Mikuláši pravdepodobne stredoškolskému profesorovi a syn sa
mu v ňom ospravedlňoval, že sa smial, keď otec plakal pri Angelike. V treťom spote bol už nápad variovaný a skupina detí priniesla jednému zo skupiny Mikulášov odkaz Ahoj Ferino, v ktorom manželka vyjadrila obavy, či sa manžel pri odchode z domu
V. Konečná: Zobrazenie ženy a muža v televíznej reklame
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nezabudol obuť. Záber na nohy v snehu a v papučiach obavy potvrdil. Všetky tri spoty sa pomerne často objavovali v prieskume
našich respondentov a väčšinou sa uvádzali ako príklad zneváženia muža. Podľa môjho názoru boli celkom vtipné, aj keď Aďuško nebol taký vydarený ako Kika a pán profesor bol naozaj trošku zosmiešnený. Celkovo však považujem túto kampaň T-Mobilu za vtipnú a nápaditú.
Spoty na lieky zobrazovali prevažne prechladnutého muža,
ktorý má problémy s nádchou a pôsobili štandardne. Spoty zobrazujúce pár (žena a muž), alebo skupinu ľudí boli tematicky
veľmi rôznorodé.
Záver
Televízna reklama propaguje rôzne produkty v prirodzenom
ľudskom prostredí, preto je prirodzené, že v reklamných spotoch
vystupujú často živí ľudia. Ako vyplynulo z analýzy vybranej
vzorky spotov a tiež aj z prieskumu názorov adresátov televíznej
reklamy, tento fakt považujeme za prirodzený a normálny. Aj zobrazovanie ženy a muža v určitých stereotypoch je do istej miery prirodzené, pretože či chceme alebo nie, jednoducho rozdiely medzi pohlaviami boli, sú a verme, že aj budú. Nevnímam negatívne, že činnosti sa rozdeľujú na ženské a mužské, dokonca to
považujem za prirodzené, pretože na niektoré aktivity nás predurčujú naše fyzicko-psychické danosti. Spoločenská atmosféra súčasnosti nebazíruje na prísnej diferenciácii. V podstate každý bez
ohľadu na pohlavie môže robiť čo chce, čo dokáže, čo ho baví,
čo má rád. Osobne nemám pocit, že existuje diskriminácia podľa pohlavia. Preto považujem za nadbytočné skúmať jednotlivé
odvetvia ľudskej činnosti z takéhoto hľadiska. Výnimkou nie je
ani oblasť televíznej reklamy, resp. reklamy vôbec. Vhodnejšie je
skúmať kvalitatívnu úroveň spotu. Ak je reklama zlá, znevažujúca či urážajúca, resp. hlúpa, treba ju odmietnuť bez ohľadu na to,
či v nej bol znevážený muž alebo žena. Ja osobne vnímam zobra68
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zenie človeka v reklame a je pre mňa prirodzené, keď sa žena zobrazuje ako symbol krásy, matka či gazdiná, pretože väčšina žien
tým všetkým je. Samozrejme gazdiná nie už v klasickom ponímaní, ale ako moderná žena, ktorá vedie domácnosť.
Domnievam sa, že úsilie praktikov i teoretikov reklamy by
malo viesť k zvyšovaniu kvalitatívnej úrovne reklamných posolstiev a prihováram sa za ústup od kvantity, pretože práve tá pôsobí podľa môjho názoru, ale aj podľa výsledkov rôznych prieskumov ako neuralgický bod v percepcii reklamy.
Viacerí odborníci upozorňujú na fakt, že genderová senzitivita v marketingu je etická kategória. Vynára sa otázka, či nie je
v rozpore s hlavným marketingovým cieľom – predaj a zisk, ktoré sú jednoznačne ekonomické.
Aj naša analýza ukázala, že lacné reklamy so sexuálnym podtónom a negatívne genderove zobrazovania sú na ústupe. Môžeme predpokladať, že marketing a reklama aj v budúcnosti budú
reflektovať vývoj genderových rolí v našej spoločnosti a pri zobrazovaní ženy a muža v reklame akceptovať nielen segmentáciu
trhu, ale aj spločenskú kultúru, morálku, slušnosť.
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Teoreticko – historiografický úvod ku karikatúre
(História karikatúry všeobecne, historické korene, vývoj,
umelci využívajúci karikatúrnu skratku)
Ján Valter
Abstract: This article discusses history of cartoon in Slovakia between years 1912 – 1914. It is focused on cartoons published in newspaper. Work confronted content of cartoons in historical context and evaluates its artistic evolution. For many centuries, cartoon takes its part in visual arts. During its evolution
cartoon reflected society events and partially copied trends from
other visual arts. Despite that, from approximately 17th century, a
cartoon exists as an independent art and becomes a part of visual
arts. At many times, cartoon was more connected to social being
and historical situation than any other art. Cartoons with probably
best ability to reflect changes in society of those times were politically oriented. For the first time in history of cartoon analysis,
we divided types of cartoon by its focus. This work dissertates
short period in evolution of Slovak cartoon and wants to point out
its impact on society and its morphs.
Keywords: cartoon, visual arts, society, historical events, newspapers, Slovakia, pen-and-ink drawing, humorous magazine
Abstrakt:
Práca sa zaoberá históriou karikatúry (cartoon) na Slovensku
v rokoch 1912 – 1914. Venuje sa hlavne karikatúre (cartoon) publikovanej v periodickej tlači. Konfrontuje na jednej strane obsahovú stránku karikatúry s historickými a spoločenskými udalosťami toho obdobia a na strane druhej stručne hodnotí jej výtvarný vývoj.
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Karikatúra je už niekoľko storočí súčasťou výtvarného umenia. Vo všetkých obdobiach svojho vývoja reflektuje spoločenské dianie a čiastočne kopíruje aj vývoj vo výtvarnom umení. Napriek tomu približne od 17. storočia začína existovať autonómne a prestáva byť iba súčasťou výtvarných diel. Stáva sa samostatným výtvarným odborom. V mnohých prípadoch je so svojím
obdobím a spoločenskou klímou ďaleko spätejšia ako iné druhy
umenia. Asi najviac reaguje na spoločenské zmeny politická karikatúra (spoločenská, satirická), ale nevyhli sa tomu ani ostatné
druhy. Vždy reflektovali po obsahovej stránke situáciu v krajine
a samozrejme aj vzťah k dianiu v celom svete. Práca sa zaoberá
krátkym úsekom vývoja karikatúry na Slovensku a chce iba poukázať na jej spoločenskú závažnosť a nezanedbateľnú funkciu pri
tvorbe ľudského povedomia o spoločenských pohyboch.
Kľúčové slová: karikatúra (cartoon), výtvarné umenie, spoločnosť, historické udalosti, periodická tlač, Slovensko, perokresba, humoristický časopis

72

REKLAMA 10

Úvod
Karikatúra je významným prvkom výtvarného umenia. Tak,
ako sa hovorí v definíciách rôznych encyklopedických a výkladových slovníkov, ide o “úmyselne skreslené, prehnané zobrazenie osoby alebo javu”1, prípadne ide o kresbu (maľbu), ktorá zvýrazňuje charakteristické črty modelu aby ho zosmiešnila. V našej práci sa budeme zaoberať karikatúrou z výtvarného hľadiska, hoci karikatúra môže byť použitá i v slovesnom a hudobnom
prejave.
Mnohí výtvarní umelci používali pri svojich zobrazeniach
prvky karikatúry práve z vyššie uvedených dôvodov. Napríklad
postava na obraze mala zobrazovať podvodníka, človeka s krivým charakterom, pätolízača a pod. Najlepším spôsobom je práve zdôraznenie charakteru postavy skarikovaním jeho vonkajšej
podoby – prihrbenosť, úškľabok, znetvorená tvár a pod. Táto potreba karikovať sa naplno prejavila v záujme verejnom. Karikatúra je potom blízka najširším vrstvám obyvateľstva a dokáže jednoduchou formou priblížiť pre spoločnosť nežiadúce javy, osoby, skutočnosti. Samozrejme, v prípade verejného záujmu zohrávala veľkú úlohu účasť spoločenskej ideológie. Karikatúra mohla
podporiť oficiálnu verziu spoločnosti, či naopak, kritizovať túto
štátnu ideológiu.
Postavenie karikatúry vo výtvarnom umení a spoločnosti
Nemôžeme však pojem karikatúry zúžiť iba na spoločenskú
kritiku či satiru nejakých spoločenských javov. Karikatúra sa vyvíjala v rôznych smerovaniach a obsahových zámeroch. Nie je mi
známe, že by niekto systematizoval druhy karikatúry podľa cieľovej skupiny recipientov, podľa spôsobu kresby (výtvarné kritérium), podľa spoločenskej závažnosti, humornosti, stupňa satiri1

Encyklopedický slovník, str. 501, Odeon & Encyklopedický dům, spol.
s r.o., Praha : 1993.
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zácie a pod. Na základe poznania celosvetovej karikaturistickej
tvorby by som v prvom priblížení a pre potreby tejto práce rozdelil karikatúru na skupiny. Ešte pred uvedením rozdelenia je potrebné si uvedomiť, že samotný názov karikatúra, ktorý používame na Slovensku, prípadne aj v niektorých ďalších destináciách
strednej Európy nie je v celosvetovom meradle celkom presný. V
niektorých krajinách sa názov “karikatúra” (caricature) používa v
zmysle portrétneho zosmiešnenia osoby (tzv. portrétna karikatúra). V mnohých krajinách sa používa pre karikatúru pomenovanie
“cartoon”. K tomuto výrazu sa pridáva presnejší determinat ako
napr. “political cartoon” (politická karikatúra), “humorous cartoon” (vtipná, humorná karikatúra), ”satirical cartoon” (satirická
karikatúra) a pod. V tejto práci však nejde o hodnotenie, členenie
či názvoslovie karikatúry vo svetovom kontexte a preto pre naše
potreby budeme aj naďalej používať názov karikatúra.
Tak, ako sa v priebehu vekov vyvíjalo výtvarné umenie (prípadne aj literatúra a hudba), vyvíjala sa aj karikatúra. V mnohých prípadoch bola dokonca so svojím obdobím a spoločenskou
klímou ďaleko spätejšia ako iné druhy umenia. Asi najviac reagovala na spoločenské zmeny politická karikatúra (spoločenská,
satirická), ale nevyhli sa tomu ani ostatné druhy. Vždy reflektovali po obsahovej stránke situáciu v krajine vzniku a samozrejme aj vzťah k dianiu v celom svete. Takisto humor má v rôznych obdobiach svoje špecifiká i keď humoristická karikatúra je
zo všetkých karikatúr najnadčasovejšia a často aj medzinárodná.
Dokáže svojím obsahom preklenúť často aj celé storočia a kontinenty. V tomto, pochopiteľne, je najdôležitejšia karikatúra bez
slov, ktorá je skutočne medzinárodná. V prípade politickej karikatúry sa však veľmi často využíva písaný komentár, ktorý dokresľuje naznačenú pointu. Inak to nebolo ani pred sto rokmi a
nie je tomu inak ani teraz.
Ďalšou črtou karikatúry ako odvetvia výtvarného umenia je
jej výtvarné stvárnenie. Pochopiteľne, ani karikatúra sa celkom
nevyhla rôznym prúdom výtvarného umenia - módny a aktuálny
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výtvarný prúd veľmi často zanechal jasné stopy na dobovej karikatúre. Veď v rôznych obdobiach sa venovali karikatúre mnohí
významní výtvarníci, ktorí boli známi celým svojím výtvarným
dielom. Z hľadiska poslania karikatúry však vyplýva, že formálna
(výtvarná) stránka karikatúry nemôže byť úplným zrkadlom výtvarného smeru. Karikatúra je predsa len určená širším vrstvám
obyvateľstva a nielen milovníkom výtvarného umenia a tak aj
výrazové prostriedky musia byť ďaleko “čitateľnejšie”. Kresba,
ktorá by v pravom slova zmysle bola “zakódovaná” do jazyka,
napr. abstrakcie, by pravdepodobne nesplnila svoje základné poslanie. Karikatúra by mala byť zrozumiteľná aj bez hĺbkového
štúdia úmyslu autora a mala by byť schopná odovzdať svojim divákom aktuálny skarikovaný postreh z politickej oblasti, prípadne z inej oblasti spoločenského či bežného života. Najsilnejšiu
výtvarnú skratku a formálnu blízkosť k ostatnej výtvarnej tvorbe
asi znesie poetická a filozofická karikatúra. Tieto dva druhy karikatúry sa preto nevyskytujú až tak často v aktuálnych denníkových glosách, ale skôr v časopisoch venujúcich sa väčšmi užšej
skupine respondentov (literárne časopisy, filozofické úvahy, kritické články k spoločenskému dianiu a pod.) Napriek tomu i tento
typ karikatúry dokáže dokonale kopírovať spoločenskú situáciu
a karikatúrne a súčasne výtvarne “skresľovať” aktuálne neduhy
spoločnosti. Dokonca často je nadčasovejšia a vypovedá o konkrétnom období v širšom spoločenskom kontexte. Veď politická
situácia v krajine sa vo svojich rysoch nezriedka opakuje, menia
sa iba mená politikov, politických zoskupení či rôznych iných aktivistov.
1.2 Definícia a delenie karikatúr
Karikatúru definujú rôzni autori takto:
Karikatúra – úmyselne skreslené, prehnané zobrazenie osoby
alebo javu; objavila sa v antike, ako samostatný výtvarný odbor
sa vyhranila v Anglicku koncom 18. st., v 19. st. sa rozvíjala hlav-
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ne vo Francúzsku - vznikali tu samostatné časopisy sústreďujúce
politickú a sociálnu karikatúru (La Caricature, Charivari, Punch,
Fliegende Blätter, Humoristické listy). Výtvarné prostriedky karikatúry sú expresívna nadsádzka a abstrahujúca skratka. Významní karikaturisti: W.Hogarth, F. de Goya, H. Daumier, H. de
Toulouse Lautrec, z českých F.Bidlo, A. Hoffmeister.2
Karikatúra -1. výtv. kresba, ktorá zvýrazňuje charakteristické
črty modelu, aby ho zosmiešnila 2. zosmiešňujúci opis, charakteristika osoby 3. nepodarená, skreslená napodobenina niečoho.3
Karikatúra,– (tal.fr.) kresba, resp. text zdôrazňujúci charakteristické vizuálne, či duševné vlastnosti osôb, vecí, udalostí a
pod., s cieľom spravidla zosmiešniť ich. Je bežnou súčasťou nielen žurnalistického kontextu (predovšetkým satirická a humoristická tlač), ale aj propagačných prejavov, keďže môže zdôrazňovať aj kladné vlastnosti výrobkov a služieb, napr. v reklamných
comicsoch, resp. v ďalších, predovšetkým tlačených propagačných prostriedkoch.4
Karikatura - “(z ta1. caricare, fr. charger, nakládati, přetížiti,
Sľv. lat. carruca, carrus, těžký vůz cestovní, nákladní) jest obraz
odchylující se od skutečnosti nadsazováním, přepínáním, upřílišováním znaků charakteristických za tím účelem, aby znaků ty
vytknuly se co nejúčínnejí, ovšem jednostranne. Valnou vetšinou
znázorňují se zveličováním takovým především chyby a nedokonalosti povah i skutků lidských, hlavne pomocí symboliky tvarů
telesných a prostředků výrazu;…”5
Delenie karikatúr z hľadiska témy a obsahu:
- Politická karikatúra – karikatúra, ktorá sa dotýka nejakej po2
3
4
5
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litickej udalosti alebo osobnosti. Pri priamom karikovaní politickej udalosti by sme mohli hovoriť o politickej satire (karikatúre).
- Spoločenská (komunálna) karikatúra – satira - v prípade,
keď je politická udalosť karikovaná cez jej dopad na spoločnosť,
mohli by sme hovoriť o spoločenskej karikatúre. Často sa spoločenská karikatúra označuje ako komunálny humor.
- Humoristická karikatúra – karikatúra, ktorá sa zaoberá iba
humorným karikovaním bežných udalostí v živote človeka. Často sa o nej hovorí ako o vtipe. V tejto veľmi širokej skupine sa
prelínajú karikatúry s textom a v rovnakej miere aj karikatúry bez
textu.
- Poetická karikatúra – táto kategória patrí do oblasti, kde sa
jemne karikujú nejaké javy prakticky bez humorného kontextu,
prípadne iba s jemným humorným nadhľadom. Niekedy ju kategorizujú ako poetickú satiru. Prevažne ide o beztextové kresby.
- Portrétna karikatúra - táto kategória je jednoznačná. Ide o
portréty známych, prípadne aj menej známych osobností z radov
politikov, osobností kultúry, spoločenského života alebo aj neznámych ľudí. V prípade posledne menovaných ide skôr o veľmi
malý okruh recipientov, zväčša z prostredia rodiny, priateľov alebo pracovného kolektívu.
- Filozofická karikatúra – zaoberá sa problémami ľudského
myslenia, správania, základnými otázkami existenie. Táto skupina karikatúr nevyvoláva smiech, skôr iba úsmev a zamyslenie.
Napriek tomu patrí medzi pomerne rozšírené druhy a veľmi často hraničí s vážnym umením.
- Propagačná karikatúra – využíva sa pri propagácii nejakého
výrobku či služby.
Pri takomto delení však musíme mať vždy na zreteli, že deliace čiary medzi jednotlivými kategóriami sú veľmi tenké a
prestupné. Nikdy ich nemožno presne kategorizovať a ako pri
všetkých “štatistických” pohľadoch na umenie sú prestupy medzi druhmi plynulé.
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1.3 Karikatúra v dejinách umenia
Mnohí umelci cieľavedome používali karikatúru vo svojej
tvorbe. Až do obdobia, keď sa stala periodická tlač samozrejmosťou, bola karikatúra súčasťou jednotlivých výtvarných diel.
Umelci ju nezriedka využívali na expresívne dokreslenie prezentovanej situácie. Takto neexistovala autonómne a vlastne sa nepoužíval termín karikatúra. Skôr sa objavoval termín skarikovanie
podobizne, pocitu či udalosti. V nasledujúcich príkladoch si tento
fakt zdokladujeme na vybraných umeleckých dielach. Samostatná karikatúra sa vo výtvarnom umení začala objavovať až niekedy v 17. storočí.

Obr 1.1. Román o Fauvelovi, asi 1320 6

6
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Na obr. 1.1 je ilustrácia z knihy “Román o Fauvelovi” autora Gervais de Bus (fr.). Ide o satirický roman napísaný v komickom tóne. Je obžalobou proti hlavnému radcovi Filipa Pekného
(Meno Fauvel je skratkou francúzskych slov Pätolízačstvo, Lakomosť, Darebáctvo, Nestálosť, Závisť a Zbabelosť).7 Táto ilustrácia je dobrým príkladom definície karikatúry. Autor vložil (v rámci svojich kresliarskych schopností) do tvárí účinkujúcich na šarivari úškľabky a výsmešné črty, ktoré by mali definovať vyššie
uvedené necnosti. Toto šarivari prebiehalo pod oknami Parížanov pri príležitosti novej svadby Fauvela a Márnej Slávy.8 (Šarivari – hromadné vystúpenie cirkusových akrobatov, event. skupinové finále všetkých vystupujúcich v cirkusovom predstavení).9

Obr. 1.2 Dobrý človek na smrteľnej posteli, drevorez okolo 1470 10 (11, str. 283)

7
8
9
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Drevorez z knihy “Umenie dobre zomrieť” na obr. 1.2 využíva karikatúrnu kresbu na edukatívne vyjadrenie negatívnych postáv – diablov, ktorí krúžia okolo postele zomierajúceho človeka.
Je zrejmé, že obrázok nemal byť vtipnou kresbou na rozveselenie, ale poučným zobrazením potreby dobrého života. Tento princíp skarikovania “zla” sa používa dodnes.

Obr. 1.3 Albrecht Dürer, Kristus medzi učencami, olej na dreve 1506 11

Biblický príbeh na obr.1.3 maliar zvýraznil skarikovaním tvárí
učencov, ktorých postavil do protikladu mladistvého výrazu Krista. Kontrast je ešte zdôraznený protikladom mladých a starých
rúk. Škľabiace a bezzubé tváre starcov jasne ukazujú, na ktorej
strane je pravda v náboženskom spore12. Karikatúra nesmierne
pomohla Dürerovi bez náročného vysvetľovania priviesť diváka
k očakávanému výsledku.

11
12
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Obr 1.4 Hieronymus Bosch, Loď bláznov, asi 1500, olej na dreve, detail 13

Bosch na obr. 1.4. zachytáva ironickým pohľadom spoločnosť
zloženú z ľudových, buržoáznych a cirkevných vrstiev. Obraz je
odsúdením spoločnosti priveľmi sústredenej na zisk. Tak, ako v
predchádzajúcom príklade Bosch karikovaním postáv docielil
žiadaný efekt zosmiešnenia. Navyše - zosmiešňuje nielen tváre,
ale aj celú udalosť kompozíciou a “neslušnosťou” situácií.14

13
14

Frontisi, Claude a kol. Obrazové dějiny umění, str. 425, Group k.s. –
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Obr. 1.5 Giuseppe Arcimboldo, Leto, olej na plátne, 1573 15

Obraz leta od Giuseppeho Arcimbolda (obr. 1.5) je síce viac
metafora ako karikatúra, no napriek tomu by sa z dnešného pohľadu dal zaradiť do kategórie poetickej karikatúry. Nejde tu doslovne o zosmiešnenie, ale vyjadrenie tváre pomocou ovocia
môže takisto vyvolať úsmev.
Dobová kresba Pietera van Laara16 jasne zachytila umelcov
pri zábavnom kreslení karikatúr na stenu. Je to iba dokumentácia
toho, že už v 17. storočí bola karikatúra súčasťou umenia a zábavy.

15
16
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Obr. 1.6 Pieter van Laar, Rímska krčmička umelcov v 17. st. s karikatúrami na stene, pero a tuš
na papieri, okolo 1625 – 163917

Obr 1.7 Jacobs Jordaens, Kráľ pije, olej na plátne, 1638 – 164018

Maliar Jacobs Jordaens bol Rubensovým súčasníkom. Na jeho
obrazoch bola maliarska vízia naplňovaná prudšími gestami.
17
18
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Aj na obraze Kráľ pije (obr.1.7) tento maliar zdôrazňuje chaotické usporiadanie postáv prehnanou fyziognómiou postáv a ich grimasami.
Takýmto karikatúrnym spôsobom sa snaží dokladovať prevrátenie spoločenských hodnôt19.

Obr 1.8 Jacques Callot, Dvaja Pantalóni, lept, asi 161620

Na rytinách a leptoch Jacquesa Callota (obr. 1.8) sa objavovali vysoké skarikované vychrtlé postavy, ktoré používal na vykreslenie ľudskej hlúposti, života vyvrheľov, tulákov, mrzákov a
potulných komediantov21. Tento umelec bol výborným kresliarom a tak mu nespôsobovalo problémy pri svojej tvorbe dosiahnúť presne žiadaný efekt. Jeho postavy vyvolávajú úsmev, no súčasne z nich máme pomerne zmiešané pocity smiešnosti a odporu. A to by mala dobrá karikatúra vyvolať vždy - najmä v prípade,
keď autor karikuje zlé a nízke vlastnosti človeka.

19
20
21
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Obr. 1.9 William Hogarth, svadba podľa módy II, Po svadbe: Prebudenie Komtesy, olej na
plátne, 174422

Na obraze Williama Hogartha (obr.1.9) sme svedkami situácie, ktorá sa dá spojiť skôr s typickým moralizovaním ako s karikatúrou. Ide o situáciu po svadbe. V zadnej miestnosti sa zobúdza manžel a nevesta sa v prednej miestnosti pohráva so snubným
prsteňom. Svedkami tejto galantnej ľahostajnosti je sluha a notár,
odchádzajúci s peniazmi. Autor predvádza necnosti pomocou vykresľovania postáv23. Najmä tvár a postava notára sú zjavne skarikované. No v tomto prípade ešte viac ide o skarikovanie situácie. William Hogarth bol vynikajúci maliar, ale už aj u svojich
súčasníkov bol považovaný za karikaturistu i keď sa tento pojem vtedy pravdepodobne nepoužíval. Dôkazom jeho obľúbenos22
23
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ti bolo množstvo rytín, ktoré vytvorili umelci na základe jeho obrazov a týmto spôsobom sa šírili medzi divákov. (Rytina je grafická technika, ktorá dovoľuje rozmnožovať repliku maľby vo väčších nákladoch - v tom čase neexistovala technológia, ktorá by
umožňovala nejakým spôsobom rozmnožovať priamo originálnu
maľbu). Sám William Hogarth bol zručným rytcom a mnohé svoje diela vytváral aj touto technikou.

Obr 1.10 Honoré Daumier, Odmietnutý maliar sa búri: “A toto zavrhli tí nevzdelaní blázni!”,
litografia, 185924

Honoré Daumier vytvoril litografiu (obr 1.10), ktorá už nesporne patrí do kategórie karikatúry. Na obrázku využil všetky
atribúty karikatúrnej tvorby. Tvár maliara nesie prvky zosmiešnenia, kresba je skratkovitá a samotná situácia je spoločenskou karikatúrou. Toto obdobie je silne poznačené neustálym bojom akademikov a maliarov, ktorí sa búrili proti akademickosti. Takmer
každá verejná výstava alebo salón boli sprevádzané súbojom rôznych skupín výtvarníkov a obecenstva. Hľadanie “pravého umenia” vyvolávalo neustále spory, čo je kvalitné dielo a čo iba slabý
odvar umenia. Okrem toho vznikali nové výtvarné smery, ktoré
súperili s tými odchádzajúcimi. Toto mal na mysli Honoré Dau24
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mier, ktorý svoju karikatúru ešte doplnil textom. Podľa karikatúry (istá neupravenosť, strapatosť, brada, fúzy) by mohlo ísť o
novú vrstvu výtvarníkov, ktorá bojovala proti starším akademikom. Ponúka obraz bez hodnoty a pritom je presvedčený, že ponúka progress. Takéto spory posúvali umenie dopredu a čas jasne dokázal, ktorí maliari sa zapísali do dejín a ktorí zapadli do ich
prachu. A samozrejme aj karikatúra sa posúvala ako jeden výtvarný smer dopredu.

Obr. 1.11 Alphonse Allais, Súboj černochov v pivnici uprostred noci,, 189725

Na obr. 1.11 je obrázok z katalógu k výstave “Výstava inkoherentných umení”. Alphonse Allais týmto chcel prispieť do debaty o modernosti umernia. Autor bol v tom čase preslávený humorista a obrázok to samozrejme dokazuje. Napriek tomu, že išlo
o súboj rôznych myšlienklových prúdov v umení, Alphonse Allais pochopil, že humorom dokáže zaujať ľudí viac, ako suchopárnymi traktátmi. Nie je podstatné, či vyhrala tá alebo iná skupina.
Dôležité je, že karikatúra sa zjavne dostáva do pozície plnohodnotného nástroja pri propagácii myšlienok.

25
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Obr 1.12 George Grosz, Zrkadlo malomeštiaka, tuš,192326

Plnohodnotná karikatúra Gergeho Grosza už zapadá do medzivojnového obdobia. Všetky tri postavy majú do tvárí vkreslené črty z nasledujúceho autorovho komentára: “Byť Nemcom
znamená byť bez vkusu, hlúpym, nevraživým, tlstým, neoblomným, zle oblečeným a byť reakcionárom najhoršieho druhu.” Iróniou osudu je dvakrát odsúdený za neslušnosť spoločnosťou, ktorej nastavuje zrkadlo27
S takýmto spôsobom karikatúry, či už obsahovo, či z výtvarného hľadiska sa v medzivojnovom období môžeme stretnúť
v mnohých krajinách Európy.

26
27

88

Frontisi, Claude a kol. Obrazové dějiny umění, s. 425, Group k.s. –
Knižní klub v Praze, 2005, ISBN 80-242-1457-1.
Frontisi, Claude a kol. Obrazové dějiny umění, str. 425, Group k.s. –
Knižní klub v Praze, 2005, ISBN 80-242-1457-1.
REKLAMA 10

Obr. 1.13 Pablo Picasso, Kohútik, 193828

Aj veľkí umelci medzivojnového obdobia, ktorých rozhodne nemôžeme zaradiť medzi karikaturistov využívali karikatúrne
prvky vo svoje “vážnej” tvorbe. Na obr 1.13 Pablo Picasso chcel
nakresliť malého kohútika, no neuspokojil sa iba s jeho zobrazením. Chcel do neho vložiť útočnosť, hlúposť a drzosť. A tak sa
rozhodol pre karikatúru. Ako hovorí E. H. Gombrich: “Ale ako
je táto karikatúra presvedčivá!”29. Tento spôsob karikatúry nie je
ani politická karikatúra, ani spoločenská, je to skôr potreba karikatúrnym (a teda veľmi presvedčivým) spôsobom zobraziť vlast28
29

Gombrich, E.H., Příběh umění, s.27, Mladá fronta – Argo, 1995 2003, ISBN 80-204-0685-9, ISBN 80-7203-143-0.
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nosť - vlastnosť človeka, zvieraťa, predmetu, situácie. V malej
exkurzii do histórie sme sa stretli s týmto zobrazením často. To
dokazuje, že karikatúra má veľmi silné prostriedky na predkladanie myšlienok takmer vo všetkých situáciách a potrebách človeka niečo kritizovať, niečomu sa vysmiať alebo jednoducho to iba
pomenovať.
2.

Karikatúra v kontexte histórie Slovenska v období
1912 - 1914

Obr 3.1.1 Veselé noviny, 191230

30
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Do roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Rakúsko-Uhorska.
Údel Slovákov je vykresľovaný ako údel národa utláčaného no i
s istým optimizmom. Niektoré noviny predpovedajú, že 20. storočie bude slovanské s veľkou perspektívou Slovanov zapojiť sa
aktívne do svetovej histórie. Polemika, ktorá nastala nepriniesla
spôsob, ako túto svetlú budúcnosť dosiahnuť.31 Pred prvou svetovou vojnou bolo pomerne charakteristické pre slovenskú politiku, že oscilovala medzi snahou o zjednotenie a zároveň podliehala prirodzenenj diferenciácii.32
Karikatúra výstižne podčiarkuje myšlienku nejednotnosti slovenskej politickej scény. Podľa signatúry sa dá predpokladať, že
ide o autorský tandem textára, ktorý navrhol sprievodný text a
výtvarníka, ktorý posolstvo výtvarne dotvoril. Nosnými postavičkami sú dvaja chatrne oblečení tuláci. Týmto oblečením chcel autor naznačiť nedobrý ekonomický stav mnohých Slovákov, ktorí mali problémy so svojou vlastnou finančnou situáciou a preto ťažko chápali zápas politikov o jednotu. Postavy sú vykreslené oblečením a vizážou ako “nemajetníci”. Týmto spôsobom by
sa dali zobraziť v ľubovoľnom štáte či národe. Autor sa takto dostal do nadhľadu nad špecifiká slovenských reálií. Nepoužil vonkajšie znaky vlastné pre zobrazovanie slovenských ľudí – rurálny
charakter oblečenia a prostredia. Obsah je však jednoznačný. Z
výtvarného hľadiska je stvárnenie na profesionálnej úrovni a prezrádza vysokú kresliarsku zručnosť autora.

31
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Lipták, Ľ. Slovensko v 20. storočí, s. 12, Bratislava : 1968. Druhé vydanie.
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Obr 3.1.2 Veselé noviny, 191233

Karikatúra na obr 3.1.2. patrí do skupiny humornej karikatúry. Neobracia sa na politické či spoločenské udalosti, vtipnou formou sa posmieva náruživým kartárom. Kresba je vytvorená technikou perokresby zručným kresliarom, nie je signovaná. Kresliar kompozične dotvoril celkovú atmosféru pozadím, čím vytvoril domáce prostredie chorého a snažil sa vložiť do postáv typické
charakteristiky (lekár zavalitej postavy evokuje zámožného občana). Chorý síce pôsobí chudobnejšie, no vychrtlým výrazom zdôrazňuje kresba predovšetkým jeho zlý zdravotný stav, nie jeho
ekonomický status.

33
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Obr 3.1.3 Veselé noviny, 191234

Kresieb, ktoré sa venujú čisto humornej kresbe nájdeme v období rokov 1912 – 1914 viac, vždy sú však len ilustráciou k textu.
V tomto období rezonovala aj národná otázka, ktorá sa často orientovala na maďarizáciu slovenského obyvateľstva. V čase
pred prvou svetovou vojnou sa objavovala požiadavka, národného zrovnoprávnenia. Zastúpenie slovenských poslancov v budapeštianskom parlamente bolo v tom čase veľmi malé. Napríklad
34
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v roku 1910 boli v budapeštianskom sneme 3 slovenskí poslanci.
To bolo zastúpenie 2 miliónov Slovákov. Tomuto počtu by prináležalo 40 poslancov35. Na vidieku maďarizácia narážala na vlastnosť slovenského vidieka - istú uzavretosť dedinských spoločenstiev málo prepojených na okolitý svet36.
Kresba prezrádza pomerne zdatného kresliara, bez problémov
pri tvorbe reálnej kresby. Nie je veľmi karikatúrna, obrázok je
viac ilustračný. Kukurica v popredí naznačuje osoby z dolniakov,
čo podčiarkuje samotný nápis pod karikatúrou. Rozhovor vedený
v maďarčine jasne evokuje, že obyvateľstvo túto reč pozná a nie
je potrebný preklad do slovenčiny. Aj tento fakt potvrdzuje maďarizáciu na dolniakoch.
Karikatúra je ilustračná, text je nosný a jednoznačne prevažuje nad kresbou. Napriek tomu už cítiť snahu kresbu stotožniť
s obsahom textu a dokresliť ho. Toto ilustruje použitie krojov a
okolitý plenér.
Pozn: Pitvaroš (maď. Pitvaros) je obec v Maďarsku v obvode
Makó, v tesnej blízkosti rumunských hraníc. Obec je známa niekdajšou prítomnosťou dolnozemských Slovákov. V čase jej vzniku patrilo toto územie do Čanádskej stolice, ktorá zvykne byť chápaná
ako súčasť pomerne rozsiahlej békešskej oblasti.
Albert, dnes Albertirsi, dolnozemská obec patriaca do Peštianskej župy, 80 km juhovýchodne od Budapešti, rodisko dolnozemského slovenského intelektuála Samuela Tešedíka 1742
-1820).

35
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Obr. 3.1.4 Veselé noviny, 191237

V tomto období sa často objavovala požiadavka všeobecného volebného práva. Uhorský snem v Budapešti mal na svojom
zasadnutí 23.5.1912 okrem iných bodov rokovať o novom Všeobecnom volebnom práve. Po rôznych demonštráciách a násilných akciách zo strany vlády bol predložený snemu 17.9.1912
návrh Všeobecného volebného práva. Tento návrh bol silne diskriminačný. Časopis Veselé noviny reagoval na návrh obrázkom
3.1.3. Podľa Andreja Šveca ide o karikaturistu a architekta Jána
Burjana. Ako píše Andrej Švec38, Ján Burjan bol autodidakt, ktorý viac ako karikatúrne zobrazenie využíval portrétnu karikatúru. Postava na piedestáli skutočne pôsobí zmrzačene, aj keď vyzerá skôr ako vojnový veterán než ako bežný človek z ľudu “po37
38
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Švec A. Bič smiechu (Politická karikatúra na Slovensku 1861 – 1985),
s. 33, Tatran, Bratislava 1988.

