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Strach'ako'efektívny'emocionálny'apel'v'reklame'!
prof.*PhDr.!Pavel*Horňák,*PhD.*

!

*

Abstrakt:!!

Erotika* a*sex,* humor,* ale* aj* strach* patria* k* trom*najsilnejším* emocionálnym* apelom* v*reklame.*

Strach*je*najkontroverznejšia*kategória,*keďže*zákon*aj*etický*kódex*ho*zakazujú.*Aj*preto*treba*(v*

prípade* komerčnej* i*nekomerčnej* reklamy)* zvážiť* zvlášť* citlivo* charakter* výpovede* v* kontexte*

s* *propagovaným*predmetom,* *druhom*marketingovej*komunikácie,*cieľom*kampane,*priestorom*

či*miestom*do*ktorého*bude*výpoveď*vkomponovaná*i*jej*cieľovou*skupinou.*

Kľúčové!slová:!!reklama,*strach,*emocionálny*apel,*humor,*sex,*!

*

Abstract:!!

Erotic,* sex,* humor,* but* also* fear*belongs* to* the* three* strongest* emotional* appeals* in* advertising.*

Fear* is* the*most*controversial* category,because* it* is* forbidden*by* the* law*and*ethical* codex.* It* is*

also*the*reason,*why*is*necessary*(in*the*case*of*commercial*and*nonWcommercial*advertising)*very*

sensitively* consider* nature* of* the* statement* in* context* with* subject* beeing* advertised,* kind* of*

marketing*communication,*purpose*of*the*campaign,*the*space*or*the*place*where*will*be*the*notice*

emplaced,*and*also*with*its*focus*group.*

*

Key!words:!!advertising,*fear,*erotic,*sex,*emotional*appeal,*humor,**********!

*

*
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!

„Strach(klame(a(ty(mu(veríš.“**W*Friedrich*Nietzsche**

*

Úvod!!!!!!!!!!

Strach* sprevádza* človeka* po* jeho* celý* život* už* od* počiatkov* existencie* ľudstva.* Strach* zo*

všetkého* možného* i*nemožného,* strach* normálny,* patologický,* strach* nepríjemný* i*príjemný...,*

dokonca*aj*strach*zo*strachu.*V*reklame*síce*patrí*k*najsilnejším*emocionálnym*apelom,*no*súčasne*

je* z*nich* najkomplikovanejší.* A*nielen* vzhľadom* na* obmedzenia* zo* strany* štátu,* či* Rady* pre*

reklamu* SR.* Jeho* využitie* nie* je* komplikované* pre* nízky* efekt* pôsobenia,* ale* skôr* pre* kontext*

s*propagovaným* produktom,* či* s*vnímaním* propagovaného* tovaru* v*kontexte* v*zásade*

s*negatívnou*emóciou.**

Spolu* s*najobľúbenejším* apelom* humorom* a*erotikou* patrí* strach* medzi* tri* najsilnejšie.*

V*našej* tabuľke* je* strach* nesprávne* označený* ako* horor,* kde* ide* o*umelecký,* predovšetkým*

literárny* a*filmový* žáner.* No* i*tento* žáner* je* podobne* ako* základné* znalosti* zo* psychológie*

bezprostredne*spätý*aj*s*tematikou*našej*štúdie.*

********************************** *

* ******************************

Aj* tu* však* ostáva* primárnou* kreativita* a*originalita* tvorcov.* V*minulých* štúdiách* som* sa*

pokúsil*o*analýzu*erotických*a*humorných*apelov*v*reklame.* *V*grafickom*zobrazení*poukazujeme*

na*konštanty*(čo*zobraziť,*akou*formou,*s*využitím*akých*apelov...)*(Horňák,*2010,*s.*302),*ktoré*sú*

zárukou* * efektívneho* reklamného* pôsobenia.* V*tejto* štúdii* podrobujem* analýze* preto* strach.*

Cieľom*je*charakteristika*fenoménu*strachu*jeho*vyjadrovacích*prostriedkov*druhov*a*následne*ich*

možnosti*využitia*v*reklame.*
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Výskumná*sondu*uvádzam*duplicitne*i*na*tomto*mieste,*keďže*overuje*účinnosť*základných*

emocionálnych* apelov* komplexnejšie,* i*preto,* že* časť* otázok* bola* úmyselne* zameraná* na*

postavenie*strachu*v*reklame.**

Základnou*hypotézou*je*predpoklad,*že**strach*je*z*trojice*apelov*najmenej*účinným,**resp.*aj*

najmenej* obľúbeným* a* využívaným* emocionálnym* argumentom* v*reklame.* Sprievodnou*

hypotézou*je,*že*„obrúsiť*hrany“**strachu*môže*predovšetkým*humor.*

 

Strach!historický!

Uviedli* sme* už* že* strach* sprevádza* človeka* od* počiatkov* ľudstva.* V*priebehu* stáročí* sa*

občas*menili*podnety*pre*jeho*vznik,**no*tie*praveké*často*pretrvávali.**Lebo*v*praveku*sa*ľudia*báli*

divých*zvierat,*pričom*celá*jedna*skupina*fóbií*–*zoofóbia**sa*týka*práve*strachu*zo*zvierat*(strach*

z*hadov,* pavúkov...).* No* a*divých* zvierat* v*prírode* sa* bojíme* aj* celkom* racionálne.* Súčasné*

premnoženie*medveďov*v*Tatrách*sú*toho*živým*dôkazom.**

V*dobe* ľadovej* sa* ľudia* báli* zimy,* lebo* vedeli,* že* znamená* smrť.* Tak* sa* zahrievali* nielen*

kožušinami* z*ulovených* zvierat,* ale* predovšetkým* ohňom.* No* a*ten* bol* na* druhej* strane*ďalším*

dôvodom*strachu.*Prvotný*strach*–*keď*ho*ešte*nepoznali*a*zapaľoval*sa*sám*v*hrozných*búrkach*

pri*údere*blesku*sprevádzaného*strašlivým*hrmením...*Potom,*keď*sa*naučili*oheň*ovládať,*tak*skôr*

pomáhal.*V*časoch,*keď*ho*ešte*nevedeli*založiť,*tak*strach*pramenil*viac*z*toho,*aby*oheň*dokázali*

udržať,* aby* nezhasol.* No* často* spôsobil* aj* požiare,* ktorých* sa* bojíme* tiež* dodnes.* Oheň* sme* sa*

naučili*uhasiť*vodou,*no*ľudová*múdrosť*hovorí,*že*vodu*neuhasíš.*A*to*je*pravda.*Hrôza*povodní*

od*najstarších*čias*až*po*súčasné*cunami*to*dokazuje.**

Stredovek* priniesol* prostému* ľudu* strach* z*bosoriek,* diabla,* iných* temných* síl,* ale* aj*

reálnejších* chorôb,* ako* bol* predovšetkým*mor.* Novovek* síce* priniesol* azda* reálnejší* pohľad* na*

oblasť* „nadprirodzena“,* no* lieky* na* strašlivé* epidémie* stredoveku* nahradila* hrôza* súčasných*

chorôb* akou* je* AIDS,* rakovina,* infarkt...* A*v*poslednom* čase* aj* strach* z*liekov.* * Lebo* časy* keď*

Fleming*zachránil*ľudstvo*pred*nákazami*a*my*sme*oslavovali*penicilín*sú*preč.*Geniálny*vynález*

nasadzovali*menej*geniálni* lekári* tak*často,* že*prichádzalo*k*strate* imunity*a*ďalším*problémom.*

O*ďalších,*často*nedostatočne*testovaných*liekoch,*resp.*ich*vzájomnej*kontraindikácii*sa*tiež*skôr*

mlčí.*Slovami*starenky*na*ulici,*ktorá*sa*spýtala*môjho*vážne*chorého*priateľa,*keďže*užíval* lieky*

denne*plnými* hrsťami:* „Prosím*Vás* a*veď*keď* to* tak* všetko*naraz* hodíte* do* seba,* kto* len*môže*
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vedieť*čo*sa*s*tým*naraz*stane...“.**Z*liekov*sa*stal*na*rozdiel*od*zbraní,*drog,*či*bieleho*mäsa*legálny*

obchod.*No*skrátka*tiež*horor...*

Novovek*okrem*toho*priniesol*aj*„moderné*zbrane“*a*tak*aj* iný*charakter*vojen.* Je*smutné*

a*strašné,* že* história* Európy,* ale* aj* ďalších* častí* sveta* sa* datuje,* či* rámcuje* predovšetkým*

vojnovými* konfliktami.* Oštepy* a*sekery* odsunula* do* úzadia* atómová* bomba.* Takže* na* pohľad*

hrozné* boje* muža* proti* mužovi,* kde* striekala* krv* a*padali* hlavy,* nahradili* „elegantné“* zbrane*

hromadného* ničenia.* No* a*k*strachu* z*vojnových* konfliktov* sa* pridružili* ďalšie* príčiny* W*

zemetrasenia,*dlhotrvajúce*suchá*i*povodne*,*neutešené*ekologické*prognózy,*či*proroctvá*o*konci*

sveta.* Dnes* síce* stále* spomíname* na* Sibylu,* či* Nostradama,* no* aktuálne* ľudí* desí* „aktuálne“*

proroctvo*starých*Mayov.**********************

Takže* sa* môžeme* právom* domnievať,* že* sme* zdedili* po* svojich* predkoch* ich* „praveké*

hrôzy“,*ku*ktorým*sme*si*pridali*tie*naše*–*moderné...*A*tak*sa*skrátka*stále*máme*čoho*báť.*Hoci*

ozajstná* hrôza* by* nás* dnes* mala* opantať* aj* z* úrovne* nadstavby.* Pozrieť* by* sme* sa* mali* na*

hodnotový* systém* spoločnosti,* kde* právo* a*morálka* stráca* svoje* opodstatnenie.* Na* prohibíciu* u*

susedov,* ktorú* zapríčinila* túžba* po* zisku* kráčajúca* cez* mŕtvoly.* Na* úroveň* bulváru,* ktorým* sa*

„riadia“*masy,*na*pohŕdanie*obavami*nad*stavom*ekológie,*na*politikov,*ktorí*nezastupujú*záujmy*

voličov* a*riadi* ich* túžba* po* moci* a* peniazoch,* skrátka* na* svet* okolo* nás* reálnym* a*triezvym*

pohľadom.*A*to*je*naozajstný*horor...*

*

Základná!charakteristika!strachu!a!jeho!metamorfózy!

Strach* býva* v*literatúre,* resp.* v*slovníkovej* literatúre* charakterizovaný* ako:* „jeden* zo*

základných*druhov*negatívnych* emócií.* Jeho* vrodeným*podnetom* je* ohrozenie* života* a*výrazom*

celá*škála*vegetatívnych*zmien.*Môže*tlmiť,*alebo*zvyšovať*činnosť.*Často*býva*spojený*s*útekom..“*

(Ilustrovaný*encyklopedický*slovník.*s.*422.)*Ale*aj*s*panikou,*obavami,*úzkosťou,*hrôzou*a*desom.*

No* kým* panika* je* skôr* zmätok* vyvolaný* masovým* vydesením,* strach* sa* nemusí* viazať*

k*masám,*či*skupinám.*Naopak*strach*často*vyvoláva*práve*samota.*A*nemusí*to*byť*ani*„*o*polnoci*

na* cintoríne,* či* v*čiernom* lese...“.*Obavy,* či* strach* spôsobujú*úzkosť,* ktorá* je* základnou*príčinou*

neuróz*a*ďalších*porúch.* (Machač,*M.,*Machačová*H.,*Hoskovec,* J.,* s.*50* * )*Takisto*v*menšej*miere*

môžu*zvyšovať*výkonnosť,*no*v*konečnom*dôsledku*vedú*k*stresu*a*k*poruchám.*Pardel*popisuje*

emóciu* ako:* „Pojem* strachu* sa* používa* na* označenie* komplexných,* chronických,* emocionálnych*

stavov,*pri*ktorých*subjekt*prežíva*úzkosť,*bojazlivosť,*hrôzu.* ....*V*nebehavioristickej*literatúre*sa*

strach*často*používa*s*iným*termínom*–*úzkosť.*(*Pardel,*T.,*s.*198.)**„Strach*od*úzkosti*odlišuje*tak,*
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že* úzkosť* sa* viaže* bezprostrednejšie* ku* konkrétnej* príčine* (tma,* samota...),* kým* strach* je*

všeobecnejší*emocionálny*stav,*ktorého*príčina*nemusí*byť*taká*priama.*Obidvaja*(Machač,*Pardel)*

však*uznávajú,*že*strach*môže*byť*príčinou*mnohých*nielen*negatívnych*reakcií.*Aj*preto*využitie*

strachu*v*reklame*nemusí*byť*vždy*negatívne.*Strach*totiž*nemusí*byť*vždy* len*nepríjemný,*resp.*

jeho*využitie*môže*byť*často*aj*funkčné*a*sociálne*pozitívne.*Aj*Pardel*dodáva:*„Strach*má*pozitívnu*