J. Valter: Teoreticko – historiografický úvod ku karikatúre

95

stihnutý” zlým zákonom. Kresliarsky je jasné, že Burjan, ako sme
uviedli vyššie, sa snažil skôr o portréty, než o kresliarsky precíznu karikatúru s komplexnou výpovednou hodnotou. Nesmelé nápisy na plášťoch sochárov sú bežnou praxou obdobia, keď podobizne známych ľudí (napr. politikov) sú síce vizuálne rozoznateľné, ale nie tak, ako sme na to zvyknutí v súčasnosti. Tento spôsob
zobrazovania známych osobností s textovým označením sa udržal v karikatúrnej praxi v malej miere až dodnes. Súčasná vyspelá karikatúra však dáva prednosť portrétnej katrikatúre, ktorá nepotrebuje popisky. Predpokladá sa, že pri dnešnom preinformovanom svete je tvár prezentovanej osoby dostatočne známa.

br. 3.1.5. Veselé noviny, 191239

39
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V spoločenskom kontexte nemôžeme obísť aj karikatúru, ktorá nie je priamo politická, no predsa len reflektuje svoju súčasnosť. Karikatúra, ktorá sa snaží vymaniť spod politického vplyvu
a venovať sa ľudovej zábave – alkoholu. Napriek zjavnej snahe
jasne cítiť, že obyvateľstvo žije politikou a aj do oslavnej básne
na pivo sa dostalo niekoľko slov o spoločenskej situácii. Odmietavým a znechuteným tónom odsudzuje politikárčenie, ale už aj
jeho pripomienka zjavne ukazuje, čo hýbe krajinou. Kresba je nesignovaná. Naznačuje však, že ide o zručného maliara, ktorý nakreslí to, čo potrebuje. Možno aj pre túto zručnosť autora je karikatúra nadmieru realistická, nevyužíva typické karikujúce prvky a vyžíva sa v realistickom stvárnení pivára. Ani jeho nadmerná hmotnosť nepôsobí veselo, karikatúrne. Napriek tomu môžeme ilustračnú kresbu zaradiť medzi karikatúry. Nie kresliarky, ale
samotným obsahom pôsobí zosmiešňujúco alebo aspoň veselo.
V spodnej časti maliar nechal postavu nedokončenú, čím zvýraznil pivný pohár. V časopisoch začiatku 20. storočia sa naozaj často v časopisoch realizovali viac maliari ako karikaturisti. Zvláštnosťou tejto kresby je ešte konkrétny odkaz na konkrétnu piváreň
čo vykazuje všetky známky reklamy. Týmto by sa dala zaradiť aj
do kategórie propagačnej karikatúry. Nevieme, či to bola reklama platená alebo naozajstný vzťah maliara ku konkrétnej pivárni. Tento typ karikatúry by sme mohli pracovne nazvať spoločensko - politicko - propagačnou kresbou. Ide o celostránkovú kresbu na poslednej strane obálky čísla.
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Obr. 3.1.6 Veselé noviny, 191340

Politickú situáciu v tom čase mapovali a ovplyvňovali aj jednotlivé noviny a časopisy. Z tohto konštatovania vyplýva, že ich
neobišla ani karikatúra. Titulná strana sa venuje práve mediálnej
sfére. Pomenúva tri z nich: Slovenské noviny, Prúdy a Hlas.
Neznámy čitateľ časopisu nám pomohol pri identifikácii zobrazených pánov tým, že k jednotlivým postavám ceruzkou dopísal ich mená. Samozrejme, že karikaturista sa snažil zachytiť ich
podobu, čo sa pri porovnaní dobových zobrazení aj podarilo. Obrázok je situovaný do kaviarne, kde sa uskutoční schôdzka redaktorov s nakladateľom. Karikatúra pôsobí popri texte iba ilustratívne, v črtách zobrazených postáv nezachytávame charakteris40
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tiku ich novín uvedenú v texte. Zručný karikaturista dokáže aspoň v náznakoch vniesť do čŕt človeka aj charakter jeho činnosti
či zmýšľania. Nakladateľa môžeme pravdepodobne identifikovať
ako muža v strede v popredí. Podľa poznámok ide o týchto politikov a redaktorov:
• I. redaktor: A. Štefánek 1910 – 1915 hlavný redaktor Slovenského denníka v Budapešti. Podľa karikatúry je podobnosť
dobrá.
• II. redaktor: Ivan Markovič (sociálno-demokratický politik),
v rokoch 1909 - 1914 redaktor časopisu Prúdy.
• Nakladateľ: Ján Párička, majiteľ tlačiarne a vydávateľ edície Páričkova slovenská knižnica a súčasne vydávateľ Veselých novín.
• III. redaktor: Vavro Šrobár.
Kresliarsky je to typická kresba tohto obdobia. Nesnaží sa pôsobiť výtvarne, ide iba o karikatúrnu ilustráciu. Kresliar zjednodušil pozadie a iba niekoľkými čiarami načrtol prostredie kaviarne.
Z hľadiska spoločenskej situácie ide o krátke textové vystihnutie charakteru jednotlivých časopisov, ktorých redaktori sú na
kresbe načrtnutí. Súčasťou kresby je vydavateľ Ján Párička, ktorý je súčasne vydavateľom Veselých novín. Tým by sa dal vysvetliť aj prívlastok vydavateľa „pokrokový“. Ide vlastne o karikovanie smerovania jednotlivých časopisov a ich politickej „vyhranenosti“.
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Obr. 3.1.7 Veselé noviny, 191341

Politická situácia na Slovensku pred prvou svetovou vojnou ukázala, že slovenská politika vykázala črty organizovanosti
a postavila si východiská do budúcich politických zápasov. Mnohí politickí predstavitelia vedeli svojou obetavosťou a schopnosťami pripraviť základ pre ďalšie politické ciele42. Napriek týmto
pozitívam si karikatúra vždy našla priestor na pranierovanie prešľapov slovenských politikov a verejných činiteľov. Veselé noviny si vo svojom čísle 11 z roku 1913 vybrali oslavný článok Slovenského denníka na podnikateľa Harminca:
„Zo Slovenského spolku v Pešti. Pán staviteľ Milan M.
41
42
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Harminc bol na poľovke v Hornej Trenčianskej a lovecké šťastie mu tak prialo, že zastrelil dvoch pekných diviakov.
Z koristi ušlo sa i členom spolku, šťastný jáger totiž usporiadal
v pondelok v hostinci Jozefa Putnokyho „divokú večeru“ atď (v
30. riadkoch) - Slovenský denník č 211 (zo 6. nov. 1913).
Veselé noviny nazvali správu „Veľadôležitá národná udalosť“.
Svojím spôsobom sa vysmievajú udalosti, ktorú Slovenské noviny vydávajú za národnú udalosť a v podstate by sa v dnešnom ponímaní mohla hodnotiť ako čistý „bulvár“. Tento výsmech sa deje
v období boja o národné uvedomenie. Veselé noviny akoby hrali rolu rozhodcu čistých národných myšlienok a bulváru. Samotná kresba je vytvorená v štýle amatérskeho kresliara – gymnazistu Šaniho. Aj týmto spôsobom karikatúrne zobrazujú „hodnotu“
udalosti. V strede kresby je portrétna karikatúra samotného staviteľa Harminca vo veľmi jednoduchej forme. Portrét je pomerne
výstižný i keď rukopisne spoluhrá s ostatnou kresbou akoby autora-gymnazistu.
(Milan Michal Harminc architekt, staviteľ, *07.10.1869
Kulpín, Juhoslávia, † 05.07.1964 Bratislava. Od roku 1887 bol
členom Slovenského spolku v Budapešti, neskôr jeho knihovníkom a predsedom, bol tiež účastníkom augustových slávností v
Martine. V Budapešti sa zúčastňoval na vydávaní slovenských
časopisov (Slovenský denník, Slovenský týždenník), organizoval
divadelné predstavenia, zabezpečil výstavy niektorých mladých
slovenských výtvarníkov. V roku 1920 sa stal členom Ústredia
stavebných korporácií, v rokoch 1921 - 1923 bol prvý predseda
Organizačnej jednoty staviteľov pre Slovensko a v rok 1953 sa
stal čestným členom Zväzu slovenských architektov).
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Záver
V období rokov 1914 – 1918, počas prvej svetovej vojny sa
karikatúra v médiách odmlčala. Je to logické a pochopiteľné.
Ťažké vojnové obdobie umlčalo humor a satiru i keď v neskoršom období sa karikatúra objavovala aj v počas vojenských konfliktov. Jej absenciu v rokoch 1914 – 1918 si možno vysvetliť najmä tým, že ani pred vojnou nebola glosátorská karikatúra až natoľko rozvinutá a jej vymiznutie nebolo tak zreteľné. A samozrejme aj kresliarska základňa sa preriedila v čase vojny. Humoristické časopisy počas prvej svetovej vojny na Slovensku prestali
existovať. Z prvej polovice roku 1914 sa zachovalo ešte niekoľko čísel Veselých novín.
V sledovanom období 1912 – 1914 sa karikatúra prakticky
nachádzala iba v humoristickom časopise Veselé noviny a Rarášek. V našom príspevku sme sa venovali príspevkom vo Veselých
novinách. V roku 1913 vychádzali aj Národnie noviny, no v nich
sa karikatúra v tomto období neobjavila. Pred rokom 1912 vychádzali časopisy Černokňažník (1861 – 1910), Rarach (1875), Ježibaba (1871 – 1872).
Samotné obdobie je v podstate zhodnotené v popiskách pri
jednotlivých kresbách. Môžeme však konštatovať, že slovenská
karikatúra v predvojnových rokoch bola prakticky výlučne iba
ilustráciou k textu. Ako samostatný umelecký odbor (bez textu)
sa nevyskytuje. Obsahovo sa venuje najmä politickým otázkam,
ale nevynecháva ani spoločenské problémy a tzv. čistý humor bez
viazanosti na spoločenské či politické problémy. Kresliarsky sa
karikatúre venovali v tomto období tak profesionálni výtvarníci
ako aj autodidakti. Celkovo je však kresba jednotlivých karikatúr
na dobrej úrovni a v intenciách vtedajšej kresliarskej praxe. Keby
sme chceli jednou vetou porovnať sledované roky so súčasnou
karikatúrnou kresbou, museli by sme skonštatovať, že v súčasnosti je rozdiel v kvalite kresby niektorých autodidaktov a profesionálov podstatne väčší.
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Logo, jeho výrazové
a vyjadrovacie prostriedky
Milan Banyár
Abstract: The author of the contribution deals with the analysis of the logo, which is seen as the basic visual, the identification symbol of firms and companies. In various parts of the contribution is he gradually interested in historical development of
logos and symbols, definitions of basic concepts such as brand,
logo, logotype, trademark etc., in characteristic of primary functions of the logo or of the main components of which consist the
logos, such as shape, color and font. The conclusion of this work
is complemented by the basic rules for design and logo creation,
but also by the image examples and comments improperly selected types of logos, a description of common mistakes, which the
makers of the draft often make.
Key words: marketing communications, advertising, brand,
logo, logotype, trademark
Abstrakt:Autor sa v príspevku zaoberá analýzou loga, ktoré je vnímané ako základný vizuálny, identifikačný symbol firiem
a spoločností. V jednotlivých častiach príspevku sa postupne venuje historickému vývoju loga a značky, definíciám základných
pojmov ako napr. značka, logo, logotyp, ochranná známka atď.,
charakteristike primárnych funkcií loga, či hlavných zložiek loga,
z ktorých sa logá skladajú, ako sú tvar, písmo a farba. Záver práce je doplnený o základné pravidlá pri návrhu a tvorbe loga, ale
aj o obrázkové príklady a komentáre nevhodne zvolených typov
lôg, popis najčastejších chýb, ktorých sa tvorcovia pri ich návrhu dopúšťajú.
Kľúčové slová: marketingová komunikácia, reklama, značka, logo, logotyp, ochranná známka
M. Banyár: Logo, jeho výrazové a vyjadrovacie prostriedky
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„Význam loga vzrostl natolik, že samo prodělalo podstatnou
změnu. Za půldruhého desetiletí se loga stali natolik dominantním prvkem, že oblečení, na němž se objevují, od základu proměnila v pouhé bezvýznamné nosiče značek, které reprezentují. Jinak řečeno, krokodýl obživl a doslova pohltil tričko.“
Naomi Kleinová
Logo z pohľadu histórie
Aj keď sa mnohým z nás môže zdať, že logá a značky sú výdobytkom najmä dnešnej generácie a ich častý výskyt v súčasnosti si vyžiadal trh plný rôznych firiem, produktov, či služieb,
nie je to celkom presné. Logá a značky sprevádzajú ľudstvo od
jeho počiatku. Už pravekí lovci sa snažili zanechať svoju stopu
napr. v podobe odtlačku rúk na stenách jaskýň, alebo prerozprávaním svojho životného príbehu ukrytého vo výjavoch jaskyn-
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ných malieb zobrazujúcich úspešný lov. Aj keď mali tieto maľby skôr informačný či obradný charakter, nemôžeme povedať, že
to boli logá, značky v pravom slova zmysle, ako ich vnímame
a poznáme dnes. Z istého uhla pohľadu však už v tomto období môžeme hovoriť o prvých pokusoch brandingu. Ak uvažujeme o značkách a logách v súvislosti so šírením informácií o tovare/službe a jeho výrobcovi/poskytovateľovi, tak vznik tejto propagačnej činnosti zaraďujeme skôr 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 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.“ 1 Aj keď je zrejmé, že výrobné, obchodné značky existovali už v dávnych starovekých kultúrach (Egypt, Mezopotámia) - väčšina autorov uvádza, že vznik reklamy, teda aj vznik obchodných značiek, vývesných štítov, či nápisov na fasádach budov sa zaraďuje do obdobia
antickej spoločnosti, kde sa zachovali viaceré hmatateľné dôkazy
napr. z archeologických nálezov v Pompejách.
Význam slova brand (značka) pochádza zo starej angličtiny,
zo slova biernan, ktoré znamenalo – vypáliť znamenie. Spojenie
so súčasnou modernou značkou sa začalo viac ako pred 2000 rokmi. Bezvýhradne nesúviselo iba s propagáciou tovarov, ale začalo už jednoduchým piktogramom ryby symbolizujúcim kresťanské náboženstvo. Neskôr sa symbol zmenil na kríž, ktorý je asi
najznámejším znakom vôbec. Existujú aj iné silné symboly ako
1

HORŇÁK, P. REKLAMA – teoreticko-historické aspekty reklamy
a marketingovej komunkácie. Zlín : VeRBuM, 2010. s. 130. ISBN 97880-904273-3-4.
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napríklad hviezda, ktorá mala z hľadiska histórie rôzne významy
napr. štvorcípa v pravoslávnej symbolike, hviezda so šiestimi vrcholmi všeobecne nazývaná ako Dávidova alebo ako Šalamúnovo znamenie, mystická päťcípa hviezda – pentagram, ako symbol tajomných síl. Správne zvolenie symbolu v logách je dôležité, pretože logo nesie hlavný odkaz, ktorý chce o sebe firma odovzdať svojim recipientom. 2
Rozmach lôg a značiek sa ešte výraznejšie prejavuje v období stredoveku. Súvisí s rozvojom remesiel, kde sa práca na zákazku a výmenný obchod menia na výrobu tovaru a ponuku služieb
pre široký trh, kde sa adresný zákazník mení na zákazníka anonymného. Na základe toho silnie aj konkurencia a preto sa jasné,
výrazné odlíšenie sa od iných výrobcov stáva strategickou výhodou na trhu. Je zrejmé, že stredovekí obchodníci sa inšpirovali najmä pestrou paletou rôznych šľachtických erbov, ktoré boli
v tomto období veľmi populárne. „Možná netušíte, jak mnoho se
naše současné „produktové erby“ poučily a kolik inspirace braly a dodnes berou z heraldiky erbů středověkých. Slovo erb lze
vyložit jako „znamení na štítě“. Erby mají svůj historický počátek právě v dobách křížových výprav. Křižáctví jednak přeneslo
plynule do nových časů zastaralou variantu „značky“, t.j. symbol
– kříž, ale zároveň se díky křižákům zrodil nový druh značení.
Pro jednotlivé vévody a barony totiž bylo tehdy nezbytné odlišit
své vojsko ve spojené, obrněné mase. K tomu právě posloužily
korouhve se znakem a štít. Výrazně barevné, kontrastní, dobře
viditelné. Kritéria měli velmi podobné i jako grafický systém
současné značky. K rozmachu heraldiky – středověkého brand
managamentu – dochází o něco později s érou rytířskou. Kromě
válečných vřav se prestiž a pověst rodů získávala na turnajových
kláních, což bychom mohli srovnat s dnešní ligou mistrů. Zde se
jednotlivé erby reprezentovaly, na společenském žebříčku stoupa2
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ly, klesali, měly svou hodnotu, znalost a povědomost. Do erbů se
promítaly sňatky a legendy vážící se k prehistorii rodu. S heraldikou souvisí věda zvaná genealogie, což je právě věda o rodových
historiích. Stejně tak má svou „genealogii“ každá produktová
(firemní) značka. Historie a vývoj značky jsou zaznamenány už
v jejím manuálu (identita značky), a sice jako slova zakladatele
značky (základní princip jejího vzniku a trvání) a tři pilíře: vize
– poslání – hodnoty značky (prolínají se s firemní komunikací).“
3
Zjavná 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.“ 4
Rozvoj propagačnej činnosti a s tým spojené rozšírenie značiek a lôg logicky súvisí aj s postupným rozvojom masových médií a masovokomunikačných prostriedkov. Zásadné zmeny priniesli napr. vynález kníhtlače Johannesom Gutenbergom v polovici 15. storočia, zrodom masovej periodickej tlače koncom 19.
a začiatkom 20. storočia, až po vznik fotografie, rozhlasu, filmu,
neskôr televízie a nakoniec internetu, ktoré boli schopné osloviť masové publikum (obrovskú skupinu potenciálnych spotre3
4

CÉZAR, J. I zázrak potřebuje reklamu, pestrý průvodce světem reklamní a marketingové komunikace. Brno : Computer press, 2007. s. 6.
ISBN 978-80-251-1688-3.
HORŇÁK, P. REKLAMA – teoreticko-historické aspekty reklamy a
marketingovej komunikácie. Zlín : VeRBuM, 2010. s. 132. ISBN 97880-904273-3-4.
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biteľov). Postupný vývoj masových médií pomohol aj rozvoju a
popularizácii dnes už svetoznámych, na globálnom trhu, etablovaných značiek, akými 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, akými boli napr. opatrenia na
ochranu značiek z roku 1881. 5
V tejto časti príspevku sme sa snažili stručne načrtnúť vznik
a postupný vývoj značiek, lôg z historického hľadiska, zachytiť hlavné míľniky, ktoré ovplyvnili ich podobu v súčasnej dobe.
V nasledujúcej časti práce sa zameriame na charakteristiku a definíciu jednotlivých termínov, pojmov súvisiacich so značkou a logom v rámci systému marketingovej komunikácie.
Teoretické východiská základných pojmov,
alebo aký je rozdiel medzi logom a značkou?
V rámci teoretickej časti je dôležité vysvetliť si jednotlivé
pojmy súvisiace s logom a značkou, ich postavením, funkciami,
či úlohami v systéme marketingovej komunikácie. Práve pojmy
značka a logo sa často zamieňajú nielen u laickej verejnosti, ale
aj vo vedeckej oblasti a tiež v bežnej marketingovo-komunikačnej praxi. Kľúčovou otázkou teda je - aký je rozdiel medzi logom
a značkou?
Logo môžeme jednoducho definovať ako vizuálny symbol,
určitý grafický znak, ktorý používajú firmy, spoločnosti, organizácie, rôzne skupiny alebo aj jednotlivci za účelom odlíšiť seba,
resp. odlíšiť svoje produkty či služby, od konkurencie. Primárna funkcia loga preto súvisí s odlíšením firiem, spoločností, ich
produktov, resp. služieb od iných, konkurenčných firiem. Logo
slúži na jednoduchšiu identifikáciu firiem a jej výrobkov/služieb
5
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zo strany spotrebiteľskej verejnosti. Stáva sa „tvárou“, povedomím o firme/značke a má pomôcť jej nezameniteľnosti na trhu.
Tým, že sa logo stáva znakom zastupujúcim reálnu firmu a spotrebiteľ má možnosť stretnúť sa s ním ako s reálnou firmou, musí
vyjadrovať, vystihovať zameranie firmy, profesionalitu, solídnosť, lojalitu k zákazníkovi, zjednodušene povedané - musí reprezentovať ideály a jej silné stránky. Vizuálne stvárnenie loga môže
mať rôzne podoby, od použitia názvu firmy v logu, jej skratky,
iniciálok, alebo kombináciou písmen mena zakladateľa, resp. zakladateľov firmy, až po čisto abstraktný názov a v neposlednom
rade aj grafickú podobu, konkrétny znak, v ktorom absentuje použitie písma. V tomto prípade môžeme hovoriť o dvoch často používaných pojmoch – logo a logotyp. Mnohí autori považujú termíny logo a logotyp za synonymum. Napr. Křížek a Crha: „Vizuální řešení názvu, které je výsledkem tvůrčí činnosti, se nazývá
logotyp neboli zkráceně logo. ... Z vizuálního hlediska se zkoumá,
zda návrh loga není příliš poplatný krátkodobým módním vlivům,
zda je „čitelný“ při zvětšování, zmenšování tisku na různých materiálech a pod.“ 6 Ďalší vnímajú logo skôr ako laický, alebo skrátený výraz pre logotyp a logotyp ako termín používaný medzi odborníkmi a ľuďmi pohybujúcimi sa v oblasti marketingovej komunikácie a reklamy. Existujú však aj názory, ku ktorým sa prikláňame, že logo a logotyp predstavujú dve možnosti vizuálneho
zobrazenia: Logo predstavuje grafický symbol, konkrétny znak,
resp. určitý piktogram.
Logotyp je symbol vytvorený z písma alebo textu, čiže ide
o písmový alebo slovný znak používajúci charakteristický font
písma. Pojem logotyp teda označuje typografické riešenie značky a logo predstavuje symbol, resp. grafickú zložku značky. Podobne o tomto probléme uvažuje aj Horňák, ktorý tvrdí, že „logotyp je charakteristickým označením, symbolom podniku, inštitúcie, výrobku, jeho značky. Je kľúčovou súčasťou jednotného
6

CRHA, I., KŘÍŽEK, Z. Život s reklamou. Praha : Grada Publishing,
2002. s. 102. ISBN 80-247-0213-4.
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vizuálneho štýlu, resp. design manuálu subjektu. Ide o graficky
spracovanú písomnú značku (slovo, alebo skratka) spravidla doplnenú ďalším grafickým prvkom.“ 7 Predchádzajúci citát naznačuje, že v bežnej praxi sa často stretávame aj s vzájomnou kombináciou jednotlivých grafických prvkov, keď je logo vytvorené
spojením obrazovej a písmovej časti - napr. logo ADIDAS tvorí
kombináciu obrazovej časti – charakteristických troch šikmých
prúžkov a pod nimi sa nachádzajúcej písmovej časti – názov spoločnosti vytvorený kombináciou písma z mena jej zakladateľa
Adiho Daslera. Ďalším príkladom kombinácie obrazového znaku a písmovej časti v logách je tzv. tagline.8 Tagline môžeme
charakterizovať ako heslo alebo krátky slogan dopĺňajúci logo.
Tagline by mal byť originálny, nápaditý, môže vystihovať zameranie firmy, alebo spotrebiteľom niečo napovedá o produkte/službe. Jeho aplikácia v rámci loga pomáha vytvoriť v spotrebiteľskom vedomí spojenie, ktoré podporuje lepšie a jednoduchšie zapamätanie značky. Napr. NOKIA – Connecting People, LG – Life´s Good, alebo u nás známa a populárna Kofola – Keď ju miluješ, nie je čo riešiť.
Na to, aby nedochádzalo k zneužitiu značky, jej loga, charakteristických farebných konštánt, sloganu atď. slúži ochranná známka. Ochranná známka ochraňuje firmy pred zneužitím
ich charakteristických znakov inými, konkurenčnými spoločnosťami a jej úlohou je ochraňovať spotrebiteľov tým, že na základe týchto špecifických znakov dokážu recipienti identifikovať firmu, s ktorej produktmi/službami sú spokojní, alebo ktoré im zaručujú určitú kvalitu. Ochranná obchodná známka dáva majiteľovi právo takto označovať svoje tovary a služby. Zároveň mu zaručuje, že nikto bez jeho súhlasu nesmie používať označenie, ktoré
7
8
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by bolo zhodné alebo podobné, či presnejšie zameniteľné s jeho
ochrannou známkou. Ochranná známka môže mať rôznu podobu:
od mena, názvu, slov, cez logo, symbol, obrázok, či charakteristické písmo, grafiku, až po špecifické znaky, ako napr. tvar výrobku, dizajn obalu... V rámci súčasného veľkého, neustále sa rozrastajúceho trhu, plného rôznych firiem s rovnakým, resp. podobným zameraním, zhodných, alebo príbuzných tried konkurenčných výrobkov a služieb, je vlastníctvo ochrannej známky veľmi
dôležité, v istých prípadoch až nevyhnutné.
Aký je však rozdiel medzi logom a značkou? Na túto otázku nie je ľahké odpovedať. Mnohí autori vnímajú termíny logo
a značka ako totožné, alebo veľmi príbuzné, odlišujúce sa od seba
iba v minimálnej miere, v nepatrných náznakoch. Napr. Horňák
definuje značku ako: „kombináciu názvu, slov, symbolov, resp.
i designu, ktorej cieľom je identifikácia výrobku, alebo služby. Poznáme značky obrazové, slovné, kombinované, resp. aj priestorové. Je to jednoduché slovno-obrazové, (resp. aj pohybové, zvukové...), ľahko zapamätateľné označenie. Informuje o predajcovi, resp. o druhu tovaru, odlišuje ho od príbuznej skupiny výrobkov a súčasne ho propaguje. Ide o jeden z najstarších a najpoužívanejších propagačných prostriedkov, spočiatku mal podobu iniciál výrobcu, dnes može mať podobu názvu, obrazového symbolu, resp. logotypu a pod.“ 9 Na základe uvedeného citátu si môžeme všimnúť, že Horňák vníma značku skôr z pohľadu „materiálneho“, ako súhrn určitých vizuálnych, auditívnych, alebo audiovizuálnych znakov, zastupujúcich, resp. reprezentujúcich predajcu, jeho produkty, či služby. Značka má však okrem tejto svojej
„hmotnej“ roviny, aj rovinu nehmotnú, resp. „duchovnú“. Čiže
značku netvoria iba akési grafické prvky, znaky, slová atď., ale
aj to ako je značka vnímaná v rámci trhu, presnejšie v rámci určitej kultúry, spoločnosti, sociálnej skupiny a vo vedomí, no často aj v podvedomí spotrebiteľov. Tým sa od seba v princípe od9

HORŇÁK, P. Nová abeceda reklamy. Bratislava : Central European Advertising, 2003. s. 265. ISBN 80-967950-5-8.
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lišujú pojmy logo a značka. Potvrdzuje to aj slávna veta reklamného mága Davida 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. Značka však predstavuje oveľa širší pojem, ktorý nie je redukovaný iba na akúsi vizuálnu konštantu, v podobe symbolizmu značky, ale dôležitý je aj
význam značky, presnejšie to, ako vnímajú značku spotrebitelia,
čo znázorňuje nasledujúca schéma autoriek J. Vysekalovej a R.
Komárkovej: 10
DEFINÍCIA ZNAČKY
Značka sa skladá z dvoch prvkov
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

Značku môžeme preto analyzovať vo viacerých dimenziách:
10
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potreba, očakávanie od značky v rovine racionálneho
uvažovania,
emócie, stabilita, sociálna adaptabilita, starostlivosť,
Spracované podľa VYSEKALOVÁ, J., KOMÁRKOVÁ, R. Psychologie reklamy. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 222 s. ISBN 80247-0402-1.
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-

originalita, neobyčajnosť, odlišnosť,
atraktivita, predstavivosť, životný štýl a jeho komponenty.11
Okrem pojmu značka sa u nás sa udomácnil aj pojem
brand, ako jej anglický ekvivalent.
V nasledujúcej časti charakterizujeme základné vizuálne
a vyjadrovacie prostriedky loga skladajúce sa z troch základných
prvkov – tvaru, písma a farby.
Logo, jeho základné vizuálne a grafické prvky
Základným a jedným z najdôležitejších komunikačných
prostriedkov je logo, ktoré je vnímané ako autogram firmy. Logo
má predovšetkým informatívnu funkciu, no nesmieme zabúdať
ani na jeho estetické kvality. Logá môžeme roztriediť do viacerých skupín a kategórií. Pomocou dobre položených otázok sa
môžeme dopátrať k tomu, prečo sú niektoré logá na trhu také známe, populárne a v čom sa ukrýva tajomstvo ich úspechu. Aké komunikačné, výrazové a vyjadrovacie prostriedky používajú?
Originalita a inakosť loga je prvým veľkým, nie však jediným, predpokladom úspechu a dobrej propagácie značiek a firiem na trhu. Logo ako vizuálna zložka reprezentujúca konkrétnu firmu podlieha viacerým kritériám: dobré logo musí mať svoj
emocionálny náboj, pomocou ktorého vplýva na psychiku jednotlivcov a tým priamo či sprostredkovane ovplyvňuje ich konanie. Aby logo mohlo ovplyvniť vedomie recipienta musí byť jeho
význam, aj jeho výpovedná hodnota ľahko dekódovateľná, a to
nielen u niektorých „vyvolených“ jednotlivcov, ale musí osloviť
čo najväčší počet ľudí rôznych vekových skupín, intelektuálnej
úrovne, sociálnej skupiny, životného štýlu, pohlavia, vierovyznania a pod.
Komunikačný transfer medzi recipientom a znakom (v našom
11

Spracované podľa VYSEKALOVÁ, J., KOMÁRKOVÁ, R. Psychologie reklamy. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 223 s. ISBN 80247-0402-1.

M. Banyár: Logo, jeho výrazové a vyjadrovacie prostriedky

115

prípade logom) musíme čo najviac vyčistiť od šumu zabraňujúcemu správne pochopiť, interpretovať jeho posolstvo, aby zákazník vedel okamžite priradiť logo k tej „správnej“ firme. Podľa
Vysekalovej a Mikeša vychádzajú požiadavky na dobré logo z
jeho funkcií, ktoré rozdelili na: „Rozpoznatelnost loga – mělo by
urychlit rozpoznání firmy a značky (symboly jsou vnímány rychleji než slova); pozitivní emocionální reakce – je důležitá ve smyslu možného přenosu pozitivní emoce z loga na produkt a firmu
(u emocionální reakce může jít o pocity libosti, sympatie, poutavosti, zřetelnosti); jasný význam – spojující logo s firmou a jejími produkty, logo by mělo zprostředkovat (komunikovat) stejný
význam pro různé cílové skupiny; subjektivní pocit obeznámenosti – vytvoření pocitu známosti, která vzbuzuje důvěru.“ 12
Pri výbere loga musíme mať na pamäti aj kultúrne, osobnostné rozdiely, pretože „zmysel určitého znaku či znakového systému
nie je niečo absolútne. Zmysel sa mení v kontexte doby, štýlu, vo
vývoji ľudskej osobnosti, ako aj pod vplyvom rôznych vnútorných
činiteľov ľudskej psychiky. Dielo má zmysel len v určitom kontexte, celku, v určitom systéme, alebo aj za istých vonkajších alebo
vnútorných podmienok existencie ľudskej spoločnosti.“ 13 Vizuálne zobrazenie je najľahší prostriedok, ako čo najrýchlejšie, najefektívnejšie a bez väčších komplikácií osloviť zákazníka. Vhodný výber loga ovplyvňuje úspech firmy na trhu práve preto musí
spĺňať aj isté estetické kritériá. Znaky v reklame majú svoj historický, spoločenský, kultúrny dosah na svojich recipientov. Logo
(znak odkazujúci na firmu) môžeme z hľadiska grafickej, vizuálnej stránky hodnotiť z rôznych aspektov.
Tri najhlavnejšie aspekty ovplyvňujúce význam loga sú tvar,
písmo a farba.
12
13
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Logo a jeho tvar
Pri tvorbe loga v prvom rade zohľadňujeme výber tvaru, pomocou ktorého vizuálne vyjadrujeme charakteristické znaky firmy, spoločnosti či značky. Tvar loga, jeho hlavný motív sa nejakým spôsobom prepája, odkazuje na firmu, spoločnosť. Tvar
môže obrazne vyjadrovať zameranie firmy, jej tradície, vzťah
k spotrebiteľovi, alebo vlastnosti, silné stránky, kvality firmy,
resp. jej produktov/služieb. Dobrým príkladom sú často používané základné geometrické útvary a ich psychologický význam.
Kruh – vyjadruje dokonalosť, jednotu, ale aj uzavretosť, neprístupnosť, pozorovateľa núti zahľadieť sa do jeho centra. Štvorec,
obdĺžnik – má symbolizovať hranicu, vymedzenie priestoru, teritória, aj pevnosť či nepoddajnosť. Z trojuholníka máme pocit
hrozby, nebezpečenstva, či rizika. Na druhej strane však trojuholník vyjadruje duchovný rozmer, v súvislosti s náboženstvom vyjadruje prítomnosť Sv. Trojice (Otec, Syn a Duch Svätý). V starovekých kultúrach trojuholník vyjadroval mužský ▲ a ženský ▼
princíp. Elipsa – môže znázorňovať pokoj, harmóniu, stabilitu,
používa sa preto dosť často. Neukončené tvary naopak, vyvolávajú pocit napätia, dynamiky, neustáleho pohybu, ktorý môže
vyjadrovať flexibilitu firmy, jej rýchle, dynamické jednanie, alebo otvorenosť, ústretovosť, schopnosť prispôsobovať sa novým
okolnostiam. Pri triedení, zaraďovaní loga do tvarových kategórií
si môžeme pomôcť klasifikáciou znakov semiotika Peirca a jeho
triadickým rozdelením znakov na ikony (znaky založené na podobnosti s objektmi), indexy (znaky, ktoré s objektmi spája vzťah
súvislosti) a symboly (znaky, ktoré spája s ich objektmi iba konvencia). Peircova klasifikácia znakov obstojí aj pri zatrieďovaní
loga do rôznych tvarových kategórií a môžeme ju aplikovať na
konkrétne značky na trhu.
Ikonické logá sa vytvárajú na základe podobnosti s reálnymi, existujúcimi objektmi. Tým, že ikonické logá zobrazujú reálne objekty, ktoré recipient pozná, znázornené objekty vytvárajú
M. Banyár: Logo, jeho výrazové a vyjadrovacie prostriedky
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vo vedomí recipienta určité charakteristické konotácie, ktoré recipient zároveň spája s firmou, spoločnosťou alebo konkrétnou
značkou či jej produktmi, službami. V doslovnom význame by
mali ikonické logá zobrazovať buď reálnu firmu alebo jej produkty či služby napr. praclík v logu odkazuje na pekáreň, nožnice na krajčírstvo atď. Ako ikonické logo však môžeme označiť aj
znak vytvorený na základe podobnosti s reálnymi objektmi, ktorý
síce na prvý pohľad nemá žiaden reálny vzťah k firme, k jej produktom, ale v prenesenom význame, v rámci určitej kultúrnej tradície je tento vzťah priamo prítomný. Dobrým príkladom boli už
vývesné štíty v období antickej spoločnosti. Znak zobrazený na
vývesných štítoch tam označoval určitý sortiment tovaru či služby, napr. kľúč – symbol zámočníkov, koza – symbol predaja mlieka a pod. 14 Preto sa aj v súčasnosti veľmi často objavujú v ikonických logách hlavne zvieracie motívy, vyjadrujúce priority, filozofiu firmy, vzťah k zákazníkovi, alebo napovedajú niečo o produkte. „Ve zvířatech jsme asociovali povahové rysy. Většinou šlo
jen o zavádějící pověry. Například ostříž (asociace pronikavého
zraku a myšlení) je jeden z nejhloupějších živočichů, naproti tomu
orangutan, který skutečně hloupě vypadá, patří k nejchytřejším
vůbec. Symbol síly, nezávislosti, odvahy – orel (Aquila) – se stal
odznakem římských legií. Od těch dob si ho uzurpovala všemožná státní zřízení, mocenské útvary a celky... Nakonec skončil i na
motorce Harley-Davidson… Nevíme, zda na to existují přesné
statistiky, ale z říše zvířecí byl uchopen a vetknut do erbů, značek
(popřípadě ikon značky) snad každý chudák chlupatec, ploutvonožec, křídlatec, zkrátka je to dlouhý zástup, jak do té Noemovy archy. Začněme králi fauny, lvy. Ti si četností nezadají s výše
uvedenými orly. Dále se pak v té frontě motají tučňáci s čokoládovými tyčinkami, lišky s formuláři stavebního spoření, bobři
s vrtačkami a krovinořezy, na konci pak medvědi stydlivě schovávající v packách vitaminové džusy. Dokonce legendární francouz14
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ský tenisový mušketýr Lacoste zpopularizoval i tak odporného a
lidem nepřátelského živočicha, jako je krokodýl.“ 15
Vo vymenovaní podobných príkladov, ako uvádza Cézar by
sme mohli určite pokračovať, napr. firma Puma, pre ktorú sa stal
charakteristickým znakom čierny panter, ako symbol rýchlosti, pružnosti, tieto a mnohé ďalšie konotácie súvisiace s logom
firmy zákazník automaticky pripisuje aj výrobku. Firma Nestlé
má v logu vtáka kŕmiaceho svoje mláďatá. Logo firmy Nestlé tiež
naznačuje vzťah k zákazníkovi, alebo nám prezrádza zameranie
firmy na potravinový priemysel. Ikonické logá však používajú
aj rastlinné motívy, rôzne predmety, ľudské figúry, ktoré v istom
vzťahu vystihujú firmu, spoločnosť. „Nesmíme zapomenout ani
na zástupce z říše flóry. Za všechny zmiňme růži. Růže, která je
opět plná emocionálního poselství, obsahuje stejný poměr krásy,
vůně i pichlavých trnů. Dává možnost výkladů – od krve ve svých
rudých květech, čistoty, nevinnosti v květech bílých až po výjimečné postavení ve světe IT modré růže IBM. Počátkem všeho jsou
růže Lancasterů a Yorků …“16 Tým, že ikonické logá zachytávajú
bežnú, vonkajšiu realitu, sú ľahšie zapamätateľné, recipient však
potrebuje dlhší čas na ich rozoznanie a zatriedenie. Nevýhodou
ikonického loga je aj to, že recipient potrebuje dlhšiu dobu na
to, aby logo vizuálne spracoval a pochopil jeho význam. Ďalšou
nevýhodou ikonického loga je, že ikonické logá nie sú dostatočne
originálne, pretože mnohé logá používajú podobný motív a recipient si ich môže mýliť.

15
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Ikonické logá

Na ikonickom základe vznikajú aj logá, ktoré sú inšpirované
symbolmi z histórie, alebo archetypálnymi, mytologickými postavami a náboženskými symbolmi. Tvorcovia grafického návrhu loga môžu vychádzať z rôznych náboženských, ale aj mytologických príbehov. Často sú v logách zobrazované predmetné
symboly, ktorých význam je vytvorený na základe dohody, konvencie (strom – symbol plodnosti, zrodu života), alebo historickej udalosti, prípadne predmety (atribúty) sú symbolom istej osoby (trojzubec – symbol vládcu morí Poseidóna, resp. Neptúna,
alebo v logu poisťovne Generali je lev: znak sily, odvahy, majestátu, no v tomto prípade je lev s knihou symbolom Sv. Marka. V takýchto logách sa často objavujú aj rastlinné a zvieracie
symboly, označujúce isté vlastnosti, ktoré sú výsledkom archaických významov (napr. červená ruža – symbol lásky, sova – symbol múdrosti atď.), alebo personifikácie, keď sa neživým veciam
pripisujú ľudské vlastnosti - môže ísť aj o zosobnenie abstraktnej ľudskej vlastnosti nejakou postavou (napr. Herkules – symbol nadľudskej sily, v logu filmovej spoločnosti Tri–Star sa objavuje lietajúci biely, okrídlený kôň Pegas „kterého splodil Poseidón z Gorgonou Medúsou –„ Symbol duchovní, zvláštní poetické
tvořivosti.“ 17 Logá tvorené pomocou náboženských, alebo mytologických symbolov majú viacero významových rovín ako napr.
Pegas (mytologické zviera), kôň s krídlami (kombinácia dvoch
odlišných zvierat – kôň a vták), konkrétna firma (v našom prípade Tri-Star). Výhodou takýchto typov lôg je, že náboženské sym17
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boly alebo mytologické postavy dokážu vhodne naznačiť zameranie firmy, aj vyzdvihnúť jej kvality. Nevýhoda je v tom, že viacero konotácií odvádza pozornosť od firmy, spoločnosti, alebo recipient loga nemusí náboženský symbol, či mytologickú postavu
poznať, resp. nevie určiť, aký má postava význam.
Logá s náboženskými a mytologickými symbolmi

Indexové logá – vznikajú na základe vzťahu súvislosti s firmou, spoločnosťou, alebo jej zameraním, či jej produktom. Indexové logá teda nevyjadrujú priamo, čo firma robí, alebo na čo
je zameraná, ale iba nepriamo, v náznaku, vo vzťahu so znakom
loga ako napr. logo firmy ZIPPO vyrábajúcej zapaľovače – nad
písmenom I je naznačený plamienok, alebo firma Hot Wheels vyrábajúca hračky - miniatúrne modely automobilov má v logu plameň ako index rýchlosti, dynamiky.
M. Banyár: Logo, jeho výrazové a vyjadrovacie prostriedky
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Indexové logá

Symbolické (abstraktné) logá – pomerne často sa pri tvorbe
loga využívajú abstraktné, symbolické tvary, ktoré nemajú svoj
konkrétny denotát a svojou originalitou sa odlišujú od iných typov lôg. V tomto prípade by malo byť logo čo najjednoduchšie
tvarom, aj farebnosťou, aby ho zákazník mohol rýchlejšie spoznať a ľahko si ho zapamätať. Výhodou (zároveň však istým spôsobom aj nevýhodou) abstraktného loga je, že zákazník nemá
možnosť takého množstva konotácií ako u ikonických lôg, alebo
lôg s odkazom na historické, náboženské, mytologické príbehy,
či postavy, alebo predmety. Abstraktné logo preto zbytočne neodvádza pozornosť diváka (ikonické a logá inšpirované mytológiou,
alebo históriou majú viacero významových rovín, preto je pozorovateľ nútený nad logom dlhšie uvažovať).
Pri vzhliadnutí abstraktného loga sa mu vybaví konkrétna firma, resp. jej produkt. Logo, ako znak, zastupuje firmu, spoločnosť na základe konvencie, dohody. Rizikom však je, že recipienti logo neprijmú, nebude pre nich dosť vizuálne zaujímavé.
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Symbolické (abstraktné) logá

Známou skupinou sú aj logá inšpirované optickým klamom,
s 3-D ilúziami, kinetickými obrazcami pútajúcimi pozornosť svojím nepriamym kinetickým pohybom. Ich výhodou je, že nepôsobia plošne, ale vystupujú do priestoru, čo môže byť pre recipienta
vizuálne príťažlivé a preto si logo lepšie zapamätá.
Logá inšpirované optickými klamami

Kategórie, ktoré sme uviedli však v bežnej praxi nie sú také
jednoznačné, pretože jednotlivé typy lôg sa navzájom prelínajú
a dopĺňajú. Napríklad logo firmy NIKE, môže predstavovať dynamický pohyb, ktorý je znakom príznakovosti (rýchlosť, švih),
názov NIKE je odvodený od mena gréckej bohyne víťazstva Niké,
reprezentujúcej vznešené ideály antiky (recipient si môže vybaviť konotácie, ako napr. čistý štýl, harmónia, krása, kalokagatia –
vyváženosť telesného i duchovného antického štýlu a pod.), čiže
ho môžeme zaradiť aj do kategórie lôg inšpirovaných mytológiou. Grafické zobrazenie loga firmy NIKE však nepredstavuje,
M. Banyár: Logo, jeho výrazové a vyjadrovacie prostriedky
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resp. nepripomína žiadny reálny, existujúci predmet a preto je istým spôsobom aj abstraktné (symbolické).
Ďalším podobným príkladom miešania štýlov je logo firmy
LG. Na prvý pohľad vidíme v kruhovom tvare loga kombináciu
dvoch písmen L a G. Keď sa však prizrieme bližšie, tak kombinácia a usporiadanie týchto dvoch písmen vytvára zjednodušenú
tvár človeka (ikonické zobrazenie) a pri podrobnejšom skúmaní
si môžeme v súvislosti s tvárou všimnúť aj jej implicitné prejavy
ako úsmev, či žmurknutie (indexový význam loga), vyjadrujúce
pozitívne emócie.
Logá, ktoré sa nedajú presne tvarovo zaradiť

Logotyp a písmo
Vývoj písma je charakteristickou súčasťou dejín ľudskej civilizácie. Naša história je dôkazom toho, že v každej ľudskej civilizácii vznikali rôzne písmové systémy, od sumérskej kultúry, ktorá vyvinula klinové písmo, cez egyptské hieroglyfy, grécke, rímske, gotické, renesančné písmo, cez rôzne iné typy písma, ako je napr. hebrejské, arabské, čínske, indické, slovanské
písmo a azbuky atď., až po širokú škálu rozmanitých typov písma po vynájdení kníhtlače, či súčasnej elektronickej kultúry. Primárnou funkciou písma je fixovanie informácií rôzneho charakteru (myšlienok, príbehov, udalostí, životných skúseností a pod.),
ktoré možno takýmto spôsobom zachovať pre budúce generácie.
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Na druhej strane má písmo aj ďalšiu dôležitú funkciu - estetickú, resp. dekoratívnu. Písmo je preto odjakživa späté aj s výtvarným umením a každý druh písma má svoje špecifické znaky, na
základe ktorých ho dokážeme nielen identifikovať, ale zároveň je
schopné v nás vyvolať určitý estetický zážitok, pri ktorom si primárne nevšímame význam písma, ale skôr jeho vizuálnu príťažlivosť. V súčasnosti sa s písmom stretávame v rôznych podobách
a stalo sa našou každodennou súčasťou – či už plní funkciu informačnú, alebo dekoratívnu a umeleckú.
Písmo a jeho aplikácia v rámci systému marketingovej komunikácie a reklamy je tiež samozrejmosťou, pretože jednak spĺňa
funkciu informačnú (informuje nás o produktoch, službách, ktoré firma ponúka...) a na strane druhej má aj funkciu estetickú (písmom by sa mala firma prezentovať, malo by byť súčasťou jej corporate identity). Podobne je to aj v prípade loga, ktoré môže byť
vytvorené z písma, ako znaku, ktorý asociuje firmu. Takýto typ
loga vytvoreného z typografických znakov odborne nazývame logotyp. Písmo v logotypoch môže vyjadrovať napr. názov firmy,
spoločnosti, skratku názvu firmy, alebo iniciály zakladateľa firmy, resp. viacerých zakladateľov a pod. Písmo v marketingovej
komunikácii, aj písmo použité v logotypoch má informačnú hodnotu, ale primárne má funkciu estetickú – na základe špecifického fontu písma sú spotrebitelia schopní identifikovať konkrétnu
firmu alebo značku. Tvorcovia logotypov si môžu vybrať z rozmanitých druhov písma, ale stáva sa, že si vytvoria vlastný, originálny typ, ktorý je jedinečný a pre firmu charakteristický. Existuje rôzne triedenie typografického písma. Asi to najznámejšie vychádza z návrhu typografického zväzu ATYPI (Association Typographique Internationale). Podľa tohto návrhu sa písmo rozdeľuje do 9. hlavných skupín: 18
18

Rozdelenie 9. skupín typografických písiem spracované podľa VAŇO,
D. Písmo a kaligrafia. Topoľčany : LITO, 2005. s. 21, 22. ISBN 80968939-9-8.
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1. Renesančná antikva: patrí sem písmo, ako napr.:

Ukážky logotypov zo skupiny písma Renesančná antikva:

2. Baroková antikva: patrí sem písmo ako napr.:

Ukážky logotypov zo skupiny písma Baroková antikva:

3. Klasicistická antikva: patrí sem knižné a časopisecké písmo, ako napr.:
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Ukážka logotypu zo skupiny písma Klasicistická antikva:

4.

Egyptienka: v tomto type písma sa spájajú prvky antikvových a lineárnych písiem, ako napr.:

Ukážky logotypov zo skupiny písma Egyptienka:

5.

Bezserifové písmo - grotesky: Ide o rozsiahlu skupinu lineárneho písma, ktoré v sebe zahŕňa statické a dynamické grotesky 19. storočia a ich novšie modifikácie a konštruované
písmo vychádzajúce z geometrických tvarov – kruhu, štvorca. Patrí sem písmo ako napr.:

M. Banyár: Logo, jeho výrazové a vyjadrovacie prostriedky
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Ukážky logotypov zo skupiny bezserifového písma, tzv. grotesky:

6.

Lineárna antikva a dekoratívne varianty: Lineárna antikva, tzv. grotesková antikva, je písmo, kde sa navzájom
zlučujú antikvové a groteskové prvky. Môžu mať rozdielnu hrúbku ťahov, alebo konce ťahov môžu byť rozšírené, či
ukončené nepatrnými – skrytými serifmi (napr. Optima). Do
tejto skupiny zaraďujeme aj písmo, ktoré nevieme s istotou
zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich skupín pre svoju originálnu alebo individuálnu stavbu, vychádzajúcu buď z dekoratívneho alebo funkčného účelu, ako je to napr. u šablónového alebo displejového písma, prípadne môžu vychádzať aj z historických zdrojov (napr. Uncial). Patrí sem písmo ako napr.:

Ukážky logotypov zo skupiny písma Lineárna antikva
a dekoratívnych variantov:
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7.

Skripty: Pripomínajú písané písmená. Ide o písma, ktoré vychádzajú z historických kaligrafických vzorov. Majú výrazné rozdiely v hrúbke ťahov, alebo vychádzajú zo súčasných
lineárnych rukopisných scriptov, ktoré môžu mať expresívne prevedenie. Patria sem písma ako napr.:

Ukážky logotypov zo skupiny písiem Skripty:

8.

Lomené písma: Táto skupina zahrňuje písma od obdobia
gotiky až po súčasnosť. Charakterizujú ich lomené ťahy
s výrazným rozdielom hlavných a vedľajších ťahov. Patria
sem písma ako napr.:

Ukážky logotypov zo skupiny lomeného písma:

M. Banyár: Logo, jeho výrazové a vyjadrovacie prostriedky
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9.

Do 9. skupiny sa zaraďujú všetky písma nelatinského pôvodu, pravo aj ľavosmerné napr. azbuka, grécke, hebrejské,
arabské písma, ale aj písma východných kultúr.

Ukážka arabského písma:   

Ukážka gréckeho písma:

Ukážka japonského písma:

Ukážky loga zo skupiny písma nelatinského pôvodu:
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Pri výbere písma v rámci logotypu nesmieme zabúdať ani na
to, že písmo musí vystihovať, charakterizovať zameranie firmy,
jej imidž, filozofiu a istým spôsobom nám aj napovie aký produkt, či služby firma ponúka. Pri tom nám môže pomôcť napr.
veľkosť písma – zvolením kontrastu malého a veľkého písma
zvýrazníme vec, posolstvo, ktoré chceme postaviť do pozornosti
príjemcov, alebo sklon písma, jeho natočenie, rozloženie, farba,
či štruktúra. Pre pochopenie logotypu je však dôležitá aj jeho čitateľnosť a jednoznačná rozoznateľnosť. Zo všeobecných pravidiel vyplýva, že písané písmo je horšie čitateľné ako tlačené písmo, alebo kombinácia viacerých typov písma pôsobí chaoticky,
nejednotne. Taktiež je dôležité vedieť skombinovať typy písma,
ktoré sa k sebe vzájomne vizuálne hodia a vytvárajú harmonický celok. Nie je vhodné napríklad miešať serifové a bezserifové
typy písma. Bežný recipient síce nevie presne definovať o aký typ
písma ide a určiť, čím je takýto druh písma špecifický (ako sme
to urobili v predchádzajúcom rozdelení...), no napriek tomu má
z písma určitý pocit, ktorý sa spája s firmou alebo jej produktom.
Písmom sa tak dá vizuálne naznačiť, čím sa firma zaoberá, čo vyrába, aká je jej filozofia, atď.
Napríklad logotyp firmy IBM využíva písmo, ktoré pre recipienta nie je ničím výnimočné, ale vodorovné rastrovanie zaujímavým spôsobom odkazuje na pôsobenie firmy hlavne v oblasti výpočtovej techniky (logotyp pripomína blikajúci monitor počítača). Zaujímavým prepojením dynamického, písaného písma
v kontraste so statickým, tlačeným písmom je logotyp džezového
klubu AGHARTA. Písané písmo reprezentuje hravosť, nespútanosť, energiu, improvizáciu, ktorá je charakteristická pre džezovú hudbu. Písmo použité v logotype TIC-TACu, pripomína svoM. Banyár: Logo, jeho výrazové a vyjadrovacie prostriedky
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jou bielou farbou a oblým tvarom cukríky, ktoré firma TIC-TAC
vyrába.
Zvýraznená a predlžená vertikálna línia písma v logotype
HILTON pripomína vysoké budovy, komplex budov zobrazených
v perspektíve, v tomto prípade hotelov. Klasické písmo čiernej
farby v logotype firmy BOSS vyjadruje zasa eleganciu, tradíciu,
luxus atď.
Ukážky rôznych typov písma v logotypoch

Logo a jeho farba
Pri tvorbe loga je veľmi dôležitý aj výber farby, pretože farba
je nositeľom silného informačného kódu, aj emocionálneho ná132
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boja. Na farbu sa môžeme pozerať z viacerých uhlov pohľadu z fyzikálneho, technologického, fyziologického, psychologického, aj symbolického. Pre oblasť reklamy sú najdôležitejšie hlavne posledné dve spomínané hľadiská.
Medzi teplé farby patrí: žltá, žlto oranžová, oranžovočervená,
červená a červenofialová. Teplé farby sú agresívne, dynamické,
pozitívne, majú tendenciu vystupovať, pútajú pozornosť, dráždia
psychiku človeka a pôsobia na neho aktívne. Naopak, studené
farby, ako sú: zelenožltá, zelená, modrozelená, modrá, fialovomodrá a fialová, pôsobia na diváka upokojujúco, pasívne dokonca až letargicky, sú melancholické, meditačné.
Farby môžeme rozdeliť do rôznych skupín, kategórií, ktoré
musíme zohľadniť pri tvorbe loga, ako napr. primárne farby –
žltá, červená, modrá, nemôžeme ich namiešať z iných farieb, sekundárne farby – ako napr. fialová, zelená, oranžová, hnedá, vznikajú zmiešaním primárnych farieb, komplementárne farby – vytvárajú najväčšie kontrasty ako napr. oranžová a modrá, žltá a fialová, zelená a červená atď. Pri voľbe farby však musíme zohľadňovať aj také kritériá ako sú: jas farby, sýtosť farby či jej odtieň.
Správnym použitím farebnej škály môžeme u recipienta navodiť
požadovaný psychický stav, asociácie, ktoré sa mu vybavia pri
vzhliadnutí loga a ich následne ich priradia k firme, spoločnosti.
Farby majú od pradávna svoj symbolický význam, na ktorý
nesmieme zabúdať pri tvorbe a výbere loga. Symbolika farieb sa
však mení v kontexte doby, význam farieb je špecifický pre jednotlivé kultúry a mení sa v závislosti od rozličných národností, či
etník. Každý jedinec má svoju obľúbenú, preferovanú farbu resp.
viacero farieb, odrážajúcich jeho povahu, alebo momentálny psychický stav. Škála týchto obľúbených, preferovaných farieb sa
môže v priebehu života človeka meniť (napr. v mladosti človek
obľubuje skôr žiarivé, jasné, pastelové farby a v staršom veku naopak, konzervatívne, tlmené, tmavšie odtiene farieb). Farbami sa
dá vyjadriť množstvo pocitov, dokážu upokojovať, ale aj nahnevať, môžu na nás pôsobiť skľučujúco, depresívne, ale aj optimisM. Banyár: Logo, jeho výrazové a vyjadrovacie prostriedky
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ticky. Archetypálna symbolika farieb, ktorá sa postupne vykryštalizovala už v dávnych prírodných civilizáciách je stále prítomná
aj v našej kultúre. Tieto tzv. pravzory ovplyvňujú naše psychické
stavy (emócie), pri vnímaní jednotlivých farieb. Preto sa v nasledujúcej časti budeme sústreďovať na interpretáciu a komparáciu
farieb v súvislosti s ich využitím v logách, aj ich účinku na percipienta. Z hľadiska reklamnej komunikácie, aj čo sa týka farebnej symboliky loga, majú farby ambivalentný charakter. To znamená, že napr. v našej kultúre môže mať farba hlavne negatívne
konotácie, ale v rámci reklamy, alebo loga sa farba spája s pozitívnymi významami.
Červená farba – pôsobí veľmi sugestívne. Jej význam má
zväčša ambivalentný charakter. Symbolizuje lásku, život, krv,
energiu, dravosť, vzrušenie, pohyb, dynamiku, nespútanú energiu. S touto farbou sa však spájajú aj negatívne významy ako
napr. hnev, agresivita, nebezpečenstvo. Červená farba má tendenciu opticky zvýrazňovať, zviditeľňovať, pútať pozornosť a preto
sa kvôli impulzívnej povahe často objavuje v reklamnej komunikácii. Ľudia, ktorí majú radi červenú farbu sú všeobecne považovaní za vitálnych a preto môžeme tvrdiť, že červená farba je istým spôsobom aj indexom mladosti, mladíckej vitality. V súvislosti s logom a reklamou však nadobúda použitie tejto farby oveľa širší kontext. Dokazujú to aj celosvetovo známe logá firiem
a spoločností, ktoré v našej západnej kultúre disponujú oveľa širším významom. Napr. logo McDonald´s (s jeho výraznou červeno žltou kombináciou) sa stalo vo svete symbolom amerikanizmu, rýchleho životného štýlu a teda s tým spojeného rýchleho stravovania tzv. fastfood. Logo talianskej automobilky Ferrari (červeno žltá kombinácia a čierny vzpínajúci sa kôň – index
rýchlosti), je vnímané ako symbol bohatstva, prestíže a „dokonalej“ technickej vyspelosti. V tomto konkrétnom prípade je červená farba hlboko zakorenená vo vedomí recipientov, stala sa znakom tejto automobilky (ak by sme robili verejný prieskum, väčšina ľudí si pri slove ferrari predstaví práve červený športový auto134
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mobil). Notoricky známe logo spoločnosti Coca-Cola je tiež charakteristické svojou červenou farbou v kombinácii s bielym písmom. Vo svete reklamy sa často stáva, že indiferentným vlastnostiam produktov, resp. služieb sa pripisuje nový význam, zmysel.
Jednoducho povedané nekupujeme si len nápoj, v našom prípade Coca-Colu, ale hlavne pocity, emócie, životnú filozofiu, viažuce sa na tento tovar, ktoré v nás reklama vyvoláva. V kontexte
reklamy na nápoj Coca-Cola môžeme jednoducho identifikovať
jej hlavné posolstvo – pohoda, neopakovateľné chvíle a zážitky,
radosť zo života, hrejivý pocit priateľstva a spolupatričnosti atď.
Tieto, a mnohé ďalšie konotácie ešte umocňuje, zvýrazňuje červený dizajn výrobku, aj samotného loga spoločnosti.
Čierna farba – je v našej kultúre vnímaná ako farba smútku,
smrti, noci, temnoty. Čierna, aj biela farba majú veľmi silný emocionálny náboj a symbolický význam. „Černá, symbolicky analogická k bílé. Stejně jako ona odpovídá absolutnímu a může proto vyjadřovat jak plnost života, tak i jeho naprostý nedostatek.
Často se objevuje ve spojení s podobami nediferencovaného, propastného a k označení temnoty a prvotního chaosu, smrti. Barva
smutku a rezignované bolesti – na rozdíl od bílé, která jako barva světla mluví o naději. Jako barva noci se podílí na symbolickém komplexu matka – plodnost – tajemství – smrt.“19 V oblasti žánru reklamy však čierna farba paradoxne nadobúda úplne iný
rozmer. Spolu so striebornou a zlatou farbou sa stala znakom luxusu, prestíže, kvality a elegancie. Čierna farba reprezentuje konzervatívny, seriózny štýl. Stačí si len všimnúť oblasť automobilového priemyslu, mobilnej technológie, či elektrotechniky, kde sa
čierna a strieborná farba najviac preferujú. V súvislosti s logom
má čierna farba podobný význam ako v reklame. Čiernu „jednoduchosť“ a rafinovanosť využívajú hlavne firmy a spoločnosti,
ktoré chcú vo vedomí recipienta navodiť pocit niečoho hodnotného a stáleho.
19

Becker, U. Slovník symbolů. 2. vyd. Praha : Portál, 2007, s. 42. ISBN
978-80-7367-284-3.
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Modrá farba – je to farba ktorá explicitne symbolizuje pokoj, čistotu, stálosť, uvoľnenie, chlad, túžbu, ale aj nedosiahnuteľnosť. Modrá farba je farba oblohy, neba, preto sa jej často pripisujú meditatívne, relaxačné účinky, no pôsobí aj pasívne. V oblasti reklamy stojí ako opozitná farba voči červenej farbe. Táto
farba je často využívaná v oblasti bankového sektora, kozmetiky, no vo svojich logách ich často používajú aj mnohé politické
strany. Tým, že modrá farba nie je dráždivá, agresívna, nepúta na
seba pozornosť - je menej výrazná, ale napriek tomu, môže vystihovať vlastnosti produktu, ako napr. chlad pri rôznych mrazených výrobkoch, osviežujúcich nápojoch, atď.
Zelená farba – sa najčastejšie vyskytuje v prírode, preto je
pre ňu charakteristický jej relaxačný, upokojujúci účinok, ale pôsobí aj chladne a neosobne. Je predovšetkým symbolom jari, preto je aj symbolom života, nesmrteľnosti, je znakom nádeje, ale
zároveň môže vyjadrovať chorobu, zlosť, čo záleží od jej odtieňa.
Najčastejšie sa objavuje v logách firiem, ktoré majú niečo spoločné s prírodou, alebo firiem vyrábajúcich osviežujúce produkty napr. žuvačky, cukríky, nealkoholické nápoje, aj pri liečivých
výrobkoch a pod.
Biela farba – v nás evokuje dokonalosť, čistotu, nevinnosť,
mier, duchovnosť, zrod, ale aj prázdnotu. V logách sa používa len
ako doplnková farba, napr. je často kombinovaná s modrou farbou, čo vyvoláva osviežujúci, upokojujúci pocit, alebo v kombinácii s čiernou vytvára najväčší kontrast.
Žltá farba – je symbolom Slnka, blahobytu, zrelosti, lesku,
nádhery, tepla atď. Napriek tomu, že je žltá farba najžiarivejšou
farbou, tiež má ambivalentný charakter a môže vyvolávať konotácie, ako je napr. závisť, nenávisť, zrada, nevera. Tým, že pôsobí
dynamicky, má silný energický náboj. V logách sa používa často
a má predovšetkým pozitívny emocionálny význam.
Fialová farba – v nás vyvoláva asociácie ako napr. chlad,
smrť, smútok, nepokoj, choroba. Fialová je zároveň kráľovskou
farbou.
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V reklame, ale aj logách firiem môže vyjadrovať najmä kvalitu výrobkov, ponúkaných služieb.
Hnedá farba – pôsobí príjemne, upokojujúco, stabilne (spätá
je so zemou – farba zeme). Vyvoláva aj dojem pevnosti, nepoddajnosti, vitality, zdravého života.
Oranžová farba – je pútavá, komunikatívna. Jej charakteristickými konotačnými významami sú radosť, energia, sviežosť,
zrelosť, život. Napriek tomu, že je to teplá farba, na recipienta nepôsobí agresívne až vtieravo (ako napr. červená), ale skôr priateľsky. Oranžová farba sa často používa napr. v logách cestovných
kancelárií, ale používa ju aj mobilný operátor Orange.
Šedá farba – je pasívna, pôsobí depresívne a nevýrazne. Šedá
konotuje strach, starobu, blízku smrť, zánik a preto sa v súvislosti
s reklamou využíva len v minimálnej miere. Väčšinou je šedá farba doplňujúca, aby viac zvýraznila inú farbu v logu. Záleží však
od kombinácie farieb, kedy sa môže aj nevýrazná šedá farba stať
výraznou.
Ružová farba – v nás vyvoláva pocit detinskosti, infantilnosti, ale aj hravosti, snovosti, nespútanej radosti. Ružová pôsobí optimisticky a vyvoláva pozitívne emócie. Napr. farba podobná ružovej tzv. magenta sa stala charakteristickou farbou spoločnosti
T-mobile, ktorá si ju dokonca zaregistrovala ako svoju ochrannú
obchodnú známku.
Význam farieb je však závislý na ich kombinácií, preto je
každé logo, čo sa týka farebného významu, jedinečné. Napríklad,
iný pocit v nás vyvolá kombinácia dvoch teplých farieb (červená a žltá farba pôsobia energicky až agresívne) a iný pocit budeme mať z kombinácie teplej a studenej farby (červená a modrá
farba vytvárajú napätie, alebo pasívna modrá, môže utlmiť agresívnu červenú farbu). Preto sú logá často tvorené na základe farebného kontrastu. Podľa J.Vysekalovej a R. Komárkovej sa farby delia na pestré a nepestré. Ich správna kombinácia môže vytvoriť harmóniu, alebo vytvoriť napätie. „Nepestré barvy jsou
černá a bílá a neutrální šedá. Pestré barvy jsou všechny ostatní.
M. Banyár: Logo, jeho výrazové a vyjadrovacie prostriedky
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Pro kombinaci barev platí, že nepestré barvy stupňují intenzitu pestrých barev, pokud jsou použity vedle sebe. Např. účinek
žluté barvy je vedle černé, šedé nebo bílé vyšší, než když je žlutá vedle červené, oranžové nebo růžové. Při skládaní barevných
ploch se doporučuje, aby v celkovém obraze nedominovaly více
jak dvě pestré barevné plochy, třetí barevnou plochou by měla být
některá z nepestrých barev.“ 20 Logo by preto nemalo obsahovať
veľa farieb, pretože sa stane nečitateľným, resp. neprehľadným
a bude pôsobiť neusporiadane. Vzájomnú kombináciu hodiacich
a nehodiacich sa farieb presnejšie znázorňuje nasledujúca schéma
H. Schwalbeho: 21
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VYSEKALOVÁ, J., KOMÁRKOVÁ, R. Psychologie reklamy. 2. vyd.
Praha : Grada Publishing, 2002. s. 77. ISBN 80-247-0402-1.
Kombinácia farieb prevzatá z SCHWALBE, H. Praktická reklama.
Praha : Grada Publishing, 1994. s. 125. ISBN 80-7169-112-7.
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Význam farieb však nie je spätý iba s logami firiem, ale aj s
ich výrobkami, obalmi atď., preto by mala firma používať jednotnú farebnosť, aby spotrebitelia dokázali firmu, či značku ľahšie
a rýchlejšie rozoznať.
Základné pravidlá tvorby loga a časté chyby pri jeho návrhu
Na základe predchádzajúcich častí, v ktorých sme analyzovali
jednotlivé zložky loga z rôznych aspektov, môžeme v závere zhrnúť základné pravidlá pri tvorbe loga, resp. logotypu do 5. hlavných bodov. Majú slúžiť ako pomôcka, na základe ktorej by logo
mohlo byť nielen vizuálne príťažlivé, ale najmä funkčné v praxi:
1. Logo by malo byť originálne: Je to prvý a základný predpoklad toho, aby sme mohli vytvoriť jedinečné
a vo vnímaní spotrebiteľov nezameniteľné logo.
2. Logo by nemalo byť príliš tvarovo komplikované: Ak je tvar komplikovaný, recipientom trvá dlhšie, kým identifikujú význam loga a trvá im aj dlhšiu dobu, než si ho zapamätajú. Treba dbať aj na to,
že logá sa používajú v rôznych veľkostiach. Pri výraznom zmenšení (napr. na vizitke, či hlavičkovom papieri) tak môžu zaniknúť niektoré detaily a logo sa tak
stáva nečitateľným.
3. V logu by sa nemalo používať veľa farieb: Pri použití viacerých farieb bude pôsobiť logo disharmonicky a nejednotne. Ak budeme musieť použiť jeho
čierno-bielu aplikáciu, tak sa môžu jednotlivé šedé
odtiene vzájomne zlievať a logo, resp. jeho jednotlivé časti budú ťažko rozlíšiteľné. Ďalším problémom môže byť aj ekonomické hľadisko – pri použití veľkého množstva farieb narastajú náklady na výrobu napr. pri tlači loga na darčekové predmety atď.
Spravidla by sa logo malo skladať maximálne z troch
farieb. Farba, resp. farby, by mali vhodne vystihovať
M. Banyár: Logo, jeho výrazové a vyjadrovacie prostriedky
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firmu a mali by byť aj súčasťou firemného dizajnu.
4. V logu by sa nemalo používať veľa fontov písma:
Vybraný font písma by mal súvisieť s firmou, resp. s
jej produktmi a službami. Zvolený typ písma by mal
takýmto spôsobom vystihovať charakter firmy. V logotype by sa mal používať iba jeden, maximálne dva
typy písma, aby logotyp nepôsobil chaoticky. Ak autor
použije dva typy písma, mali by sa k sebe vizuálne hodiť a mali by patriť do príbuznej skupiny písma. Existujú však aj prípady, že sa zámerne použijú dva odlišné typy písma, ak to má konkrétny význam vo vzťahu
k firme, resp. značke.
5. Logo by malo mať jasný význam: Je vhodné, ak má
logo logické prepojenie s firmou, značkou, alebo jej
produktmi, či službami, ktoré zastupuje, aby si recipient na základe loga vedel okamžite spomenúť na
konkrétnu firmu, resp. značku. Logo by malo tiež vyvolávať pozitívne emócie, ktoré sa následne spájajú so
značkou alebo jej produktmi.
Na záver pripájame niekoľko hraničných prípadov, keď sa
môže stať, že je logo nielenže zle navrhnuté, ale dokonca môže výrazne poškodiť imidž značiek, firiem, ich produktov, alebo služieb.
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Prvé dva príklady ukazujú to, čo sa stane, ak tvorcovia loga
zvolia nevhodný font písma. Firma MEGAFLICKS (obr. vľavo) používa typ písma, kde sa písmo vzájomne zlieva (konkrétne písmená L a I na písmeno U) a tak dostáva logo ďalší, hanlivý
význam (MEGAFUCKS), ktorý na príťažlivosti značky asi veľmi nepridáva.
Podobný problém má aj ďalší logotyp obchodu s oblečením
a nábytkom pre deti (obr. vpravo), v ktorom je skombinovaných
veľa kontrastných farieb, čo logo vizuálne rozbíja. To však nie je
až taká závažná chyba. Väčším problémom je, že jednotlivé slová v logotype nie sú rozdelené a tak vytvárajú dvojzmysel, ktorý je pre cieľovú skupinu zákazníkov nie príliš lichotivý – KIDS
EXCHANGE, alebo KIDS SEX CHANGE.

Inštitút pre výučbu orientálnych jazykov (obr. vpravo) používa na prvý pohľad jasné, zrozumiteľné a logicky zvolené znaky:
Je tu červený kruh - symbol vychádzajúceho slnka, používaného
aj na vlajke Japonska a pagoda, ako charakteristická architektúra
východných kultúr. Problém však nastane, ak sa tieto dva znaky
vzájomne skombinujú v jednom logu, keď logo dostáva aj ďalší,
nie príliš lichotivý význam.
Podobný dvojzmysel má vo svojom logu aj istá talianska
módna značka (obr. vľavo), keď písmeno A v kombinácií s čiernymi bodkami na jeho okraji vytvára znak sexuálneho aktu.

M. Banyár: Logo, jeho výrazové a vyjadrovacie prostriedky
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Podobné je to aj pri posledných dvoch ukážkach loga – špecializovanej lekárne pre pacientov s problémami chrbtice (obr.
vľavo) a loga zubnej kliniky (obr. vpravo). Aj keď vznikli so serióznym zámerom, sexuálna narážka v logách už tak seriózne nepôsobí.
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Záver
Zachytiť charakter firmy len v jednom, jedinom znaku je veľmi ťažké, technicky, aj kreatívne náročné. Propagácia firmy často
stojí a padá na vhodnom výbere loga. Logo je azda najdôležitejšou zložkou pri prezentácii značky. Spotrebiteľ ho musí spoznať
automaticky, reflexívne. Logo musí zároveň vyvolať tú „správnu“ emóciu vo vedomí svojho recipienta a preto sa z grafického návrhu loga stáva jedna z kľúčových podmienok úspechu firmy na trhu.

M. Banyár: Logo, jeho výrazové a vyjadrovacie prostriedky
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Prominenti v reklame
Tamara Heribanová
Abstract: Die Arbeit spezialisiert sich auf das Festlegen des
gegenwärtigen Standes der Promiwerbung wie in der Slowakei,
so auch auf der ganzen Welt. Prominente in der Werbung, das Zusammenfüge dieser zwei Begriffe, hat seine Stärke in der Vergangenheit, steht für die Gegenwart und sicherlich hat seine starke Positionierung auch in den zukünftigen Tagen. Bekannte Personen als Gegenstand der Werbung werden immer einen starken
Magnet in den kompromisslosen Kampf der Marken darstellen.
Verstärkung der Qualität, Innovation oder Rebranding der
Marke gehen Hand in der Hand mit der Propagation der Werbebotschaften anhand einer öffentlich bekannten Person.
Die einleitenden Kapitel stellen die Definition und Klassifikation der Testimonialwerbung dar. Die Arbeit konzentriert sich
auf die Entwicklung der Werbung mit Prominenten, auf die Eigenschaften, Ziele, sowie auf das Phänomen des Individuums als
einer einzigartigen Marke.
Die Einsicht der Arbeit ist eine klare Erläuterung der Kategorisierung der Prominente in der Werbung darzustellen. In dieser
kommen unter anderen auch Politiker, Sportler und Leute, die anhand der Kampagne erst nachträglich bekannt wurden, vor. Der
Rezipient betrachtet die z.B. als Experten, Lehrer, Vorbilder oder
als menschliche Unikate.
Im dritten Teil werden die Methoden der Wirksamkeit und
Akzeptanz, die Ziele und Wirkungsweisen des Testimonialeinsatzes, die Risiken beim Einsatz von Prominenten in der Werbung
und die Hits und Flops dieser Kommunikation, dargestellt.
Das Hauptthema ist aber die Frage des richtigen Einsatzes
in der Promiwerbung und die Bedeutung der bekannten Persönlichkeiten beim Streben nach der Verstärkung der Beziehung
zwischen den Konsumenten und der Marke.
T. Heribanová: Prominenti v reklame
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Ich wuerde gerne Herrn Professor Pavel Horňák bedanken,
der fuer mich eine einzigartige Inspiration beim Schreiben und
Konzipieren dieser Arbeit darstellte.
Schlüsselwörter: Prominente in der Werbung, Testimonial,
Testimonialwerbung, Testimonialmarketing, Promiwerbung, Celebrity Werbung, Entwicklung der Promiwerbung, IMAS- Promimeter, semiometrisches Auswahlverfahren, Promicheck, Celebrity Placement, Chancen und Risiken beim Testimonial
Abstrakt: Táto práca je zameraná na definovanie súčasného
stavu testimoniálnej reklamy na Slovensku, ako i vo svete. Prominenti v reklame boli, sú a vždy budú silným magnetom v nekompromisnom boji značiek. Skvalitnenie, inovácia či rebranding neodmysliteľne kráča ruka v ruke s propagáciou reklamných
posolstiev sprostredkovaných verejne známymi tvárami.
Prvé kapitoly práce sa venujú definícii a klasifikácii testimoniálnej reklamy. Hlavný dôraz sa kladie na vývoj reklamy s celebritami, jej vlastnosti a ciele, ako aj fenoménu indivíduá a jeho
nezameniteľnej značky.
V ďalšej časti sa práca sústreďuje na kategórie prominentov
v reklame ako sú politici, športovci a „osobnosti“, ktoré sa stali
známe až na základe reklamných kampaní. Recipienti ich vnímajú ako expertov, edukátorov, vzory či kultové osobnosti.
V tretej časti sú definované metódy vyhodnocovania prominentov, výberové spracovania, alternatívy vyhodnotenia efektivity, ako aj možné riziká testimoniálnych kampaní.
Ústrednou témou však zostáva otázka správneho výberu prominenta v testimoniálnej reklame a význam využitia prominentnej
osoby v komunikačnom vzťahu medzi konzumentom a značkou.
Kľúčové slová: Prominenti v reklame, testimoniál, testimoniálna reklama, testimoniálny marketing, prominentné výpožičky, celebritná reklama, dejiny prominentnej reklamy, IMAS- merítko prominenta, semiometrické testimoniálne spracovanie, promicheck, celebrity placement, testimoniálne šance a riziká
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Úvod
„Naša láska je nekonečná, Jurko,“ tvrdila tvár kampane pre
mobilného operátora v televíznom spote. Láska Diany Mórovej
a Juraja Mokrého však nekonečná nebola. Skončila posledným
dňom kampane. „Som, kto som.“ Tvrdia svorne Zdenka Predná,
Jana Kirschner, Laci Strike, Marián Hossa a mnohí ďalší.
Reklamnej kráľovnej Heidi Klum nezničí účes ani dážď, slnko či hurikán. Thomas Gottschalk konzumuje tony gumových
medvedíkov a Viki Ráková v nemodernej obývačke pije litre šofokoly.
Vraj najlepší kaderník, Ukrajinec Paviel Rochnyak vytrvalo
češe Eriku Judínyovú, Luciu Senášiovú a Eňu Vacvalovú. Tie sa
však objavujú i na citylightoch pri Emme Tekelyovej a Romane
Škamlovej v roku 2009. Dokonca aj v kampani s názvom „Tvoríme Pierot“, kde je hlavným kaderníkom Brani Gröhling.
Soňa Müllerová, tvár kampane proti predaju cigariet neplnoletým, sama fajčí a neprekáža jej, že jej pätnásťročná dcéra v tejto disciplíne tiež nezaostáva. Paviel Rochnyak promuje Prosecco
Paris Hiltonovej, Ivana Christová sa strápňuje v neautentickej reklame pre Sensodyne Whitening.
Superstárovská hviezdička Monika Bagárová odporúča Dermacol, Zuzana Tlučková prezrádza problémy s „nafúknutím“
v kampani pre danonovskú Activiu a desiatky celebrít sa vozia na
autách za pár PR štekov v médiách. V krátkosti, reklama s prominentmi prežíva konjunktúru dnešných dní.
Upútať konzumenta, ktorý je už unavený neustálym mediálnym útokom, zaujať ho čistou a nefalšovanou láskou k produktu, je úlohou veľmi náročnou. Reklamné zdroje musia zintenzívniť silu vyslaného stimulu. Práve prominenti sa stávajú reklamnými ambasádormi medzi značkou a konzumentom a snažia sa
byť tvorcami dôverného vzťahu ku kupujúcim. Ich úspechy v šoubiznise, športe, alebo v politike sa majú preniesť na samotný
produkt.
T. Heribanová: Prominenti v reklame
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Propagácia značky prominentmi je však nástroj citlivý. Jeho
efekt je často vrtkavý a kontraproduktívny.
Testimoniálna reklama je aktuálnym fenoménom, či už je to
celebrita obľúbená, nenávidená, vo výbere vhodná alebo úplne
nesprávna. Ako správne vyselektovať prominenta na reklamnú
kampaň? Aké výhody a nevýhody so sebou promimarketing prináša? Čo je v tomto type reklamy Achillovou pätou a ako sa situácia neúspechu rieši? Nakoľko môže spoločenský pád jednotlivca poškodiť značku?
Témou tejto práce je človek ako značka, reklama ako časť šoubiznisu, stereotypné úlohy v reklame, ale aj obyčajné reklamné
postavy, ktoré sa až po kampani stali celebritami, ako je to v prípade „šalala“ dievčaťa, Lindy Wagnerovej, Denisy Dlábovej alias
Kikuš v reklamnom spote na T-mobile, alebo nadnárodne známych postáv Mr. Propera či kapitána Igla.
Zámerne sa nevyhneme ani potuľkám po svete prianí, vzorov
a zvádzaní.
Vysvetlenie pojmov
„Podľa spôsobu spojenia rozoznávame aj v oblasti reklamy
predovšetkým interpersonálnu komunikáciu s výhodou názornosti a okamžitej spätnej väzby a masovú komunikáciu s možnos
ťou zasiahnutia najširších cieľových skupín prostredníctvom
prostriedkov masovej komunikácie. V procese komunikácie ko
munikátor vypracuje (kóduje) resp. odosiela komunikát (napr.
reklamnú výpoveď), ktorý sa prostredníctvom média (komuni
kačného kanála) dostáva k recipientovi, komunikantovi, ktorý ho
dekóduje“ (Horňák, 2003, Str. 178).
Predtým ako sa v práci sústredíme na definíciu pojmov „prominent“, „celebrita“ a „testimoniál“, je potrebné uviesť, že napriek využívaniu známych osobností v reklamných kampaniach,
pojem „testimoniálny marketing“ na Slovensku zatiaľ neexistuje.
Ak dáme do vyhľadávacieho programu google toto spojenie, jeho
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vysvetlenie či odkaz na článok, vedeckú, diplomovú, či dizertačnú prácu absentuje.1
Pojem testimoniál môžeme nahradiť termínom celebritnej výpožičky, ktorá podľa Evy Vopálenskej spôsobuje prenos vlastností celebrity na propagovaný produkt (podľa Vopálenská, 2009,
Str. 31).
„Pre súčasnú reklamu je vytvorenie komunikačnej persony, reklamnej „figúry“, pre tematizáciu a kontextualizáciu mimoriadne významné. Treba však dodať, že aj v komunikácii prostredníctvom elektronických médií je personalizácia tým
prostriedkom, ktorým sa mediálna komunikácia presúva do roviny medziosobnej komunikácie. Komunikačný prezentátor je
tým skutočným, primárnym komunikátorom a kontextuálne prvky nadobúdajú mimoriadnu významnosť pre nadviazanie vzťahu,
ktorý je pre šírenie a prijatie mediálnych obsahov kľúčový“ (Vopálenská, 2009, Str. 31f.).
Význam pojmu prominent
Termín „prominent“ pochádza pôvodne z latinského jazyka a
vychádza zo slova „prominere“, čo znamená vynikať, vyčnievať,
byť niečím jedinečný a unikátny.
Bockhausov lexikón vysvetľuje označenie prominenta ako
„smerodajnú osobnosť“ (podľa Bockhaus, 1993, Str. 124).
V Meyersovom lexikóne nachádzame toto pomenovanie ako
popis osôb, ktoré „na základe ich verejného pôsobenia v médiách vykazujú mimoriadne uznanie a rešpekt v spoločnosti. Práve vďaka týmto aspektom sa zaraďujú do skupiny reprezentačnej
elity danej spoločnosti“ (Meyers, 1984, Str. 322).
Byť prominentom, neznamená byť len známym, i keď často
krát samotná spoločnosť zaraďuje mnohé rýchlokvasené krátko1