úlohu,*ak*je*to*reálny*strach*pred*niečím*skutočným...“*(*Pardel,*T.,*s.*200.)**.*

Preto*za*„čisté“* formy*strachu*podľa*stupňa* intenzity*zaraďujeme*skôr*postupnosť:*obava,*

úzkosť*–*strach*–*hrôza,*des.*Obava*môže*byť* len*neškodná*starostlivosť*o*blízkeho*človeka*(aby*

dieťa*nedostalo*horšiu*známku*v*škole),*ale*môže*prejsť*až*do*hrôzy*(ak*nevieme*viac*hodín,*či*dní,*

kde*sa*práve*naše*dieťa*nachádza).*Strach*je*viac*menej*synonymický*s*ostatnými*variantmi,*ktoré*

viac*odzrkadľujú*jeho*intenzitu.*Preto*hrôzu*a*des*považujeme*za*najvyšší*stupeň*intenzity*strachu.*

Pokiaľ* ide*o*intenzitu,* resp.*výklad* tak* ich*možno* takmer*stotožniť.*Variantné*použitie* je*vhodné*

skôr*z*jazykového*hľadiska*–*vydesiť*=*vyvolať*hrôzu*a*pod.**

Analogicky* ako* pri* humore,* či* erotike* možno* zostaviť* tabuľku* intenzity* emocionálnych*

apelov:*

OBAVA* STRACH* HRôZA,*DES***************************************************************

EROTIKA* SEX* PORNOGRAFIA****

HUMOR* IRÓNIA* SARKAZMUS*

Tabuľka*1**W*Zdroj:*autor*

*

Samozrejme,* že* uvedené* členenie* je* len* veľmi* povrchné* (zostavené* z*viacerých* zorných*

interdisciplinárnych* uhlov* pohľadu),* no* môže* slúžiť* lepšiemu* pochopeniu* súvislostí,* resp.*

orientácii*pri*volení*vhodného*stupňa*intenzity*nášho*pôsobenia*v*reklame.**

Som* však* presvedčený,* že* na* rozdiel* od* strachu* nepríjemného,* existuje* aj* príjemný,*

pozitívny*strach,*ktorý*je*súčasťou*nášho*relaxu.*Je*to*strach,*ktorý*prežívame*pri*čítaní*literatúry,*

pozeraní* na* film* žánru* horor.* V*blízkosti* milej* osoby,* keď* v*krbe* praská* drevo* a*máme* pocit*

bezpečia*domova.*Lebo* ísť*čítať*horor*na*opustený*cintorín*o*polnoci,*nie* je*bežným*úkazom.*Na*

podobnom* princípe* funguje* aj* obchod* so* strašidelnými* maskami,* pomôckami,* domy* hrôzy,*

halloween*a*pod.*A*práve*tento*druh*sa*využíva*úspešne,*často*v*kontexte*s*humorom*aj*v*reklame.*

*

*



___*
10*

Umelecké!žánre!spojené!so!strachom:!

Formy* strachu* nemožno* členiť* podobným* spôsobom* ako* humor,* ktorý*má* svoje* ustálené*

druhy,*žánre,*či*podoby.*Iste,*dalo*by*sa*hovoriť*tiež*o*horore*písanom,*hovorenom,*resp.*erotickom*

horore*a*pod.*No*tieto*členenia*spadajú*už*nie*do*foriem*strachu,*ale*do*umeleckých*žánrov.*A,*tak*

môžeme* spomenúť* iba* strach* stvárnený* v*umeleckých* žánroch* a*pokúsiť* sa* ich* nájsť* v*jeho*

podobách.**Napriek*tomu*však*možno*analogicky*s*humorom*zhrnúť,*že*aj*navodenie*strachu,*napr.*

vo*filme*môže*byť*inteligentné*a*primitívne*–*vulgárne.**

* Inteligentné,* kedy* prameň* strachu* spočíva* v*napätí,* očakávaní* niečoho* strašlivého,*

nečakaného,*kedy*si*tento*pocit*vyvolá*vo*svojom*vnútre*sám*divák.*Keď*inteligentné*dialógy*vedú*

k*hrozivej* pointe,* keď* pochmúrne* stavby* budov* podfarbené* tiesnivou* hudbou* vedú* k*napätému*

očakávaniu,*keď*kostýmy,*či*nepríjemná*tvár,*či*pohľad*účinkujúceho*vediú*k*strašlivému*poznaniu.*

Naopak*polopatistické*dialógy*sa*môžu*odohrávať*aj*na*cintorínoch,*mŕtvi*môžu*vyliezať*z*hrobov,*

hlavy*môžu*padať*sťaté*motorovou*pílou*–*krv,*resp.*kečup*striekať,*no*divák*sa*skôr*nudí,*smeje,*či*

čuduje*nad*naivitou*tvorcov.**Hoci*„béčkové“*horory*majú*tiež*svojich*fanúšikov.**

Aj*z*uvedeného*je*evidentné,*že*k*strachu*priraďujeme*hlavne*literárne*a*filmové*umelecké*

žánre* resp.* ich* podoby.* * Prvky* strachu* v*rozličnej* miere* a*podobe* nachádzame* predovšetkým*

v*horore,* * ale* *obsahuje* ich*aj* thriller,* či* sciWfi,*detektívka,*historický*román,* cestopis,*rozprávka* i*

ďalšie.**

V*horore* ide* v*prvom* rade* o*to* aby* recipienta* patrične* vydesil.* Hrôzou* postáv,* ich* činov,*

prostredia...,* kým* strach* v*thrillere* vzbudzujú* skôr* nebezpečné,* napínavé* situácie,* spravidla*

ohrozujúce* život* aktérov.* Obavy* o*ich* život* sú* tu* prameňom* žiadaného* pocitu* strachu.*

V*detektívnom*žánri*prvky*hororu* tiež*nie* sú*ojedinelé.* Stačí*uviesť*klasickú*prózu* * sira*Arthura*

Conana*Doyla*Pes*Baskervillský.*Skrátka*sú*žánre*často*prepojené.* *A*ide*aj*o*to*čo*v*konkrétnom*

artefakte*prevažuje.*U*Doyla*to*bol*žáner*detektívny.*Inde*je*to*skôr*horor.*Za*všetkých*spomeňme*

aspoň* dve*mená.* Edgar* Allan* Poe* –* otec* detektívky* i*hororu,* či* * majster* hrôzy* Alfred* Hitchcok.*

Druhý*menovaný*nespájal*len*horor*s*detektívnym*príbehom,*ale*aj*literárny*a*filmový*žáner.*

Historický* román,* či* film* je* tiež* vhodný* pre* strach* dobovým* prostredím,* no* a*cestopisný*

dobrodružný* žáner* objaví* často* nielen* neznáme* hrôzostrašné* zvieratá,* ľudí,* ale* oživí* aj* dávno*

„zomreté“*zombie,*či*múmie.*No*a*nič*objavné*nedodáme,*keď*si*uvedomíme,*že*rozprávky,*hlavne*

tie*naše*slovenské*ľudové*sa*hrôzou*len*tak*hemžia.*Okrem*drakov*a*ježibáb,*nájdeme*tu*aj*ďalších*

spoľahlivých*zabijakov*W*vodníkov,*ľudojedov*i*vlkolakov.*Zvláštne*je*že*táto*forma*určená*deťom*

ich* už* ani* tak* nedesí.* Skrátka* pripravuje* deti* * na* nástrahy* života.* * Samozrejme,* že* aj* ostatné*
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uvedené*žánre*sa*dajú*kombinovať*(napr.*sciWfi*horor*a*pod.).*Všetky*tieto*formy*a*ich*kombinácie,*

resp.* forma* strachu,* ktorú* vzbudzujú* možno* využiť* aj* v*konkrétnych* zvolených* reklamných*

výpovediach.*

Iné* členenie* by* mohlo* byť* podľa* predmetu,* ktorý* danému* umeleckému* artefaktu,* t.j.*

predovšetkým* hororu* dominuje,* resp.* vzbudzuje* pocit* strachu* a*hrôzy.* Ten* môže* byť* často*

spoločný* v*literatúre* i*vo* filme.* Veď* aj* takmer* každý* úspešný* literárny* horor* bol* následne*

sfilmovaný.**A*často*nielen*raz.*

*

Výrazové!prostriedky!strachu:!

Vystihnutiu* podstatných* znakov* strachu*môže* pomôcť* aj* charakteristika* jeho* výrazových*

prostriedkov,*resp.*možností**ich*využitia*v*rámci*týchto*prostriedkov.*

Najúčinnejšie* je* aj* v*tejto* oblasti* audiovizuálne* pôsobenie* práve* prostredníctvom* filmu,*

televízie,* internetu,* či* video* nosičov.* Práve* obraz* využíva* množstvo* výrazových* prostriedkov,*

ktorými* je* schopný* vystrašiť,* či* desiť.* Podobne* ako* pri* humore* smiešny,* tak* tu* strašný* výzor*

predstaviteľa*(človeka,*zvieraťa,*mutanta,*príšery),*ale*aj*pochmúrne*obrazy*exteriéru*(strašidelné*

domy,* hrady,* cintoríny...)* a*pod.* * A*samozrejme* aj* tu* hrajú* svoju* rolu* filmové* triky,* počítačová*

grafika,*strih,*či*ďalšie*kreatívne*postupy*a*techniky.**

Ukážkou*tu*môže*byť*klasické*dielo*nemeckého*expresionizmu*Upír*Nosferatu*z*roku*1922,*

ktoré*je*schopné*desiť,*hoci*dokonca*v*nemej*podobe*aj*dnešného*diváka.*Atribúty*hororu*tu*spĺňa*

predovšetkým* už* postava* titulného* predstaviteľa* Maxa* Schrecka,* jeho* krvavých* výčinov* v*často*

morbídnom*prostredí.*No*svoje*zohrali*aj*pohyby*kamery,*zobrazenie*húfov*krýs*atď.**

Aj* tu* hovorené* slovo* pridáva* obrazu* ďalší* * „strašidelný* rozmer“* s*množstvom* prvkov*

schopných* vzbudiť* strach.* Hrdelné,* škriekavé,* či* výrazne* hlboké* hlasy* môžu* v*spojení*

s*predstaviteľom,* moment* hrôzy* obohatiť* formou* príslušnou* k*zvolenému* obsahu* výpovede.*

V*čistej* zvukovej* podobe* je* to* zasa* predovšetkým* rozhlasová* podoba* týchto* celkov* a*relácií,* ale*

takisto*nájdeme*strach*na*nosičoch*v*podobe*hororov*na*CD.*

Vo* zvukovej* podobe* navádzajú* * moment* strachu* v*audiovizuálnej* podobe* veľmi* výrazne*

hudobné*prvky.*Spravidla*vážna*klasická*hudba,*resp.*komponovaná*pre*konkrétny*artefakt*dokáže*

nielen*umocniť,*ale*často*aj*priamo*vzbudiť*pocit*úzkosti,*stiesnenosti*i*strachu.*Hudba,*alebo*náhle*

ticho* dokáže* spolu* s*náhlym* obrazovým* strihom* na* šokujúci* moment* dokonale* podčiarknuť* aj*

moment*hrôzy*a*desu.***
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Strach!v!reklame!

„Strach* je* v*reklame* používaný* častejšie* ,* než* sa* bežnému* pozorovateľovi* môže* zdať.*

Jednoducho*povedané,*tvorcovia*reklamy*používajú*strach**pretože*funguje.*Strach*zvyšuje*záujem*

publika*o*reklamu* i*jej*presvedčivosť.*Mnoho* ľudí* si* zapamätá* reklamu*využívajúcu* strach* lepšie*

než*vrelé,*zábavné*výpovede.“**(CLOW,*K.,*BAACK,*D.,*s.*162)*

V*ďalšej* charakteristike* by* sme* mohli* postupovať* podobne* ako* pri* humore* podľa*

„Quintiliana“,**no*domnievam*sa,*že*odpovedať*na*všetky*otázky:*kto*–*čo*–*kde*–*kedy*–*ako*a*prečo*

by*v*prípade*strachu*nebolo*celkom*na*mieste.*Aspoň*na*viaceré*z*nich*by*to*pôsobilo*samoúčelne.*

Preto*sme*problematiku*asi*radšej*zúžili*na*základné*konštanty,*ktoré*sú*pre*túto*oblasť*viac*menej*

špecifické.*Na*predmet*reklamy*(t.*j.*kto*–*čo),*na*cieľ*(kde,*ako,*prečo)*a*cieľovú*skupinu.****

Kto!–!predmet!strachu?!