Stav k dňu 1.4. 2010, vyhľadávané spojenie „testimoniálny marketing“
resp. „testimoniálna reklama“ vo vyhľadávacom programe www.google.sk
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dobo medializované osoby práve do tejto kategórie. V minulosti
ich tvorili zo dňa na deň známi Slováci z realitných šou Vyvolení,
Big Brother, alebo súťaží Slovensko má Talent, Slovensko hľadá
Superstar a súťaží, v ktorých diváci rozhodovali o „najtalentovanejšej“ moderátorke, tanečníkovi alebo modelke.
Vo všeobecnosti štatút prominenta vyžaduje oveľa viac, ako
päť titulných stránok v bulvárnom denníku. Podľa definícii odborníkov je prominent človek, ktorého pozná a do desiatich sekúnd identifikuje minimálne 80 percent respondentov špecifickej
cieľovej skupiny.2
Paradoxne, v anglicky hovoriacich krajinách pojem prominent, „prominence“, nemá ekvivalent s prívlastkom výnimočnosti alebo unikátnosti. Lexikálne sú tak využívané výrazy „celebrity“, „star“ i „hero“. K synonymu slovenského prominenta sa najviac približuje oslovenie „celebrity“, ktoré sa etablovalo aj v slovenskom hovorovom jazyku.
Ľudia, ktorí patria do skupiny prominentov vzbudzujú v Amerike, Ázii alebo v európskych krajinách dlhodobo verejný záujem. Viažu na seba určitú skupinu publika. V sekundárnej literatúre, ktorá sa venuje prominentom, prichádza ku kategorizácii
prominentov a hviezd. Táto segregácia je definovaná v zmysle
predskokanov a prominentov, ktorí sa až po čase stávajú hviezdou. Hviezda je vnímaná dlhodobo ako prominent. Prominent,
však nemá vždy štatút hviezdy (podľa George, 2003, Str. 107).
V posledných rokoch môžeme mapovať signifikantnú existenciu novej generácie prominentov, ktorí sú známi, ale nie sú
uznávaní. Tieto osoby nevykazujú žiadne mimoriadne aktivity,
ktoré by ich meno zaraďovali do kategórie jedinečných. Nie je
tomu tak len na Slovensku, ale i v iných krajinách, kde sa zo dňa
na deň rodia mediálne osoby, ktoré dlhodobo informujú divákov
a čitateľov o svojom osobnom živote.
V Českej republike je to dcéra známej herečky Veroniky Žilkovej, Agáta Hanychová, ktorá si kvôli mediálizácii vymysle2
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la napríklad rakovinové ochorenie. Na Slovensku registrujeme
pseudocelebrity, ktoré sa vďaka medializácii neskôr stávajú naozajstnými prominentmi, ak by sme zohľadnili kritérium 80 percentnej identifikácie v danej cieľovej skupine.
„Vo výkonnostnej, zážitkovej a zábavnej spoločnosti sa stali niktoši, niekým. Nie je však úplne jasné kým“, tvrdí odborník na reklamu s prominentmi, Jürgen Reiche (Reiche, 2001, Str.
18). Kto sú teda niktoši, ktorí sa stali až časom niekým? A kým
sa stali? Prominentmi, ktorí zostávajú napriek snahám mnohých,
takzvanými „no-name stars“, s výnimkou toho, že publikum ich
meno pozná.
Ich charakteristickými črtami je dobrá vizáž, škandály, rozdávanie dobrej nálady a presvedčovanie okolia, že práve oni patria
do elitnej skupiny. Nakoniec sa ňou niekedy aj stávajú. Ilúzia sa
stáva realitou.
„Selfmade- Promis“ alebo samovytvorení prominenti vzbudzujú záujem verejnosti, predovšetkým médií a nikto sa nakoniec
nepýta, prečo sú práve oni tí vyvolení. Minimálne vzdelanie, neprimerané správanie sa na verejnosti, banálnosť a neokrôchanosť
v každom smere.
Speváčka Zuzana Hroncová alias Suzie poruší na opernom plese v Národnom divadle bontón a prichádza v krátkych šatách. Fedor
Šrobár sa opíja na každom podujatí, napriek tomu, že ani nie je pozvaný. Jan Novotný presviedča na televíznej obrazovke vydajachtivé dievčatá o svojej milionárskej výnimočnosti. Rezultát? Negatívna medializácia sa časom transformuje na pozitívnu. Chýbajúci intelekt získava sympatie a vytvára priestor identifikácie s „prostým
ľudom.“ Nie však sprostým (podľa Wippermann, 2001, Str. 148).
Hviezdy, hviezdičky a prominenti vznikajú v rôznych spoločenských subsystémoch. Znamená to teda, že každý systém vyzdvihuje svoje obľúbené verejne pôsobiace osoby. V tomto prípade nie sú následne hviezdy resp. dlhodobí prominenti v inom
priestore zaradení do kategórie prominentov alebo hviezd (podľa
Jacke, 2001, Str. 44).
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K vysvetleniu termínu testimoniál
Na Slovensku, ako už bolo spomenuté, neexistuje pomenovanie testimoniál, testimoniálna reklama resp. testimoniálny marketing. V Nemecku nemajú pojmy „Testimonial“, „Celebrity“ a
„Endorsee“ veľkú významovú odchýlku. V odborných časopisoch reflektujeme paralelné a synonymické využitie, napriek tejto skutočnosti však môžeme medzi významami slov rozlišovať.
Testimoniálna reklama sa dá predovšetkým definovať ako reklama, ktorá využíva možnosť predlôh, ľudských makiet, morálnych a profilových šablón, aby čo najefektívnejšie zrealizovala
určené reklamné ciele. Známe osoby sú často krát na verejnosti chápané ako idoly a mienkotvorcovia. Predtým ako sa budeme
venovať cieľom testimoniálnej reklamy a dopadom ich využitia
na konzumenta, koncentrujme svoju pozornosť na doteraz na Slovensku nedefinovaný pojem „testimoniál“.
Testimoniál
Slovo Testimoniál pochádza z latinského výrazu „testimonium“, ktoré sa dá preložiť ako vysvedčenie, svedectvo, dôkaz či
podklad (podľa Grünhagen, 2001, Str. 36). Tento pojem môžeme
v odbornej literatúre nájsť ako „role model“ (podľa Fabian, 1970,
Str. 98). Vo všeobecnosti je testimoniálna reklama formou reklamy, ktorá využíva tvár a meno známej osoby, ktorá na základe
propagácie výrobku či služby zaručuje vyššiu dôveru. Spomedzi
iných faktorov vyhráva aspekt zapamätania si značky, ktorá je reprezentovaná známou tvárou.
Známa tvár, ktorá sa stáva tvárou značky, je u mnohých recipientov zárukou jedinečnosti a kvality najmä kvôli faktu, že známej osobe dôverujeme. Napriek tomu, že ju osobne nepoznáme,
vieme o nej mnohé intímne detaily a videli sme ju v mnohých situáciách. Preto k nej cítime intímny vzťah, ktorý v realite neexistuje. V mnohých psychologických štúdiách sa konštatuje, že
154

REKLAMA 10

divák sa s hercom, moderátorom alebo inými verejne známymi
osobami pozná, napriek tomu, že ich osobne nepozná.
Ak je táto verejne známa osoba v reklamnej kampani presvedčená o dokonalosti produktu, konzument inklinuje k podobnému
pocitu a nakoniec i aktívnemu kroku, teda využitiu služby či zakúpeniu produktu. Testimoniál tak môžeme definovať ako prominenta, ktorý zapožičal či venoval, ak je to dlhodobá spolupráca, svoju tvár značke. Prichádza tak k spojeniu produktu s tvárou
prominenta.
Podľa Kotlera a Bliemela môžeme pod pojmom „testimoniál“ rozumieť reklamu, ktorá je prezentovaná známymi, sympatickými a kompetentnými osobami v pozitívnom a dôvernom smere
(podľa Kotler/Bliemel, 2001, Str. 942). Jedná sa napríklad o osoby ako je Adela Banášová v kampani pre taliansku značku Gaudi, Dara Rollins pre Adidas či Petra Polnišová pre Fair Trade. Sú
to ľudia „ako ja a ty“, ktorí sa vyjadrujú k danej téme či už rétoricky alebo len vizuálne (podľa Kotler/Bliemel, 2001, Str. 945).
Klasifikácia testimoniálov
Klasifikácia testimoniálnej reklamy prebieha v štyroch líniách. Prvá kategória predstavuje reklamu so známymi prominentmi, ktorých by mal konzument považovať za idol. Najčastejšie
využíva známe osobnosti z filmovej a hudobnej sféry. V prípade
Slovenska, kde je od pádu železnej opony sila kinematografie minimálna, zo seriálovej a moderátorskej brandže.
V reklame sú vyhľadávané tváre z vrcholového športu, politici, ale i celebrity, ktoré pracujú resp. sú medializované ako kaderníci, modelky a milenky známych mužov. Do tejto kategórie
zapadajú typické reklamy, v ktorých známa osoba odporúča nejaký výrobok, alebo reklame prepožičiava svoju tvár. Príznačné je,
že osoba participujúca na kampani je vo svojich vyjadreniach minimalistická, pretože práve v tejto forme reklamy platí viac ako
inde: „mlčať je zlato“. Totiž ak celebrita do neba vychváli proT. Heribanová: Prominenti v reklame
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dukt a nadšene všetkých presviedča, že na svete nie je nič lepšie,
konzument jej neuverí. Komunikácia musí byť primeraná a nevtieravá.

Obr.č.1: Martina Šimkovičová pre DYRBERG/KERN

Typickou testimoniálnou reklamou prvej kategórie, sú reklamy na Pepsi, pod ktoré sa v minulosti podpísali umelci ako Gloria Estefan, Lionel Ritchie, Billy Crystal, Beyonce, Pink, Britney
Spears a mnohí ďalší.
Uznávanou kampaňou s prominentmi je kampaň Got Milk, na
ktorej spolupracujú nielen najväčšie hviezdy hudobnej, športovej, vedeckej a filmovej scény, ale i najuznávanejší fotografi ako
Steven Klein, Peter Lindbergh, David Lachapell a mnohí ďalší.
Kozmetické firmy nedajú na celebritnú podporu dopustiť. Loreal, Rimmel, Maybelline, ale i najvyššie kategórie módnych značiek ako Chanel, Gucci, BVLGARI, Dolce&Gabanna komunikujú s najznámejšími modelkami, herečkami a speváčkami. Typickým príkladom sú lámači ženských sŕdc, George Clooney a Ben
Affleck, ktorí v reklamných kampaniach hrajú na vášnivú strunu
ženskej cieľovej skupiny.
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Obr.č. 2: George Clooney pre NESCAFÉ
Obr. č. 3: Ben Affleck pre AXE

V zahraničí do prvej, primárnej kategórie klasifikácie testimoniálu patria aj dvojníci. V Nemecku vystupoval v reklame na
Iglo herec, ktorého všetci spájali s Borisom Beckerom. V Anglicku bola najznámejšia dvojníčka, herečka v televíznom spote pre
Opel, ktorá predstavovala anglickú kráľovnú Elisabeth II.
Druhú skupinu tvorí kategória odborníkov, expertov, ktorí
vytvárajú priestor pre dôveru a rešpekt. Získavajú si konzumenta na základe ich poznatkov a statusu. V zahraničí to bol známy
Dr. Best.
T. Heribanová: Prominenti v reklame
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Na Slovensku sme mohli vidieť v poslednom čase reklamu
na Sensodyne Whitening s bývalou modelkou Ivanou Christovou. V reklame sa rozprávala so stomatológom Mudr. Alexandrom Schillom o predĺžení efektu vybielených zubov. Odborník
odporúčal používať promovanú zubnú pastu, „ktorá jemne a šetrne bieli vaše citlivé zuby. Mali by ste ju používať každý deň.“3
Táto reklama však zbudila viac pohoršenia a výsmechu, než rešpektu a úcty.
Na sociálnej sieti Facebook, bola dokonca vytvorená skupina
„Rozj…em telku ovládačom ak znova uvidím v reklame Christovú a Sensodyne!!“, ktorá si v priebehu niekoľkých dní našla fanúšikov po celom Slovensku. Vyše 18 000 členov tak jasne dalo
najavo, že reklama ich viac dráždi, ako povzbudzuje ku kúpe produktu4.

Obr.č. 4: Antiskupina na facebooku

3
4
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Obr.č. 5: Anal B, antikampaň na internete

Problémom pri reklamnej kampani na Sensodyne bola do očí,
i do uší bijúca neautentickosť. Naučený text s neprirodzenou dikciou a chabým hereckým výkonom prirodzene vzbudzoval odpor.
Práve v tejto kategórii reklamy je najdôležitejšia dôveryhodnosť, kompetencia a diskrétnosť. Experti nemajú za úlohu len odprezentovať produkt. Mali by konzumentovi aj poradiť, presvedčiť ho a zaujať novou informáciou. Výhodou voči prominentom
je najmä absencia pravdepodobného škandálu či nepríjemností
v súkromí, ktoré by experta voči konzumentovi degradovali. Záujem konzumenta o osobu za zameriava výlučne len na jeho postavenie, nie na privátnu sféru.
V Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku držal Dr. Best, svojou dokonalou stratégiou, prím na trhu od roku 1988 do roku 1995. Treba však spomenúť, že jeho mediálne pôsobenie sa nesťahovalo
len na dobre zvládnutý herecký výkon. Dr. Best bol v skutočnosti
uznávaný stomatológ a sám sa podieľal na vývoji šetrnej zubnej
pasty (podľa Mattenklott/ Schimansky, 2002, Str. 44).
Tretiu skupinu kategorizácie tvoria reprezentanti podnikov, firiem a spoločností. Do tejto skupiny patria pracovníci, manažéri, obchodní partneri, ale aj zakladatelia a majitelia. V Amerike
táto skupina vo vedeckých prácach nesie všeobecné pomenovanie „Chief Executive Officer“. Využívané sú osoby, ktoré sa hrdo
priznávajú k spoločnosti a s pokorou a pýchou vyjadrujú svoj poT. Heribanová: Prominenti v reklame
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zitívny vzťah k danej inštitúcii (podľa Fill, 2001, Str. 314).
Na Slovensku to boli v minulosti zamestnanci Tatra Banky,
obchodného reťazca LIDL a dermatovenerológovia a chirurgovia centra krásy a estetiky INTERKLINIK. V zahraničí k najdôležitejším reprezentantom patria Richard Branson, ktorý promuje
svoju značku Virgin najkreatívnejšími a najinovatívnejšími spôsobmi. Claus Hipp robí reklamu na svoju detskú výživu a ukazuje divákom polia, na ktorých rastie zelenina, z ktorej neskôr vyrába v jeho ponímaní dokonale ekologickú potravu pre najmenších.
Americký finančný lev Donald Trump moderuje a dokonca vo
vlastnej réžii vedie televíznu šou „Hire and Fire“. V tejto sa sám
prezentuje ako jeden z najkompetentnejších a najdôveryhodnejších podnikateľov sveta. Trump sa roky snaží nájsť s nováčikmi
v brandži najlepší smer úspechu do budúcnosti. To, že niekedy je
menej viac, dokazuje jeho reklama na „najlepší stejk na svete“, za
ktorú bol u mnohých kritikov hodnotený negatívne.

Obr. č. 6: Trump Steaks- „the world´s greatest steaks“

Dokonalým príkladom klasifikácie dôveryhodného odborníka, ktorý sám pracuje, manažuje či vlastní inštitúciu je MUDr.
Tomáš Stern, ktorý prezentuje svoju kliniku v medziach reálnych
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a nadmieru autentických. Výskumy dokonca dokazujú, že majiteľ je skromný a o kvalifikácii a výnimočnosti služieb sa vyjadruje primerane. Jeho klinika patrí medzi vyhľadávané a uznávané
nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.
V roku 2008 pripravila agentúra VACULIK ADVERTISING
na základe víťazstva v tendri vypísanom spoločnosťou Petit Press
imidžovú kampaň pre denník SME. Podľa slov marketingovej
manažérky Petit Pressu, Moniky Kľuskovej, denník nereagoval
na pokles predaja, ale kampaňou chceli posilniť značku denníka5.
Pod taktovkou režiséra Juraja Lehotského vznikli spoty, inzerčné vizuály, outdoorové riešenia, v ktorých publikum videlo tváre
denníka. Medzi inými to boli šéfredaktor Matúš Kostolný, vedúci kultúry Alexander Balogh, karikaturista Martin „Shooty Šútovec a novinár Eugen Korda z tvsme.sk.

Obr. č. 7: Martin „Shooty“ Šútovec, : „Sme drsní, keď bojujeme za správnu vec.“

5

http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/-b-pozrite-si-novu-velku-kampan-dennika-sme-b-.html Stav k 22.4.2010
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Obr. č. 8: Matúš Kostolný; Obr. č. 9: Alexander Balogh
Obr. č. 10: Eugen Korda

Do štvrtej skupiny testimoniálov patria typickí užívatelia,
konzumenti. Prášok na pranie, roztok na umývanie okien, dámske hygienické vložké, deodoranty, gastronómia. Produkty, ktoré sú týmito osobami komentované na základe vlastnej skúsenosti tak zasahujú mainstreamového diváka, ktorý sa v prvom rade
s osobou stotožňuje (podľa Dillera, 1992, S. 867).

Obr. č. 11: “Mirka Surová z Banskej Bystrice“ pre Hellmann´s 04/2010
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Na inzertnom vizuáli značky Hellmann´s sa zoznamujeme s
obyčajnou ženou, ktorá nenápadne nabáda cieľovú skupinu, gazdiné a nadšenkyne kulinárskeho experimentovania, aby sa pridali k nej a poslali ich obľúbený recept, v ktorom nechýba tatarská
omáčka. Sympatická žena na obrázku je milá, otvorená, optimistická, čo dokazuje aj posledná veta z jej receptu: „Miešam vždy
smerom doprava, kvôli správnej pozitívnej energii. Mirka.“ Mirka Surová z Banskej Bystrice sa tak chtiac nechtiac stáva testimoniálom, keďže počas mesiacov január, február, marec, apríl sa jej
tvár objavuje v týždenníkoch a mesačníkoch.
Dejiny reklamy s prominentmi
Reklama s prominentmi nie je žiaden výmysel posledných desaťročí, tobôž nového tisícročia. V Nemecku, kde sa testimoniálnemu marketingu venujú na akademickej pôde mnohí vedci analyzujú vo svojich vedeckých prácach dopady resp. pozitívne či
negatívne vplyvy danej celebrity na značku či koncern. Začiatky
tohto druhu reklamy spadajú do devätnásteho storočia. Práve v
nemecky hovoriacich krajinách boli už počas romantiky a obdobia Biedermeiera vyrábané produkty nesúce meno známej, uznávanej osobnosti, ktorú by sme v dnešnej dobe zaradili do kategórie celebrita či prominent. Sadrové busty Mozarta, Beethovena
a Napoleona boli v tých rokoch vyrábané v státisícoch a boli dostupné občanom za malé sumy. Vo Francúzku sa chválila značka
francúzskeho šampanského Heidsieck faktom, že Mária Antoanetta, manželka Ludwiga XVI, pije s obľubou ich alkoholický nápoj. V Nemecku sa výrobca nápoju Fachinger odvolával na skutočnosť, že Johann Wolfgang von Goethe miluje jeho vodu. Dôkazom mal byť list Goetheho pre svoju nevestu Otíliu, v ktorom
písal: „zur Befreyung des Geistes [...] Fachinger Wasser“ (podľa Scherl, 2007, Str. 12), teda na uvoľnenie duše, voda od Faschingera.
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Franz List okomentoval svoje meno signifikantnou vetou,
ktorá je nadčasová. „Môj koncert, to som ja. Plná sála, to je moje
meno“ (Ibd., Str. 24). Toto poznanie poukazuje na skutočnosť,
že svoje meno vnímal ako značku. Práve táto veta je v mnohých
prípadoch používaná ako symbol testimoniálneho marketingu,
v ktorom nie vždy ide o výsledky či kompetentnosť osoby reprezentujúcej značku, ale skôr o pôsobenie umelca resp. známej osoby na recipienta odvíjajúc sa od faktorov emocionálnych, nie racionálnych.
Počas dvadsiatich rokov začala v Amerike dominovať reklama s prominentmi. Boli to rôzne reklamy na dámske pančuchové nohavice, krémy a cigarety. Už v tridsiatich rokoch bolo badať
prvé náznaky marchandisingových produktov či losovaní s produktmi, známymi postavami z kultových filmov. V týchto rokoch
sa objavili prvé magazíny o filmových hviezdach a obdivovatelia
filmového plátna prvý krát v ruke držali podpísané portrétové pohľadnice (podľa Herbst, 2003, S. 225).
Avšak až reklamná kampaň britskej spoločnosti Unilever zaručila prelom v histórii testimoniálneho marketingu. Bolo to na
základe angažovania amerických filmových hviezd Joany Crawfordovej a Ginger Rogersovej do kampane na zavedenie značky
luxusného toaletného mydla LUX na trh.
Marlene Ditrichová bola prvá nemecká filmová hviezda, ktorej pôsobenie v reklame bolo jedinečné a nadnárodne využité.
Reklamní stratégovia mydla Lux, ktoré sa ešte pred rokom 1957
volalo Luxor, sa rozhodli pre Ditrichovú najmä kvôli jej unikátnosti, ktorej pripisovali schopnosť preniesť glamúrový kinematografický imidž úspešnej herečky na kozmetický produkt.
Mydlo Lux bolo medzi prvými značkami, ktoré vo svojej komunikácii s konzumentov využívali atraktívne a uznávané herečky ako spomínanú Marlene Ditrichovú, Sofiu Lorenovú, Ritu
Hayworth, Sentu Bergerovú, Grace Changovú a desiatky ďalších.
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Obr. č. 12: Marlene Ditrich; Obr.č. 13: Grace Chang
Obr. č. 14: Rita Hayworth

Časom začala značka niesť pomenovanie “mydlo filmových
hviezd“ a v printovej inzercii sa písalo o deviatich z desiatich
hviezd kinematografie, ktoré nedajú dopustiť za žiadnych okolností na toaletné mydlo Lux. Dodnes experti na testimoniálnu reklamu považujú Lux kampane za unikáty, ktoré jedinečne posunuli hranice úspechu tejto výnimočnej kategórie komunikácie
s konzumentom. Kampane boli neustále aktualizované na základe filmových klenotov, ktoré boli pripomínané na filmovom plátne, ale aj v časopisoch a rozhlase. Inicioval sa tak neopakovateľný súlad medzi produktom a osobnosťou, ktorá ho dopĺňala (podľa Kriegeskorte, 1999, Str. 24).
Firma Chanel získala vďaka slávnej vete Marilyn Monroe mimoriadne marketingové postavenie pre parfum „Chanel Nr. 5“.
Filmová ikona odpovedala novinárovi, ktorý sa jej spýtal, čo najradšej nosí v noci na sebe, krátko, no výstižne: „Chanel Nr. 5“.
Tak sa stala vôňa číslo päť hviezdnou voňavkou (podľa Séguél,
1983, Str. 156).
V roku 2004 angažovala firma Chanel do printovej a televíznej kampane herečku Nicole Kidmanovú, ktorá sa v reklame pripomenula ako Diva, ktorej stojí New York pri nohách. V kampaniach na Coco Chanel Mademoiselle značka angažovala modelku
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Kate Moss a herečku Keiru Knightley. Podľa mnohých tak chcel
Chanel nadviazať na slávne roky hollywoodskej zlatej éry. Značka nezabudla ani na Marilyn. Vizuál bol fotomontážou a predstavoval reedíciu jej obľúbeného čísla päť.

Obr. č. 15: Hommage a Marilyn Monroe; Obr. č. 16: Nicole Kidman, Nr. 5
Obr. č. 17: Moss pre Chanel Mademoiselle; Obr. č. 18: Keira pre Chanel

Spoločnosti dnes hľadajú svoje „role-models“ v oblastiach
športu, hudby, filmu a zábavného priemyslu. V Spojených štátoch
je to každá šiesta reklama, v Nemecku každá ôsma. Na Slovensku
podobné analýzy neexistujú, ale v poslednom čase aj u nás badať
stúpajúci záujem o tento druh reklamy.
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V rokoch 2009 a 2010 je to napríklad Martina Šimkovičová v reklamnej kampani na exkluzívnu bižutériu DYRBERG/
KERN, rôzne osobnosti v kampani na mobilného operátora Orange, Viliam Rozboril pre Hypernovu, Ľudovít „Mravec“ Jakubovie pre Lidl. So svojou manželkou a deťmi pre medicínske centrum Medifera. Paviel Rochnyak pre Prosecco, Romana Škamlová pre dekoratívnu kozmetiku GOSH, Monika Bagárová pre Dermacol. Významné ženské osobnosti pokračujú aj v kampaniach
pre AVON, Fair Trade či INTERKLINIK.

Obr. č. 19: „Mravcova“ rodinka pre Mediferu

Veľmi dôležitou komunikačnou líniou značky je samozrejme
aj styk s verejnosťou. Speváčka Mariah Carey v roku 2006 prezentovala na tlačovej konferencii značku holiaceho strojčeka Venus a svoje čerstvo oholené nohy. Novinárom povedala, že svoje
nohy dala poistiť na niekoľko miliónov dolárov a keďže táto inT. Heribanová: Prominenti v reklame
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formácia bola dosť bulvárna, zaplnila okamžite mnohé týždenníky a denníky. Skoro v každom článku či správe odznelo, že „tajnú informáciu“ prezradila na novinárskom stretnutí, ktoré organizovala firma známa produkciou žiletky Venus.
Pár týždňov na to, natočila obstarožná Mariah Carey video
k singlu „Say something“ v parížskom obchode Louis Vuitton.
V reportáži o natáčaní klipu sa zdôverila o svojich sympatiách
k renomovanej značke. Louis Vuitton ju v reklamnej kampani nevyužil, ale nie kvôli veku. Oslovil Madonnu, ktorá jeho ponuku
prijala.
V dnešnej dobe existujú mnohé parametre merania popularity. Či už je to eyecatcher funkcia, vizuálny potenciál rozoznateľnosti, stupeň sympatie (me-too-effekt) alebo subjektívna inklinácia. Neplatená medializácia značky súvisiaca s kontroverzným
imidžom osobnosti je veľmi efektívna. Či už je to v prípade kaderníka Paviela Rochnyaka pre Prosecco, rappera Patrika „Rytmusa“ Vrbovského pre Kaporal5 či playmejtky Evy Cifrovej pre
Exisport.
Dá sa teda konštatovať, že využívanie prominentov v reklame je viac než osožné. S ich pomocou sa značka rýchlo dostáva
do povedomia verejnosti a konzument sa stotožní s jej imidžom.
Ľudia kupujú produkty, ktoré sú propagované celebritami aj preto, lebo sa svojou kúpou chcú aspoň na chvíľu stať súčasťou sveta prominentov. Jedno je však isté. Imidžu sa venovali mnohí už
v tridsiatich rokoch minulého storočia.
Marlene Ditrich si postavila ten svoj na kráse, sexepíle, bisexualite a paradoxne aj na materstve. Na verejnosti mala, aj vďaka režisérovi Sternbergovi, imidž vampírky, ktorý bol unikátny.
A práve unikátnosť je základom pre vhodné nasadenie prominenta do reklamnej kampane. Každý zadávateľ, každá reklamná
agentúra, koniec koncov, i každý konzument, túži vlastniť niečo
unikátne a jedinečné. Vo svete produktovej rozmanitosti to nie je
vôbec jednoduchá úloha.
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Vlastnosti a ciele reklamy s prominentnými osobami
„Celebrity v reklame majú poukázať na kvalitu a záruku produktu či inštitúcie. Zároveň majú svoj osobný úspech preniesť na
značku, ktorú svojím menom reprezentujú“ (Gillies, 2003, Str. 33).
V mediálnom svete nie je často krát jednoduché nájsť celebritu, ktorá by dokonale korešpondovala s produktom, alebo s marketingovou stratégiou zaacielenou na zvýšenie obratu alebo posilnenie imidžu. Rozhodujúcim aspektom je identifikácia vnútorného a externého sveta prominenta so značkou.
Podľa Dietra Herbsta, testimoniálna reklama by sa mala v prvom rade sústrediť na faktor bezpečia značky. Kooperácia s prominentom by ju nemala nikdy ohroziť (podľa Herbst, 2003, Str. 45).
V reklamnej brandži sa čoraz častejšie objavujú termíny ako
emocionalita, imidžový transfer, jedinečnosť predajného argumentu, ktorý nachádzame pod pojmom „USP“, teda „unique selling proposition“, jedinečná ponuka predaja.
Judith Grünhagenová etablovala v okruhu expertov dotazník,
v ktorom sa venovala kritériám rozhodujúcim o vhodnosti prominenta na odkomunikovanie reklamného posolstva. Podľa Grünhagenovej by koncept kampane mal vždy akceptovať osobnosť
celebrity. Tak sa minimalizujú riziká komunikácie.
Dôležitá je najmä afinita, teda zlučiteľnosť produktu, cieľovej
skupiny a celebrity. Faktory, ako kompetencia a hodnovernosť,
ale i sympatia, autorita, prestíž, popularita v danej cieľovej skupine, spoločné hodnotové rebríčky a charakterové silné stránky,
sa zohľadňujú na základe interaktívneho posudzovania. Predtým
ako firma angažuje celebritu, mala by zvážiť jej osobnostné faktory, tak ako aj spoločné povahové vlastnosti prominenta a značky (podľa Grünhagen, 201, S. 36f).
Hlavným cieľom testimoniálnej reklamy je zvýšiť pozornosť
u konzumentov a vytvoriť silné retrospektívne vnímanie. Konzument by si mal pamätať nielen reklamu, značku, ale aj osobu,
ktorá ju propaguje. Veľmi dôležitým faktorom pri testimoniálnej
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reklame je PR efekt. Základnou stratégiou úspechu je predpoklad, že propagovaná značka sa automaticky dostane do pozornosti verejnosti a spojenie celebrity so značkou sa prirodzene dostane na stránky časopisov. Prostredníctvom prominenta je značka mediálne tematizovaná, ich spojenie zvyšuje pozornosť samú
o sebe, a tak je v porovnaní s klasickou reklamou oveľa efektívnejšia.
V Spojených štátoch je každý piaty televízny spot reprezentovaný známou osobnosťou zo šoubiznisu. Pred zadávateľmi reklamy stojí otázka, či sa majú rozhodnúť pre testimoniál, experta alebo neznámeho herca. Výskumy ukazujú, že použitie známej
osobnosti je pre produkt najvýhodnejšie. Vo februári 2001 dve
tretiny opýtaných uviedli, že si pamätajú viac reklamy s celebritou ako s neznámymi hercami (podľa Reiche, 2001, Str. 21). Môžeme konštatovať, že konzumenti si často osvojujú spôsoby chovania testimonálov a prostredníctvom pozorovania sa snažia imitovať ich správanie.
Pred tým ako sa zadávateľ alebo agentúra rozhodnú osloviť
celebritu na propagovanie značky, mali by zvážiť štyri dôležité
body, ktoré znižujú budúce riziko ohrozujúce produkt resp. inštitúciu (podľa Herbst, 2003, Str. 320).
- Prvý významný faktor je vizuálna popularita, takzvaná „eyecatcher“ funkcia prominenta. Toto kritérium naznačuje, že každá hviezda má potenciál vzbudiť záujem verejnosti. Otázkou zostáva, či je známa osoba v cieľovej skupine obľúbená, uznávaná
a akceptovaná. Faktor identifikácie musí byť jednoznačný. Preto sa hneď na začiatku treba venovať rozdeleniu prominentov do
skupín A, B, C.
- Pri druhom bode hovoríme o stupni sympatií, náklonnosti a
priazne. V odborných kruhoch sa stretávame s termínom „me-too-efekt“. Zásadným koeficientom je pocit spolupatričnosti a emocionálneho prepojenia medzi recipientom a osobou, propagujúcou značku. Ak tomu tak nie je, stretávame sa s absenciou emotívneho vnímania kampane konzumentmi.
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Dokonca v niektorých prípadoch prichádza k odmietnutiu
a negatívnym reakciám. V praxi môžeme takúto reakciu publika vidieť už v spomínanej kampani na Sensodyne Whitening.
V čase, keď kampaň prebiehala v printových médiách bolo uverejnených niekoľko článkov, ktoré sa venovali osobe propagujúcej zubnú pastu. „Trapas ako hrom! Do čoho sa Ivana Christová
v poslednom čase pustí, to väčšinou vyvoláva prekvapujúce, často negatívne reakcie okolia. […]
Na facebooku fungovala skupina s názvom „Rozj...m telku
ovládačom, ak znova uvidím v reklame Christovú...“ Niekoľko tisíc (!) účastníkov si vymieňalo názory na reklamu, v ktorej Ivana viedla rozhovor s odborníkom - stomatológom. Jej klišéovitý
a štylizovaný prejav vyznel veľmi kostrbato a mnohých ľudí dohnal až k vulgarizmom. Hlavnej aktérke bol však názor divákov
asi ľahostajný. „Na moje výkony mám opačné reakcie,“ odkázala
nám stroho Ivana a rozhovor ukončila zložením telefónu.“6
- Tretí nemenej dôležitý bod predstavuje subjektívna reklamná inklinácia, takzvaný „produkt-fit-aspekt“. V tomto bode rozhoduje vnútorné presvedčenie publika, ktorá osoba sa k značke
najviac hodí. Produkt-fit aspekt by sme mohli vysvetliť ako kultúrne stereotypy a dlhodobú individuálnu komunikáciu celebrity pred začiatkom kampane. Ak silná fajčiarka Soňa Mullerová
robí kampaň na regulovanie predaja cigariet maloletým a expartneri Diana Mórová a Juraj Mokrý rozprávajú o nekonečnej láske
a niekoľko hodín po skončení kampane sa mediálne napádajú,
nie je dlhodobá marketingová stratégia komunikácie s recipientom najvhodnejšia. Čím viac spoločných asociácií značka a testimoniál vlastnia, tým ľahšie prichádza k symbióze v očiach konzumenta a k akceptácii ich spojenia.
Lynch a Schuler vychádzajú z faktu, že predstava obrazu, ktorý má konzument o značke, sťahuje so sebou celý arzenál stereotypov o type osoby, ktorá by mala značku propagovať. Ak si spo6

STAR!: „Christová sa strápnila!“(http://bulvar.atlas.sk/kauzy-a-skandaly/576546/christova-sa-strapnila) Stav: 22.4.2010
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ločnosť želá reklamný a obchodný úspech, mala by podľa Lyncha
a Schulera rešpektovať potrebu podoby medzi stereotypami užívateľa a imidžom celebrity (Lynch/Schuler podľa Herbst, 2003,
Str. 441).
Keďže väčšina prominentov sa stavia do pozície úspešných,
milujúcich luxus a dobre zarábajúcich, tretí bod je dôležitých faktorom pri propagácii produktov vo svete prepychových značiek.
Práve peniaze, úspech, vyžarovanie sú elementmi, ktoré stelesňujú známe osobnosti.
V čase keď sa ázijský pianista Lang Lang stal tvárou reklamnej kampane pre hodinky Rolex, konkurenčná značka Longuines
zaradila kampaň so sloganom „Elegance is an attitude“ a pripomenula jej tváre, filmové legendy, Audrey Hepburnovú a Humphreyho Bogarta. Ďalším príkladom je bývalý predstaviteľ Jamesa Bonda, Pierce Brosnan, ktorý predstavil na akčnej, no žiarivej
báze „zlatú“ pralinku z výrobne Ferrero Rocher.
- Štvrtý, posledný bod, predstavujúci vlastnosti a ciele testimoniálov, je imidžový profil. V prípade veľkých koncernov a silných značiek je viac ako podstatné, aby bola osoba, ktorá sa so
značkou v budúcnosti bude spájať, kompetentná. Reklama za
každú cenu, je v tomto prípade absolútne nevhodná, pretože silné
značky fungujú i napriek absencií inzerátov a televíznych spotov.
Základné stanoviská pozície prominenta a produktu musia spolu harmonizovať a len prehlbovať už vytvorené asociácie. V tomto prípade neprichádza k novým kreatívnym riešeniam. Podporuje sa kontinuita a dômyselné prehĺbenie intímneho vzťahu medzi
konzumentom a produktom.
Vo všeobecnosti je reklama s prominentmi, komunikáciou
sympatií a emócii, ktoré zo známych osôb vychádzajú a konzumentov ovplyvňujú. Dôležitú rolu však zohráva kombinácia
s inými komunikačnými nástrojmi. Napríklas v medziach predajných možností, môže byť vytvorený priestor na produktové podujatia a autogramové eventy s celebritou, ktorá spája svoju tvár
s menom značky.
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Podľa Birgit Petersovej sa poskytovanie služieb len veľmi
ťažko individualizuje. Služby musia optimálne komunikovať
s konzumentmi a zainteresovanými spolupracovníkmi. Dôležité
je, aby mala marketingová komunikácia dosah tak na fanúšika,
obyčajného konzumenta, ale aj na involvovaného spolupracovníka (podľa Peters, 1996, Str. 37).
Práve preto využíva napríklad mobilný operátor Orange prominentných prezentátorov oslovujúcich širokú verejnosť. Tak
môže svoju ponuku a servis čo najlepšie uplatniť na trhu.
Začať od nuly je podľa Schimanskeho ľahšie ako meniť zaužívané (Schimansky, 2004, Str. 587). Najvyššou prioritou je samozrejme zapojenie fanklubov a podporujúcich užívateľov resp. kupujúcich. Príkladom sú známe speváčky Jana Kirscher a Zdenka
Predná, ktoré v kampani na mobilného operátora oslovujú tisícky recipientov, ale najmä svojich priaznivcov, ktorých nie je málo.
Podobne využíva Muhammad Al-Fayed vzťahy s verejnosťou,
keď každoročne usporadúva pri príležitosti otvorenie jesennej sezóny prestížne stretnutie partnerov a známych osobností v jeho
londýnskom nákupnom stredisku Harrods. Mnohé herečky a speváčky sa tak stávajú aspoň na pár hodín súčasťou jeho impéria. No
mediálne pôsobia aj niekoľko týždňov, dokonca mesiacov.
Túto možnosť využívajú aj mnohé celebrity. Viaceré majú
vlastnú značku, viaceré sú signifikantnými reprezentantmi mašinérie „product-placementu“, ktorému sa budeme podrobne venovať neskôr.
Človek ako značka
„Značky sú ako ľudia. Rodia sa, rastú, naberajú na sile, slabnú a zomierajú. Niektoré ale vydržia na scéne aj niekoľko storočí.“ (Heriban, 2007, Str. 92)
Aby sa značka čo najviac priblížila publiku resp. aby bola
cieľovej skupine dosiahnuteľnejšia a hmatateľnejšia, je potrebné aby bola personifikovaná a poľudštená. Tak či onak, za značku
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môžeme považovať aj osoby (podľa Awada, 2003, Str. 16).
Ľudia vždy uprednostňovali produkty a značky resp. balenia,
ktoré im boli blízke, sympatické a známe. Nie je dôležité akým
spôsobom sme sa so značkou zoznámili. Dôležitý je len fakt, že
v našom podvedomí meno produktu resp. firmy registrujeme. Náš
mozog ukladá mnohé dojmy a vplyvy, ktoré sme v našom živote zažili a pocítili (podľa Kirschhofer, 2001, Str. 19). „Po pravde, existuje veľká množina vecí, ktoré sme v našom konzumnom
správaní priamo či nepriamo zažili. Je hneď pod hranicou našich
zmyslov a vedomostí(…)“ (podľa Esch, 2004, Str. 80). V niektorých prípadoch sa dajú vzťahy k značke porovnať so sociálnymi
väzbami. (podľa Henkel/Hubert, 2005, Str. 36). Preto mnohí kupujú podľa princípu „poznám, teda kúpim.“ (podľa Kirschhofer,
2001, Str. 29)
„Prostredníctvom reklamy vytvorená popularita značky je synonymom `registrovaného potenciálu predaja`, ktorý sa v spotrebiteľskej situácii sám od seba aktivizuje.“ (podľa Kirschhofer,
2001, Str. 30) Toto tvrdenie môžeme pokojne preniesť na ľudstvo. Všetky úspešné osobnostné značky7 sa vyznačujú dominantnou a dokonale samostatnou osobnosťou.
Termín „osobnosť“ pochádza z latinského „persona“ (maska)
a znamená výraznú, charakteristickú individualitu, v našom prípade kontrastnú tvár produktu alebo osoby (podľa Ewert, 1993,
Str. 88). Prominenti v reklame sú tak pravdepodobne preto úspešnejší ako neznámi herci. V rýchlom tempe informácií vyhrávajú u spotrebiteľov v silnej konkurencií nových, expresívnych impulzov.
Často sme svedkami ako sa mnohí politici či športovci z dňa
na deň stanú produktom. O moderátorkách, herečkách, speváčkach a to aj v mužskom rode, nehovoriac. Boja sa, že zapadnú
mediálnym prachom a ich meno stratí na cene. Nechcú, aby ich
meno nieslo štítok s výpredajovou cenou. Svojimi pokusmi upozorniť na seba niekedy idú sami proti sebe.
7		
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Problémy s psychikou, drogy, vyskočená bradavka, nevera,
nový milenec, rozchod. Mohli by sme pokračovať, stačí si otvoriť
bulvárne plátky. Dôvod je jednoduchý. Celebrita cíti že jej výnimočné vlastnosti či výkony nestačia na to, aby zostala v povedomí médií a teda i publika. Práve reklamná kampaň môže zachrániť a posilniť ich meno v očiach verejnosti.
Príkladom na Slovensku je bývalá playmejtka Eva Cifrová,
ktorá sa stala na prelome rokov 2009/10 tvárou kampane pre spoločnosť Exisport. „Celebrita“, ktorej medializácia spočívala hlavne v informovaní čitateľov o veľkosti jej implantátov, či vzťahu s nitrianskym podnikateľom, ktorý bol manželom inej playmejtky, momentálne partnerky podnikateľa Borisa Kollára, Andrey Heringhovej.
Eva Cifrová sa síce zadefinovala ako modelka, no recipienti boli svedkami len jej rečí, nie činov. Až kampaňou pre športovú značku sa jej vyhlásenia o úspešnej kariére stali skutočnosťou.
Na Rade pre reklamu sa hromadili sťažnosti na spomínanú kampaň pre jej erotický podtón. Rada však rozhodla, že kampaň nie je
v rozpore s Etickým kódexom. Nie veľmi známa firma sa tak stala diskutovanou témou v mnohých kruhoch.
Exisport reagoval na vlastnom blogu na obvinenia, slovami:
„Charakter našich produktov- športových potrieb a trendového
oblečenia na voľný čas- sa neprvoplánovo prekrýva s posolstvom
kampane, ktorým je prepojenie výrobkov s krásou ľudského tela.“8

8

http://medialne.etrend.sk/reklama-monitoring/exisport-o-svojej-reklame-s-evou-cifrovou-html Stav: 22.4.2010
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Obr. č. 20: Eva Cifrová pre Exisport

Ak zoberieme do úvahy, že spoločnosť Exisport nebola do
momentu angažovania modelky Evy Cifrovej veľmi známa, dá sa
predpokladať, že práve jej meno prinieslo značke úspech vo vypredaní zásob, ktoré ponúkala za polovičné ceny.
V prípade, že sa vybudovanie spoločného imidžu celebrity so
značkou podarí, vypláca sa to väčšinou obom zainteresovaným.
Pilot formuly 1, Michael Schumacher, má pod značkou formule
nielen mince, vlajky, zberateľské autíčka ale aj vlastný parfum.
Na základe tejto úspešnej propagácie značky sa zvyšuje kredit aj
jeho mena. Znamenie, že symbióza testimoniálu so značkou funguje (podľa Awada, 2003, Str. 16).
To, že každý z nás je značkou, dokazuje aj Heribanova téza,
ktorý tvrdí: „Každý človek je značka. Nie každý si to uvedomuje
a nie každý sa o svoju značku cieľavedome stará“ (Heriban, 2007,
Str. 104). Hodnote osobnosti ako značky sa budeme bližšie venovať v kapitolách tematizujúcich evaluáciu prominenta ako časti
testimoniálnej reklamy.
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Politici ako reprezentanti testimoniálneho marketingu
Samotní politici sa často stávajú reklamnými článkami produktovej reklamy. Vo všeobecnosti sú prominentmi, len kým sú
súčasťou ich úradov. Ich odchod z parlamentu znamená vo väčšine prípadoch odchod z verejného života. V posledných rokoch
sa na Slovenku politici nepodpísali pod žiadnu reklamnú kampaň,
ktorá by nesúvisela s ich politickou komunikáciou.
V zahraničí však platí, že politici ovplyvňujú a získavajú publikum pre promovanú značku (podľa Awada, 2003, Str. 29). Ak
sa v kampaniach objaví politik, ktorí neodsúhlasil svoju účasť
v reklamnej kampani, môže samozrejme požadovať úhradu škody resp. bolestné. Tieto sankcie majú zadržať reklamných mágov
v ich iniciatíve, vystavovať politikov verejnosti ako modelov bez
ich súhlasu (podľa Awada, 2003, Str. 30).

Obr. č. 21: George Bush v billboardovej kampani na lepiacu pásku TESA

Príkladom, že politicky aktívne osoby nie vždy odsúhlasia
propagáciu svojej osoby s daným produktom dokazuje aj kampaň spoločnosti na požičiavanie áut Sixt (podľa Olsson, 2007,
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str. 28), ktorá uverejnila v roku 2001 printovú inzerciu s nemeckou kancelárkou Angelou Merkel.
Rozhodujúce sú psychologické kvality prominentov personifikujúce princíp úspechu. Tieto nie sú stoj čo stoj viazané na územie, v ktorom sa osoba nachádza a pôsobí. Keďže konzumenti sa
zaujímajú aj o informácie, ktoré sprostredkúvajú situáciu v iných
krajinách (Ibd, Str. 29).
Politici stelesňujú životný štýl a bojujú o mediálnu účasť.
Investujú do rétorického tréningu a do atraktívneho zovňajška.
Vzhľadom na tento vývoj sa predpokladá, že práve politici budú
určovať smerodajné línie v testimoniálnej reklame (podľa Wippermann, 2001, Str. 104). Okrem iného stúpa stále číslo politikov, ktorí sa nechávajú vidieť v zábavných programoch a v bulvárnych plátkoch. Nie je raritou, že práve o osobnom živote politikov vieme viac, ako by sme chceli.
Mnohé osobnosti z oblasti šoubiznisu, športu a vedy sa snažia
preraziť v politike, pretože cítia ambíciu využiť svoju popularitu
a stať sa mocnými. Hviezdy ako Arnold Schwarzenegger, Ronald
Reagan, Clint Eastwood alebo estónska Gucci modelka Carmen
Kass našli cestu ako si doživotne poistiť svoju slávu.
Pravdepodobne ide o spôsob vyššej formy sebarealizácie, ktorá prepája úlohu „role modelu“ zo zábavno-spoločenskej branže a
predstaviteľa serióznej politickej scény, ktorá predstavuje perfektný recept na šťastnú a uspokojujúcu životnú cestu. Na všetkých
kontinentoch existujú prominentné osobnosti, ktoré majú podobné zámery ako Schwarzenegger.
Na Slovensku to bola napríklad Aneta Parišková- Dočekalová
a Eva Černá za Alianciu nového občana, Robert Beňo za MOST,
Peter Šťastný za SDKÚ, Boris Kollár za ÚNIU a mnohí iní. Vo
všeobecnosti závisí najmä na politickom systéme do akej miery je
možné preniknúť celebritám do politických sfér. Práve v USA sa
politická elita zo šoubiznisu etablovala na scéne vo veľkej miere.
Predtým ako sa stal Arnold Schwarzenegger guvernérom Kalifornie, dosiahol v svojich tridsiatich siedmych rokoch Ronald
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Reagan trón prezidenta spojených štátov amerických. Hereckým kolegom Helen Douglasovej a Georgovi Murphymu sa podaril taktiež úspešný skok do politiky. Astronaut John Glenn sa
stal americkým senátorom pre Ohio a westernový hrdina Clint
Eastwood bol kalifornský starosta mesta Carmel. No, kariérna
zmena aká sa uskutočnila v prípade Ronalda Reagana je v histórii politiky unikátnou.
V Holandsku si získal neuveriteľnú podporu homosexuálny
sociológ Pim Fortuyn, ktorý mal dokonalé extrovertné rétorické schopnosti a mnohí ho vo výrečnosti a dôvtipe považovali za
najzaujímavejšiu osobu na televíznej obrazovke (podľa Margy,
2003, Str. 107). V roku 1992 sa stal kontroverzným, v mnohých
kruhoch uznávaným, v mnohých nenávideným, politikom. Fortuyn sa negatívne vyjadroval o Araboch. 6. mája 2002 bol zastrelený.
V Ázii sú v mnohých prípadoch hviezdy do politiky doslova katapultované. Joseph Estrada, ktorý prepožičal na filmovom
plátne tvár postave Robina Hooda sa stal neskôr jedným z najkorumpovateľnejších prezidentov Filipín9.
V Európe je oveľa ťažšie dosiahnuť tak rýchly postup na najdôležitejšie miesta v krajine. Vôľa obyvateľstva je reprezentovaná stranami. V Spojených štátoch amerických túto úlohu reprezentuje jedinec. V Európe pôsobí vplyv populárnych „osobností“
vo vážnom politickom boji skôr nedôveryhodne. V Amerike sú
hranice medzi Hollywoodom a Washingtonom len symbolické.
Možno práve preto sa na západe krajiny natáča každoročné toľko
politických kinoblockbustrov.
Herecké testimoniály v politike síce bodujú, ale chýba im najmä v krízových časoch vzdelanie a kompetentnosť. Potom sa ľahko stane, že sa ich ťažko vybojovaná hodnovernosť z dňa na deň
u voličov potopí ako mucha v lyžičke vody.

9

Das Schwarzenegger-Syndrom, in: Spiegel Kultur Nr. 1/2004, s. 115 ff.
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Športovci ako reprezentanti testimoniálneho marketingu
Podľa výskumov nemeckého TNS Emnid Infratestu, ktorého
funkcii sa budeme venovať neskôr, vychádza, že 74 percent opýtaných, akceptuje a uznáva v reklamných kampaniach osobnosti
z vrcholového športu (podľa Fanderl, 2005, Str. 203).
Šport sa presadzuje všade. Či už je to na internetových portáloch, v televízii, rádiu alebo v printoch. Vrcholoví športovci sú
považovaní za osobnosti, ktoré uznávame a chválime. Sú to ľudia, ktorých prehry vnímame ako vlastnú prehru, ktorých výhry
nám zvyšujú sebavedomie a pocit vlastenectva. Športovci sa tak
stávajú ideálnymi vodcami, nacionálnymi idolmi, hrdinami.
Média informujú konzumentov nepretržite o nespočetných
športových udalostiach. Počas výnimočných podujatí ako sú majstrovstvá sveta, Európy, olympijské a paralympijské hry majú
športové prenosy čísla sledovanosti (podľa Wippermann, 2001,
Str. 146). Približne 48 percent občanov Talianska a 52 percent
Nemecka majú len na základe športových úspechov počas majstrovstiev sveta vo futbale, silné národné cítenie (podľa Herbst,
2003, Str. 332).
Športovci stelesňujú úspech, spoľahlivosť, pracovitosť a existenciu zdravého životného štýlu (podľa Lichternauer, 1987, Str.
54). Práve preto často krát vidíme športovcov v reklamných kampaniach, ktoré nemajú so športom nič spoločné (podľa Awada,
2003, Str. 34). Hviezdy zo športovej sféry sú známe veľkej časti
obyvateľstva a sú veľmi populárne.
Pri výbere testimoniálu zo športovej brandže je predovšetkým
dôležité dbať na štyri dôležité funkcie: eyecatcher funkciu, teda
zvýšenú pozornosť, me-too-efekt, teda stotožnenie sa konzumenta s prominentom, product-fit-atribut, teda afinitu prominenta
s produktom a imidžový profil.
Ak testimoniálna reklama Soňa tieto štyri body, môžeme
predpokladať veľmi dobré výsledky. Reklama so športovcami má
dlhú tradíciu, avšak v posledných rokoch prežíva svoj rozkvet.
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Na Slovenku sme v rokoch 2009 a 2010 mohli vidieť tenistku Dominiku Cibulkovú v reklamnej kampani pre Partners Group, spoločnosti poskytujúcej finančné poradenstvo. Podľa informácii denníka Plus 1 deň zarobila tenistka na kampani rovných
33 000 eur.10 Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Partners Group SK podpísala v auguste 2008. V minulosti bola tvárou cestovnej kancelárie, minerálnej vody, tenisových rakiet Völkl a Dunlop, stavebnej sporiteľne, automobilky Alfa Romeo, amerického
Nike, francúzskeho Lacoste. V politickej kampani dala svoju verejnú podporu Ivete Radičovej počas prezidentských volieb a vo
voľbách na predsedu samosprávneho kraja, Pavlovi Frešovi, poslancovi SDKÚ.
Eman Erdélyi, tvrdí, že Cibulková má veľký potenciál. „Firmy dosť sledujú bulvár, aby hviezda, na ktorú stavili, nebola vykreslená negatívne. A ona s bulvárom vie pracovať tak, aby jej
neškodil.“11 Expert hovorí o Cibulkovej prirodzenosti, fotogenickosti, na druhej strane však fakte, že mladá tenistka nemá veľa životných skúseností a jej názory mimo športu sú zrejme málo uveriteľné12 .

10
11

12

Leonard Popovič: Zarába čoraz viac, (http://www.pluska.sk/sport/zaraba-coraz-viac.html), Stav: 22.4.2010
Jaroslav Hinšt, Viktor Kiššimon: Cibulková a reklama? (http://
sport.pravda.sk/cibulkova-a-reklama-je-to-nevyuzity-talent-vraviexpert-p2a-/sk_stenis.asp?c=A090608_012508_sk_stenis_p43) Stav:
22.04.2010
Ibd.
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Obr. č. 22: Dominika Cibulková
pre Partners Group SK

Cibulková však nie je jedinou športovkyňou, ktorej tvár sa
objavuje v reklamnej kampani. Medzi najviac žiadaných patria
lyžiarka Veronika Zuzulová, Marián Hossa či Žigmund Pálffy,
ktorý v jarnom spote mobilného operátora Orange, pre rok 2010,
hrá so skupinou chlapcov hokej. Najmenší, ktorého ostatní ignorujú, sa rozbehne s krikom oproti nim. Chlapci zostanú prekvapene stáť, pretože na ihrisku sa odrazu objaví Pálffy s hokejkou
v ruke. Jeho posolstvo v kampani „som, kto som“ je jasné: „Som
Žigo Pálffy a aj vďaka hokeju viem, že sú momenty, keď oceníte,
že je na vašej strane niekto skutočne silný13“

13
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Stankova, Dáša: Orange pokračuje v kampani „Som kto som“ so Žigmundom Pálffym (http://medialne.etrend.sk/reklama-spravy/orangepokracuje-v-kampani-som-kto-som-so-zigmund-palffym.html) Stav:
22.04.2010
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Obr. č. 23: „Niektoré výhody vám môže dať len ten najsilnejší.“
Žigo Pálffy pre Orange

Reklama so športovými hviezdami sa zdá byť ideálna. Ľudia
ich majú radi aj napriek nepríjemnostiam v ich osobnom živote.
Berú ich ako idoly, ktoré majú nárok na chyby a to dokonca aj na
športovisku.
Pre lyžiarku Veroniku Zuzulovú bol rok 2008 neúspešný. Napriek tomu, sa v roku 2009 rozhodlo, že celá kampaň poisťovne
UNIQA, ktorá športovkyňu finančne podporuje, sa postaví práve
na nej. Poslaním poisťovne je podľa slov PR zamestnancov stáť
pri svojich klientoch v dobrom aj v zlom.
To, že športovcom sa v testimoniálnej reklame prepáči čokoľvek dokazuje aj kampaň na Mercedes triedy A, ktorého tvárou sa
stal v tom čase v osobnom živote nadmieru neúspešný tenista Boris Becker. Bolo to rok potom, ako sa kvôli medializácii jeho mileneckých vzťahov a sexuálnych stykov s prostitútkami rozpadlo
jeho manželstvo, v ktorom mal dve deti. „Silný je ten, kto nerobí chyby. Ešte silnejší je ten, kto sa zo svojich chýb poučí. Trieda
A je tu znova.“ Presne toto je preložený text kampane na model,
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ktorý kvôli jeho nedokonalostiam Mercedes na istý čas stiahol
z trhu. Comeback mal symbolicky predstavovať, že človek i produkt sú nám podobní. Chybní, snažiaci sa, bojujúci - a tak i sympatickí. (podľa Albus, 1999, Str. 164)

Obr. č. 24: Boris Becker pre Mercedes triedy A

Vyzdvihovanie prominentov prostredníctvom reklamy
V testimoniálnej reklame je možné vyzdvihnúť osobu neznámu do pozície osoby známej. Na základe častej propagácie sa
tak môže stať neznámy človek, dokonca i prominentom (podľa
Kriegeskorte, 1999, Str. 120). Na jednej strane sú neznáme osoby
z hľadiska nákladov v reklame výhodnejšie ako osobnosti z politickej, športovej či šoubiznisovej brandže. Na strane druhej, ich
spolupráca sa neviaže na osobné a súkromné úspechy. Zadávatelia sa tak nevystavujú riziku, ktoré so sebou prináša prominentný
testimoniál. Nestratí v budúcnosti prominent podporu a akceptáciu publika? Môžeme očakávať škandál, ktorý sprofanuje značku? Čo kariérne pády či strata mediálnej podpory? Čo ak už nebude pre svojich priaznivcov príkladom? Všetky tieto otázky sú
relevantné (podľa Awada, 2003, Str. 25).
Kreovanie neznámej osoby do testimoniálu prináša so sebou
i výhodu nepoškvrnenej sviežosti a prispôsobivosti k propagova184
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nej značke. Pri silných prominentných osobnostiach môžeme často krát vidieť nedostačujúcu afinitu s produktom. Naviac značka
sa môže ocitnúť v tieni prominenta, ktorý sa s ňou spája (podľa
Paul, 2003, Str. 15).
Dara Rollins je tvárou úspešnej kozmetickej značky AVON
aj športovej značky Adidas. Pri druhej menovanej môžeme konštatovať nekoherentnosť testimoniálu s produktom. Značka Adidas je vnímaná recipientom len periférne, keďže Dara je známa
svojím pozitívnym vzťahom k športu a tancu. Značka Dary Rollins akoby prekryla značku Adidas.
V mnohých prípadoch tak neprichádza k profesionálnemu
zviditeľneniu značky. Do popredia sa dostáva prominent, ktorý je
už aj tak známy (podľa Peymani, 2004, S. 36).
Značky často krát suplujú svojou spoľahlivosťou a vrúcnosťou deficit medziľudskej lásky. Netreba zachádzať do podrobností, mnohí uprednostnia vo svojej hodnotovej hierarchii značkové
oblečenie, drahé auto či byt v elitnej lokalite pred prechádzkou
s deťmi. Kupovať, využívať, používať, vlastniť značku, znamená
zaradiť sa do určitej spoločenskej vrstvy.

Obr. č. 25: Dara Rollins

Ak sa pozrieme na známych, ktorí sa stali známymi až na základe reklamy, dôležitou otázkou zostáva aspekt sympatií a náT. Heribanová: Prominenti v reklame
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klonnosti v cieľovej skupine. Príkladom je rodinka Veselých, ktorá už roky patrí do rodokmeňa Slovenskej sporiteľne. Sériu spotov má na starosti reklamná agentúra Creo/Young&Rubicam.
Spoty väčšinou vytvoril režisér Martin Šulík, ktorý má na konte ceny za filmy Záhrada, Všetko čo mám rád, Orbis Pictus, Krajinka a Slnečný štát.

Obr. č. 26: Slovenská sporiteľňa, vaša banka. Členka rodiny Veselých a jej partner.

Existuje názor, že vďaka kampani na Slovenskú sporiteľňu
sa stala herečka Jana Hubinská všeobecne známou a preto dostala ďalšie pracovné príležitosti. Napríklad členstvo v porote súťaže Slovensko hľadá Superstar II. Keďže sa divák s rodinkou Veselých stretáva už niekoľko rokov, berie ju ako normálnu, existujúcu rodinu. Typ takejto kampane zvýrazňuje aspekty ako sú teplo domova, pochopenie, humor, vynaliezavosť, istota.
Existujú osoby, ktoré sa stali známymi len na základe reklamy. Príkladov je mnoho. Marlboro kovboj, kapitán Iglo, či blon186
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dínka z reklamy T-mobile, ktorá intonuje vetu „Vianoce, šalalala.“ Linda Wagnerová, nazývaná aj „šalala“ dievča, sa len na základe reklamy stala známou osobou, ktorú začali registrovať printové a elektronické médiá. V zahraničí sa často stáva, že na uliciach oslovujú recipienti protagonistov menami z reklamy. Práve tento fakt dokazuje, že kampane výrazne ovplyvňujú život recipientov a ich predstavitelia si dokážu získať vysoký stupeň dôveryhodnosti.
Neznámi známi, majú výhodu, že sú pre zadávateľov lacnejší ako už existujúce celebrity. Pri hviezdach musí klient neustále
počítať s faktom, že skôr či neskôr bude prominent a teda aj značka vystavená bulvárnemu škandálu.
Britská spoločnosť Unilever v roku 1960 netušila, že sa dostane do povedomia státisícov klientov na základe jednej malej objednávky. Guenther Notthof, nemecký amatérsky zápasník, prijal
v roku 1953 ponuku na promovanie čistiaceho prostriedku v nákupných domoch. Keďže dokázal osloviť mnoho nakupujúcich,
oslovila ho firma na spoluprácu. Firma sa rozhodla angažovať
bitkára do kampane, v ktorej sa mal predstaviť ako hrdina vo forme komiksového bôžika, majstra Propera.
Reklamná agentúra mala za úlohu odkomunikovať vlastnosti
ako sú športový duch, efektivita a rýchlosť čistiaceho prostriedku. Sila čistoty bola vyjadrená v reklame hladkou a lesknúcou sa
plešinou, ale aj veľkými robustnými svalmi upratovača Propera. Na koniec, nezabúdali reklamní tvorcovia na silu, ktorá bola
v reklame vyjadrená prostredníctvom veľkých, robustných svalov upratovača Propera.
V reklame sa ukázala aj žena, ktorá akoby čarovným prútikom vyleštila celú domácnosť len vďaka usmievavému, dokonalému majstrovi Properovi. Ten, dosiahol v deväťdesiatich rokoch
kultové postavenie na trhu a jeho tvár zobrazovali tisíce zberateľských výrobkov po celom svete (podľa Herbst, 2003, Str. 129).
Aby sa značka stala jedinečnou, musí sa voči iným značkám
odlíšiť a vymedziť. Identifikačný efekt je dôležitou ingredienciou
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masovej psychológie. Ak sa značka stotožňuje s reklamnou postavou, prichádza k dôvere a k nezameniteľnosti v očiach konzumentov. Práve značky pív, keďže je ich mnoho, majú problém s takzvanou „ubiquitou“, čo znamená zložitosť diferenciácie.
Preto sa producenti piva často krát spoliehajú vo svojich kampaniach na využitie známej osoby.
Ak sa chceme vrátiť k testimoniálnej reklame s neznámymi,
môžeme spomenúť príklad mladého herca Ludwiga Bagina. Tento talentovaný umelec sa práve na základe reklamy na instantnú
polievku stal testimoniálom pôsobiacim v mnohých reklamách a
filmoch. Dokonca svojho času bol moderátorom súťažnej relácie vo verejnoprávnej televízii. Ak by sme rôznorodosť reklamných protagonistov mali kategorizovať, prišli by sme na niekoľko druhov.
Deus ex machina
„Reklamné osoby, ktoré sa zrodili vo vyhrotených konfliktných situáciách z ničoho. Vďaka týmto osobám sa neočakávane
a prudko rozuzlí zápletka deja“ (Bushnell, 2005, Str. 34). Dbajú
o brilantné mediálne výstupy nestranne, nezaujato, neutrálne, nezištne a nezaujato (podľa Hars, 2000, Str. 51) Sú to osoby, ktoré
vnikajú a zasahujú do ľudských osudov a tak sa klasickým spôsobom stávajú záchrancami, v dramaturgii pomenovanými ako
„Deus ex machina“ ( podľa Brandmeyer , 1992, Str. 25).
V reklame na Calgon je to napríklad opravár, ktorý tvrdí, že
nie je sám, kto odporúča prášok bojujúci proti vodnému kameňu. Zachraňuje gazdinku a dáva jej radu nad zlato. V literatúre
je táto kategória definovaná slovami: „V rôznych starých gréckych tragédiách sa takáto zápletka krátko pred katastrofou vyrieši mocenským ortieľom z hora. Tak je „Deus ex machina“ javom, osobou alebo neidentifikovateľnou silou, spôsobujúcou vyriešenie konfliktu v izolácii každodenného života.“ (Brandmeyer, 1992, Str. 25)
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Experti
Experti, odborníci a špecialisti v daných oblastiach spadajú
v testimoniálnej reklame do kategórie dočasne prominentných.
Ich popularita sa odvoláva na štatút kompetentnosti. Keďže sa
publikum sústredí len na ich odbornú činnosť, neprichádza ku
kompromitácii ich osoby negatívnymi aspektmi zo súkromného
života. To potvrdzuje stomatológ Dr. Best, v súkromnom živote
taktiež zubár, ktorý sa stáva na základe dlhodobej reklamnej kampane dôveryhodnou a uznávanou osobou.
Signifikantné výhody sa odzrkadľujú až pri používaní zubnej
kefky a tak sa protagonista neštíti pritlačiť štetinky zubnej kefky
na povrch zrelej paradajky. Touto stratégiou sa podarilo značke
Dr. Best zaujať, počínajúc rokom 1988 až do roku 1993, vedúce
postavenie na trhu (podľa Michael, 2002, Str. 44).
Nielen v medicínskej sfére, je viac ako vhodné použiť na reklamnú kampaň, experta. V kampaniach s počítačovými sieťami
a technológiami sa ukazuje, že odborníci sú mnohonásobne dôveryhodnejší, ako známe tváre. Zväčša sa konzument chová ako
laik a práve v reklame na technické produkty hľadá hlavne odborníka, ktorému by mohol dôverovať (podľa Sadowski, 2007,
Str. 102). Ak expertovi, propagujúcemu produkt, konzument uverí, veľmi rýchlo a impulzívne sa nechá ovplyvniť a zmení preferovanú značku (podľa Haase, 2000, Str. 57).
Učitelia
Takzvaní edukátori sú prítomní najmä v reklamách, v ktorých
sa konzument dozvedá niečo nové.
Na Slovensku je tento druh reklamy nie veľmi využívaný,
v zahraničí je realizovaný najmä v spotoch poukazujúcich na šetrnosť či výhody rôznych značiek. Jednoduché, logické a však často krát nepomenované a nezodpovedané otázky sa tak stávajú témou reklamy, v ktorej protagonista na báze nevtieravého apelu na
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konzumenta perzualizuje posolstvá zadávateľa.
Príkladom na tento druh testimoniálnej reklamy je muž z kampane na Persil, ktorý sa venuje dôležitosti hospodárenia s vodou
a pracími prostriedkami. Tento muž prichádza vždy s novými argumentmi a experimentmi, v ktorých deklaruje dôležitosť šetrného zaobchádzania prášku s prádlom. „S Persilom zostane vaše
oblečenie dlhodobo ako nové.“ (Springinsfield, 2005, Str. 35)
Tento druh reklamy sa využíva najmä pri produktoch s hygienickými a čistiacimi výrobkami.
Vzory
V protiklade k edukátorom stoja reklamy, ktoré vyjadrujú určitý životný štýl. Reprezentujú špecifické hodnoty a vlastnosti.
Marlboro muž bojuje za slobodu kovbojov, žena umývajúca
okno v reklame na Ciff, stelesňuje čistotu a upravenosť, dievča
v reklame na mlieko, vitalitu a životnú silu. Vzory sa snažia priblížiť konzumentom typický, ideálny spôsob života, aký dosiahnu, ak budú používať resp. kupovať daný produkt.
V reklame na mlieko, ktorá prebieha už niekoľko rokov na
Slovensku, vidíme dievča pijúce mlieko. Zdoláva každú prekážku. Na bicykli ide do kopca rýchlejšie ako autá, v práci je pohotovejšia ako kolegovia, v osobnom živote je úspešná a milovaná. Kampaň so sloganom „Chcem byť zdravá, preto pijem mlieko!“ je financovaná z fondov Európskej únie, z Ministerstva pôdohospodárstva SR a Mliečneho fondu. Napriek tomu, že modelka resp. herečka je sympatická, krásna a svojím vyžarovaním výnimočná, len málo ľudí reklamu registruje.
V tejto súvislosti sa dá predpokladať, že kampaň „Got milk?“
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s nadnárodnými prominentmi je oveľa úspešnejšia, najmä
kvôli známemu obsadeniu a vzbudeniu pozornosti14.

Obr. č. 27: Kampaň „Objav mlieko“

„Život bez mlieka si neviem predstaviť. Viem, že obsahuje
veľa výživných látok a vápnik, ktorý ma chráni pred osteoporózou. Vďaka mlieku sa cítim zdravá, krásna a plná energie. Tak
preto ho pijem každý deň.“

14

Medzi inými boli tváre kampane „Got milk? “ Andie MacDowell, Elizabeth Hurley, David Beckham, Kate Moss, Jennifer Love Hewitt, Isabella Rossellini, Naomi Campbell, Tyra Banks, Usher, Whoopi Goldberg, Joss Stone, Beyoncé Knowles, Sasha Cohen, Rihanna a stovky (!)
ďaľších.
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Obr. č. 28: Angelina Jolie pre Got milk?

Obr. č. 29: Erik z americkej realitnej show „the biggest loser“
v kampani pre „Got milk?“

Erikova spoveď: „ Stratil som viac než dosť, ale ešte viac som
získal. Napríklad to, že teraz už viem, ako dôležité je piť mlieko.
Štúdie ukazujú, že pitie nízkotučného a polotučného mlieka pomáha telu k harmónii a vyváženosti. You can learn a lot from a loser. Od niekoho čo niečo stratil, /váhu/ sa môžete veľa naučiť!
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Obr. č. 30: Jennifer Hudson. „Úspešná na koncertoch aj ako mama.
Je to vôbec možné? Vďaka mlieku, áno.“

Obr. č. 31: „Počas rokov tínedžera môžeš vyrásť o 15 percent bližšie k nebu.
Chceš hrať?“ Kevin Garnett z Minnesota Timberwolves
pred objektívom fotografa Davida LaChapella.
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Obr. č. 32: „Milk your diet“ Zmliečni svoju diétu! Mlieko pomáha schudnúť a byť fit.
Tvrdí medzi inými reklamná ikona, modelka Heidy Klum.