Pod* otázkou* KTO* môžeme* chápať* dve* rozličné* sociálne* skupiny.* Na* jednej* strane* sú* to*

účinkujúci*„strašiaci“,*na*druhej*respondenti,*cieľová*skupina.*O*charakteristiku*cieľovej*skupiny*sa*

pokúsime*radšej*v*záverečnej*stati*samostatne..*

Pred* rokmi* som* použil* členenie* podľa* literárnych,* resp.* mytologických* postáv* vo* svojej*

publikácii*Lexikon*nadprirodzených*bytostí,*ktoré*prikladám*pre*inšpiráciu:*Upír,*Vodník,*Bludička,*

Vlkodlak,* Ježibaba,* Hejkal,* Drak,* Golem,* Víla,* Diabol,* Morský* had,* Polednice,* Škriatok,* Kikimora,*

Biela* pani,* Jednorožec,* Obor,* Gorgóna,* Troll,* Divožienka,* Ohnivý* muž,* Zombia,* Nága,* Bazilišok,*

Satyr,* Bludička,* Kentaur,* Kwangara,* Sginga,* Železný* muž,* Amazonka,* Anjel,* Chiméra,* Rarášok,*

Psota,*Fénix...***

*

Koláž*autora*
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Podobne* som*postupoval* aj* pri* čítaní* na* pokračovanie* (pre*mňa* skôr* písanie),* ktoré* som*

zverejnil* kedysi* predovšetkým* ústrednej* filmovej* postavy* v*seriáli* „Príšery* filmového* plátna“*

v*časopise*Danubian*Top*Herald:*Frankenstein*a*homuculovia,*King*Kong*a*giganti,*Dracula*a*upíri,*

Vlkodlak*a*zveroľudia,*Fantomas*a*fantómovia,*Alien*a*mimozemšťania,*E.T.*a*detské*príšerky,*Pes*

Baskervillský* a*príšerné* zvieratá,* Žralok* a*vodné* príšery,* Exorcista* a*diabli,* Caligari* a*šialenci,*

Quasimodo*a*znetvorení*ľudia,*Zombie*a*múmie,*Zemetrasenia*a*katastrofy,*Poltergeist*a*duchovia,*

Domy*hrôzy*a*neživé*príšery,*Saxana*a*čarodejnice,*Carmilla*a*erotické*príšery,*Blackula*a*tí*ďalší...*

No* a*už* pri* pohľade* na* frekventované* postavy* a*postavičky* je* zrejmé,* že* sa* objavujú* aj*

v*reklame.*Hlavne*tí*najpopulárnejší.*Tvorcovia*reklám*„vsadili“*na*upíra*nielen*v*českej*banke.*Aj*

v*súčasnosti* môžeme* v*televízii* vidieť* upíra,* ktorý* dá* pred* tepnou* krásnej* dámy* prednosť* jej*

ústam,*keďže*sú*cítiť*propagovanou*čokoládovou* tyčinkou.*Upíra*nájdeme*v*súčasnej* reklame*na*

Orange,* kde* je* v* „milej* spoločnosti“* morskej* panny,* múmie* a* ďalších...* * Zobrazované* objekty*

z*osvedčených*hororov*však*neslúžia*v*reklame*vyvolaniu*strachu.*Spravidla*sú*spojení*s*humorom,*

resp.*myšlienkovým* vtipom* a*ich* úlohou* je* pritiahnuť* pozornosť* k*produktu.* Inak* * v*reklamách,*

ktoré* využívajú* strach* vystupujú* skôr* uhladení* gentlemani* v*obleku* a*v*kravate,* ktorí* vám* chcú*

predať*produkty*poisťovne*atď.****

No*vyššie*zmienené*„strašidlá“*(frankenstein,*upíri,*víly...)*sa*v*reklame*objavujú*skôr*menej*

a*motívom* strachu* je* spravidla* skutočnosť,,* ktorá* má* týmto* apelom* primäť* recipienta*

k*očakávanému* komerčnému,* resp.* sociálnemu* správaniu,* či* k*jeho* zmene.* Teda* otázka* znie* nie*

„KTO“,*ale*„ČO“.*

 

Čo!L!skutočný!predmet!strachu!!

Pod* otázkou* Čo?,* * chápeme* predovšetkým* spomenutú* skutočnosť* predmet* vzbudzujúci*

nepokoj,*úzkosť*strach.*V*kombinácii*s*aktérom*ide*o*situáciu,*ktorá*nás*ohrozuje,*napr.*upír*nám*

ide*vysať*krv,*zlodeji*vykradnúť*byt*a*pod.*

Pelsmacker*rozdeľuje*riziká,*ktoré*nás*ohrozujú*a*vyvolávajú*strach*na:*fyzické*r.*(ohrozenie*

zdravia*–*alarmy,*zubné*pasty...),*spoločenské*r.*(vyčlenenie*zo*spoločnosti*–*ústne*vody,*šampóny*

proti* lupinám...),* časové* r.* (šetrenie* času* –* pracie* prášky,* spotrebiče...),* r.* zníženej* výkonnosti*

(konkurenčná* značka* neposkytne* taký* výkon* –* vysávač,* auto...),* finančné* r.* (finančné* straty* W**

poisťovne),* r.* straty* príležitosti* (možnosť* výhodného* nákupu* terminovaného* časovo).* * (De*

PELSMACKER,*P.,*GEUENS,*M.,*BERGH,*J.,**s.*222.)*
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Ak* sa* na* problém* pozrieme* z*druhej* strany*môžeme* urobiť* vlastnú* kategorizáciu* * podľa*

obáv,*či*túžob,*ktoré*môžu*viesť*k*predaju,*či*osvojeniu*si*myšlienok,*resp.*ich*reklamy*podľa*druhu*

produktov:*

• obavy**z*použitia*produktu**(alkohol,*drogy...*v*sociálnej*reklame)*

• obava,*že*ste*nepoužili*produkt,* *resp.* túžba*vlastniť*produkt,*ktorý*strach*odstráni*(ústna*

voda,*prezervatív...*v*sociálnej*i*komerčnej*reklame)*

• túžba*vlastniť*produkt*vzbudzujúci*strach*(knižky,*filmy,*masky...*komerčná*reklama).*

Podľa* množstva* výskumov* je* na* prvom* mieste* jednoznačne* zdravotné* riziko,* resp.*

ohrozenie*zdravia*a*života.**

Tabuľka*2*

*

„Strach* sa* zdá* byť* relevantný* v*spojení* s*určitou* skupinou* výrobkov,* ktoré* sú* späté* so*

zdravím* a*bezpečnosťou.* Preto* vyzerá* prirodzene,* keď* reklama* využíva* strach* a*by* zapôsobila*

proti*drogovej*závislosti,*alkoholizmu,*fajčeniu,*nebezpečnému*riadeniu*vozidla,*rizikovému*sexu,*či*

rôznym*ohrozeniam,*s*ktorými*sa*môžeme*stretnúť*v*domácnosti.“*(Praha*:*Grada*Publishing,*2000.*

ISBN*80W7169W997W7,*s242.)*

Drogová*závislosť,* *alkoholizmus,*či*fajčenie*sú*v*spojení*so*strachom*predmetom*sociálnej*

reklamy.*Nielen*preto,*že*komerčnú*propagáciu*alkoholu*a*hlavne*cigariet*„stráži“*zákon*a*etika,*ale*

hlavne* preto,* že* ak* chce* výrobca* alkohol,* či* cigarety* predať,* tak* kupujúceho* strašiť* v*reklame*

spravidla* nebude.* * Aj* keď* nápisy* na* škatuľkách* cigariet* sú* niekedy* desivé.* Tu* však* prichádza*
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k*sociálnemu* pôsobeniu,* ktoré* donútila* výrobcov* a*predajcov* EÚ.* Riskantná* jazda* autom,* či*

rizikový*sex*však*môže*byť*rovnako*predmetom*reklamy*komerčnej*i*nekomerčnej.**

Dodať* treba* len,* že* predmetom* sociálnej* reklamy* v*spojení* s*apelom* strachu* by*mala* byť*

primárne*aj*ekológia.*Tej*by*malo*byť*v*reklame*výrazne*viac.*Fajčenie,*obezita*a*pod.*sa*nám*javí*

síce*bezprostrednejšie*nebezpečenstvo*pre*nás*ako*ekologické*hrozby.*No*pri*ďalších*prehreškoch*

proti* životnému* prostrediu* nás* čakajú* ďalšie* „výkriky* prírody“.* A*pri* tých* bez* zbytočnej*

dramatizácie*zomierajú*spolu*fajčiari*i*nefajčiari,*obézni*i*vyšportovaní...**

 

Kde!–!priestor!pre!reklamu!s!prvkami!strachu!

Práve* preto* na* otázku* KDE* nemá* zmysel* ako* pri* erotickej,* či* humornej* reklame* hľadať*

optimálne* nosiče.* * Hoci* by* sme* mohli* spomenúť* obaly* kníh,* DVD,* či* plagáty,* pútače,* relácie*

v*elektronických*médiách...*Skôr*nám*tu*však*ide*o*zdôraznenie*výpovedí*s*prvkami*strachu*v*takej*

oblasti,* kde* to* môže* naozaj* pomôcť.* A*nielen* komerčne.* A*tou* je* jednoznačne* sociálna* reklama.*

Samozrejme,*že*nájdeme**príklady,*kde*možno*tento*apel*využiť*aj*v*ďalších*druhoch*marketingovej*

komunikácie*(MK).*Motív*strachu*možno*využiť*v*špecifickej*forme*napríklad*aj*na*mieste*predaja*

(sales*promotion)*v*podobe*P.O.S.,*či*plagátu,*ale*aj*pri*direct*marketingu,*či*public*relations.*

***** *

Foto*s*humorom*na*mieste*predaja*a*guerilla*v*taxi*W*službách...*

*„V*public*relations*je*využívaný*kontext*výpovede,*kedy*je*publikovaná*informácia*zasadená*

do* určitých* udalostí* a*toto* môže* vytvárať* pozitívne,* či* negatívne* vyznenie* informácie.“*

(JURÁŠKOVÁ,* O.,* HORŇÁK,* P.* a* kol.* s.* 108.* )* Tak* tu* napríklad*môže* byť* využitý* pozitívne*motív*

strachu* na* firemnom* halloweenskom* evente.* Alebo* pri* krízovej* komunikácii,* kedy* napríklad*

v*kontexte* s*hrôzou* z*pádu* lietadla,* môže* rýchla,* vysvetľujúca,* pravdivá* a*vkusná* komunikácia*
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zachrániť* imidž*firmy.*No*a*nové*formy*MK*ako*je*guerilla*marketing,*virálny*marketing,*mobilný*

marketing* atď.,* oslovuje* často* predovšetkým* mladých.* Nie* je* preto* zvláštne,* že* títo* netradičné*

a*odvážne*riešenia*často*spojené*aj*s*morbídnym*riešením*prostredníctvom*ich*obľúbených*médií*

motív*strachu*vítajú...*

Napriek*uvedenému*sa*tento*emocionálny*apel*využíva*predovšetkým*v*reklame,*resp.*v*jej*

jednotlivých*druhoch.* V*reklame* sociálnej,* * ale* aj* komerčnej* i*štátnej,* resp.* politickej.* V*sociálnej,*

kde* to* ma* ozajstné* opodstatnenie.* Ale* v*komerčnej* ide* vzbudzovanie* strachu* napriek* spojeniu*

s*humorom*na*úkor*spotrebiteľa.*Tesco* takto*na*Slovensku* i*v*ČR* „zachraňuje*chudobných*v*čase*

krízy“.*

************* **

Ešte*nevkusnejšie*sa*mi*zdá*zneužívanie*pocitu*strachu*u*voličov*prostredníctvom*volebnej*

kampane.*Lebo*na*prvý*pohľad*vkusný*billboard*s*dieťaťom*pôsobí*naozaj*ako*sociálna*reklama,*za*

ktorou*sa*skrývajú*ambície*politických*strán...*

*** ***************** *

Foto*billboardov:*autor*

*

Využitie*apelu*v*strechu*potvrdzuje*aj*naša*výskumná*sonda.*Vzorka*pozostávala*z*budúcich,*

resp.* už* súčasných* odborníkov* na* reklamu* W* cca* dvesto* slovenských* a*českých* poslucháčov*

marketingovej* komunikácie.* Napriek* tomu,* že*majú* približne* rovnaký* vek* (cca* 19* až* 25* rokov)*

ďalšie*socio*Wdemografické*znaky*výber*vzorky*ospravedlňujú.*Pochádzajú*nielen*z*dvoch*republík,*

ale* aj* z*rozličných*miest* SR* a*ČR.* V* otázke* * kde,* resp.* ako* by* použili*motív* strachu* respondenti*

uprednostňovali*oblasť*sociálnej*reklamy.**

*



___*
17*

S*humorom* 6* 12* 9* 19*

V*sociálnej*

reklame*

27* 60* 9* 49*

Nepoužil*by* 1* 7* 3* 7*

Iné* * 4* 2* 2*

*

*

*

Evidentný* je* tu* však* aj* kontext* strachu* s*humorom,* ktorý* má* schopnosť* zjemniť*

emocionálny*náboj*strachu.*Má*možnosť*„obrúsiť*jeho*hrany“*a*tým*urobiť*z*reklamy*„neprístupnej*

–*prístupnú“.**Tu*sa*nám*však*už*otázka*KDE*začína*úzko*prelínať*s*otázkou*AKO.*

*

Ako!–!kvalitatívna!úroveň!reklamy!s!prvkami!strachu!