Škriatkovia
Umelo vytvorené osobnosti, ktoré sa správajú rozprávkovo
dôveryhodne. (podľa Michael, 2002, Str. 41). V reklame na minerálnu vodu Rajec sú to lesné zvieratká, v kampani na čokoládu Orion, pôsobivé figúrky žijúce v čokoládovo dokonalom svete, v reklame na Milku rozprávajúca krava a handrkujúce sa svište, v kampani na pneumatiky mišelínovia.
Tieto reklamné postavy zobrazujú priania a predstavy, ktoré
konzument vníma. V animistickom význame sa konzument stretáva s poslami nepoškvrneného, prirodzeného a autentického sveta. „Veci, ktoré sú v reálnom živote mĺkve, v svete reklamy ožívajú. S vytvorenými postavami sa stotožňujeme. Všedný život sa
mení na povznášajúcu chvíľu, ktorá sa k nám priblíži kúpou produktu.“ (Brandmeyer, 1992, Str. 25)
Mnohé príklady ukazujú ako úspešná môže byť reklama s takýmito symbolickými postavami. Z desiatok spomeňme aspoň
ľadového medveďa z kampane pre Coca-Colu, alebo maskota nadácie „hodina deťom“, žltého nadrozmerného Huga.
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Metódy na vyhodnotenie prominentov
Reklamné agentúry a zadávatelia reklamy vždy znova a znova
stoja pred otázkou správneho výberu prominenta pre odkomunikovanie reklamného posolstva. Každá reklama s hviezdnym obsadením musí byť podrobená prísnemu hodnoteniu.
V Amerike, Anglicku a v Nemecku je využitie profesionálnej
reklamnej agentúry nevyhnutnosťou. Prax totiž ukázala, že manažéri v oblasti marketingu zastupujúci jednotlivé spoločnosti nemajú dostatočné skúsenosti. Ich rozhodnutia na základe sympatií,
bez vypracovania dôkladnej analýzy, v marketingovej komunikácii zlyhali (podľa Awada, 2003, Str. 38).
V roku 2000 sa v Nemecku konal výskum, v ktorom bolo
oslovených 100 najlepších a najprosperujúcejších reklamných
agentúr. Dôvod tejto štúdie bola snaha reklamných expertov poukázať na relevantné kritéria efektívneho budovania značky na základe využitia testimoniálov. Výsledky výskumu potvrdili, že pri
výbere testimoniálu je najdôležitejším faktorom identifikácia celebrity so značkou. Druhé miesto obsadil aspekt verejného imidžu a faktor dôveryhodnosti (podľa Grünhagen , 2001, Str. 37)15.
Práve faktor dôveryhodnosti je mimoriadne dôležitý. Celebrita propagovanú značku nie len pozitívne hodnotí, ale ju i využíva v súkromí. Čo to znamená? Konzument musí byť presvedčený, že slogan, headline, posolstvo, ktoré je komunikované, sa
reálne zhoduje so životným štýlom úspešnej a uznávanej osoby.
Napriek tomu, že Paviel Rochnyak, ukrajinský kaderník žijúci na Slovensku, nereprezentuje spomínanú skupinu „uznávaných“, jeho tvár a imidž sa ukázal pri propagovaní luxusného
prosecca ako vyhovujúci.
Rovnako úspešná bola aj kampaň na pupočníkovú krv, ktorú propagovala herečka, dvojnásobná matka Bibiána Ondrejková. Imidž Bibiány ako matky, edukátorky či moralistky bol posil15

Vgl. Grünhagen, J. (Bekanntheit ist nicht alles – eine Expertenbefragung, 2001), s. 36.
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nený aj detskou knihou rozprávky o dievčinke Julke, ktorú vydala v roku 2007.
Medzi faktormi, ktoré sa objavili vo výskume, boli aj hodnoty
ako prestíž, úspech, charakter, produktová afinita či medzinárodnosť. (podľa Grünhagen , 2001, Str. 32).

Zdroj: Grünhagen, J. (Bekanntheit ist nicht alles – eine
Expertenbefragung, 2001), Str. 37, (kvôli prekladu ľahko modifikované)

Podľa Judith Grünhagenovej existujú štyri centrálne faktory,
ktoré sú pri výbere vhodného testimoniálu smerodajné a rozhodujúce. Na minimalizovanie eventuálnych rizík, by sme sa mali sústrediť na detailnú koncepciu kampane vychádzajúcu zo SWOT
analýzy celebrity.
V reklame s prominentmi prebieha vždy transfer imidžu medzi produktom a celebritou. Príbuzenstvo značky a cieľovej skupiny stojí v popredí. Neskôr kladieme dôraz na faktory ako sú
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kompetencia pre danú produktovú oblasť, hodnovernosť reklamného nasadenia, sympatia, autorita resp. prestíž.

Zdroj: Grünhagen, J. (Bekanntheit ist nicht alles – eine
Expertenbefragung, 2001), Str. 37 (kvôli prekladu ľahko modifikované)

Z dôvodov nepredvídateľných vývojových rizík v osobnom
či pracovnom živote prominenta je odporúčaný niekoľko úrovňový proces rozhodovania sa. To znamená, že faktory pôsobenia,
vplyvu, dopadu a personalizácie produktu, by sa mali veľmi dôsledne analyzovať pred začiatkom kampane. Dôležitý je aj individuálny obraz prominentnej osobnosti, nehovoriac o vyhodnotení a plánovaní dopadu na cieľovú skupinu (podľa Grünhagen ,
2001, Str. 37).
Iba kombináciou viacerých nástrojov na meranie efektivity,
môžeme očakávať optimálne výsledky.
Stupeň povedomia verejnej osoby
Pri výbere vhodnej celebrity, je jedným z najvýznamnejších
aspektov, stupeň známosti daného prominenta medzi konzumentmi (podľa Awada, 2003, Str. 39). Pre úspešnú spoluprácu je silná
a dôveryhodná mediálna prezentácia základným predpokladom
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úspechu. Práve toto spojenie testimoniálu so značkou garantuje
jej využitie v budúcnosti (podľa Olsson, 2007, Str. 33). Podľa Irvinga Reina môžeme rozdeliť stupeň povedomia testimoniálov u
recipientov v zobrazení klasickej pyramídy.

Zdroj: Rein, Irving: High Visibility. The Making and Marketing of Professionals into Celebrities.
Miami 1997, Str. 93 ff.)
kvôli prekladu ľahko modifikované

Hierarchia pyramídy začína medzinárodnými testimoniálmi, teda prominentnými osobami, ktoré pozná celý svet. Do najvyššej kategórie tak môžeme zaradiť osoby zo šoubiznisu, vedy,
športu či iných odvetví, ktoré sú nadnárodne známe a uznávané.
Do tejto skupiny patrí mnoho prominentov, medzi najobsadzovanejšie sa zaraďujú športovci ako David Beckham, Roger Federer
a Boris Becker. Donedávna bol na špici tejto kategórie kráľ reklamy, golfista Tiger Woods. Jeho pádu sa budeme venovať podrobnejšie v kapitole „flops of celebrity marketing“, teda mediálnych
zánikoch veľkých prominentov.
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Títo prominenti sa objavujú na vrchole pyramídy hlavne v oblasti kozmetiky a módy. Firma L´oreal už roky komunikuje vetou
„Vy za to stojíte“ s oslňujúcim úsmevom osobností ako sú Andie MacDowell, Claudia Schiffer, Natalia Imbruglia a iné.
Madonna šokuje dokonalou tvárou a ešte dokonalejším telom
v reklamnej kampani pre Louis Vuitton. O niekoľko mesiacov neskôr stojí pred objektívom Stevna Kleina pre módnu značku Dolce & Gabbanna.

Obr. č. 33: a 34: Madonna pre Dolce and Gabanna jar/leto 2010
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Pepsi angažuje kontroverznú Britney Spears, Coca Cola odpovedá s Christinou Aguilerou. Nadnárodné hviezdy, ktoré ešte
neparticipovali na reklamnej kampani azda ani neexistujú. Všetci
vedia, že byť tvárou silnej značky dvíha ich vlastnú značku.
Pri analýze pyramídy, ktorá rozdeľuje testimoniálnu skupinu na päť kategórii, zostáva otázne, čo autorka tejto klasifikácie
rozumela pod pojmom neviditeľné testimoniály, ktoré sa nachádzajú na samotnom konci rebríčka. Autorka vysvetľuje túto skupinu ako fundament tých prominentov, ktorí sa na ňu neodmysliteľne viažu a nasledujú ich vízie. Neviditeľný testimoniál sú lokálné, nemedializované osoby, ktoré sú v geografickej oblasti lokálne uznávané. A však v každej spoločnosti, existuje ďalšia unikátna pyramída s osobami, ktoré sú v danom priestore známi. Do
regionálne skupiny patria napríklad moderátori v rádiách, ktorí
sú známi len v niektorých skupinách populácie. Nad nimi sa nachádzajú národné celebrity, ktorých meno je známe celoplošne.
Na Slovensku sú to moderátori Adela Banášová, Martin Pico
Rausch, Marianna Ďurianová, Zlatica Puškárová alebo spevák
Patrik Vrbovský, známy ako Rytmus. Do skupiny národných prominentov patria vrcholoví športovci, politici, speváci, herci a verejné osoby v iných odvetviach. O poschodie vyššie figurujú už
len spomínaní medzinárodní, nadnárodní prominenti, ktorí sú
známi minimálne v troch krajinách (podľa Awada, 2003, Str. 39).
Tieto osoby sú podľa Birgity Petersovej dvakrát tak známe
ako ľudia, s ktorými sa poznáme v osobnom živote. Do tejto skupiny nepatria podľa Petersovej členovia rodiny a najbližší priatelia. A tak vie priemerne informovaný recipient o Angeline Jolie
či Madonne viac, ako o kolegyni z vedľajšieho oddelenia (podľa
Peters, 1996, Str. 27).
Vďaka stále väčšej informovanosti je možné vytvoriť si dokonalý obraz aj o osobách, ktoré sa stali na základe ich kompetentnosti či medializácie časťou našej reality. Spomenúť môžeme náboženské autority a politikov (podľa Awada, 2003, Str. 40).
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Prominenti sa v zásade rozdeľujú na dve skupiny. Do triedy úspešných patria tí, ktorí sú konzumentom na očiach. Mediálna prezencia je tak neodmysliteľnou súčasťou merania úspešnosti testimoniálnej reklamy (podľa Olsson, 2007, Str. 33).
IMAS merítko prominenta
Merítko prominentnej konzistencie, takzvaný promimeter, bol
vyvinutý v roku 1972 na ústave pre výskum trhu IMAS v Mníchove. Promimeter má za úlohu vyhodnotiť predovšetkým reklamnú hodnotu prominenta ako testimoniálu v marketingu. Na
základe výsledkov merania môže zadávateľ i reklamná agentúra
odhadnúť stupeň prominencie a osobného imidžu celebrity v komunikácii s cieľovou skupinou a v akej miere sa dá očakávať reklamný úspech značky.
Každý mesiac sa na mníchovskom inštitúte pre výskum trhu
zisťujú aktuálne rebríčky prominentnej prezencie v sekvenciách
uznania a popularity. Realizácia výskumu prebieha formou reprezentatívnych dotazníkových rozhovorov, ktoré sa realizujú osobne (face to face). Vzorka respondentov je širokospektrálna, minimálna veková hranica je dovŕšený sedemnásty rok života. Pri meraní sú odprezentovaní ôsmi prominenti na farebných fotografiách a prostredníctvom vzorky tisícich respondentov sa kreuje obraz každého prominenta.
Dotazník obsahuje medzi iným aj otázky o vizuálnej stránke prominenta, o intenzite povedomia osobného života, priradenia účesu, obrázku k udalosti. Obsiahnuté sú aj asociácie spájané s charakteristickými črtami či výškou stupňa sympatií. Okrem
iného v štúdii respondent priraďuje prominenta k štrnástim produktovým kategóriám.
V súčasnosti sú k dispozícii podrobné hodnotenia 150 moderátorov, viac ako 350 hercov, 130 športovcov, viac ako 220 spevákov a hudobníkov a približne 25 modeliek. Záujemcovia o obsadenie celebrity do svojej reklamnej kampane môžu kedykoľvek
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siahnuť po široko spektrálnych analýzach, ktoré im pomáhajú pri
úspešnom výbere. Reklamné agentúry a zadávatelia však môžu
presnejšie modelovať svoje požiadavky ako je zistenie špecifických záujmov cieľovej skupiny, využívanie produktu, reklamnú
afinitu, vernosť konzumenta k značke a celebrite16.
V odbornom časopise „Planung und Analyse für Marktforschung und Marketing“ vyšiel náhľad výsledkov ústavu pre výskum trhu IMAS. Vďaka promimetru boli tak v Európe po prvý
krát zverejnené dôležité dáta pre výber prominentných reklamných testimoniálov.
Skúmali sa hlavne tieto faktory:
• vizuálna popularita prominenta, kritérium rýchleho priradenia, súvisiace s účinkom zvýšenej pozornosti,
• „me-too“ efekt resp. stupeň sympatie s hviezdou ako predpoklad na kúpu produktu,
• subjektívna reklamná inklinácia, čo znamená link medzi produktom a celebritou, ktorá sa k značke najviac hodí,
• imidžový profil, vlastnosti a atribúty, ktoré sú známej osobe
pripisované.
V prípade veľkých a známych značiek výskum sa sústreďuje hlavne na kompatibilitu osobného imidžu celebrity s marketingovou stratégiou firmy. Keďže pri podcenení tohto aspektu by
mohlo prísť k strate dôvery konzumenta.
Pri menej známych značkách sa produkt podriaďuje imidžu
známej osobnosti. Pri produktoch, ktoré sú skôr uniformné preferenciu získavajú hviezdne stálice. „Zábavné“ produkty pre mladých inklinujú ku kreatívnym a humorom obdareným osobnostiam zo sveta šoubiznisu (podľa Kirschhofer , 2001, Str. 31).
Semiometrické výberové spracovanie
Tak ako IMAS promimeter, tak aj semiometria ponúka v hľa16
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daní vhodného testimoniálu veľké možnosti. V tomto prípade sa
jedná o najnovšiu metódu, ktorá sa orientuje na znakovo-teoretické a kognitívno-psychologické poznatky. (podľa Petras/ Samland,
2001, Str. 23).
V oblasti semiometrie sa skúma jednotlivá hierarchia hodnôt špecifických cieľových skupín. Tieto sú totiž veľmi rôznorodé a nedajú sa v medziach sociodemografických charakteristík
bežne popísať a analyzovať. Znamená to, že nastavenia a očakávané chovanie osôb toho istého veku, vzdelania a príjmu, bývajú
v mnohých prípadoch celkom odlišné. Vychádzajúc z tohto faktu je viac než pravdepodobné, že správanie danej vzorky pri kúpe
produktu či služby, je iné ako očakávame. Cieľom semiometrie
je vyjadrenie takzvaného hodnotového kozma v rozhraní každého respondenta.17
Východiskový bod predstavuje základný predpoklad, že predstava o hodnotách jedinca a špecifické unikátne chovanie ľudí
môže byť ovplyvnené najmä vyjadrením a subjektívnym ponímaním pojmov ako sú „vlasť“, „hrdosť“ či „matka“. Semiotika, ako
náuka o význame znakov, sa v tomto prípade zlieva v semiometrickej analýze so štatistikou. Výsledkom sa stáva semiometrický
model, semanticko-priestorové zoskupenie, ktoré obsahuje 210
pojmov (podľa Böhling, 2004, Str. 588).
Semiometria tak určuje hlavné východiskové postoje a predstavy danej cieľovej skupiny. Osobné preferencie, inštinktívne
chovanie, rebríčky morálnych hodnôt sa kreujú pomocou otázok
reflektujúcich inklináciu k 210 tim slovám, ktoré sú hodnotené na
škále od „veľmi príjemné“ až po „veľmi nepríjemné“. Jednotlivé
výsledky sú komprimované multifaktorovými analýzami, ktoré
sú interpretované formou semiometrického basismappingu. Toto
slovné spojenie by sme mohli voľne preložiť, ako základný náčrt
náchylnosti jednotlivca, v našom prípade potencionálneho konzumenta.18
17
18

www.tns-emnid.de Stav: 22.04.2010
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Počas spomínaného basismappingu, môže byť vytvorený semiometrický profil ľubovoľnej cieľovej skupiny. „Podcenené“
a „nadcenené“ pojmy, sú neskôr zdôraznené v náčrte respondenta. Špecifické rebríčky hodnôt cieľovej skupiny sú zobrazené práve na základe nadcenených slov (podľa Awada, 2003, Str. 42).
Aby sme výsledky takéhoto výskumu prezentovali na transparentnej báze, môžeme porovnávať s mappingom podľa semiometrického modelu, ktorý bol realizovaný pre náhľad hodnôt a
postavenia klasického konzumenta obchodných domov Adler a
Takko.
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Porovnanie hodnotových rebríčkov nakupujúcich v sietiach Adler a Takko
(podľa Schimansky, Alexander, 2004, Str. 590)

Táto ukážka identifikuje podľa semiometrického modelu, nakupujúcich dvoch obchodných domov. Je to porovnávanie morálnej hierarchie konzumenta módnej predajne Adler a Takko, pri
ktorej je jasne viditeľné, že Adlo klienti smerujú skôr k uvedomelosti a serióznosti, zatiaľ čo Takko nakupujúci vnímajú ťažisko v socializácii a životnej radosti.
Semiometria je zmysluplný doplnok pri hľadaní odpovede,
na otázku, ktorá prominentná osoba osloví čo najlepšie identifikovanú cieľovú skupinu. Výsledky sa sústreďujú hlavne na aspekt psychologický resp. emocionálny. Práve tieto indikátory sú
vo voľbe značky či preferencie najdôležitejšie19.
19

http://www.mediaundmarketing.de/news/mediaticker/content/01639/
news_ticker.php3./ Stav: 22.04.2010
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Promicheck
Sprostredkovateľské agentúry, ako napríklad v roku 1999
vzniknutá spoločnosť Promikativ s.r.o v Aschaffenburgu, ponúkajú analýzy prominentov, ale aj kompetentné poradenstvo pri
hľadaní celebrity vhodnej na reklamnú kampaň.
Reklamné agentúry a firmy môžu využiť databázu s viac ako
900 medzinárodnými a národnými prominentmi (stav koniec
roku 2009), ktorí sú hodnotení na základe semiometrie a TNS Infratesta (predtým TNS Emnid). Vďaka kvalifikovaným pracovníkom v podobných sprostredkovateľských agentúrach je pozornosť zameraná predovšetkým na hore spomínané kritéria.20
Neodmysliteľné sú odpovede na otázky (podľa Olsson, 2007,
Str. 34):
Zhodujú sa hodnoty popularity (eyecatcher funkcia) a sympatie respondentov s celebritou?
• Zhodujú sa stanovené ciele vo vzťahu k zisku, cez spojenie
produktu resp. služby s verejným obrazom prominenta?
• Ako sa toto spojenie odzrkadlí na vývoji značky?
• Sú sympatie cieľovej skupiny dostatočné na to, aby bola značka úspešnejšia, aj keď mnohým bude celebrita nesympatická
a preto prestanú značku vyhľadávať?
• Ak celebrita momentálne po všetkých stránkach vyhovuje
smerovaniu a profilu značky, môžeme odhadnúť vývoj v osobnom či pracovnom živote prominenta?
• Aká je pravdepodobnosť zníženia popularity celebrity?
• Existuje všeobecný identifikačný potenciál z dlhodobého hľadiska, medzi prominentom a značkou, ktorý asociatívne hovorí v prospech spoločnej totožnosti?
• Môžeme predpokladať aktuálnu, dlhodobú a konštantnú mediálnu prezentáciu prominenta?
• Prekrýva sa táto medializácia s požiadavkami zadávateľa,
alebo ide o bulvárne správy, ktoré môžu značke ublížiť?
20
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Práve na základe spolupráce sprostredkovateľských agentúr a
inštitútov na výskum trhu sa záujemca dostane k dôležitým výsledkom z výskumu. Čím je väčšia zhoda osobných hodnotových
predpokladov cieľovej skupiny so značkou alebo prominentom,
tým väčšia je pravdepodobnosť, že produkt bude spojením značky s tvárou prominenta úspešnejší a samotný testimoniál bude akceptovaný.
Najvhodnejšími nástrojmi na vyhodnotenie vhodnej osobnosti sú nestranné, nezaujaté, objektívne a neutrálne osoby.
Spoločnosť Promikativ neanalyzuje prominenta v zmysle individuality, ale vníma známu osobnosť ako materiál vhodný na
reklamnú kampaň. Promicheck sprostredkováva nepriamu koreláciu medzi značkou a prominentom, ukazuje momentálny stav a
koncentruje sa na stanovené marketingové ciele.21 Screening cieľovej skupiny sa realizuje na báze popularity a sympatií prominenta.22
Inštitút prieskumu trhu TNS-Emnid uskutočňuje každoročne
test, v ktorom sú stovky prominentov spájaní s približne 450timi
značkami. V tomto teste recipienti prisudzujú asociačne jednu
známu osobnosť k piatim značkám, ktoré ju najlepšie vystihujú.
Sústreďujú sa na tri hlavné ukazovatele: postoj k značke, všeobecné využitie značky celebritou, komunikácia firmy a komunikácia samotnej celebrity. Na základe týchto troch kritérií sa vypracuje marketingové oslovenie pre aktuálnych a potencionálnych zákazníkov (podľa Böhling, 2004, Str. 591).
Obe cieľové skupiny, značka aj celebrita, sa môžu znázorniť
v sematicko- pozicionovanom priestore. Práve preto využívajú
sprostredkovateľské agentúry semiometrickú metódu, v ktorej
ako už bolo spomínané, vyjadrujú recipienti vzťah k dvesto desiatim pojmom zo stredoeurópskeho jazykového základu. Výrazy vychádzajú z pomenovaní objektov, vlastností, činností, pocitov a kultúrnych tradícií (podľa Petras/ Samland, 2001, Str. 23).
21
22

www.promikativ.de.
Ibd.
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„Základný predpoklad je , že naše zážitky, vedomosti a činnosti korešpondujú s našimi rétorickými schopnosťami. Každý
pojem je spojený so subjektívnou, empirickou predstavou, ktorá obsahuje kognitívne a citové komponenty“ (Petras/ Samland,
2001, Str. 23). Na osy hodnôt sa vyjadruje orientácia prominenta a cieľovej skupiny. Na jednej osy vidieť životný optimizmus
a pojem povinnosti, na druhej sa objavujú termíny socializácie a
individuality. Toto nastavenie vytvára základ pre fázy plánovania
a komunikácie značky. Čím je väčšia zhoda vnútorných hodnôt
cieľovej skupiny so značkou, tým je väčšia pravdepodobnosť, že
bude kampaň v cieľovej skupine prijatá.
Vyhodnotenie efektivity
Po výbere testimoniálu by malo nasledovať vždy vyhodnotenie efektivity prominentnej osoby v reklame. Agentúry v zahraničí sa tak snažia na základe reakcií recipientov vyhodnotiť eventuálne nedostatky pred spustením reklamnej kampane.
Tieto meracie procesy stanovujú odpovede na potenciál komunikačnej výkonnosti, presvedčivosti a hodnovernosti testimoniálov.
Veľmi významným faktorom je najmä zapamätateľnosť korelácie prominenta so značkou. Skúma sa hlavne reakcia recipientov aj po niekoľkých dňoch po vzhliadnutí reklamného spotu. Pri
pretestingu sa kladie dôraz na tieto otázky:
•
•
•
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bolo niekoľko minút po vzhliadnutí vizuálu resp. reklamného
spotu možné identifikovať menom i priezviskom celebritu, ktorá produkt propagovala?
ak udáme meno značky, dokáže recipient v krátkej dobe priradiť správny testimoniál z desiatich alternatív podobného
veku, výzoru a charakterových čŕt?
Ak sú zodpovedané tieto dve základné otázky, znamená to, že
výber testimoniálu prebehol korektne, keďže divák resp. čitaREKLAMA 10

teľ jednoznačne spája značku s tvárou a toto spojenie je natoľko silné, že ho nevníma, len ako periférnu informáciu.
Ak recipienti spájajú prominenta s iným produktom, reklamná kampaň by sa mala prepracovať a účinkovanie známej osoby by sa malo prehodnotiť. Ak testujúci dokážu zreprodukovať
meno produktu aj hlavnú líniu kampane, ale nevedia si spomenúť
na meno celebrity, znamená to, že participácia prominenta neposilňuje meno značky. Efektívnym riešením je osloviť iného prominenta ako tvár kampane (podľa Schöning, 2002, Str. 40).
Moduly na vyhodnotenie konštantnosti celebrít
Na základe výberu a nasadenia reklamy s prominentnou osobou, je potrebné aby sa dbalo na dlhodobý aktualizačný moment
(podľa Olsson, 2007, Str. 31). Keďže trvanlivosť je popri dôveryhodnosti najdôležitejším kritériom úspechu, je isté, že celebrity a lá „vínne mušky“ nie sú najvhodnejším testimoniálnym materiálom. Ich sláva a vplyv sú krátkodobé. Tieto rýchlokvasené
celebrity nie sú schopné z dlhodobého hľadiska presvedčiť konzumentov, aby kupovali nimi propagovaný produkt (podľa Paul,
2003, Str. 14).
Imidž a sympatie prominenta sú ovplyvňované jeho osobnosťou. Vďaka mediálnej vytrvalosti je možné predpokladať garanciu aktualizácie a presadzovanie aktívneho pôsobenia na kupujúcich. Najväčším úspechom v partnerstve medzi zadávateľom
a prominentom je symbióza medzi značkou, tvárou kampane
a konzumentom (podľa Olsson, 2007, Str. 33)
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Hierarchia osobnosti ako testimoniálu (podľa Olsson,
Prominente in der Werbung – ein Leitfaden, 2007)

Mimoriadne dôležitou je samotná osobnosť prominenta, ktorá by mala pôsobiť veľmi autenticky. Ak prominent dokáže svojou komunikáciou osloviť široký okruh recipientov, značka získava významnú pridanú hodnotu.

Hierarchia úspechu osobnosti ako testimoniálu (podľa Olsson,
Prominente in der Werbung – ein Leitfaden, 2007)

Popularita bola, je a vždy bude, stimulovaná aktuálnymi a
konštantnými úspechmi celebrity. Ich garancia zabezpečuje silu
osobnosti a jej široko spektrálne hodnoty.
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Hierarchia konštantnej mediálnej prítomnosti testimoniálu
(podľa Olsson, Prominente in der Werbung – ein Leitfaden, 2007)

Prezencia všetkých dôležitých médií slúži ako prenos testimoniálneho odkazu.
Šance prominentnej reklamy
Prominenti, ako tváre značiek, nezvyšujú len pozornosť recipienta, ale vďaka ich vlastnostiam a príbehom prenášajú svoju karmu na produkt resp. firmu. Inštitút na prieskum trhu IMAS
potvrdil, že reklama s prominentmi vykazuje 18 percentne vyššiu
zapamätateľnosť, ako reklama s neznámym hercom (podľa Albus, 1999, Str. 202).
Podľa výsledkov prieskumov z roku 2004, v ktorom bolo oslovených 202 marketingových odborníkov z najvplyvnejších reklamných firiem v Nemecku, 64 percent oslovených vidí silu prominentnej reklamy v pozitívnom imidžovom prenose úspechov
prominenta na značku, 35 percent recipientov je presvedčených,
že na základe spojenia prominenta so značkou vzniká ľahko zapamätateľná komunikácia, ktorá kupujúceho výrazne ovplyvňuje pri výbere. 24 percent udáva, že ak je značka reprezentovaná
obľúbenou osobnosťou z mediálnej sféry, produkt sa dostáva na
prvé miesto pri výbere sortimentu (podľa Engel, 2001, Str. 77).
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Zapojenie prominenta ako eyecatchera spôsobuje nielen zvýšenie pozornosti, ale aj zafixovanie informácií do podvedomia recipienta. Z 1000 televíznych spotov, približne 40 percent je priemerne zapamätateľných. Ak v spote dominuje známa osoba, stúpa zapamätateľnosť na 67 percent, čo je v porovnaní s 57 percentami eroticky ladených reklamných spotov silný argument, že
promireklama je veľmi efektívna.
10. Riziká prominentnej reklamy
Veľký problém v reklamnej komunikácii nastáva, keď prominentná osobnosť sa dostáva do centra mediálneho škandálu. Ten
ohrozuje nielen promovaný produkt ale aj samotný imidž firmu.
Ak sa život prominenta dostane do nepriaznivej situácie, dostáva
sa do ohrozenia aj značka. Pri takejto strate dôvery, konzument
môže prejsť automaticky ku konkurencii.
Najväčším problémom testimoniálu je morálne zlyhanie ako
je krádež, podvod, dlhodobá nevera, nehoda či vražda. Sympatický a mimoriadne úspešný golfista Tiger Woods zažil nielen odvrhnutie rodinou, priateľmi, ale aj verejnosťou. Po zverejnení
jeho sexuálnych vzťahov a následnou extrémnou medializáciou
jeho nevery, sponzori, reklamné spoločnosti aj nadnárodné koncerny okamžite vypovedali Woodsovi reklamné zmluvy.
Medzi prvými sa od celebrity dištancovali podnikateľské poradenstvo Accenture a firma na holiace strojčeky Gillette. Podľa
šéfa Nike, Phila Knighta, Tiger Woods skončil. „Tiger je testimoniál. Testimoniál je človek, ktorý dostáva kopce prachov, pretože stelesňuje sen kupujúcich. Woods nepodviedol len svoju manželku. Podviedol všetkých, ktorí kupovali produkty, ktoré propagoval“23.
Firma Audi, ktorá požičala bývalému moderátorovi televízie
Markíza, Rasťovi Žitnému auto, po jeho tragickej havárii prehod23
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notila svoju mediálnu politiku. Podľa novinárky Kristíny Dugovičovej z Plus 7 dní, smrť nevinného chlapca značke rozhodne
neprospela24.
Niekoľko mesiacov po tom, ako Harry Wijnvoord zázračne
schudol vďaka diéte a produktom Slim Fast, sa jeho váha skoro
zdvojnásobila. Reakcia konzumentov bola pochopiteľne odmietavá, pretože predpokladali po kúre silný jojo efekt.
V prípade športovcov sú v komunikácii najnebezpečnejšie dopingové škandály a privátne i profesionálne prehry. Ak je športovec dlhodobo neúspešný, jeho zlé výsledky sa prenášajú aj na
hodnotu produktu. Značky sú ohrozované odchodmi od tehotných
manželiek, neverami s prostitútkami, fyzickým násilím a kokaínovými škandálmi.
Záujem o testimoniál neznamená vždy aj bezprostredný záujem o značku. Stáva sa, že prominent zatieni značku svojou prítomnosťou a robí reklamu sám sebe. Takisto sa stáva, že recipienti identifikujú testimoniál s konkurenčnou značkou a tak prichádza k istej reklamnej krivde (podľa Schimansky, 2004, S. 592).
Veľkým nebezpečenstvom je aj takzvaný polyagitátor. Polyfunkční reklamní nositelia sú prominenti, ktorí v krátkom čase
propagujú niekoľko značiek naraz. Najsilnejšia kampaň strhne na
seba a konzument niekedy nevie za ktorú značku vlastne prominent „hrá“. Multitestimoniály ako Claudia Schiffer, Britney
Spears, na Slovensku Adela Banášová či Zuzana Fialová strácajú
identitu v spojení so značkou.
Mnoho multitestimoniálov pochádza zo Spojených štátov
amerických. Celebrity ako sú Jeniffer Lopez, dvojičky Olsenové
či Madonna sú využívané každý tretí mesiac inou značkou. Tento
fenomén sa odzrkadľuje aj v samotnej kategorizácii verejne známych osôb.
Modelka Lucia Senášiová sa stala v roku 2010 tvárou prestížneho kalendára Campari. Na fotkách ju vidieť s módnym ná24
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vrhárom Lukášom Kimličkom. Kimlička sa objavuje v mnohých
módnych editoriáloch, sám fotografuje, maľuje a pracuje ako vizážista a stajlista. Spomínaná modelka Senášiová bola v minulosti riaditeľkou súťaže krásy a pôvabu, Catgirl. Modelka je módnou
návrhárkou, producentkou a vlastní modelingovú agentúru Queen Mary.
Módny návrhár Karl Lagerfeld už niekoľko rokov fotografuje pre nemecký VOGUE. Okrem modelov, fotografie, maľby sa
venuje aj literárnej činnosti. Často krát sa stretávame, že jedna
osoba je moderátorkou, speváčkou, herečkou, scenáristkou a dizajnérkou. Profesné prelínanie v umeleckých kruhoch teda nie je
žiadnou raritou.
Celebrity placement
Celebrity placement začal v Spojených štátoch amerických
začiatkom deväťdesiatich rokov, kedy významné značky dotovali svojimi výrobkami významné osoby zo šoubiznisu. Ako spropagovať nové auto a nezaplatiť státisíce dolárov za klasický product placement?
Reklamní mágovia tak reagovali na znudenú spoločnosť konzumentov, ktorí apriori odmietali klasickú reklamu vo forme spotov, billboardov, inzercii a PR článkov. Ak v televíznom spote na
krém rozpráva celebrita o neprekonateľných účinkoch kozmetického zázraku, je viac menej isté, že zinkasovala vysoký honorár.
Fotografie prominentov v časopisoch, ktorí používajú produkt, sú
pre firmy efektívnejšie ako akýkoľvek PR článok25.
Dôležitým faktorom je, aby informácia o značke nebola vnímaná ako platená reklama. Erika Barkolová sa už roky oblieka do
značky GURU. Erika Judínyová odštartovala na Slovensku ošiaľ
značky Ed Hardy. Neskôr sa pridala Eva Cifrová a Mamba Šarkozyová. Speváčka Tina propaguje značku Lucie Senášiovej LS.
25
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Zdenku Prednú a jej priateľa, tanečníka Duona, oblieka športová
značka Nike, hiphoper Rytmus promuje Kaporal5.
Šoubiznisový obchod vynáša na všetkých frontoch. V zahraničí sa celebrity placement realizuje aj recipročne. Ak sa niekde
otvára nový obchod, reštaurácia alebo sa koná premiéra, galavečer či iná spoločenská akcia, organizátori platia päťciferné sumy
eur prvej lige prominentov. Za jeden večer sa gáža môže vyšplhať až na 40 000 eur26.
V automobilovom priemysle sa oslovenie známou tvárou využíva častejšie, ako kdekoľvek inde. Modelka Heidi Klum a jej
životný partner, spevák Seal, reprezentujú VW Tiguana. Odkedy
sú tvárami kampane na Tiguana, nesmú sa objaviť v žiadnej luxusnejšej značke, pretože by ich propagácia stratila na vierohodnosti.
Herečka Viki Ráková, známa ako Agáta zo seriálu Panelák,
dostala od automobilky auto, ktoré vlastní v seriáli jej postava.
V prípade Marianny Ďurianovej z televízie Markíza to bol biely dvojdverový luxusný voz s interiérom v červenej koži, Zlatica Puškárová šoféruje luxusný voz BMW, speváčka Zuzana Smatanová jazdí na Suzuki, spevák Peter Cmorík na Jeepe a Kuly na
Hummeri.
Celebrity Placement dokazuje ako dôležitá je často krát verejne známa osoba v ceste za propagáciou značky. Spojenie prominenta so značkou prináša popri pozitívnom imidžovom prenose aj rýchlu identifikáciu respondentov, zvýšenú pozornosť a zapamätateľnosť a navyše aj potencionálny priestor pre neplatené
public relations.