Na* otázku* AKO* možno* povedať* obecne,* že* strach* by* sa* mal* využívať* v*rozumnej* miere*

v*kontexte* s*predmetom,* cieľom*a*cieľovej* skupiny* reklamy.* * * * * Tvorcovia* by*mali* zvážiť* použité*

prvky,* ktorými* vyvolávajú* strach.* Skrátka,* ako* sme* už* uviedli* nahradiť* „kečupové* hrôzy“*

inteligentnými*motívmi,*neurážajúcimi*vkus*recipienta.**

Inteligentných*riešení*je*naozaj*mnoho,*záleží*len*na*vkuse*a*schopnostiach*autora.*Úspešné*

pokusy* predstavujú* napríklad* uvedené* printy* zdôrazňujúce* škodlivosť* pasívneho* fajčenia.* Prvý*

vtipne*upozorňuje*na*škodlivosť*pre*malé*deti.*Druhý*z*dielne*študentov*bol*ocenený*pred*rokmi*

na*festivale*v*Cannes.**

*

21.20%&

66.80%&

8.30%& 3.70%&

1&

2&

3&

4&

5&
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Najznámejšia* reklamná* ikona* na* svete* symbol* cigariet* –* muž* Marllboro* zabil* cigaretami*

svojho*štvornohého*priateľa.*

****** *

*

Milým* príkladom* sú* aj* ofáčované* fľašky* alkoholu* upozorňujúce* na* nebezpečenstvo* pitia*

alkoholických* nápojov* za* volantom.* Téma* častá,* no* vtipné* –* kreatívne* riešenie.* Raneného* Jacka*

Danielsa,* či* Martini* si* vodič* zapamätá.* * Aj* keď* je* miera* strachu* potlačená* vtipom.* Druhá*

kontroverzná,* no* efektívna* kampaň* s*tým* istým* cieľom* vzbudila* vzbudila* pohoršenie* svojou*

krutosťou,* resp.* zobrazenou* hrôzou,* podľa* prieskumov* zaznamenala* u*vodičov* úspech* nielen*

v*miere*zapamätateľnosti,*ale*aj*ovplyvnenia*ich*správania*za*volantom.**

**** *

*

*
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Dobrým* príkladom* úspešnej* sociálnej* reklamy* sú* aj* ďalšie* dva* príklady.* Prvý* obrázok*

vyjadruje*včasnú*pomoc*darcovstva*deťom*(druhý*obrázok*nesie*text*–*„darujem*neskôr“).*Druhý*

kreatívnou*formou*chce*pomôcť*pri*boji*proti*domácemu*násiliu.**

**** *

***** *

*

Smutným*príkladom* je* plagát* zľahčujúci*motív* „Kajínka“* na* propagáciu* rádia* Kiss.* Druhý*

billboard*je*v*poriadku,*keďže*propaguje*filmové*predstavenie.**

******* *
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Na*otázku*AKO*však*môžeme*odpovedať,**aj*tak*že*je*reklama*v*súlade*s*legislatívou.*Prvky*

spojené* so* strachom* ako* je* násilie* a*pod.* obsahuje* aj* Zákon* o*reklame,* resp.* Zákon* o*vysielaní*

a*o*retransmisii.* Podrobnejšie* sa* s*problematikou* strachu* stretneme* aj* v*českom* i* slovenskom*

kódexe*etiky*pri*princípe*zodpovednosti.*Chápeme*pod*ňou*predovšetkým*to,*že*reklama*nesmie*

zneužívať*motívy* strachu,* násilia,* predsudky* a* povery,* propagovať* kriminalitu,* násilie,* či* urážať*

rasové,*národnostné*či*náboženské*cítenie*spotrebiteľov.*Využitie*negatívnych*pocitov*v*reklame,*t.**

j.* strachu,* hladu* a* * pod.* reklamné* kódexy* tiež* zakazujú.* Využitie* je* odôvodnené* v*kultivovanej*

podobe* (napr.* animované* spoty,* či* printy)* v*sociálnej* reklame,* napr.* v*boji* proti* AIDS,* proti*

fajčeniu,* nadmernej* konzumácii* alkoholu,* no* bez* spojenia* s*konkrétnou* značkou.* Komerčná*

reklama*môže*použiť*motív*strachu*len*v*spojení*s*humorom,*t.* j.*nie*ako*nás*straší*vypadávaním*

zubov* atď.* Propagácia* násilia,* agresivity,* či* neznášanlivosti* by* nemala* byť* súčasťou* žiadnej*

reklamnej*výpovede.**

Spomeňme* na* tomto* mieste* azda* poslednú* živú* legendu* svetovej* reklamy* Oliviera*

Toscaniho.*Bez*ohľadu*na*jeho*originalitu,*motív*strachu*používal*výrazne*až*šablónovito.**Či*už*to*

boli*kríže*na*plagáte,*ktorý*pripomínal,* že*vo*vojne* je* len* jeden*víťaz.*Smrť.* *Ale* i*ďalšie.*Ľudská*

kosť*v*rukách*vojaka,*elektrické*kreslo,*hrôza*AIDS,*ktorá*tvorí*celú*kapitolu*Toscaniho*prác*ľudí*

šokovali* i* strašili.* Splnili* svoje* poslanie* spoločenské,* no* posúdenie* etického* rozmeru* plagátov,*

ktoré*popritom*súčasne*predávali* svetre*a*ďalšie*produkty* firmy*Benetton,*nechávame*na*úvahu*

čitateľa.*Či*je*etické*prostredníctvom*utrpenia*a*strachu*robiť*obchod?*

*** *

* *

Do* tretice*možno* na* otázku* AKO* –* odpovedať* aj* intenzitou* pôsobenia* strachu* v*reklame.*

Tellis* i*ďalší* autori* (Tellis,* Pelsmacker,* Clow,* Baack,* Hradiská,* Vysekalová...)* hovoria* v*zásade*

jednotne,* že* strach* treba* používať* v*rozumnej*miere.* Skrátka* emocionálny* argument* racionálne.*
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Tellisova* krivka* strachu* tiež* naznačuje,* že* príliš* nízku* mieru* si* recipient* nezaregistruje,* kým*

premrštenú*podvedome*odmieta.*Ideálnym*sa*teda*ukazuje*umiernená*forma*strachu.*

***************************** *

Tabuľka*(TELLIS,*G.*J.,*s.*242.)*

*

Cieľová!skupina!

V*úvode* kapitoly* sme* naznačili,* že* pod* otázkami* ktoWčoWkdeWkedyWakoWprečoW* chceme*

odpovedať*predovšetkým*na*tie,*ktoré*sú*pre*túto*oblasť*viac*menej*špecifické.**Ak*sme*prestavili*

predmet*reklamy*(t.*j.*kto*–*čo),*na*cieľ*(kde,*ako,*prečo),*zostáva*povedať*pár*informácií,*ktoré*by*

v*kontexte*s*týmto*emocionálnym*apelom*predstavili*aj*cieľovú*skupinu.***

Najskôr* sme* dali* slovo* už* vyššie* predstavenej* opytovanej* vzorke* (cca* 200* študentov*MK*

z*ČR*a*SR),*ktorí*predstavujú*zaujímavú*„odbornú“*cieľovú*skupinu.*Pri*otázke:*Ktorý*emocionálny*

apel* považujú* poslucháči* za* najsilnejší,* najpôsobivejší* uviedla* väčšina* humor,* no* strach* bol* na*

druhom*mieste,*t.*j.*pred*erotikou*a*sexom,*resp.*inými*apelmi:*

*

**************************Strach*vs.*ďalšie*emocionálne*argumenty*v*reklame* * * *******

* Zlín* Bratislava*
* Muž**(34)* Žena*(83)* Muž*(23)* Žena*(77)*

Humor* 20* 54* 20* 64*
Strach* 5* 18* 2* 5*
Erotika* 4* 7* W* 3*
Sex* 3* 1* W* 1*
Iné* 2* 3* 1* 4*

*
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*

*

158* z*celkového* počtu* 217* uviedlo* humor.* Výsledok* azda* trocha* skresľuje,* že* väčšinu*

z*opytovaného*súboru*tvorili*ženy,*ktoré*viac*podliehajú*strachu*ako*muži.*Inak*by*humor,*dosiahol*

ešte*presvedčivejšie*percento.**

Ak* si* rozdelíme* cieľovú* skupinu* podľa* veku,* tak* zistíme* tiež* zaujímavé* informácie,* ktoré*

nám*môžu*pomôcť*pri* zvolenej* cieľovej* skupine*našej* reklamy.* *Kojenci* sa*obávajú* skôr* samoty*

a*tmy,*no* tíchto*strachom*v*reklame*„strašiť*naozaj*nebudeme“.*V*predškolskom*a*školskom*veku*

však* „vďaka“* počítaču* a*televízii* sa* veľmi* skoro* stretnú* aj* s*týmto* motívom,* ktorý* na* nich*

v*špecifickej* forme*môže* veľmi*pozitívne* zapôsobiť*pri* sociálnej* reklame*a*naopak*negatívne*pri*

reklame* komerčnej.* Inak* je* tomu* u*teenagerov.* „Mladá* generácia* * si* * myslí,* že* sú* „nesmrteľní*

a*fajčenie* u*nich* nemôže* vyvolať* rakovinu* pľúc“* (De* PELSMACKER,* P.,* GEUENS,*M.,* BERGH,* J.,* s.*

222.)* Preto* sociálna* reklama*musí* pôsobiť* inými* argumentmi* ako* lebkami* a*strachom* zo* smrti.*

Skôr*tým,*že*fajčenie* je*nemoderné,*nezlučuje*sa*so*športom*ak*chcú*byť*in*a*príťažliví*pre*druhé*

pohlavie.* * Že* „vyšportovaný* –* navoňaný“* chlap* je* skôr* in,* ako* „čmudiaci* opilec“.* Na* dospelých*

zapôsobí* strach* viac* v*tomto* prípade,* ak* im* ukážeme,* že* deti* ich* budú* v*zlozvyku* fajčenia*

nasledovať.* No* túto* generáciu* dnes* desia* iné* skutočnosti* –* znižovanie* životnej* úrovne,*

nezamestnanosť,* ale* aj* devalvácia* hodnôt* v* kontexte* so* súčasným* spôsobom* života...* A*títo*

„strašiaci“*sa*v*reklame*spravidla*nevyužívajú.*Staršia*generácia*sa*bojí*asi*najviac*o*svoje*deti,*ale*

aj*chorôb*a*smrti.*No*tieto*skutočnosti*často*neeticky*zneužívajú*viaceré*subjekty.*

Záver!

* Strach*patrí* spolu* s*humorom*a* sexom*k*najsilnejším*emocionálnym*apelom.*Môže* zohrať*

často* rozhodujúcu* rolu* pri* aktivizácii* recipienta* ku* konaniu* v*súlade* so* zvoleným* cieľom*

zadávateľa*reklamy.*Jeho*inteligentné*a*adekvátne*využitie*je*o*to*vážnejšie,*že*sa*používa*väčšinou*

v*kontexte*s*obzvlášť*dôležitou*kategóriou*reklamy*ktorou*je*sociálna*oblasť.**
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* Pokiaľ* ide* o*overenie* hypotéz,* tak* možno* konštatovať,* že* prvá:* strach* je* z*trojice* apelov*

najmenej* účinným,* * resp.* aj* najmenej* obľúbeným* a* využívaným* emocionálnym* argumentom*

v*reklame*sa*nepotvrdila.*Aj*keď*humor*je*rozhodne*najobľúbenejšou*formou,*tak*strach*považuje*

aj*výskumná*vzorka*za*druhý*najefektívnejší*apel.*Sprievodnú*hypotézu:*že*„obrúsiť*hrany“**strachu*

môže*predovšetkým*humor*je*potvrdená.*

* Zhrnúť* možno* aj* ,* že* strach* nás* sprevádza* od* vzniku* ľudstva* a*je* zaraďovaný* medzi*

negatívne* emócie.* * Vyjadrením* jeho* intenzity* sú* postupne* formy:* obava,* strach,* hrôza,* des...* No*

tvrdíme,* že* existuje* aj* strach* príjemný* v*umeleckých* filmových,* či* literárnych* žánroch* a*pod.* Aj*

tento*možno*pozitívne*využívať*na*obálkach*kníh,* filmových*plagátoch,*obaloch*hier...* Inšpiráciou*

pre*voľby*podoby*strachu*nám*môžu*byť*aj*umelecké*žánre*(horor,*triller,*detektívka,*rozprávka...),*

či* výrazové* prostriedky* filmu* a*ďalších* médií:* príšery,* tajomné* bytosti,* strašidelné* domy,* či*

predmety,* hudba,* ale* aj* ticho,* hrozivé* zvuky,* škreky...,* nečakané* zvraty* deja,* či* šokujúce*

neočakávané*objavenie*sa*čohosi*na*obrazovke...**

V*reklame*k*vyvolaniu*strachu*možno*využiť*naozaj*všetky*umelecké*výrazové*prostriedky,*

no*niektoré*majú*využitie*skôr*špecifické.*Napríklad*nadprirodzené*bytosti*využívame*takmer*vždy*

v*spojení* s*humorom.* Skutočným* predmetom,* ktorý* strach* a*obavy* vyvoláva* sú* skôr* zdravotné,*

finančné*a*ďalšie*riziká,*ktorých*sa*obávame*a*ktoré*reklamné*agentúry*často*nevkusne*a*neeticky*

zneužívajú* v*súlade* s*cieľom* predať* produkt* zadávateľa.* No* nevkus* a*odpor* často* vzbudzujú* aj*

preexponované* predovšetkým* vizuálne* stvárnenia* sociálnej* reklamy.* Tu* záleží* na* kultivovanosti*

stvárnenia*asi*najviac,*keďže*využitie* strachu*v*reklame*komerčnej*a*politickej* je*väčšinou*nielen*

na* hrane* vkusu,* ale* aj* etiky,* či* zákona...* Strach* by* sa*mal* teda* aj* podľa* našej* výskumnej* sondy*

používať* predovšetkým* v*sociálnej* reklame* a*ideálne* je* jeho* spojenie* s*humorom,* resp.*

myšlienkovým*vtipom,*ktorý*by*mala*obsahovať*každá*reklama.**

Osobitne*dôležitá*je*aj*miera*strachu,*ktorým*pôsobíme*na*recipienta.*Príliš*nízku*intenzitu*

divák*nepostrehne,*alebo*podcení,*kým*príliš*vysokú*mieru*desu*a*hrôzy*podvedome*odmietne*ako*

niečo* čo* sa* jeho* netýka,* jemu* sa* nemôže* stať,* resp.* na* to* treba* chytro* zabudnúť.* Optimálnou* je*

takto* v*reklame* priemerná* intenzita* vzbudeného,* ktorá* má* najväčšiu* šancu* osloviť* cieľovú*

skupinu.* No* a*tu* treba* rešpektovať* socio* W* demografické* znaky* zvolených* skupín* a*ďalšie*

náležitosti.* Efektívne* nemusí* pôsobiť* ani* inteligentná* reklama* s*prvkami* strachu,* ktorá* či* už*

zvoleným*médiom,*vysielacím*časom*a*pod.*neberie*seriózne*do*úvahy*vek,*pohlavie,*vzdelanie,*ale*

často*aj*výšku*príjmov,*či*lokalitu*v*ktorej*recipient*žije.*
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„Správne* zvolené* emócie* sprevádzajúce* značku* môžu* výrazne* posilniť* vnímanie* imidžu*

firmy*a*budovať*dlhodobý*vzťah*zákazníkov*k*značke.“*Tieto*slová*sa*môžu*týkať*značky*komerčnej*

firmy,* no* i*inštitúcie* tretieho* sektora,* preto* by* sme* mali* správne* voliť* druh* emócie* v*zhode*

s*ponúkaným*produktom,* cieľom* ktorý* chceme* dosiahnuť* a*zvolenou* cieľovou* skupinou.* A*to* sa*

týka*aj*pertraktovaného„citlivého*apelu“,*ktorý*vlastne*zákon*i*etika*zakazujú.***

A*tak*„strašme“*hlavne*eticky*a*inteligentne,*nech*sa*ľudia*neboja*hrôz*ktoré*nastanú,*keď*si*

propagovaný* produkt* nekúpia,* nech* nie* sú* otrasení* zobrazením* aj* pozitívnej* sociálnej* reklamy*

(odratej* líšky,* či* teliatka* idúceho* na* popravu...)* tonami* krvi* a*hrôzy.* Lebo* už* teraz* sú* otrasení*

reklamou*ako*takou.*Pri*množstve*reklamných*spotov*vo*filmoch,*resp.*aj*pri*úrovni*našej*reklamy*

je* to* totiž*často*naozajstný*HOROR!*Usilujme*aby*úvodný*Nietzscheho*citát,*že*strach*klame*a*my*

mu*veríme,* *platil* iba*o*strachu*a*nikdy*nie*o*reklame.*Preto*na*záver*pridávame*ešte*pár*citátov,*

ktoré*nám*dokážu*že*so*strachom*to*nemusí*byť*až*také*zlé...*Ak*sa*nebudeme*báť*svojho*strachu,*

tak* nám* nepredajú* zadávatelia* množstvo* produktov,* či* myšlienok* ktoré* vlastne* ani* vôbec*

nepotrebujeme...*

*

„To,(čo(ľudia(nazývajú(šťastím,(je(okamžik,(keď(prestanú(mať(strach.“(

–*Gilbert*Pierre*Cesbron*

*

„Dnes(je(možné(úplne(všetko(a(je(treba(báť(sa(len(vlastného(strachu.“(

–*Jonas*Ridderstrale*

*

„Nedovolil(som,(aby(môj(život(ovládol(strach(pred(smrťou;(a(odmenou(mi(bol(darovaný(život.“(

–*George*Bernard*Shaw*

!

!

!
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História(reklamnej(štylistiky(a!súčasné'

mediálne/reklamné-kontexty!
History!and!current!stylistics!advertising!media!/!advertising!contexts!

Mgr.(Eva((Vopálenská,(PhD.!

!

Abstrakt:!!!

V*tejto* práci* sa* zaoberáme* reklamným* textom* v*kontexte* reklamnej* komunikácie.* Prezentujeme*

historický* reklamný* text,* vývoj* reklamnej* štylistiky* v*jej* názorovej* pestrosti,* formalisticky*

a*štrukturalisticky* orientovanú* teóriu,* ktoré* priamo* poznačili* diskurz* o*fenoméne* reklamy*

(reklamného* textu/sloganu).Venujeme* sa* aj* všetkým* dostupným* formám* reklamného*

textu/sloganu*ako*prostriedku*reklamnej*persuázie,*mediálnej*prezentácie,*kreatívnemu*rozvíjaniu*

jazyka,*najmä*však*ozvláštňujúcim*prostriedkom*a*postupom*–*na*úrovni*produkcie,*aj*na*úrovni*

komunikácie.* Ústrednou* témou* práce* je* * W* * v*spore* Ogilvy* verzus* Bernbach* prezentovať,* že*

kreativita*ako*odchýlka*od*normy*prináša*v*oblasti* tvorby*reklamného*textu/sloganu*v*reklame*o*

produkte,*službe,*značke*W*výrazný*posun*a*v*špirále*eskalujúcej*intenzity*prináša*aj*nové*riešenia.**

*

Kľúčové! slová:* kreativita,* reklama,* reklamný* text,* integrovaná* marketingová* komunikácia,*

reklamný*slogan,**mediálne/reklamné*publikum,*reklama,*reklamný*plagát,*reklamná*štylistika*

(

(

Abstract:!!!

In* this** work* we* deal* with* advertising* texts* in* the* context* of* advertising* communication.* We*

present*historical*advertising*text,* the*development*of*advertising*styles* in* its* thoughtful*variety,*

formalistic* and*structuralised* orientated* theories,* which* directly* remark* on* the* discussion*

regarding*the*phenomenon*of*advertising*(advertising*texts/slogans).*We*dedicate*ourselves*also*

to* all* available* forms* of* advertising* texts/slogans* as* a* means* of* advertising* persuasion,* media*

presentations,*creative*development*of*language,*primarily*indeed*specific*facilities*and*advances*–*

at*the*level*of*production,*and*also*at*the*level*of*communication.*The*main*theme*of*the*work*is*–*

as* presented* in* the* dispute* of* Ogilvy* versus* Bernbach,* that* creativity* as* a* divergence* from* the*
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norm*brings* in* the*sphere*of* the*creation*of*advertising* texts/slogans* in*advertising*of*products,*

services,*brands*–*advances*in*expression*and*in*a*spiral*escalates*the*intensity*also*bringing*new*

solutions.*

*

Key! words:* creativity,* advertising,* advertising* text,* integrated* marketing* communication,*

advertising*slogan,*media/public*advertising,*advertising,*advertising*poster,*advertising*stylistics*

!

!
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Úvod!
!

** „Spor* konformita* verzus* kreativita* nie* je* výlučne* historickou* záležitosťou.* * Tvoriví*

pracovníci*veria*dnes*skôr*Bernbachovej*filozofii*tvorivej*realizácie.*Naopak*–*výskumní*pracovníci,*

manažéri*zákaziek*veria*Ogilvyho*filozofii*reklamy*založenej*na*obsahu.*Otázka*znie:*je*nevyhnutné,*

aby*tieto*dva(princípy*boli*navzájom*oddelené?* Jestvuje*nejaká*stredná*cesta?“1* *Tellis*uvádza,*že*

najúspešnejšie*reklamy*sú*tie,*ktoré*prinášajú*špecifické*posolstvá.*Takže*ani*obsah,*ani*realizácia*

sa*nezdajú*byť*jediným*základom*pre*utváranie*výnimočných*reklamných*komunikátov.*Dôležitým**

predpokladom* je*podľa*neho*kombinácia*obsahu*vychádzajúceho*z*výskumu*a*tvorivej* realizácie.*

Reklama* môže* napríklad* zaujať* úsudkom,* emóciami.* Vplyv,* založený* na* úsudku* môže* vyvolať*

podporné,*popierajúce*alebo*obranné*argumenty,*pôsobenie*založené*na*emóciách*môže*vzbudiť*

pocit* lásky,* pobavenia,* strachu* lojality* a*pod.* 2* K* tomu* „stačí“* patričným* spôsobom* zhmotniť,*

previesť* dominantné* hodnoty,* predstavy,* očakávania* a* potreby* daného* segmentu* do* reklamnej*

„reči“.* Umenie* W* a* tým* aj* komunikačná* účinnosť,* spočíva* potom* v* tom,* * aká* je* výstižnosť* tohto*

prepojenia,*ale*najmä*v*tom,*aká*je*motivačná*sila*dominantného*konceptu**pre*daný*profil.***

História*svetových*značiek*dáva*tomuto*konceptu*za*pravdu...*

*

!!!!!! *

!!!!!!Obr.%1%–!ilustračné+foto3*
*

********************************************************
*

!!!1!TELLIS,'G.''J.,'2000,"s."133.*
*2*TELLIS,*G.*J.,*2000,*s.*134.*
*3*http://www.google.sk/imgres?hl=sk&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih*
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Exkurz!do!histórie!reklamnej!komunikácie!
!