26
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Záver
V dnešnom svete sú produkty a služby tak homogénne a ľahko vymeniteľné, že v mnohých prípadoch je pre reklamných tvorcov ťažké zadefinovať prečo je produkt či služba pre konzumentov kvalitnejšia, lepšia či vhodnejšia. Argumentov ubúda, jediné
čo platí sú vzťahy, emócie a vášne.
Marketingoví stratégovia budú, podľa môjho názoru, v blízkej budúcnosti ešte viac využívať prominentné testimoniály, ktoré sa čoraz intenzívnejšie presadzujú v boji o priazeň konzumentov. Aj na Slovensku sa začnú využívať základné funkcie fungujúcej testimoniálnej reklamy ako je vizuálna popularita (eye-catcher-efekt), emocionálne prepojenie a spolupatričnosť (me-too-efekt), subjektívna reklamná inklinácia, či kompetentná afinita prominenta so značkou.
Práve prominenti by sa tak mali stať médiom verejnej komunikácii s konzumentmi. Príbehy, emócie, vzostupy a pády, dominujú v ľudskej komunikácii už po stáročia. Momentálne sú to
práve známe osobnosti, ktorých osobný život poznáme niekedy
lepšie, ako náš vlastný. Prominenti vzbudzujú záujem, pohoršenie, nadšenie, závisť aj obdiv. V mnohých prípadoch predstavujú hlavné témy spoločenských rozhovorov, vďaka ktorým nachádzajú konzumenti sociálnu integráciu a príslušnosť ku komunite.
Podľa profesora Petra Horňáka, by mala reklama okrem iných
aspektov publikum zabávať. Práve pri testimoniálnej reklame prichádza vo veľkej miere k rozptíleniu, pobaveniu a odľahčeniu banálnych, už mnohokrát obohratých tém. V mnohých prípadoch
akoby nebola prvoradá výkonnosť a kvalita, ale schopnosť nenásilne prinútiť jednotlivca, aby sa zaujímal o daný produkt a zamiloval si ho.
Nasadením „správneho“ testimoniálu sa značka môže zreteľne vyčleniť v tvrdom konkurenčnom boji. Pred spustením kampane je mimoriadne dôležité presne stanoviť, ktorý prominent sa
dlhodobo najviac k značke hodí a kto ju dokáže dlhodobo dôstoj216
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ne reprezentovať bez rizikových faktorov. Exaktné metódy hodnotenia prominentov, ktorým sa venuje aj predložená práca pomáhajú reklamným agentúram aj marketingovým expertom pri
náročnom výbere vhodnej celebrity do reklamnej kampane.
Okrem týchto aspektov netreba však zabúdať na základné
konštanty práce s testimoniálmi: Prominent by nikdy nemal zatieniť propagovaný produkt. Jeho tvár by mala dokonale splynúť
so značkou. Dôležitá je konvergencia s produktom či službou, autentickosť a realizácia prenosu pozitívnych atribútov na konzumenta. V neposlednej miere toto spojenie by malo vzbudiť záujem o značku, sympatie a emócie.
Hodnovernosť a kompetencia, relevantné charakteristické kritéria testimoniálov, vznikajú po dôkladnom prieskume individuálnych charakterových vlastností. Zvážiť by sa mali silné a slabé
stránky prominenta, ako aj správna stratégia a dlhodobý plán komunikácie. Ideálne je v reklamnej kampani spolupracovať s celebritou nachádzajúcou sa v aktívnom štádiu kariérneho rastu.
Úspešná testimoniálna reklama generuje zvýšenú pozornosť.
Len dlhodobé vzťahy s konzumentom a teda i s testimoniálom môžu priniesť značke relevantné zlepšenie imidžu, pozitívnu
zmenu a konštantnú klientelu.
Dnes i zajtra však platí viac ako kedykoľvek predtým motto,
ktoré odzrkadľuje vyhliadky do budúcnosti v otázke testimoniálnej reklamy, ktoré táto práca len zdôrazňuje: „There is no business without show business!“
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Produkt placement ako prostriedok
marketingovej komunikácie
Alena Popovičová
Product placement možno charakterizovať ako zámerné
umiestnenie produktu, značkového výrobku do audiovizuálneho
diela, širšie v divadelných hrách, filmoch, tv reláciách, videoklipoch, videohrách a aj v knihách, za účelom jeho propagácie. Dôležitú úlohu v tomto prípade zohráva slabnúci účinok tradičnej reklamy, absencia originality a otupenosť diváka.
Doslovný preklad už bežne používaného pojmu product placement znamená „umiestnenie produktu“. Konkrétny výrobok
sa vyskytuje v autorskom diele za protihodnotu (tzv. barter) alebo finančnú odmenu. Z pohľadu poskytovateľa priestoru pre product placement je hlavným cieľom predovšetkým finančná podpora alebo zaistenie nákladných a nevyhnutných rekvizít. Z pohľadu zadávateľa product placementu je to predovšetkým zvýšenie povedomia o značke a v ideálnom prípade aj podpora predaja. V rámci efektívneho využitia marketingovej techniky product
placement by daný produkt alebo značka nemali byť len umiestnené, ale aj nenásilnou formou začlenené do deja. V tomto prípade by sa výraz product placement mohol prekladať aj ako integrácia alebo zapojenie značky a výrobku.
Americká MMI Product Placement Inc. charakterizuje product placement ako „proces, v ktorom sa produkt implementuje a integruje do umeleckých diel, filmov a televíznych programov tak, aby bol čo najviditeľnejší z pozície diváka. Je súčasťou
rapídne rastúceho zábavného priemyslu, ktorý dennodenne oslovuje milióny divákov prostredníctvom filmov, televízie alebo videa“1.
1

Product placement.[online]. [cit. 2009.12.10.] Dostupné na internete:
http://www.mmiproductplacement.com/
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Product placement reflektuje aj Európska únia a jej orgány. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES definuje product placement ako „akúkoľvek podobu audiovizuálnej
obchodnej správy, ktorá je tvorená začlenením produktu, služby alebo zodpovedajúcej ochrannej známky či zmienky o nich,
v programe za úplatu alebo obdobnú protihodnotu. Bezplatné
umiestnenie výrobku alebo služieb ako napríklad rekvizít alebo
cien by malo byť považované za umiestnenie produktu len vtedy,
pokiaľ tieto tovary alebo služby majú významnú hodnotu“2
Káblové televízie, informačné stanice s 24 hodinovým spravodajstvom, noviny, časopisy, plagáty, brožúry a katalógy, e-mail, SMS, MMS, videohry, widgety v obchodoch, billboardy, bigboardy, bannerové reklamy a internet s vyskakujúcimi pop-up
oknami...to všetko si neustále žiada našu pozornosť. „V čase,
keď budeme mať šesťdesiat rokov, bude mať väčšina z nás napozeraných priemerne dva milióny televíznych reklám. Prepočítané na celkový čas je to akoby sme pozerali reklamy osem hodín denne, sedem dní v týždni počas šiestich rokov. V roku 1965
si bežný spotrebiteľ zapamätal 34 percent reklám. V roku 1990
toto číslo kleslo na 8 percent. Spoločnosť ACNielsen uskutočnila v roku 2007 prieskum na tisícke spotrebiteľov zameraný na telefóny a zistila, že človek je v priemere schopný vymenovať 2,21
reklám zo všetkých, ktoré kedy vôbec videl“3.
V neprospech tradičnej, najmä televíznej reklamy hovorí aj
vzostupná tendencia videa on demand alebo sťahovanie obsahu
z internetu, teda používanie metód, ktoré umožňujú vytesnenie
reklamy. Rovnako niektoré platené káblové či satelitné vysielanie ponúka svoj obsah bez reklám. Tiež videoprehrávače s funkciou preskočenia či rýchlejšieho prehrávanie reklám a peer-to-pe-

2
3
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES, tzv. Smernica o
audiovizuálnych službách
LINDSTROM, Martin. Nákupologie. Pravda a lži o tom, proč nakupujeme. Computer Press Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2396-6
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er4 programov s použitím internetu túto možnosť výrazne zjednodušili. Profesor marketingu na parížskej Sorobone, Jean-Marc
Lehu, sa vyjadril skepticky na adresu digitálnych televízií, ktoré
umožňujú nahrávanie, zastavenie vysielanie a preskočenie reklamy a vyzdvihol práve product placement: „Je samozrejme technicky možné odstraňovať či meniť použité značky, product placement ale neprerušuje diváka pri sledovaní deja a naviac je tento spôsob vyhýbania sa komerčnému obsahu časovo i technicky
náročnejší. Nie je teda pravdepodobné, že by išlo aj v budúcnosti o bežnú záležitosť“5.
Český mediálny a politický analytik Štěpán Kotrba charakterizoval súčasnú situáciu v oblasti reklamy slovami: „Klasická
reklama je mŕtva. Prestáva účinkovať, zadávatelia sa márne pýtajú na racionalitu zásahu. Televízie DV-R umožňujú nahrávanie programov a obsahy s vylúčením reklamných blokov na hard
disk a vytvárajú tak z ponuky stovky digitálnych kanálov vlastný program. Divák sa stáva pánom, vysielatelia len servisom dopravujúcim mu obsah až do spálne.“6 Kotrba ďalej dodáva: „Rúcajú sa obchodné modely veľkých mediálnych domov a mediálne plánovanie. Stále väčší význam nadobúda na produkcii a obchodovaní náročný product placement a idea placement. Média,
obzvlášť tie lifestylové a infotainmentové, absorbujú riadenú komunikáciu radšej ako klasickú reklamu“7.

4

5
6
7

Ako peer-to-peer, alebo P2P, sa označujú predovšetkým výmenné siete, prostredníctvom ktorých si môžu používatelia internetu vymieňať
a sprostredkovávať dáta bez potreby centrálneho serveru. K peer-to-peer používateľom najznámejším aplikáciám patrí napríklad Skype, ktorý
slúži na jednoduchú a bezplatnú komunikáciu medzi jeho používateľmi
LEHU, Jean-Marc. Branded entertainment: Product placement &
Brand Strategy in the Entertainment Business. Philadelphia : Kogan
Page, 2007. ISBN 0 7494 4940 3. s. 27-35.
KOTRBA, Štěpán. Konec pohodlí. Strategie. 2008, roč. 15, č. 25, s. 32.
KOTRBA, Štěpán. Konec pohodlí. Strategie. 2008, roč. 15, č. 25, s. 32.
KOTRBA, Štěpán. Konec pohodlí. Strategie. 2008, roč. 15, č. 25, s. 32.
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Typy product placementu
Princípom klasického product placementu, bez ohľadu na akékoľvek kritérium, je snaha o čo najdetailnejšie a najdlhšie ukázanie značkového produktu či loga spoločnosti. Nie vždy sa produkt či spoločnosť prezentuje vizuálnym pôsobením na diváka.
Preto k základným kategorizáciám patrí delenie na základe pôsobenia na diváka a jeho zmysly, spôsob akým sa k nemu informácia o produkte či spoločnosti dostáva.
Delenie zahŕňa tri základné typy:
1.
Vizuálny – produkt, značka alebo logo je umiestnené
v zábere tak, aby si ho divák mohol všimnúť.
2.
Verbálny – produkt, značka či služba sú spomínané
niektorým z aktérov, prípadne sú predmetom rozhovoru
postáv, spomínajú sa ich benefity.
3.
Hands–on placement – postava s produktom manipuluje, vzniká interakcia medzi hrdinom a predmetom alebo
službou.8
Ako ďalší typ môžno označiť korporátny placement9, ktorý
uprednostňuje predovšetkým značku, konkrétny produkt preň nie
je natoľko podstatný. Taký sa často vo filme či seriáli ani neobjaví, naopak značka na seba upozorní záberom na logo či rozhovorom hlavných hrdinov. Výhodou tohto typu product placementu je predovšetkým nenútenosť, prirodzenejšie pôsobenie a väčšia aktuálnosť ako v prípade konkrétneho výrobku. Aktuálnosť sa
8
9
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26 Innovative Product Placements.[online]. [cit. 2009.12.13.] Dostupné
na internete: http://www.trendhunter.com/slideshow/26-innovativeproduct-placements
KOLLEROVÁ. Kristýna: Product placement jako prostředek marketingové komunikace. Analýza výskytu product placementu ve vybraných
českých filmech po roce 2000. In Bakalárska práca. 2009. Praha, s.11.
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prejavuje najmä po neskoršom sledovaní filmu na filmových nosičoch či po niekoľkoročnej repríze v televízii. Korporátny typ
product placementu vychádza z predpokladu, že divák má značku aspoň čiastočne v povedomí. Rizikom však môže byť už aj samotný predpoklad v prípade, že divák túto značku nepozná a v živote sa s ňou nestretol, takže značka zostane nepovšimnutá. Preto sú pre korporátny placement vhodné už známe značky, ktorým
slúži takýto typ prezentovania sa ako podpora predaja a posilnenie povedomia o značke.
Nenápadnejší typ product placementu možno označiť prívlastkom evokujúci10. Značka ani produkt sa v tomto prípade vôbec
neobjavujú, dokonca sa o nich nikto nezmieňuje. Je však doslova nutné, aby bol charakter výrobku dostatočne originálny a divákom nerobilo problém jeho jednoznačné rozpoznanie, napríklad
podľa dizajnu obalu, tvaru výrobku, farieb. Potom ho môžu paradoxne vnímať prirodzenejšie a lepšie ako explicitne vyjadrenou
značkou. Opäť vzniká riziko ako v prípade korporátneho product
placementu, že divák, ktorý sa s produktom doposiaľ nestretol si
ho nevšimne a daným product placementom ostáva spravidla nezasiahnutý, hoci patrí do cieľovej skupiny.
Pre product placement je dôležitý aj samotný predmet propagácie, resp. jeho podoba. Delenie teda možno stanoviť aj podľa
toho, čo sa v audiovizuálnom diele zobrazí. Takýmto spôsobom
delíme product placement na:
1. Placement značky alebo loga – možno ho považovať za
základnú podobu product placementu. Ide o zobrazenie,
spomenutie alebo manipuláciu s produktom, značkou alebo logom. Najčastejšie ide o prirodzenú integráciu týchto objektov do dialógu, záberu alebo situácie, aby si to divák všimol.
10

KOLLEROVÁ. Kristýna: Product placement jako prostředek marketingové komunikace. Analýza výskytu product placementu ve vybraných
českých filmech po roce 2000. In Bakalárska práca. 2009. Praha, s.11.
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2. Advertising placement – aktéri audiovizuálneho diela
neprichádzajú s predmetom propagácie do vzájomnej interakcie, ide skôr o samostatnú reklamu, napríklad keď
hrdina kráča po ulici a okolo sú billboardy propagujúce
rôzne produkty.
3. Location alebo Destination placement – propagácia
konkrétneho miesta, destinácie alebo turistickej lokality,
napríklad v podobe vysnívaného miesta pre život hlavného hrdinu. Názov lokality môže byť súčasťou alebo samotným názvom filmu.
4. Celebrity endorsement – známa osobnosť propaguje konkrétnu značku alebo produkt. Podobná propagácia
však nemusí byť len za vysoké honoráre, niekedy robia
celebrity poduct placement aj grátis, najmä keď si produkt
obľúbili a stal sa súčasťou ich dennej spotreby. A keďže hviezdy sú nielen spotrebitelia, ale aj vzory pre veľké
množstvo fanúšikov, určujú tzv. hip brands, teda aktuálne
moderné a žiadané značky.
5. Značka – aktér – časy len čisto hraných filmov už dávno
pominuli, nie je nič nové, keď hlavným hrdinom filmu je
konkrétna značka alebo produkt, má charakterové vlastnosti a emócie, zažíva veľa príhod a sprevádza nás celým filmom. K známym predstaviteľom patrí lopta Wilson z filmu Stroskotanec, autá z Transformerov, telefón
Nokia z filmu Cellular.11
Product placement sa dá rozdeliť do viacerých typov aj na základe média, v ktorom je umiestnený, prezentovaný. Podľa toho
môžeme rozlišovať tieto typy:
1. Product placement v televízii – patrí k najčastejšie využívaným typom, zasahuje široké spektrum divákov. Spolu
11
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2.

3.

4.

5.

so seriálmi narastá možnosť opakovaného zásahu vzhľadom na periodicitu a dĺžku vysielania, teda aj možnosť
budovania pozitívneho mena značky, resp. schopnosť jej
rozpoznateľnosti.
Product placement vo filmoch – spolu s product placementom v televízii je najčastejší a zároveň u zadávateľov
najpopulárnejší, z pochopiteľných dôvodov, keďže zasahujú najväčší počet divákov, potenciálnych konzumentov,
teda aj cieľovú skupinu. Filmovým tvorcom poskytuje
prílev financií alebo aspoň šetrenie v podobe bartera, zadávateľom predovšetkým možnosť nenútenej propagácie.
Product placement v rozhlase – vyskytuje sa ako súčasť
rozhlasových relácií a integrovaných rozhlasových súťaží. K nevýhodám patrí prijímanie informácií len jedným
zmyslom. Keďže je rádio predovšetkým odposluchové
médium, hrozí riziko „prepočutia“ informácie, preto je
pre úspešný zásah recipienta nutná redundancia.
Product placement v tlačených médiách (vrátane
kníh) – v mienkotvorných médiách by sa product placement vyskytovať nemal, častý je predovšetkým v lifestylových časopisoch, ktoré sú charakteristické práve adoráciou produktov, služieb a značiek, často prostredníctvom
celebrity endoresmentu a útokom na potrebu byť „free –
cool - in“, a dokonalého imidžu predovšetkým mladšej
generácie. V knihách slúži najmä na dokreslenie charakteru hrdinu či atmosféry. Používanie konkrétnych produktov a značiek označuje aj zaradenie hrdinu do istej spoločenskej vrstvy, hovorí veľa o jeho návykoch a potrebách.
Product placement v hudbe – nie je natoľko bežný, najčastejšie sa v texte pesničky vyskytuje názov spoločnosti alebo jej dominantného produktu, pesnička figuruje
v klasických hudobných hitparádach. Prvenstvo drží spoločnosť Coca Cola, známy je však aj McDonald´s, ktorý stavil na populárny hip-hop a hľadal umelca, ktorý by
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bol ochotný zakomponovať do svojich textov slovo „Big
Mac“, teda názov jedného z hamburgerov.
6. Product placement v počítačových hrách – moderné
počítačové hry fungujú na princípe virtuálneho sveta hráča, na dokreslenie prostredia a jeho zreálnenie sú v hre
často lokalizované skutočné obchody, produkty a značky,
čo využili viaceré spoločnosti a zaplatili si za možnosť
byť súčasťou aj virtuálneho sveta potenciálneho zákazníka. U nás je v podobnom duchu známa hra Second life,
kde figurovali aj slovenské podniky. V niektorých typoch
počítačových hier sa situácia obracia a samotní tvorcovia platia za právo používania konkrétnych značiek alebo
produktov. Najčastejšie je to v prípade športovej tematiky.
Product placement delíme aj podľa spôsobu kompenzácie za
zobrazenie loga, značky alebo produktu. Ide vlastne o spôsob odmeny a dohodu medzi zadávateľom a tvorcom audiovizuálneho
diela. Podľa toho delíme product placement na:
1. Platený – spoločnosť, ktorej logo alebo produkt sa v audiovizuálnom diele vyskytuje, zaplatí tvorcovi diela za
umiestnenie.
2. Barterový – v niektorých prípadoch zadávatelia za product placement neplatia. Keď je produkt nevyhnutnou
súčasťou deja, akoby nenahraditeľnou rekvizitou, často dochádza k obojstranne výhodnej dohode medzi zadávateľom a producentom diela a za umiestnenie produktu do audiovizuálneho diela zadávateľ neplatí, produkcia
si takto zníži náklady za kúpu alebo zapožičanie týchto
výrobkov. Rovnako to platí aj pre výrobky, ktoré priamo
v diele nefigurujú, ale ich výrobcovia ich poskytli pre potreby produkcie. Logo dodávateľskej firmy alebo reklama
na produkt sa akoby mimochodom zakomponuje do diela,
títo „sponzori“ sú rovnako uvádzaní v titulkoch.
Popri klasickom product placemente, kde s produktom manipulujú herci, je predmetom ich rozhovorov a bol použitý aj počas
234
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natáčania a pri realizácii jednotlivých scénok existuje aj virtuálny product placement, nazývaný tiež digitálny, ktorý umožňuje
dodatočné vsadenie loga či značky do príbehu. Podobné praktiky
umožnil predovšetkým nástup moderných počítačových technológií, ktoré využíva filmový priemysel na tento druh propagácie
od deväťdesiatych rokov 20.storočia. Tento postup dáva voľné
ruky nielen tvorcom filmu, ale aj prevádzkovateľom televíznych
staníc, ktoré sami rozhodnú, ktorý produkt uprednostnia a budú
ho propagovať. Rovnako sa vytvára dostatočný časový priestor
pre vyjednanie najlepšej cenovej ponuky. V roku 1999 takto podpísali filmové štúdia Warner Bros. Pictures zmluvu s firmou Princeton Video Image, ktorá vlastnila technológiu digitálneho vkladania značiek do televízneho obsahu (tzv. digital insertion).12
Nie je teda vôbec prekvapivé, keď v našom obľúbenom seriáli, ktorý sa vysiela vo viacerých krajinách a na viacerých kontinentoch jedia hlavní hrdinovia napríklad inú značku cornflakeov
v Amerike a inú vo vysielaní v Európe. Scénu totiž natáčali s anonymnou bielou škatuľou, ktorej obal bol doplnený postprodukčne na základe najlepšej ponuky od výrobcov. A keďže nie všetky
značky pôsobia celosvetovo, vytvára sa priestor pre značky a výrobcov toho istého produktu na rôznych trhoch.
História product placementu
Vloženie komerčnej správy do infotainment rozprávania je
staré ako samotný marketing. Ako píše historik Jackson Lears
z Rutgers University v knihe Mýty hojnosti: Kultúrna história
propagácie v Amerike (Fables of Abundance: A Cultural History
of Advertising in America, 1994), „moderný marketing sa vyvinul z karnevalovej atmosféry putovných trhov v stredovekej Európe. Správa o produkte a emocionálny apel sa spojili do podo12

Warner to Offer Virtual Product Placement. [online]. [cit. 2009.12.16.]
Dostupné na internete: http://adverlab.blogspot.com/2005/02/warnerto-offer-virtual-product.html
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by verejného predstavenia. Rovnako sa to potvrdzuje v 19. storočí v Amerike v medicínskych show13, z ktorých moderný reklamný priemysel priamo vychádza.“14
Keď pátrame po pôvode product placementu, vo všeobecnosti myslíme na priekopníctvo predovšetkým v oblasti filmu,
ktoré možno datovať pred vyše sto rokmi. Pri dôkladnejšom skúmaní sa však vynára viacero umeleckých žánrov, ktoré značku
a produkt propagovali skôr ako samotný film. Sú to obrazy, divadelné predstavenia, kabarety či herci, ktorých majitelia značiek
používali ako zástupcov reklamy a svojho produktu. Už v začiatkoch masmédií existovali reklamní a novinoví agenti, nazývaní spin doctors, ktorí udržiavali pre svojich komerčných klientov
miesto, časť priestoru novín medzi aktualitami, aby šikovne informovali o produktoch a službách svojich klientov a veľmi nenápadne manipulovali s názorom čitateľov.15
Ešte predtým ako bola vôbec použitá kamera, vznikol v roku 1890 plagát so známou francúzskou herečkou Sarah
Bernhardt, ktorá propagovala púder značky La Diaphane, čo
možno označiť aj ako prvý zaznamenaný celebrity endorsement.

13
14
15
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Putovné predvádzanie „zaručene účinných“ liekov s možnosťou priamej kúpy.
LEARS, Jackson: Fables of Abundance: A Cultural History of Advertising in America. Basic Books, New York, 1994. ISBN 0-465-09076-1,
s.9.
ROTHENBERG, Randall. Marketingś ´borders´ blurred by product
placement revival. In Advertising Age. 2001. [online].[cit. 2009.12.16.]
Dostupné na internete: http://adage.com/columns/article?article_
id=53890
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Obr. č. 1: Zdroj: www.1st-art-gallery.com

Podobne k počiatkom product placementu možno priradiť obraz Edouarda Maneta Bar na Folies-Bergère (Un bar aux Folies-Bergère, 1881/82) (Obr.2). Mnoho pozorných obdivovateľov
umenia si isto všimlo naukladané fľaše na stole, kde na každej
strane obrazu stojí pivová fľaša, ktorú podľa vinety a typického
červeného trojuholníka na nej identifikovali ako pivo Bass. Nie je
však známe či Manet dostal za vyobrazenie fľaše aj zaplatené alebo sa len usiloval o zachytenie konzumných nálad obdobia.
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Obr.2

Zdroj: www.fabulousmasterpieces.co.uk

Product placement v dnešnej podobe sa datuje už od 19. storočia aj v literárnom svete, v čase, keď francúzsky spisovateľ Jules Verne napísal v poradí desiaty román Cesta okolo sveta za
osemdesiat dní (Le tour du monde en quatre–vingts jours, 1873).
Verne ako predstaviteľ sci-fi žánru našiel okrem fantazijného sveta záľubu aj v technike, vynálezoch a nezvyčajných dopravných
prostriedkoch. Vtedajšie dopravné a lodné spoločnosti lobovali u
Verneho, aby sa ich názvy objavili v tejto knihe.16
Product placement v literatúre nestráca na popularite a stále sa
používa najmä na dokreslenie charakteru postáv a ich zaradenie
do konkrétnej spoločenskej vrstvy a priblíženie doby.
Film samozrejme patrí k jednému z prvých médií, kde sa product placement vyskytuje. Vznik filmu sa spája s francúzskymi
16
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priekopníkmi, bratmi Lumièrovcami, a rokom 1896. Jay Newell
z americkej štátnej univerzity v Iowe prišiel počas svojho výskumu o product placemente k záveru, že film Augusta a Louisa Lumièrovcov, ktorý vznikol na žiadosť Françoisa-Henri Lavanchy
-Clarka, predstavuje prvý zaznamenaný prípad product placementu vôbec, v tomto konkrétnom prípade zobrazujúceho mydlo
značky Lever´s Sunlight. Bratia Lumièrovci ho údajne použili vo
filme preto, lebo ho dostávali od jedného spolupracovníka, zamestnanca firmy Lever Bros. (dnešný Unilever) zadarmo. Na
margo toho Jay Newell dodáva: „Radi sa prikláňame k romantickým predstavám o minulosti a myslíme si, že umenie bolo vtedy
čistejšie alebo aspoň menej komerčné. Ale ak sa dá product placement považovať za hriech, je to hriech pôvodný a pozorovateľný vo filmoch od úplného začiatku.“17
Za skutočný rozvoj product placementu však možno vďačiť americkým filmovým štúdiám, ktoré veľmi rýchlo pochopili, aké výhody môžu plynúť z propagovania značiek. Od roku
1910 sa pravidelne objavoval automobil Ford Model T v komédiách Macka Sennetta. Pravdepodobne nešlo o platený placement a o propagovanie značky, ale skôr o propagovanie produktu ako takého, keďže konkurencia v oblasti automobilového priemyslu takmer nebola. Hovorilo sa o výhodách vozidla, príslušenstve a servise zadarmo.18
Product placement vo filme rýchlo napredoval a neustále sa
menil spôsob zobrazovania produktov a značiek. V 30. rokoch
20. storočia sa objavujú už platené formy product placementu,
predovšetkým ide okrem automobilov o elektrické spotrebiče, cigarety, už vtedy populárnu Coca-Colu či diamanty. V roku 1916
vyprodukovalo LKO/Universal studio nemý film s explicitným
titulom, Chcela Ford (She Wanted a Ford). Alfred Hitchcock
17
18

LEHU, Jean-Marc. Branded entertainment: Product placement &
Brand Strategy in the Entertainment Business.
LEHU, Jean-Marc. Branded entertainment: Product placement &
Brand Strategy in the Entertainment Business.
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použil vo filme Vydieranie (Blackmail, 1929) svetielkujúci nápis Gordon’s gin za účelom zdramatizovania čiernych myšlienok vrahyne Alice White, ktorú hrala Anny Ondra. Scéna z filmu
Manhattan Melodrama (W.S. Van Dyke, 1934) ukazovala Times
Square v srdci Manhattanu a na veľkom zábere obrovské a ľahko identifikovateľné značky Squibb, Coca-Cola a Chevrolet. Film
Víkend v Havane (Week-End in Havana, Walter Lang, 1941) bol
špecifický tým, že hlavná predstaviteľka Nan Spencer, ktorú hrala
Alice Faye, pracovala v známom americkom obchodnom reťazci Macy’s.19 Vo filme Africká kráľovná (The African Queen, John
Huston, 1951) zaplatil Gordon‘s Gin za to, aby hlavná predstaviteľka Rose Sayer, v podaní Katharine Hepburn, hodila ich fľašu
džinu cez palubu lode.20
V 50. rokoch sa objavujú aj prvé sponzorované televízne
show ako „Kraft Television Theatre“ alebo „Philco TV Playhouse“.21 V USA vznikajú v 70. rokoch aj prvé agentúry so špecializáciou na product placement, samotní agenti boli v tejto oblasti činní už skôr.
V histórii product placementu nemožno nespomenúť malého
mimozemšťana z rovnomenného filmu E.T. (E.T.: The Extra-Terrestrial, Steven Spielberg, 1982). Umiestňovanie produktov a značiek do filmu už malo svoje začiatky dávno za sebou, no až Spielbergov film ukázal, aký má tento spôsob propagácie ohromný potenciál. Príbeh filmu bol založený na priateľstve malého chlapca
Elliotta a mimozemšťana E.T., ktorého si Elliott získal na farebné
cukríky. Boli to práve cukríky z arašidového masla Reese’s Pieces od firmy Hershey, ktoré si vďaka dojímavému príbehu a pek19
20
21
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ne napísanému scenáru našli cestu nielen k srdciam, ale i peňaženkám malých i veľkých divákov. Hneď po uvedení snímky do
kín vzrástol predaj cukríkov o 65%. Paradoxné je, že producent
filmu pôvodne oslovil firmu Mars, Inc., aby sa vo filme objavili
ich známe a obľúbene arašidové cukríky M&M‘s, tá to však odmietla a tak tvorcovia filmu oslovili firmu Hershey, ktorá mala
v ponuke zložením a tvarom podobné, no nie tak známe cukríky.
Podobne ako E.T. a cukríky Reese’s Pieces zapôsobil aj divácky úspešný film Muži v čiernom (Men in Black, Barry Sonnenfeld, 1997), kde sa na očiach hlavných predstaviteľov, neohrozených agentov v čiernom v podaní Willa Smitha a Tommyho Lee Jonesa, objavili slnečné okuliare značky Ray-Ban a v príbehu zohrali dôležitú úlohu. Po uvedení filmu do kín sa zvýšil ich
predaj o 55 percent.
K chronicky známym filmovým dielam, kde sa vyskytuje celá
plejáda výrobkov a značiek, patrí kultová séria špionážnych filmov o neohrozenom agentovi 007. Okrem auta Aston Martin či
známeho hesla „Martini, pretrepať, nemiešať!“ sa divák stretne
so značkami Alfa Romeo, Daimler, Ford, Gordon´s Gin, Gulfstream, Hitachi, Land Rover, Ocean Sky, Omega, Range Rover, SIG
Sauer, Sony, Sony Ericsson, Sony VAIO, Tom Ford, Virgin, Volkswagen Beetle, Walther , Yamaha a mnohými ďalšími, ktoré reprezentujú luxusný životný štýl, eleganciu a vďaka postave Jamesa Bonda získali aj na šarme. V časti Dnes neumieraj (Die
Another Day, Lee Tamahori, 2002), ktorá bola v poradí dvadsiatym pokračovaním špionážnej série, sa spolu objavilo 9 značiek,
pričom podľa BBC zarobili tvorcovia filmu viac ako 44 miliónov libier (55,9 mil. EUR).22 Paradoxne 21. príbeh Jamesa Bonda, Casino Royale (Casino Royale, Martin Campbell, 2006), poskytol priestor len 6 spoločnostiam, čo tvorcovia odôvodnili tým,
aby nebol film preplnený značkami.
22
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Intenzita použitia product placementu
Product placement môže byť zaznamenaný zrakom alebo sluchom, v ideálnom prípade ich synergickým efektom a nenúteným začlenením do deja. Do úvahy však treba brať aj mnoho ďalších faktorov, napríklad koľko miesta na obrazovke zaberá, ako
dlho na ňom zotrváva kamera, koľkokrát sa objaví vo filme, či je
v centre pozornosti alebo len na okraji záujmu. Lepšiemu zapamätaniu product placementu prospieva, keď sa postavy výrobkov dotýkajú, používajú ich, hovoria o nich, pomáha im prekonať zložité situácie, alebo je dokonca ich talizmanom. V najjednoduchšej podobe sa prezentuje „len“ objavením sa na plátne alebo obrazovke.
Protipólom, omnoho efektívnejším, je taká miera zapojenia
do deja, že sa výrobok zdá byť nenahraditeľnou súčasťou celého príbehu. Takýmto prípadom začlenenia product placementu do
deja je volejbalová lopta amerického výrobcu športových potrieb
značky Wilson vo filme Stroskotanec (Cast Away, Robert Zemeckis, 2000). Hlavná postava v podaní Toma Hanksa upraví loptu
do podoby kamaráta, ľudskej hlavy s tvárou, a v samote na opustenom ostrove s ním vedie dlhé rozhovory a oslovuje ho aj vlastným menom „Wilson“. Úloha Wilsona v populárnom filme Stroskotanec rozhodne prispela k sympatiám k tejto značke.
Podľa českého marketéra Petra Freya je v súvislosti s product placementom potrebné zvážiť tieto skutočnosti:
- „vhodnosť zakomponovania výrobku alebo služby do
deja, tzn. posúdenie danej pasáže scenára, ktorý by tvorca
mal marketérovi predstaviť
- zábery aspoň minimálne ukazujú funkčnosť alebo kvalitu produktu
- zapamätateľnosť situácie v spojitosti s výrobkom
- možnosť využitia záberov v propagačnom „filme o filme“, ktorý sa uvádza v TV
- možný počet divákov, ktorí film perspektívne uvidia
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možnosť zakomponovania produktu do fotografií z nakrúcania, ktoré budú k dispozícii novinárom
- možnosť umiestnenia fotografie v časopisoch, na webových stránkach filmu alebo na obale videokazety a DVD
- možnosť uvedenia reklamného spotu na produkt na videokazetách alebo DVD s filmom“23
Popri product placemente sa dajú prirodzene vyvíjať aj ďalšie
marketingové aktivity a paralelná reklamná kampaň, ktorú product placement len posilňuje. Samotná kampaň môže byť napríklad v prípade filmu umocnená zakúpením špeciálnej licencie,
ktorá umožňuje používanie postáv, replík, sloganov a prostredia
vo vlastnej reklamnej kampani. Licencie sú síce finančne náročné, ale na trhu existujú spoločnosti, ktoré ich „ponúkajú za určitých podmienok za nižšiu cenu, čo klientovi umožňuje presunúť väčšiu časť finančných prostriedkov na realizáciu vlastnej reklamnej kampane, a tak osloviť svoju cieľovú skupinu optimálnym marketingovým mixom.“24
-

Branded entertainment
Brand placement sa od product placementu zásadným spôsobom neodlišuje. Branded placement značí umiestnenie loga, názvu alebo značky, ale nemusí ísť nutne o zobrazenie konkrétneho produktu.
Brand placement a product placement spadajú do tzv. značkovej zábavy, do skupiny označovanej anglickým výrazom branded entertainment. Je to jeden zo spôsobov ako spotrebiteľa upozorniť na istú značku, vytvoriť pozitívny imidž a spojenie značky s konkrétnym programom a popri tom potenciálneho zákazníka ešte aj zabaviť. Branded entertainment má zasiahnuť a osloviť
zákazníkov komunikujúcich prostredníctvom moderných technológií, ktorí prijímajú informácie z viacerých zdrojov a médií a trá23
24
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via veľa času mimo domova a na cestách. Značková zábava zahŕňa predovšetkým rôzne eventové podujatia, sponzoring kultúrnych, športových a charitatívnych udalostí, ale aj tvorbu vlastného, na internete voľne stiahnuteľného obsahu a tiež samotný product placement.
K nositeľom zábavy typu branded entertainment patria predovšetkým filmy, seriály, hudba, literatúra, reality show a počítačové hry v podobe tzv. advergaming. „Slovo advergaming vzniklo
spojením dvoch anglických slov - advertisement a gaming. Voľne
preložené teda advergaming znamená niečo ako propagácia hraním.“25 Označujú sa tak marketingové aktivity, ktoré používajú
počítačové hry na šírenie reklamných posolstiev.
Product Displacement
Product displacement sa zvyčajne používa v prípade, keď sa
chce filmové štúdio alebo vysielateľ vyhnúť licenčným poplatkom za použitie produktu alebo značky. Displacement je tiež používaný v prípadoch, keď spoločnosti odmietnu použitie ich loga,
obzvlášť v scénach a príbehoch, kde je ich produkt vyobrazený
v zlom svetle. Product displacement tak možno označiť za akési legálne parazitovanie na existujúcich značkách. Rozlišujeme
dva typy:
1. Fiktívny (Fictionalized)
2. Neoznačený (Unbranded)26
Fiktívny – fiktívne značky sa zvyčajne odkazujú na existujúce spoločnosti. Napríklad kaviarne sa veľmi často nazývajú
25
26
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Coffee Bucks, ich názov sa jasne odvoláva na známu kaviarenskú sieť Starbucks Coffee. Názov, dekorácie, menu a logo Coffee
Bucks býva zvyčajne vytvorené na základe franchaisingu Starbucks.
Neoznačený – používa reálne produkty, ale ich značka a logo
sú zámerne a strategicky zakryté. Sú dva spôsoby ako neoznačiť
produkt. Značka môže byť odstránená digitálne v postprodukcii,
keď sa logo alebo značka, alebo ich obrysy rozpixelujú, rozostria
alebo vymažú. Druhou možnosťou je, že sa značka alebo logo zakryje fyzicky a to už počas nakrúcania. Veľmi často sa tak stáva
v prípade automobilov, kde sa emblem auta jednoducho odstráni.
Tak sa stalo napríklad pri natáčaní filmu Terminátor: Príbeh Sáry
Connorovej (Terminator: The Sarah Connor Chronicles, David
Nutter, 2007), kde mala produkcia zmluvne dohodnutú spoluprácu s automobilkou a značkou Dodge, ale v scénach prenasledovania použili vozidlo značky Chevrolet, jeho logo sa prirodzene na
obrazovke neobjavilo.27
Product Displacement sa používa aj v inom kultúrnom a sociálnom kontexte, napríklad pomocou fiktívneho displacementu
na sparodovanie nejakej značky alebo ako satira spotrebiteľských
návykov.
Product Displacement v podobe fiktívneho produktu alebo
značky môže vyvolať lepšiu odozvu a vytvoriť vyššiu hodnotu
ako ktorákoľvek strategická a plánovaná integrácia značky. Čo
je na product displacemente také prospešné a zapamätateľné je
práve použite istého druhu humoru, nadsázky, paródie a satiry. V
prípade displacementu, obzvlášť fiktívneho, sú značky zvyčajne
rozpoznateľné a podobné svojim reálnym proťajškom. Fiktívny
displacement často vytvára aj podobné frázy, slogany a vizuálne
identifikačné prvky a na nich sa nájde vždy niečo „off“. Hoci pro27
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duct displacement nemusí byť vždy paródiou a len zastáva funkciu fikcie, diváci sú schopní vycítiť a identifikovať práve spomínaný „off“ obsah a jednoducho si spoja svoje kultúrno-sociálne
vedomosti s prezentovaným reklamným obsahom.
Faux product placement a paródie
Niektorí filmári reagujú na umiestňovanie produktov tým,
že vytvoria fiktívny produkt, ktorý sa často objavuje v ich snímkach a niekedy ho preberajú aj ďalší tvorcovia. Tým sa vyhýbajú nutnosti platiť za jeho používanie, alebo jednoducho odmietajú
propagovať reálne značky. K tvorcom- stvoriteľom patria napríklad režiséri Kevin Smith a jeho fiktívne produkty Klince Cigarety, Mooby Corporation, Chewlees Gum, Discreet Burritos, Quentin Tarantino a jeho veľmi originálne fiktívne značky Red Apple
Cigarety, Jack Rabbit Slim Reštaurácia, Big Kahuna Burger, Robert Rodriguez a jeho pivo značky Chango, Pixar Animation Studios si zase vymysleli značky Pizza Planet a Dinoco a štúdiá Warner Brothers sieť televíznych staníc Acme Corporation.
Veľmi známy príklad z filmovej praxe je sci-fi komediálna
dráma Truman Show (The Truman Show, Peter Weir, 1998), ktorá
ukazuje moc médií a stále zmenšujúcu sa hranicu medzi ich virtuálnym svetom a skutočnosťou. Film rozpráva príbeh o Trumanovi Burbankovi, ktorého stvárnil Jim Carrey, ktorý do svojich tridsiatich rokov netuší, že už od narodenia žije v obrovských filmových štúdiách, a že je hlavnou hviezdou televíznej reality show
s celosvetovou popularitou a vysokou sledovanosťou. Jeho život
kontrolujú filmové kamery. Trumanova manželka naschvál kladie
niektoré výrobky pred objektív kamery a s manželom o nich aj
diskutuje, čo zároveň umocňuje Trumanove podozrenie, že jeho
okolie je zámerne vykonštruované. Snímka je reflexiou na populárnu éru reality show a ich umelý svet.
Faux product placement je bežný nielen vo filme, ale napríklad aj v komiksoch. K najznámejším patrí Dramacon Svetlana
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Chmakova, kde sa vyskytuje viacero faux produktov, najmä však
značka Pawky, ako modifikácia japonského občerstvenia Pocky.
Fiktívne produkty sú populárne aj v reality-based videohrách.
Napríklad videohra Grand Theft Auto, kde sa objavujú fiktívne
obchody ako Ammu-Nation, Vinyl Countdown, Gash, Pizza Boy
a ďalšie.
Reverse placement
Reverzné, alebo obrátené umiestňovanie produktov posúva
faux product placement ešte ďalej a to vytváraním, nazývaním
a vkladaním výrobkov a značiek z fiktívneho prostredia filmu do
reálneho života. V roku 2007 rebrandovala predajná sieť 7-Eleven
jedenásť svojich amerických obchodov a jeden kanadský a dala
im meno „Kwik-E-Mart“, podľa obchodu zo seriálu Simpsonovci
(The Simpsons, Matt Groening a spol., 1989). V Kwik-E-Marte sa predávali aj skutočné verzie produktov zo seriálu ako Buzz
Cola alebo Krusty-O‘s cereálie.28 V roku 1997 vznikol reťazec
skutočných televíznych staníc Acme Communications pomenovaný podľa fiktívnej firmy Acme Corporation od filmovej spoločnosti Warner Bros.
Extrémne a nezvyčajné prípady
Film Ja, robot (I, robot, Alex Proyas, 2004) sa odohráva v ďalekej budúcnosti, kde je dosť ťažké, ba až nemožné, zasadiť reálne produkty v ich súčasnej podobe. Tvorcom filmu, ale aj zadávateľom reklamy sa to podarilo. Film mal na celom svete 55 miliónov divákov29, ktorí mohli v prvých desiatich minútach vidieť
28
29
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hneď niekoľko značiek, napríklad Converse, Ovaltine, Audi, FedEX, DosEquis, JVC a ďalšie. Dosť neslávne sa zakomponovala
do deja práve značka Converse, keď hlavný predstaviteľ, ktorého
si zahral Will Smith, okomentuje svoj netradičný outlet dizajn topánok slovami „Converse All-Stars, ročník 2004“. Automobilka
Audi zašla vo filme Ja, robot ešte ďalej, keď pre potreby filmu vytvorila špeciálne, dosiaľ neexistujúce vozidlo, Audi RSQ. Automobil prešiel rovnakým procesom výroby ako každé iné vozidlo
tejto značky, rozhodne nešlo o atrapu. Bolo plne pojazdné, s detailne navrhnutým a vyrobeným interiérom aj vonkajším dizajnom. Očakávalo sa, že umiestnenie tohto produktu výrazne zvýši povedomie o značke a zároveň zvýši emocionálnu príťažlivosť
značky Audi. Prieskumy v USA ukázali, že RSQ výrazne zvýšil rating imidžu značky.30 Je však zvláštne, že okrem Audi RSQ,
ktoré sa vo filme objavilo na deväť minút sa vo filme mihli aj ďalšie, výrazne súčasnejšie modely tejto značky, napríklad Audi A6,
Audi TT či Audi A2. Film Ja, robot bol preto označený ako najhorší film pre product placement.31
Do filmu Ostrov (The Island, Michael Bay, 2005) bolo vložených 35 značiek alebo produktov, vrátane automobilov, balenej
vody, obuvi, kreditnej karty, piva, zmrzliny a dokonca internetového vyhľadávača. Film bol pre veľké množstvo umiestnených
značiek veľmi kritizovaný.32 Vo filmových komentároch na DVD
sa režisér Michael Bay vyjadril, že veľe množstvo reklamy použil na zreálnenie filmu.
30