„História*reklamy*nás*poúča*o*chybách*v*minulosti.*Okrem*iného**je*to*dobré*na*to,*aby*sme*

vedeli,*že*keď*ich*zopakujeme,*neboli**sme*v*uvedenej**oblasti*jediní*hlupáci...“4*

Počiatky*reklamnej*komunikácie*treba*hľadať*v*čase,*keď*vznikla*potreba*dať*spotrebiteľovi*

informáciu* o*produkte,* ktorý* nemohol* výrobca* spotrebovať* a*preto* ho* musel* ponúkať* na* trhu.*

Ponuka*tovaru*je*teda*prvým*impulzom*pre*texty*reklamného*a*propagačného*charakteru,*ktoré*v*

počiatkoch* mali* iba* veľmi* primitívnu* formu* –* boli* to* nápisy,* vývesné* štíty,* pečatidlá,* odtlačky*

pečatí,*obchodné*značky,*ktoré*mali*popri*obrazných*symboloch*už*aj*jazykové*vyjadrenie*v*podobe*

názvu,*alebo*pojmu.**

Ústne* jazykové* prostriedky* používali* najmä* vyvolávači,* ktorí* tak,* ako* dnešní* kolportéri*

ohlasovali* predaj* novín,* žrebov,* služby,* rôzne* opravy* a* pod.* Pochopiteľne,* že* tieto* prejavy*

reklamnej*komunikácie*mali*najrozličnejšiu*podobu* W*niektoré* *znázorňovali*aj* samotné*výrobky,**

ich* tvar* a* použiteľnosť,* prednosti...Z* mimojazykových* foriem* propagácie* sa* teda* postupne*

prechádzalo* k* najrozličnejším* prejavom* textovej* komunikácie* W* (konkrétne* výrobky* označovali*

remeselnícke* dielne,* kľúč* označoval* zámočnícku* dielňu,* topánka* obuvnícku* dielňu,* vinič* nad*

vchodom*krčmu,*alebo*predaj*vína*a*pod.).*Najstaršie*písomnosti*z*oblasti*reklamnej*komunikácie*

boli*známe*už*v*3.*tisícročí*pred.*n.*l.*Pochádzajú*z*Mezopotámie,*Číny,*Indie,*Perzie,*neskôr*Strednej*

a*Južnej*Ameriky,*z*Orientu,*zo*starovekého*Grécka*a*z*obdobia*Rímskej*ríše.**

„Z* antického* Grécka* a* Ríma* sa* zachovali* prvé* reklamné* texty.* Sú* to* do* kameňa* vytesané*

rôzne*oznamy,*napríklad*pri*príležitosti*uvedenia*divadelného*predstavenia,*jarmočných*slávností*

a*pod.“5*Takéto*texty*sa*objavili*pri*podobných*príležitostiach*aj*neskôr,*z*nich*sa*vyvinuli*jazykové*i*

mimojazykové*formy*prejavu,*ktoré*už*prinášali*aj* isté* informácie*W*napr.*kde*možno*tovar*kúpiť,*

aký* je* to*druh* tovaru,*kto* je* jeho*výrobcom.*Z*nápisových!štítov,* kde*výrobca*a*neskôr*predajca**

označujú* charakter* tovaru* sa* postupne* vyvinulo* riešenie* vrchných* častí* dielní* a* obchodov.*

Jazykovú*formu*mali*okrem*štetcom*maľovaných*textov*na*tabuľkách*umiestnených*pozdĺž*ciest*aj*

nápisy*na*priečeliach*domov,*prostredníctvom*ktorých*obchodníci*vychvaľovali*svoj*tovar.*Nápisy*

označovali*buď*výrobcu*a*predajcu,*alebo*druh*tovaru,*prípadne*oboje.**

********************************************************
*

4**HORŇÁK,*P.,*2003,*s.*21.*
5!!TVRDOŇ,(E.,(1999,""s."6."*
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Z* jazykového* hľadiska* je* významné,* že* jednoduchý* reklamný* text* sa* postupne* stával*

informáciou,* okrem* základnej* funkcie* mal* aj* funkciu* výpovednú.* Napríklad* v*knižke* epigramov*

Valeria! Martiala* (40* W104* pred* n.* l.)* Posměšky! a!jízlivosti* (v* slovenčine* kniha* nevyšla)* autor*

prostredníctvom*krátkych*epigramov*propaguje*produkty*a*služby*ako*na*„martialovskej*hostine“.*

Už* na* prvý* pohľad* zaujmú* vtipné*poetické* texty* o*pažítke,* víne,* hríbikoch,* rímskej* parochni* z*

vlasov*germánskej*otrokyne,**klobúku,**činkách,*o*prášku*na*plácačkečistenie*zubov,**farbe*na*vlasy,*

husacej*pečienke:*

Řekneš!nad!těmihle!kusy/Tohle!že!jsou!játra!z!husy?/Kde!to!rostlo,!tisíc!láter/vždyť!i!pulka!

těchto!jater/je!moc!na!jedinou!husu/A!otevřeš!nad!tím!pusu.!

Alebo*je*tu*nápis*na*listové*papiere:!Na!mně!mužeš!klidne!psát/těm,!které!máš!velmi!rád/nebo!

těm,!co!znáš!jen!chvíli/bežne!oslovení:!Milý...!

Nápis**na*mucholapke*zhotovenej*z*pávích*pier*obsahuje*tento*text:*Taková!to!byla!paráda/a!teď!

chvost!paví/bude!plašit!mouchu,!ováda/od!tvé!stravy.!6******************************************

Paralelne* s* vývojom* reklamného* a* propagačného* textu,* ktorý* bol* určený* na* propagáciu*

tovaru*alebo*služby,*vyvíjal*sa*aj*text*inzertný.*Aj*v*Pompejách*(79*n.*l.)*ponúkali*svoje*služby*pisári,*

prenajímatelia* izieb,* výrobcovia* vína* a* pod..* predchodcom* dnešných* firemných* tabúľ* boli* rôzne*

štíty.* Televízne* a* rozhlasové* reklamné* spravodajstvo* má* svoju* historickú* paralelu* v* časoch*

miestnych!vyvolávačov,*ochranné*známky*a*značky*zasa*nadväzujú*na*výtvarné*riešenia*nápisov*a*

priečelí*domov,*rôzne*označenia*neraz*pripomínali*šľachtické*erby.*

*

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

!!!!!!!!!!!!!Obr.%2%a,%b%W!!Marcus'Valerius'Martialis'W!rímsky'básnik,'autor'krátkych'literárnych'útvarov'o*produktoch*a*jeho%
dielo&Epigramy7!*

********************************************************
*

6!MARTIALIS,"M."V."Posměšky a jízlivosti."Praha":"Státní"nakladatelství"krásné"literatury""""a*umění,''1965's.'34.!
*
7*http://www.google.sk/search?q=marcus+valerius+martialis*
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*

Vznik* inzerátov* a* plagátov* ako* informácií* obrazových* a*textových,* súvisí* s* vynálezom*

kníhtlače*v*polovici*15.*storočia.*Prvé*textové*útvary*boli*ponukové!zoznamy!a!oznámenia,*ktoré*

sa*umiestňovali*zvyčajne*vo*výkladoch*obchodu.**So*vznikom*tlačených*informačných*prostriedkov*

sa*aj*tento*druh*inzercie*presunul*do*oblasti*periodickej*a*neperiodickej*tlače.**

„Vynález* kníhtlače* spôsobil* zrod* nových,* tlačených* reklamných* prostriedkov,* ktoré*

(predovšetkým*noviny* a*plagáty)*patria*dodnes*medzi*najdôležitejšie*médiá* a* to*nielen*v*oblasti*

reklamy.*Je*tomu*tak*v*prípade*periodickej*tlače,*ktorá*znamenala*naozajstný*zrod*žurnalistiky,*aj*

novinovej* inzercie.* Práve* na* reklamu* v* týchto* médiách* sa* dodnes* vynakladá* v* celosvetovom*

meradle*najviac*finančných*prostriedkov,*aj*keď*existujú*krajiny,*ako*napríklad**Slovensko,*kde*sa*

investuje*viac*do*reklamy*v*televízii.*K*frekventovaným*reklamným*prostriedkom*(trhy,*vyvolávači,*

vývesné* štíty,* obchodné* značky)* a* k* primitívne* tlačeným* letákom* (oznamy* o* nových* knihách,*

cirkusových*predstaveniach*a*pod.)*pribudli*teda*ďalšie*prostriedky,*ktoré*boli*dovtedy*ako*knihy!

opisované! ručne.* Začali* sa* tlačiť* rôzne* ponukové! zoznamy,! oznámenia! do! výkladných! skríň*

apod.*Najväčší*význam*však*mali*v*kontexte*ďalšieho*vývin*reklamy*plagáty!a!inzercia,*kde*sa*však*

už*používala*nová*technika."8*

Osobitnú*formu*textovej*komunikácie*tvorili*monotematické*a*reklamné!letáky,!inzertné!a!

reklamné! ! noviny! a! časopisy.* Boli* určené* priamo* adresátovi,* teda* tomu,* kto* o* daný* ponúkaný*

produkt* alebo* službu*mal* záujem.*Tieto* textové* informácie* prijímali* a* upravovali* neskôr* aj* prvé*

inzertné* kancelárie* W* ponúkali* sa* tu* okrem* tovaru* aj* voľné* pracovné*miesta,* inzerovali* sa* nové*

knihy,*medzi*platené*služby*patrilo*napríklad*aj*sprostredkovanie*budúceho*partnera.**

V*17.*a*v*18.*storočí*vychádzalo*v*Európe*niekoľko*známych*inzertných*periodík,*v*ktorých*

sa*neustále*rozširoval*okruh*záujmu*inzerentov*aj*záujemcov*o*drobnú!inzerciu.*Na*našom*území*

poznáme* z* tých* čias* napríklad* časopis*Nova!posoniensia* (1721W1722),* ktorý* vydával*Matej* Bel*

v*latinčine*a*Prešpurské!noviny*(1783W1787),*ktoré*tiež*uverejňovali*textové*oznamy*W*vydavateľ*

totiž* potreboval* predplatiteľov* a* tí* sa* získavali* predovšetkým* medzi* inzerentmi.9* Dôležitým*

medzníkom* vo* vývoji* reklamy* po* vynáleze* kníhtlače* boli* aj* nové* objavy* a*vynálezy,* ktoré* mali*

vplyv* na* rozvoj* reklamy* W* boli* to* telegraf,* telefón,* elektrická* žiarovka,* fotografia,* film,* televízia,*

počítačová* technika...* Začali* sa* vydávať* reklamné! poštové! známky,* letáky,! obaly,! katalógy,!

********************************************************
*

*8*HORŇÁK,*P.*Nová(abeceda(reklamy.(*Bratislava*:*Central*European*Advertising,*2003,*s.*23.*

!9!TVRDOŇ,(E.,(1999,"s."11.*
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kalendáre,!prospekty,!reklamné!časopisy,*atď.10*Tým,*že*sa*na*reklamu*postupne*vydávali*značné*

finančné* čiastky,* príjmy* vydavateľov* novín* narastali* tak,* že* sa* postupne* vydavatelia* periodík*

dostali* do* úplnej* závislosti* od* objemu* prijatej* a* uverejnenej* inzercie.* Zmena* objemu* nesúvisela*

však* iba* s*potrebou*vydavateľa*získať*čo*najviac*peňazí,*nepriamo* ju*ovplyvňoval*preplnený* trh,*

neustále*narastajúci*objem*tovaru,*rozšírený*sortiment*služieb,*ktoré*bolo* treba*na* trhu*uplatniť.*

Neraz*nestačila*ani*kapacita*novín,*preto*vznikali*rôzne*reklamné!prílohy.*Začali*sa*dávať*do*novín*

letáky,* s* inzertným* textom* sa* narábalo* „šetrnejšie“.* Expanzia* produktov* a* služieb* rozsiahlejší*

priestor*ani*nepotrebovala,*keď*v*ňom*potenciálni*záujemcovia*nachádzali*všetky*informácie,*ktoré*

potrebovali.* Obmedzenie* malo* aj* stimulujúci* účinok* W* nútilo* inzerentov* vyjadrovať* sa* úsporne,*

dokonca*často*aj*vtipne.**Stručný*text*v*periodikách*pomaly*uvoľnil*miesto*reklamnému!sloganu*W*

ako*novému*komunikátu*a* to*pochopiteľne*ovplyvnilo*aj*vývoj* reklamného* textu.* „Popri*kratších*

textoch* sa* objavujú* aj* rozsiahlejšie,* popri* dlhšom* vecnom* texte* sa* začína* používať* aj* dlhší*

emocionálnoWexpresívny* text* a*spolu* s*ním* aj* minimálne* texty* –* heslo,* slogan,* ktoré* nadobudli*

v*jazykovoWštylistickom*vyjadrení*nové*kvality“.11**

*

*

Obr.%3%a,%b%–!Nová%Posoniensia"a*Prešpurské*noviny12*
*

*

Aj* keď* sa* reklama* a*podpora* predaja* stali* na* celom* svete* symbolom* amerického*

kapitalizmu,* existovali,* ako* vidieť,* oveľa* skôr,* než* vznikli* Spojené* štáty* americké.* Inzercia* na*

otrokov*a*potreby*pre*domácnosť*sa*objavujú*už*v*prvých*zmienkach*na*úsvite*civilizácií,* typická*

********************************************************
*

10!TVRDOŇ,(E.,(1999,(s.(15. 
11!TVRDOŇ,((E.,(1999,(s.(16.*
12*https://www.google.sk/search?q=Prešburské+noviny*
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forma* reklamy,* ako* ju* poznáme* dnes* sa* však* vyvinula* spolu* * s** trhom* v*USA.* Keďže* k*vývoju*

sloganu*prispela*výraznou*mierou,*uvedieme*niekoľko*príkladov:*

Tento* vývoj* môžeme* rozdeliť* zhruba* na* štyri* etapy,* a*to* podľa* najväčších* vojnových*

konfliktov.* Prvá* etapa* sa* začína* vojnou* za* nezávislosť* a*končí* občianskou* vojnou,* druhá* začína*

občianskou* vojnou* a*končí* prvou* svetovou* vojnou,* tretia* etapa* začína* prvou* svetovou* vojnou*

a*končí*druhou*svetovou*vojnou*a*štvrtá*pokračuje*dodnes“.*13*

Prvý* platený* inzerát* sa* objavil* v*druhom* čísle* novín* severoamerických* kolónií* BostonL

NewsLLetter* (Bostonské* noviny)* v*roku* 1704.14* Popri* oznamoch* o*sluhoch* a*učňoch* inzercia*

obsahovala* ponuku* černochov,* Indiánov,* rovnako* ako* predmetov* dennej* potreby.* Išlo* o* drobnú*

riadkovú*inzerciu,*ktorej*najdôležitejším*znakom*bola*stručnosť.*

Čierni!muži!sú!na!predaj!aj!na!splátky,!alebo*L!Peter!Johns!predáva!pekných!negrov!a*pod.*

Boli*to*textové*inzeráty*informatívnej,*ale*aj*argumentačnej*hodnoty.*Niektoré*boli*obsažné,*

mali*úvod,* jadro*a*záver,*napríklad:*Žiaľ,! je!medzi!nami!veľa!takých!ľudí,!čo!sa!ocitli!v!núdzi,!

náhodou,!alebo!svojou!nezodpovednosťou.!Tu!je!naša!odpoveď!na!tento!problém.!Požičiame!

vám!peniaze!a!vy!si!za!ne!postavíte!svoj!dom.!Úctivo,!Váš!Jack!Herrman!z!Chicaga.!!

*

Postupne*sa*informácia*skracovala*a*napokon*vyzerala*asi*takto:*

Zajtra! už! môže! byť! váš.! Kľúč! k! vašim! želaniam! L! od! vášho! nového! bytu!! Jack! Herrman,!

Chicago.!A*neskôr:**

Máme!kľúč!L!od!vášho!nového!bytu!!Herrman!**

Pri* opakovanom* inzeráte* sa* už* totiž* zmenil* jeho* obsah.* Bolo* zrejmé,* že* čitatelia* si*

zapamätali*výtvarné*riešenie*inzerátu,*ktoré*sa*zachovávalo*aj*pri*opakovaní,*obmedzený*priestor*

sa* preto* využil* tak,* že* sa* zmenil* text* inzerátu,* jeho* informatívna* hodnota* však* zostala* rovnako*

obsažná.*Uvedieme*aj*iný*príklad:*

Zajtra! už! môže! byť! neskoro,! preto! si! umyte! zuby! dnes!! Pastou! Goldschmit!! Skrátene! L!

Používajte!pastu!Goldschmit!*15*

********************************************************
*

13*TELLIS,*G.*J.*2000,*s.*29.*
14*TVRDOŇ,*E.,*1999,*s.*11.*
15*TVRDOŇ,*E.,*1999,*s.*11W13.*
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Inzercia*sa*postupne*v*periodickej*tlači*stabilizovala,*vytvorili*sa*stále*inzertné*rubriky*tak,*

aby*sa*čitateľ*dokázal*orientovať*v*časopise*a*inzerciu*si*našiel*bez**väčšej*námahy.*V*periodikách*

sa*však*čoraz*častejšie*popri*klasickej*riadkovej*inzercii*objavovala*aj*inzercia*plošná,*ktorá*textovú*

zložku,*resp.*jazykovoWštylistické*prostriedky**využívala*podobne,*ako*je*tomu*dnes.*

Vizualizáciou* predstáv,* ktoré* evokoval* text* vznikali* nielen* textovoWobrazové* inzeráty,* ale*

nové*reklamné*informácie,*kde*sa*dynamizoval*obraz,*kde*obraz*spätne*vplýval*na*výklad*textovej*

informácie.*Príklady:*

Ideálne!mozgové!tonikum.!Vynikajúci!nápoj!na!leto!a!zimu.!Na!bolenie!hlavy!a!vyčerpanie!L

CocaWCola/Zrná!sú!zrelé!a!pripravené!na!jedlo.!Quakerové!pšeničné!zrná.!Veľké!balenie!za!10!

centov/Fotoaparát!Kodak.!100!fotografií!na!počkanie.!Môže!ho!používať!ktokoľvek.!Cena!25!

dolárov/Kúpte! si! fľaštičku! Listerinu! už! dnes.* Je! neoceniteľný! ako! ústna! voda! i!ako! prvá!

pomoc! pri! rôznych! nehodách/Milióny! a!milióny! kúskov! mydla! Ivory! opúšťajú! Ivorydale!

(Údolie* slonoviny)! každý! deň.! Kam! smerujú?! Do! Európy,! Ázie,! na! Kubu,! Filipíny,! Havaj,! do!

Panamy.!Ale!najväčšia!časť!zostáva!doma.!Alebo*W*Nechce!žiadnych!predavačov,!ktorí!by! jej!

povedali,!čo!si!má!kúpiť.!Nový!celonárodný!smer!v!nakupovaní,!ktorý!ponechá!žene!voľnosť,!

vybrať!si! čo!chce! L!sloboda*v*nakupovaní/Matka!vystupuje!z!tieňa.!Keď!nakupuje!potraviny,!

chce!si!vybrať,!sama!si!urobiť!úsudok!o!tom,!aké!potraviny!a!za!akú!cenu!obstará!pre!svoju!

rodinu!–* obraz* ženy* súčasnej*Ameriky/Piggly!Wiggly! čakajú,! kým! si! ich!prehliadnete/Piggly!

Wiggly.!Farebné!ovocie!a!zelenia.16*

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!*

Obr.%4%a,#b#W!Henri&ToulouseWLautrec17*
*

********************************************************
*

16!TELLIS,'G.'J.,'2000,'s.'29W40. 
17*https://www.google.sk/#hl=sk&tbo=d&sclient=psyWab&q=H.+T.W+Lautrec*
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Ale*vráťme*sa*do*Európy:*

Na* vzniku* reklamy,* ktorú* môžeme* považovať* za* kreatívnu* a* inšpiratívnu* sa* podieľali* v*

minulosti*aj*mnohí*výtvarní*umelci.*Vo*Francúzsku*to*bol*napríklad*impresionista:*

*

*

Henri!ToulouseLLautrec18**

Namaľoval*množstvo*plagátov,*na*ktorých*propagoval*tanečnice*v*Moulin*Rouge,*divadelné*

predstavenia*i*bežné*spotrebné*predmety.19**Lautrec*vždy*túžil*robiť*veľké*dekorácie*a*tak*zobrazil*

na*plátne*napríklad*hostinec*vo*ViliersWsurWMorin,* jarmočnú*búdu*na*trhovisku*Trône,*či*salón*na*

ulici*Amboise.*K**reklamným*plagátom*písal*texty*výrazne*informatívnej*hodnoty:*Lire*Dans*au*Pied*

de*L´Echafand*mémoires*de*L´Abbé*Fawre/Ambassadeus*Aristide*Bruant*dans*son*cabaret/Divan*

Japonais/Moulin* Rouge.* Concert* Bal* Tous* Les* soirs* La* Goulue* W* najslávnejší* plagát* v*dejinách*

umenia.20*

Tento* plagát* preslávil* ToulouseWLautreca* doslova* cez* noc.* Vtedy* svojej* matke* napísal,* že*

jeho*plagát*visí*po*celom*Paríži* a*on* je*odhodlaný*maľovať*ďalšie.*ToulouseWLautrec*mal*pravdu,**

plagát* strhol* lavínu*nadšenia.*Maliar*v*plagátovej* tvorbe*pokračoval* W*pri* temnom*svetle*zachytil*

atmosféru* predaja* v* obchodoch,* mladé* predavačky,* rozprávkové* látky* a* tkaniny.****************************************

* *

Obr.%5%a,%b%W!Bal$Tous$Les$soirs$La$Goulue$a*Divan!Japonais(od(H.(T.(Lautreca21*

********************************************************
*

18*Miloval*prostitútky,*žil*v*bordeloch*a*noci* trávil*v*kabaretoch*na*Montmartri.*HENRI*DE*TOULOUSEWLAUTREC*sa*síce*narodil*pred*145*rokmi,*ale*dodnes*stelesňuje*
nočný*Paríž.!
19*Suzanne*Valadon,*ktorá*mu*pózovala,*bola*aj*jeho*žiačka*a*podľa*niektorých*aj*milenka,*tanečnica*Jane*Avril,*speváčka*Yvette*Guilbert*a*tanečnica*Louise*Weber,*známa*
ako*La*Goulue*W*potvora,*ktorá*si*často*„zabudla“*dať*na*vystúpenie*nohavičky*–*to*boli*kreatúry,*ktoré*tvorili*spoločnosť*významného*maliara.*
20*https://www.google.sk/search?q=Lautrec+W+La+Goulue*
21 http://www.artWwallpaper.net/artist/henriWdeWtoulouseWlautrec/*
*
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! ! *

Obr.%6%a,%b,%c%–!z*ďalšej''plagátovej'tvorby'umelca22*
*

Najväčšmi* ho* vždy* očarili* tanečnice* v* Moulin* Rouge.* Pierre* Lazaref,* niekdajší* parížsky*

umelec* si* spomína:* V* roku* 1915* Moulin* Rouge* vyhorel.* La* Goulue,* hviezda* z*plagátu,* známa*

parížska*tanečnica,*ktorú*ToulouseWLautrec23*maľoval,*sa*tu*občas*zastavila*a*pozerala*na*múry,*kde*

prežila*najkrajšiu*časť*svojho*života.*V*roku*1925*účinkovala*už*iba*na*jarmokoch.*Pila*lacné*víno*a*

tancovala*zvyčajne*v*starej*búde,*ktorá*pripomínala*niekdajšie*javisko*v*Moulin*Rouge*iba*oponou.*

Na*sklonku*života*žila*v*biednej*maringotke*so*svojím*psom*Rigolom,*jediným*blízkym**stvorením.*

Zomrela*ako*šesťdesiatročná.*Čo*však*po*nej*zostalo*okrem*čipky*z*jednej*dráždivej*spodničky,*boli*

reklamné*panely,*ktoré*pre*ňu*Henri*ToulouseWLautrec*namaľoval.*V* tom* istom*roku*ako*umrela,*

ich* vzali* do* Luxemburského* múzea.* * Tie,* ktoré* predala* skôr,* niekedy* okolo* roku* 1900* istému*

zberateľovi,*doktorovi*Viauovi*v*roku*1907*ocenili*na*5*200*frankov.*Dnes*sú*súčasťou*zbierky*diel*

Henri*ToulouseWLautreca*v*Louvri*v*sieni*Jeu*de*Paume*a*majú*nevyčísliteľnú*hodnotu“.24**

********************************************************
*

22*Kromě*plakátů,*či*litografických*cyklů*vytvářel*Lautrec*také*další*užitou*grafiku,*například*jídelní*lístky*a*podobné*příležitostné*práce,*a*mimo*jiné*i*titulní*strany*knih*či*
knižní* ilustrace.* Vedle* Daumierova* díla* je* Lautrecovo* nejvýznamnějším* grafickým* dílem* devatenáctého* století* ve* Francii.*
http://cs.wikipedia.org/wiki/Henri_de_ToulouseWLautrec*