31
32
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Film zo série Jamesa Bonda, Casino Royale (Casino Royale,
Martin Campbell, 2006), mal zvlášť do očí bijúci product placement. Otázka Vesper Lynd, či hodinky, ktoré nosí sú značky Rolex, mali takúto odpoveď: „Omega“, povie zdvorilo Bond. „Nádhera“, odpovie zase ona. Nie je však známe, či Omega, oficiálny
franchisingový sponzor Bonda, zažiadala o túto vsuvku do deja,
ale vzhľadom na neštandarnosť rozhovoru sa to dá predpokladť.
Nezmyselným zasadením produktu do deja sa môže pochváliť
sci-fi komédia Evolúcia (Evolution, Ivan Reitman, 2001). Okrem
dosť jednoduchého a predvídateľného deja o mimozemšťanoch
má film naopak nepredvídateľné a prekvapivé rozlúštenie. Jedinou chemickou látkou, ktorá dokáže zabiť zmutované formy života útočiace na Zem sú aktívne zložky šampónu proti lupinám
značky Head&Shoulders.
Nezvyčajnou prezentáciou produktov a značiek je charakteristická aj komédia Josie a pussycats (Josie and the Pussycats,
Harry Elfont, Deborah Kaplan, 2001). Objavuje sa tam veľké
množstvo zámerne umiestnených značiek, napríklad Puma, Target, McDonalds a TJ Maxx. Ich umiestnenie je však ironizujúce,
pretože dej filmu hovorí o podprahovom vnímaní značiek a reklamy. Film možno chápať aj ako antikonzumnú správu. Výrobcovia použitých produktov neponúkali ani nedostali kompenzáciu
za použitie ich značky vo filme.
Kurióznu propagáciu značky v ázijskom svete má Pizza Hut.
Japonský animovaný seriál Code Geass (Code Geass: Lelouch of
the Rebellion, Gorō Taniguchi, 2006) sa odohráva v alternatívnej
realite. V každom diele si však jedna z hlavných postáv objednáva, dostáva a konzumuje Pizzu Hut pri rôznych príležitostiach.
Logo spoločnosti sa samozrejme objavuje v celej sérii.
Legislatíva
„Keď v roku 1957 prišiel James Vicary so štúdiou o podprahovej reklame, vyvolal veľký rozruch. Tvrdil, že počas šiestich
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týždňov premietania filmu Piknik, doň umiestnil odkazy „pi Coca-Colu“ a „jedz popcorn.“ Obrázky s odkazmi boli premietané v
päťsekundových intervaloch na 1/3000 sekundy. Následne sa mal
značne zvýšiť predaj nápoja aj popcornu.“33
Na základe štúdie Jamesa Vicaryho zakázali podprahovú reklamu v USA, Veľkej Británii aj v Austrálii. V roku 1962 však Vicary priznal, že celé to bol len výmysel. Mediálna bublina napriek
tomu nespľasla a otázka podprahovej reklamy je dodnes veľmi
populárna a diskutovaná. Dosiaľ však nikto nepreukázal, či tento
druh reklamy dokáže spotrebiteľa ovplyvniť natoľko, aby sa rozhodol pre nákup konkrétneho výrobku.
Podobné obavy a výhrady sú aj voči product placementu
a skrytej reklame. Preto neustále vzniká potreba štátnych inštitúcií na reguláciu, alebo úplný zákaz, tohto druhu propagačných
aktivít.
Legislatívne úpravy a smernice v USA
Mnoho zo súčasného amerického práva, týkajúceho sa rozhlasového a televízneho vysielania, má korene v korupčných škandáloch z 50. rokov 20. storočia.
Vyšetrovanie z novembra 1959 viedlo k obvineniam, že niektorí rozhlasoví disc jockeyi prijímali úplatky za podporu produktov, alebo častejšie púšťanie niektorých pesničiek, v on-air vysielaní.34 V roku 1960 bol z úplatkárstva a porušenia obchodného zákona obvinený DJ Alan Freed z WABCO and WINS a bola mu
uložená pokuta vo výške 2500 dolárov, nakoniec prišiel aj o prá33
34
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cu v komerčnom rádiu. Ešte v tom roku americká vláda rokovala o zákaze úplatkov za vysielanie. Podľa terajšieho amerického práva, sekcie 317 Komunikačného zákona (Section 317 of the
Communications Act), „všetko vo vysielaní všetkých amerických
rozhlasových staníc za čo sú priamo alebo nepriamo zaplatené,
sľúbené, zaúčtované alebo prijaté peniaze alebo služby ako protihodnota od akejkoľvek osoby, musí byť v čase vysielania označené ako platené...“,35 podobné a súvisiace ustanovenia sú v nariadeniach Federálnej komisie pre komunikáciu (Federal Communications Commission regulations ako CFR 47, Section 73.1212).
Tieto predpisy boli zohľadnené aj pri následnom vyšetrovaní ďalších korupčných praktík, vrátane prešetrovania nahrávacej spoločnosti Sony BMG v roku 2005. Generálny prokurátor a ašpirujúci guvernér mesta New York, Eliot Spitzer, poukázal na podozrenia, že úplatkárstvo je v hudobnom priemysle stále živé. Spitzerove vyšetrovanie potvrdilo, že promotéri hudobného vydavateľstva Sony BMG platili alebo inak podplácali komerčné rozhlasové stanice. Ukázalo sa, že Sony BMG nebolo jediné a do korupčných škandálov boli zaplatené aj ďalšie tri nahrávacie spoločnosti, Universal Music Group, Warner Music Group a EMI.36
Legislatívne úpravy a smernice EÚ
V roku 2001 vošla do platnosti európska smernica Rady
89/522/EHS (resp.97/36/EC), tzv. Televízia bez hraníc. Členské
štáty únie tak mali povinnosť implementovať do svojho práva
úpravu týkajúcu sa klamlivej reklamy, reklamy na lieky, dojčenskú výživu, tabak a potraviny.
35
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Vývoj na úrovni európskeho práva pokračoval aj ďalej, v snahe udržať krok s reálnym vývojom na trhu a zmenami v oblasti médií, moderných technológií a trendu globalizácie. Vďaka
iniciatíve a liberálnemu mysleniu európskej komisárky pre médiá Viviane Reding sa spustil proces navrhovania a schvaľovania nových smerníc týkajúcich sa médií, keďže Televízia bez hraníc bola nedostačujúca a nereflektovala zmeny a nové výdobytky v mediálnej a technologickej oblasti.37 V decembri 2007 bola
schválená smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES,
tzv. Smernica o audiovizuálnych službách, na ktorej zapracovanie
do domácej legislatívy dostali členské štáty, teda aj Slovensko,
čas do 19.12.2009 (v prípade Slovenskej republiky sa tak stalo
novelou č. 498/2009 Z.z., ktorou sa zmenil zákon č. 308/2000
Z.z.). Smernica napríklad definuje a upravuje všetky typy televízneho vysielania, teda aj cez internet (live streaming, webcasting
či video on demand), liberalizuje podiel reklamy a časový odstup
medzi reklamnými prestávkami.
V Európskej únii do decembra 2007 neexistovali ani jednotné pravidlá týkajúce sa product placementu. Smernica o audiovizuálnych službách product placement definuje, zjednocuje a za
presne vymedzených podmienok povoľuje. V každom prípade
platí úplný zákaz umiestňovania produktov do spravodajských,
publicistických a detských programov a programov s náboženskou tematikou. Rovnako je neprípustný placement tabakových
výrobkov a liekov na predpis. Smernica však povoľuje bezplatné
poskytovanie tovaru a služieb ako rekvizity alebo ceny, čo môže
byť chápané ako sponzoring.38
Legislatívne úpravy na Slovensku
Do decembra 2009 slovenská legislatíva a Rada pre vysiela37
38
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nie a retransmisiu, orgán vykonávajúci štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb, pojem product placement nepoznali, respektíve nebol v slovenskom mediálnom práve ukotvený. Preto sa umiestňovanie produktov chápalo viac menej dvoma spôsobmi. V lepšom prípade ako forma sponzoringu, v horšom ako skrytá reklama. Sponzorstvo relácie má rovnako svoje pravidlá, meno sponzora sa okrem záverečných titulkov
často spomenie priamo v programe s oficiálnym poďakovaním za
partnerstvo a poskytnuté ceny alebo služby. Myšlienke product
placementu sa omnoho viac blíži skrytá reklama. Tá však nie je
zákonom povolená a za jej používanie hrozí vysoká pokuta. Inštitút skrytej reklamy bol ostatnou novelou zákona č. 308/2000 Z.z.
pozmenený a v súčasnosti je upravený v § 31a ods. 3 a 4.
Skrytá reklama je právom definovaná už od roku 2000, product placement sa po rokoch právneho vákua dočkal svojho zákonného ukotvenia a de facto pravidiel používania až v roku
2009. Bolo to na základe Smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2007/65/ES, tzv. Smernica o audiovizuálnych službách,
ktorá je pre Slovensko, ako členský štát Európskej únie, povinná.
Legislatíva rovnako prikazuje na začiatku a na konci relácie jasné
označenie spoločností, ktoré sú zadávateľom product placementu, takže divák by nemal byť uvedený do omylu.
V konečnom dôsledku by sa umiestňovaniu produktov nedalo
zabrániť ani v prípade, keby novela zákona č. 498/2009 Z.z. nevošla do platnosti. Product placementu sú plné akvizičné tituly,
ktoré nie je možné upravovať alebo nejakým spôsobom inzerované produkty rozpixelovať alebo úplne vymazať, pretože ako audiovizuálne diela sú predmetom autorskoprávnej ochrany.
Etickosť product placementu
Podľa PQMedia, ktorá sleduje umiestňovanie výrobkov
na trhu, sa počet investovaných financií do product placemenA. Popovičová: Produkt placement ako prostriedok marketingovej...
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tu zvýšil z 3,07 bilióna dolárov z roku 2006 na 5,6 bilióna dolárov v roku 2010.39 Tieto čísla sú však čiastočne skreslené, keďže mnoho dohôd týkajúcich sa product placementu a integrácie
značky je založených na kombinácii product placementu s tradičnou ATL reklamou.
Z pohľadu konzumenta, a zvlášť niektorých „rizikových“ skupín, product placement a skrytá reklama hraničia s poctivosťou.
S odvolaním sa na prax argumentujú najmä rodičia, že deti sú
ohrozenou skupinou, ktorá je náchylná dôverovať akýmkoľvek
reklamným posolstvám. Preto volajú na poplach a žiadajú úplné
zverejnenie všetkých obchodných dohôd o umiestňovaní produktov, odvolávajúc sa na ich nejasné uverejňovanie a teda zneužívanie dôvery nielen malých konzumentov. Označenie reklamnej
prestávky počas filmu alebo medzi programami umožňuje lepšiu
rodičovskú kontrolu nad sledovaným obsahom, čo však s reklamou produktov, ktorá je zakomponovaná priamo vo filme?
Tradičným reklamným brejkom sa vyhýbame prepínaním na
iné televízne kanály alebo rezignovane odchádzame na pár minút
do kuchyne či toaletu. Produktom a značkám zakomponovaným
do deja filmu alebo nášho obľúbeného seriálu sa však tak ľahko
nevyhneme. Je však otázne či nám reálne produkty a značky, pokiaľ sú zmysluplným spôsobom zakomponované do deja, naozaj
prekážajú a či si ich vôbec všímame. Dokáže nás pri výbere kávy
v obchode ovplyvniť fakt, že hrdinovia seriálu, ktorý pozeráme
každý deň, pijú konkrétnu značku? Alebo si kúpime tričko s nápisom Nike len preto, že ho mal náš obľúbený herec vo včerajšom filme? Zmení sa náš postoj k notebooku, keď na ňom svieti logo Apple?

39
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Každý spotrebiteľ má pravdepodobne svoj prah citlivosti na
umiestňovanie produktov. Niekto jednoducho s radosťou podlieha reklamným trendom a pri najbližšom nákupe zaplní nákupný
košík produktmi z reklamy alebo filmu. Pokiaľ sa spotrebiteľ rozhodne pre kúpu na základe filmu či seriálu, už vedome alebo nevedome, a je s výrobkom spokojný, nepredstavuje pre spotrebiteľa takéto marketingové pôsobenie žiadnu hrozbu. V prípade nespokojnosti existuje stále možnosť produkt vrátiť či reklamovať,
v horšom prípade si daný výrobok nabudúce nekúpime. Rozhodnutie pre konkrétnu značku, hoc aj nevedomé, je zásluhou prepracovanej marketingovej stratégie a akt nákupu je v podstate ohodnotením práce marketérov a stratégov.
Samozrejme, product placement môže predstavovať riziko
pre „ohrozené“ skupiny dôverčivých ľudí. Tí sú však ohrození aj
tradičnou reklamou, nákupnými letákmi obchodných domov či
odporúčaním susedov.
Efektivita a zapamätateľnosť
Efektivita product placementu doteraz nebola úplne preukázaná a jeho účinnosť sa nedá zásadným spôsobom potvrdiť ani vyvrátiť. Skúmaniu efektivity by musel predchádzať dlhý kvantitatívny aj kvalitatívny sociologicko-psychologický výskum spojený s nákupným správaním jedincov, ich rozhodovaním a dôverou
k reklamným posolstvám. Ratingové meracie systémy a ich výsledky sú generované na základe miery zapamätania si reklamnej
výpovede publikom. Aj rozpoznanie značky môže mať odlišnú
mieru. Výrobok môže byť síce odpromovaný použitím product
placementu, ale môže byť ťažko identifikovateľný, jasne identifikovateľný, v dlhších alebo opakovaných expozíciách, spojený s hlavnou postavou, uvedený slovne, alebo môže hrať kľúčovú úlohu v deji. Mediálna hodnota výrobku a značky sa tiež ukáže
až časom, aj v závislosti od dĺžky a miery pôsobenia daného produktu na trhu. Seriózne výskumy u renomovaných výskumných
A. Popovičová: Produkt placement ako prostriedok marketingovej...

255

agentúr však siahajú aj do výšky niekoľko tisíc eur, takže ich realizácia je finančne veľmi nákladná aj pre veľké firmy. Preto, rovnako ako pri akejkoľvek inej reklame, býva efektivita pôsobenia preukázaná zvýšením objemu predaja daného výrobku alebo služby, prípadne zvýšením povedomia o značke. Aj na základe týchto atribútov sa inzerenti rozhodujú, či použiť alebo zopakovať danú marketingovú stratégiu alebo nie.
Podľa firmy Accenture bol človek v roku 1985 denne vystavený v priemere 650 komerčným správam, v roku 2002 to číslo
stúplo na 3000 správ denne.40 Je predpoklad, že toto číslo do roku
2010 opäť stúplo. Je ťažké si predstaviť, že vedomie a pamäť normálneho človeka dokáže vnímať a spracovať také množstvo informácií každý deň. Práve v tom tkvie príčina používania product
placementu a neustáleho pripomínania značiek. Proces rozhodovania je individuálny, vyvolané spomienky nám ponúkajú mnoho alternatív, v nákupnom procese a pri konkrétnej voľbe sa často rozhodujeme práve na základe sady informácií, ktoré máme
o produkte alebo značke. Keďže pamäť spotrebiteľa je obmedzená, rovnako je obmedzená aj sada informácií, na základe ktorých
sa rozhoduje. Cieľom product placementu by malo byť neustále pripomínanie značky a produktu a vytesnenie spomienok na
iné produkty a značky. Umiestnenie výrobkov musí byť čo najprirodzenejšie. Preto je nutnú plne rešpektovať vlastnosti výrobku a značky.
Larry Percy, marketér a hosťujúci profesor na Stockholm
University a Copenhagen Business School však tvrdí, že umiestňovanie značiek nezvýši preferencie značky alebo jej poznateľnosť, hoci niektoré výskumy preukázali zvýšenie preferencií
značky vytvorené v podvedomí. Podľa neho tieto preferencie sú
rovnaké ako v prípade súboru neznámych značiek, takže to neovplyvní naše nákupné rozhodovanie.
V štúdii s použitím fMRI (Deppe et al. 2005), bolo dokázané,
40
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že emócie vplývajú na voľbu značky. Ľudia počas štúdie boli požiadaní, aby si zvolili svoje obľúbené značky. Oblasti mozgu spojené s racionálnym odôvodnením významne znížili svoju aktivitu, zatiaľ čo oblasti súvisiace so spracovaním emócií svoju aktivitu zvýšili. Spojenie product placementu s implicitnými emocionálnymi spomienkami tak môže mať vplyv na rozhodovací proces pri nákupe. Percy svoj článok uzatvára tvrdením, že veľa závisí od programu alebo filmu, situácie, umiestnenie značky, charakteristiky postáv, ktoré s predmetom alebo značkou manipulujú a všetko to vplýva na pozitívne asociácie a aktivovanie pamäti.
Product placement teda môže byť podľa neho efektívny, ale nemožno sa vždy spoliehať na implicitné spracovanie informácie
o značke alebo produkte. Účinné umiestňovanie produktov musí
byť pozitívne asociačne spojené implicitnou aj explicitnou pamäťou ako v prípade ktoréhokoľvek iného prostriedku marketingovej komunikácie.
Merateľnosť
Marketér Sergio Zyman vo svojej knihe Koniec reklamy ako
sme ju doposiaľ poznali41 tvrdí, že končí éra 30 sekundových reklamných spotov a začína prevažovať umelecký zámer a výhry
v kreatívnych súťažiach nad kontrolou efektivity vynaložených
finančných prostriedkov na reklamnú kampaň. Preto sa ako podporná aktivita s obľubou využíva product placement, pretože jeho
slabšou stránkou je nepresnosť v meraní efektivity vynaložených
prostriedkov. V USA, kde má product placement dlhú tradíciu
a je považovaný za bežný prostriedok marketingovej komunikácie, je snaha o čo najlepšie výsledky v oboch oblastiach, teda
v kreativite, ale aj v merateľnosti jeho efektivity a efektivite samotnej. Pre objektívne merania a s tým súvisiacu štandardizáciu
platieb je potrebné štandardizovať aj samotný product placement,
čo je pomerne obtiažne, keďže každý product placement je svo41
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jim spôsobom jedinečný. K vyčísleniu a merateľnosti sa možno
dopracovať zovšeobecnením a za pomoci všeobecných pravidiel,
kde platí, že cena za vyslovenie značky je dvakrát vyššia ako len
za záber na ňu, priame používanie značkového výrobku postavami filmu stojí dokonca trikrát viac.42 Existuje však veľké množstvo faktorov, ktoré vplývajú na cenu. Marketér Jean-Marc Lehu
vo svojej knihe o product placemente hovorí o týchto faktoroch:
• známosť značky
• identifikovateľnosť značky
• rozpočet filmu
• typ a žáner filmu
• prítomnosť v titulkoch
• existencia bartera
• význam product placementu vo filme
• miesto pre product placement
• integrácia do príbehu
• kontakt s hlavnými postavami
• exkluzivita
• sprievodné product placementy (napríklad na webových
stránkach filmu, v traileri, v teaseri...)
• typ a veľkosť distribúcie
• ďalšia súvisiaca komunikácia (PR, point-of-purchase materiály, eventy, kampane...)
• zmluva (provízia za prípadné sprostredkovanie)“43
Cena product placementu sa prirodzene odvíja aj od ďalších
premenných ako sú známosti a spojenie s režisérom a produkčným tímom filmu.
Faktorov, podľa ktorých by sa dala určiť cena a hodnota pro42
43
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duct placementu, je veľmi veľa, nie je teda celkom možné presné
meranie efektivity umiestnenia značkového výrobku. Investorov
a zadávateľov reklamy však návratnosť investícií zaujíma pravdepodobne zo všetkého najviac, a preto agentúry a poradenské
firmy v oblasti komerčnej komunikácie skúšajú, skúmajú a vyčísľujú rôznymi metódami a na základe rôznych kritérií efektivitu umiestnenia jednotlivých výrobkov. Do úvahy sa tak berie viditeľnosť, dĺžka záberu, veľkosť záberu či imidž značky. Dá sa
samozrejme zistiť CPT (náklady na 1000 divákov), je však opäť
otázna relevantnosť tohto skúmania, keďže závisí aj na pozícii
a forme product placementu, nielen na počte osôb, ktoré to sledujú. K popredným firmám, ktoré sa zaoberajú meraním efektivity umiestňovania produktov patria napríklad Nielsen Media Research, NextMedium, Image Impact, IAG, Intelliseek, Millward
Brown, Marketing Evolution, E-Poll, Brand Advisor a mnoho
ďalších.
Samozrejme existuje už spomínaný rukolapný dôkaz o účinku product placementu, ktorý sa dá aj odmerať a je to zvýšenie predajnosti výrobku. Bonbóny značky Reese´s Pieces v E.T.
Mimozemšťanovi si zvýšili účinkovaním vo filme predaj o 65%,
okuliare Ray Ban v Mužoch v čiernom o 55%, zvýšeného záujmu sa dočkal aj Onitsuka Tiger, model značky športových topánok Asics, ktorý donútil japonského výrobcu zvýšiť výrobu vďaka product placementu v prvom diele filmu Kill Bill (Kill Bill,
Quentin Tarantino, 2003).
Vo väčšine prípadov však efekt product placementu nie je
taký jednoznačný. Exituje aj mnoho rizík, ktoré môžu vplývať na
efektivitu product placementu, napríklad neúspech filmu spôsobený nízkou návštevnosťou, čo prirodzene vplýva na imidž značky, povedomie o značke či predajnosť výrobku, v horšom prípade
môže mať negatívny ohlas filmu vplyv na samotnú značku a jej
vnímanie. Preto je rovnako ako v prípade iných druhov reklamy
potrebné strategické plánovanie, ktorým sa dá vyhnúť podobným
situáciám, nie ich však úplne vylúčiť.
A. Popovičová: Produkt placement ako prostriedok marketingovej...
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Psychologické aspekty
Pre človeka sú okrem uspokojovania potrieb významným
zdrojom motivácie aj emócie. Príjemné či nepríjemné emócie sú spojené s mierou uspokojenia. Ľudia majú často tendenciu vyhľadávať hlboké emocionálne prežitky bez konkrétneho
dôvodu či pohnútok. Emocionálne prvky pôsobenia využíva aj
klasická reklama a reklamné spoty, oproti filmu je však nevýhodou obmedzený časový priestor a skôr symbolické vyjadrovanie a skratkovitosť. Kvôli týmto atribútom má reklama omnoho menej šancí vyvolať pozitívne emócie alebo hlbší emocionálny prežitok ako film. Otázka prepojenie značky s našou mysľou
je jedna z tých, ktoré majú zásadný vplyv na meranie účinkov
reklamy. Touto koncepciou sa zaoberá aj spoločnosť Millward
Brown,44 ktorej snahou je meranie vplyvu reklamy. Ich výskum
Neuroscience Practice čerpá poznatky zo šiestich rokov výskumu a vývoja hlbšieho poznania značky, médií a komunikačných
postrehov prostredníctvom neurovedy. V praxi to znamená integrovanie vedeckých metód a znalostí o nervovom systéme do
existujúcich výskumných marketingových metód, vrátane predtestingu a sledovania značky. Výhodou pre klienta je hlbšie poznanie jeho značky a možnosť plánovania optimálnej mediálnej
a komunikačnej stratégie. V praxi sa bude v neurovedách využívať
široká škála metód, ktoré používajú neurovedci a kognitívni psychológovia, podľa ktorých vyvodzujú reakcie ľudí. Medzi ne
patrí aj EEG, Eye-Tracking (sledovanie pohybu očí) a implicitné
asociačné merania (pochopenie asociácií a emocionálnych reakcií vytvorených značkou alebo reklamou). Na rozdiel od mnohých riešení v oblasti neurovied, boli všetky techniky Millward
Brown vytvorené na základe kvantitatívnych výskumov, ktoré sa
44
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môžu používať kdekoľvek na svete, nielen v laboratórnych podmienkach. „Neuroveda je vzrušujúci doplnok našich nástrojov.
Marketérom to pomôže lepšie pochopiť zákazníkov a zefektívniť
marketing,“ povedala CEO Millward Brown, Eileen Campbell.45
Dôležitým psychologickým aspektom z hľadiska marketingu sú emocionálne stimuly a inštinkty. Naše základné inštinkty
prežitia znamenajú, že máme aj inštinktívne emocionálne reakcie. Sme však schopní racionálne pochopiť naše emócie a priradiť k nim varietu rôznych slov – bolesť, žiarlivosť, extáza, nenávisť, smútok, radosť a mnoho ďalších – ale naša prvá, najhlbšia
a inštinktívna reakcia, je omnoho jednoduchšia – rozdelenie na
pocity pozitívne a negatívne. Náš mozog na tieto podnety reaguje automaticky. Je to inštinktívna emocionálna a telesná reakcia,
ktorá niekedy môže dokonca zachrániť život. V prípade reklamy
a umiestňovania produktov to nie je natoľko dramatické, ale napomáha to pochopeniu našich automatických reakcií na podnety
a podvedomé priraďovanie pozitívnych alebo negatívnych emócií produktu alebo značke. Výber značky pracieho prášku sotva
patrí do život zachraňujúcej kategórie, ale do hry vstupujú rovnaké mechanizmy, prvotná pamäť a samozrejme pocit, ktorý sa nám
pri konkrétnej značke vynorí.
Úlohou marketérov je zabezpečiť, aby bol pocit zo značky silný a pozitívny a orientovať reklamu spôsobom, aby si ju pamäť
čo najefektívnejšie zafixovala. Dôležitý je obsah, ktorý má v konečnom dôsledku evokovať niečo pozitívne. Ako príklad opäť poslúži značka Coca Cola. Keď sa ľudí opýtate čo si myslia o Coca
Cole, zapracuje ich racionálna časť mozgu a ich opis bude znieť:
- osviežujúca
- sýtená oxidom uhličitým
- dobre zabalená
- pre mladých
- moderná
45
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Spomenúť slovo Coco Cola nie je fráza ako každá iná. Evokuje pozitívne alebo negatívne emócie. Buď ju máme radi alebo nie. Bez ohľadu na naše racionálne zmýšľanie a pojmy, ktoré
nás v súvislosti s ňou napadnú. Pri nákupe nápoja sa rozhodujeme podvedome, na základe emócií. Preto je dôležitá otázka, prečo sme siahli na pulte po Coca Cole a nie po Pepsi alebo podobnom sladkom nápoji? Mať niečo rád nie je až také jednoduché
a nie je to len o tom, že sa nám páči chuť. Prirodzene, ak nemáme
radi chuť „Coke“, prakticky koky, má to vplyv na naše spomienky a asociáciu značky. To je možno dôvod, prečo ľudia pri testoch
na slepo, s neoznačenými pohárikmi, povedia, že im omnoho viac
chutí Pepsi. Pri skutočnom nákupe a nutnosti výberu však opäť
siahnu po Coca Cole. Je to inštinktívne spojenie, pozitívne emócie (v niektorých prípadoch možno aj negatívne) a často hlavný
determinant nášho konania.
Martin Lindstrom a jeho Nákupológia
Pôvodom dánskeho marketéra, Martina Lindstroma, mnohí
označujú za novodobého marketingového guru. Údajne trávi viac
ako tristo dní do roka na cestách, kde prednáša miliónom poslucháčov o svojich priekopníckych metódach. Patrí k mladej ambicióznej generácii marketérov, ktorá sa rozhodla preskúmať zaručene overené a fungujúce marketingové a predajne metódy a vo
svojich knihách ich celkom úspešne a za použitia argumentov
a vedeckých metód vyvracia. Lindstrom v praxi pôsobí ako poradca značiek, konzultuje a radí manažérom nadnárodných spoločností ako McDonald´s Corporation, Procter & Gamble, Nestlé, Microsoft, Walt Disney či GlaxoSmithKline ako budovať
a zlepšovať značku a nové produkty. Na svojich stránkach ho citovali viaceré prestížne periodiká ako Financial Times či USA
Today. Napísal niekoľko odborných kníh venovaných predovšetkým problematike značky, jej budovaniu a všeobecne reklame a marketingu. Jeho knihu Brand sense (2005) označil americ262
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ký časopis Wall Street Journal za jednu z desať najlepších dosiaľ
existujúcich kníh o marketingu. Ostatná Lindstromova kniha Nákupológia (2008)46 sa okrem iného venuje aj problematike product placementu.
Martin Lindstrom sa pomocou techniky neuromarketingu rozhodol preskúmať skutočné pôsobenie product placementu na spotrebiteľa. Pomocou skenera fMRI47 a metódy SST48 testoval na dobrovoľníkoch účinnosť reklamného pôsobenia troch
hlavných sponzorov jednej z najpopulárnejších a najobľúbenejších show v americkej televíznej histórii, American Idol.� Mobilný operátor Cingular Wireless (neskôr odkúpený spoločnosťou
AT&T), automobilka Ford Motor Company a spoločnosť Coca
Cola ročne platili odhadom 26 miliónov dolárov za to, aby sa ich
značka objavila v speváckej súťaži American Idol. Počas reklamných brejkov sa opakovali nielen 30 sekundové reklamné spoty
na Coca Colu a Cingular Wireless, ale ich produkty sa ukazovali
aj počas samotného programu, teda formou product placementu.
Niekedy až komickým spôsobom, napríklad keď sa jeden porotca súťaže opýtal obávaného kolegu Simona Cowella na spevácky výkon súťažiacej, ten odpovedal: „Mám tak strašne rád Coca
Colu!“ a usrkol si z hnedého bublinkového nápoja v červenom
46

47
48

Prístroj zobrazujúci funkcie magnetickej rezonancie, meria magnetické vlastnosti hemoglobínu, zložky červených krviniek, ktoré prenášajú kyslík v tele. fMRI v podstate meria množstvo okysličenej krvi v celom mozgu a vie presne označiť oblasť veľkú len jeden milimeter. Keď
mozog pracuje na nejakej úlohe, spotrebúva veľké množstvo kyslíka a glukózy a tým výraznejší je aj prietok okysličenej krvi. Sledovaním tejto aktivity pomocou fMRI sú neurológovia schopní presne určiť, ktoré oblasti mozgu v danom čase pracujú. V praxi sa tento 32 tonový prístroj používa na diagnostiku nádorov, mozgovej mŕtvice, narušených nervových spojov a tiež pri objasňovaní ťažko liečiteľných psychických ochorení.
Meranie elektrickej aktivity vo vnútri mozgu
Pôvodom britská show s názvom Pop Idol, na Slovensku rovnako
úspešne adaptovaná s vlastným názvom ako Slovenská, naposledy
Česko-Slovenská Superstar.
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pohári, ktorý majú porotcovia pred sebou. Okrem toho všetci sedia na pohovkách s obrysmi fľaše Coca Coly, pred a po vystúpení
súťažiaci kráčajú do miestnosti s nezameniteľnou červenou farbou, ktorá sa objavuje na obaloch tohto kultového nápoja.
Cingular sa v programe rovnako prezentuje, ale nie tak často. Moderátor show, Ryan Seacrest, však divákom pravidelne pripomína, že môžu hlasovať práve prostredníctvom operátora Cingular Wireless, ktorý ako jediný podporuje hlasovanie pre idol
prostredníctvom SMS. Okrem toho sa logo operátora objavuje
vždy, keď sú na obrazovke čísla pre volanie a zasielanie SMS.
Cingular začal navyše ponúkať od roku 2006 tóny zvonenia zo
živých vystúpení.
Ford je jediný z troch sponzorov, ktorý svojich 26 miliónov
dolárov investoval len do 30 sekundových spotov počas reklamných brejkov. Na oživenie vytvorila automobilka v šiestej sérii show originálny videoklip s autami, ktorý púšťali počas reklamných prestávok v každom z jedenástich záverečných dielov. Okrem toho bol Ford partnerom webových stránok Americon Idol, kde každý týždeň prebiehalo losovanie.
Každý z troch hlavných sponzorov spustil svoju reklamnú
stratégiu za rovnaký balík peňazí, Martin Lindstrom však tvrdí, že Ford na svojej investícii prerobil. Svoje tvrdenie zakladá
na výskume, pri ktorom premietli dobrovoľníkom na 1 sekundu 20 log výrobkov, medzi nimi aj značky Coca Cola, Cingular
Wireless a Ford, ktoré sa objavili v súvislosti so súťažou American Idol a tiež logá známych firiem, ktoré sa v súťaži neobjavili. Potom dobrovoľníkom pustili 20 minútové špeciálne vydanie súťaže a jeden celý diel. Na záver im opäť v rovnakom poradí premietli súbor log trikrát za sebou. Cieľom bolo zistiť, či
si respondenti zapamätajú, ktoré logá videli v programe, a ktoré nie. Zo vstupných testov vyplynulo, že logá troch hlavných
sponzorov pri prvom premietaní neboli o nič zapamätateľnejšie
ako ostané logá, s ktorými sa stretli respondenti pri iných situáciách. Po premietnutí show vykazovali respondenti lepšiu pa264

REKLAMA 10

mäť na logá, ktoré sa v programe objavili a okrem toho jasne dominovali logá tých, ktoré sa strategicky objavovali v samotnom
programe a v skutočnosti z pamäti vytlačili schopnosť zapamätať si logá, ktoré sa tam neobjavili. Z testov vyšla najlepšie Coca
Cola, za ňou Cingular Wireless. Ukázalo sa, že značka Ford dopadla katastrofálne. Testovaní dobrovoľníci si pamätali reklamu
na Ford menej po sledovaní programu ako pred začiatkom štúdie.
Dá sa povedať, že show preplnená reklamným posolstvom Coca
Coly, prípadne Cingularom, spôsobila, že divák ostatné reklamné
informácie vytesnil z pamäti.
Vysvetlením je, že Coca Cola bola integrovanou súčasťou celého programu, zatiaľ čo Ford tam nebol vôbec. Výsledky výskumu teda odhalili, že v reklamou saturovanom programe si jednoducho nezapamätáme značky, ktoré nie sú neoddeliteľnou súčasťou dejovej línie programu.49

49

Kapitola vychádza z knihy od Martina Lindstroma, Nákupologie.
Pravda a lži o tom, proč nakupujeme.
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