23*Lautrec*bol*alkoholik*a*často*žartoval,*že*jeho*výška*má*výhodu*W*keď*opitý*spadne,*nedoláme*sa.*K*ničivým*účinkom*alkoholu*na*jeho*zdravotný*stav*treba*prirátať*aj*
syfilis.*Vo* februári*1899*sa*ho*matka*rozhodla*dať*na*kliniku,* teda*do*blázinca,*v*Neuilly*pri*Paríži.*Poslednou*kvapkou*bola*bitka,*ktorú*opitý*Henri*vyvolal*v* jednom*
parížskom*bordeli.*Samozrejme,*to*všetko*ostro*komentovala*vtedajšia*tlač,*výsledkom*však*bolo,*že*Lautrec*ako*autor*stúpol*na*cene.*V*blázinci*sa*Henri*snažil*presvedčiť*
lekárov,*že* je*v*poriadku.*Kreslí*spamäti*cirkusové*motívy,*aby*dokázal,*že*má*svoj*život* i*duševné*zdravie*pevne*v*rukách.* „Prepustenie*som*si*kúpil*za*svoje*kresby,“*
vyjadril*sa*neskôr.*Bohužiaľ,*jeho*odhodlanie*nechľastať*nevydrží*ani*rok.*Opäť*pije*a*ku*koncu*života*má*halucinácie,*ktoré*sú*výsledkom*alkoholizmu*a*postupujúceho*
syfilisu.*Známa* je*príhoda,*keď*Lautrecovi*priatelia*počuli*výstrely*z* jeho* izby,*kde*ho*našli* s*pištoľou*v*ruke.*Presviedčal* ich,*že*sa* iba*snažil*zahnať*útočiace*pavúky.*
Pätnásteho* augusta* 1901* dostal* porážku,* po* ktorej* ochrnul* na* jednej* strane* tela,* 20.* augusta* ho*matka* berie* do*Malromé,* kde* zomiera* 9.* septembra* o* 14.15* hod.* v*
prítomnosti*svojich*rodičov*a*blízkej*rodiny.*Že*prišiel*aj*jeho*otec,*prekvapilo*asi*každého,*okrem*Henriho.*Povedal*mu*len:*„Otec,*vedel*som,*že*by*si*nezmeškal*halali.“*
Jeho*otec*bol*totiž*vášnivý*poľovník.*Posledné*slová,*ktoré*mu*maliar*adresoval,*boli:*„Starý*blázon.“*Vzťah*medzi*otcom*a*synom*bol*predmetom*rôznych*nepodložených*
dohadov,*ale*maliara* jeho*rodina*nikdy*neodvrhla,*ale*ani*ho,*s*výnimkou*matky,*nepodporovala.*Trpasličí*gróf*Henri*de*ToulouseWLautrec,*ktorý*sa*nedožil* tridsiatych*
siedmych* narodenín,* po* sebe* zanechal* výnimočné* výtvarné* dielo.* Patrí* k* najlepším*maliarom* a* grafikom* postimpresionistického* obdobia* a* jeho* obrazy* zaznamenali*
rekordný*predaj.*V*roku*2005*na*aukcii*v*Christie´s*vydražili* jeho*obraz*La*blanchisseuse*W*Mladá*práčka*za*22,4*milióna*amerických*dolárov.*Padol*tak*predchádzajúci*
Lautrecov*rekord*14,5*milióna*dolárov*z*roku*1997.*http://zivot.azet.sk/clanok/180/henriWdeWtoulouseWlautrecWfamoznyWtrpaslik.html*

*
24!!!BOURET,(J.(Toulouse]Lautrec."London%:%Thames%and%Hudson.%1963,"s."88."*
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Počas*krátkeho*života*namaľoval*Henri*de*Toulouse*Lautrec*737*olejomalieb,*275*akvarelov,*

363* litografií* a* viac* ako* 5Wtisíc* kresieb.* Galerista* Maurice* Joyant* pomohol* vybudovať* v*Albi*

múzeum* * H.* ToulousaWLautreca,* ktoré* otvorili* 30.* júla* 1922* a* potom* ho* niekoľkokrát*

zrekonštruovali.*Naposledy*v* roku*2008.* Je* v*ňom*viac*než* tisíc* Lautrecových*obrazov,* litografií,*

kresieb*a*plagátov.*Vo*Francúzsku*si*získal*uznanie*aj*maliar*českého*pôvodu:*

**

Alfons!Mucha!!

Zaradil*sa*medzi*popredných*secesných*umelcov*–*v*Paríži*mal*dokonca*taký*úspech,*že*sa*

secesný* sloh* nazýval* „štýl* Mucha“.* Životný* príbeh* Alfonza* Muchu* poznačilo* výrazne* umenie*

plagátu.* Vďaka* náhodnej* objednávke* Sarah! Bernhardtovej* ho* vynieslo* na* vrchol* slávy.* Plagát*

Gismonda,* vytvorený* k*Sardouovej* divadelnej* hre,* si* získal* celý* Paríž.* So* Sarah* Bernhardtovou*

uzavrel* Mucha* šesťročnú* zmluvu* na* tvorbu* cyklu* divadelných* plagátov* (Dáma* s*kaméliami,*

Lorezaccio,* Samaritánka,*Medea*a*ďalšie*–*viď*obr.).*Robil* reklamu*na* cigaretový*papier* Job*a*La*

plume,* na* šampanské,* pivo,* detskú* výživu,* pohyblivé* stroje,* mydlo,* vinety,* nábytok,* koberce* či*

kalendáre.* Rovnako* ako* Henri* ToulouseWLautrec,* aj* Alfons* Mucha* používal* iba*minimálne* texty,*

ktoré* mali* predovšetkým* informačnú* hodnotu.* Sarah* Bernhardtová* v*diele* Alfonsa* Muchu* bola*

vznešená*byzantská*princezna*s*palmovým*listom*v*ruke.*Pozlátené*pozadie*okolo*jej*hlavy*akoby*

vytváralo*svätožiaru.*Plagát*bol*viac*než*dva*metre*dlhý*a*tri*štvrte*metrov*široký.*Museli*ho*tlačiť*

v*dvoch*častiach.*Dobre*sa*predával,*vytlačili*ho*v*počte*4000*kusov.**550*sa*z*nich*zrejme*predalo**

pod*rukou*a*Sarah*za*to*žiadala*odškodné*5000*frankov.**

!!*

***************************************************************************************************************************************************************************************************
*
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!!! !!!!!! !!!!! *

!!!!Obr.%7%a,%b,%c%W!Sarah%Bernhardtová*na*plagátoch**Alfonsa*Muchu*25*
*

*

Obr.%8%a,%b,%c,%d%%–!reklamné)plagáty)divadelných)predstavení26!*
*

* ** *

Obr.*9*a,*b,*c*–*secesný*maliar*Alfons*Mucha*

********************************************************
*

25!!!http://www.google.sk/search?q=alfons+mucha&hl=sk&prmd=imvnsbo&sourc*
*
26****Tamtiež*
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Andy!Warhol!!

sa* sústredil* tiež* viac* na* výtvarnú* stránku* reklamy,* ako* na* text.* Text* tvorili* zvyčajne* iba* značky*

alebo*názvy*produktov* W*CocaLCola,!Campbell´soup.* Jeho*práce*v*časopisoch*(Glamour,*Harper´s*

Bazaar)*mali* svojský* štýl,* vyznačovali* sa* jemnou* eleganciou* a*ich* autor* sa* stal* vo* svete* reklamy*

významným*umelcom.*Avšak*do*reklamného*textu*výrazne*nezasiahol*–*v*jeho*tvorbe*dominovali*

predovšetkým* značky.* Až* neskôr* k*nim* tvorcovia* reklamy* pridávali* (na* základe* prieskumu*

u*spotrebiteľov)*aj*benefity*produktu,*prípadne*návod*na*použitie.*

* *

**Obr.*10*a,*b*–*A.*Warhol*a*jeho*plagát*pre*firmu*Chanel27*

*

********** *

Obr.*11*a,*b*–*legendy*svetovej*kinematografie*–*Brigitte*Bardot*a*Marilyn*Monroe*

*

********************************************************
*

27**http://www.google.sk/#sclient=psyWab&hl=sk&source=hp&q=Andy+Warhol*

*
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Podobne* sa* prezentovali* aj* ďalší* americkí* autori:* V*reklame* na* virgínsku* turistiku* sa*

modelka* Debbie* Sheltonová* beží* po* pláži* v*tričku,* *text* tvoria* len* štyri* slová:* Virgínia! je! pre!

milencov.! Táto* kampaň* bola* vynikajúcim* príkladom* účinnej* kombinácie* výstižného* textu*

a*príťažlivého* obrazu.* Realizovala* ju* reklamná* agentúra* Martin* a*Woltz.* Výskum* naznačil,* že*

špecifickým*bohatstvom*Virgínie*sú*jej*prírodné*krásy,*pohoria*a*pláže*a*jej*bohatá*história.*Tvoriví*

pracovníci* pretavili* tieto* turistické* atrakcie* do* kreatívnych* sloganov,* scén* a*deja.* Kľúčom*

k*úspechu* kampane* bol* okrem* celebrity* Sheltonovej* aj* dobrý* reklamný* text,* ktorý* jednoznačne*

smeroval*k*tvorbe*titulku*a*sloganu.*Na*podobnom*princípe*funguje*americká*reklama*aj*dnes.28*

Tento* krátky* pohľad* do* histórie* reklamy* (reklamného* textu/sloganu)* vrhá* svetlo* na*

niektoré*kontroverzie,*ktoré*sprevádzali*reklamu*v*minulosti*a*dnes.*Ide*spravidla*o*fakt,*že*kým*sa*

v*minulosti*reklamný*text*sústredil*na*informáciu*a*podporu*značky,*v*minulom*a*tomto*storočí*sa*

„presunul“* dôraz* aj* na* spôsob,* ako* informáciu* o*produkte* spracovať.* Súvisí* to* s*uplatňovaním*

moderných*nástrojov*marketingu,* ale* aj* so* situáciou*na* trhu,* keď* informácia* o*produkte,* službe,*

benefitoch*už*nestačí.*Jednak*preto,*že*„reklama*sa*postupne*stáva*vedou“29*(žeby?*pozn.*autorky)*

a*že*meraním*účinnosti* reklamy* na* rast* tržieb* sa* potvrdzuje* skutočnosť,* že*mnoho* výrobkov* sa*

etablovalo*a*udržalo*na*trhu*vďaka*neobvyklej*reklamnej*realizácii.*

*

!!! *

Obr.%12!–!americká)reklama)v*minulosti)a*dnes*
!!*

********************************************************
*

28*Americká*reklama* je*veselšia.*Američania*vynakladajú*obrovské*peniaze*na*médiá,*na*produkciu* W*každý* ich*sleduje,*každý*chce*k* tomu*niečo*povedať.* Je*ťažké*byť*
kreatívny*vo*veľkom*biznise*amerických*rozmerov.*Priveľa*ľudí*má*do*toho*čo*hovoriť.*Ak*v*reklame*nemáte*veľa*peňazí,*máte*o*niečo*viac*slobody.*Ak*urobíte*chybu,*
môžete* sa* pokúsiť* o* niečo* iné.* Ak* však* urobíte* chybu,* * keď* sú* v*tom* veľké* peniaze,* každý* sa* príšerne* naštve.*Musíte* byť* preto* oveľa* opatrnejší* a* to* je* W* z* hľadiska*
kreativity*W*nešťastie.**
http://www.etrend.sk/trendWarchiv/rokW/cisloWJ%C3%BAl/ninaWdisesaWamerickaWreklamaWjeWveselsiaWakoWeuropska.html*
29**TELLIS,*G.*J.*2000,*s.*39.*
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Poznaj!svoju!verejnosť!

Asociatívnosť* pri* tvorbe* reklamného* textu* je* jedným* z*najdôležitejších* aspektov*

spracovania* reklamného* textu/sloganu* (budeme* sa* jej* venovať*ďalej).* Schopnosť* empatie* je* pre*

tvorcu* reklamy* veľmi* dôležitý* postup,* ktorý* predpokladá,* že* pozná* jeho* základné* parametre,**

avšak* pri* značnej* a* čoraz* výraznejšej* rôznorodosti* produktov* je* to* postup* dosť* náročný*

a*predpokladá*aj*iné*schopnosti,*než*empatiu*W*predovšetkým*máme*na*mysli*výrazný*intelektuálny*

potenciál*tvorcu*textu*a*rešpektovanie*vzdelanostnej*úrovne*recipienta.*

Tento*problém*vystúpil* do*popredia*paralelne* s*výskumom* trhu,* keď* sa*ústrednou* témou*

reklamy* stalo*nielen* spracovanie* textu,* ale* najmä* spoznávanie* a*diferenciácia*publika.*Dynamika*

veľkých**sociálnych*a*ekonomických*premien*(geografická*mobilita*predovšetkým**medzi*Európu*a*

Amerikou)*vytvorila*požiadavku*hlbšieho*poznania,*k*akým*premenám*vlastne*dochádza.*Imperatív*

„poznaj* svoju* verejnosť“* sa* považoval* za* magický* prostriedok* pôsobenia,* teda* toho,* ako* a* čo*

najlepšie* splniť* *očakávania* svojho*adresáta.*Vysekalová*a**Komárková*hovoria*o*psychografickej*

segmentácii,30*alebo*typológii*životného*štýlu.*Tento*prístup*pozná*aj*história*W*už*v*hlave*Rubicama*

(1892W1978)*sa*kedysi*zrodil*nápad*W*spojiť* tvorbu*reklamnej* *komunikácie*so*zisťovaním,*kto* je*

vlastne*typický*prijímateľ*vysielaného*komunikátu.*Teda*W*aký*je*konzument*produktu,*aké*sú*jeho*

sociologické* parametre,* z* čoho* sa* dá* odvodiť* i* to,* akým* spôsobom* * (a* či* vôbec)* bude* vnímať*

a*akceptovať*reklamné*posolstvo.*Na*základe*toho*by*sa*mohol*organicky*prepojiť*výskum*trhu*s*

prostriedkami* na* jeho* ovplyvňovanie.* „Bol* to* uznávaný* reklamný* textár,* ale* rešpektoval* aj*

výskum,* *urobil* z*neho* súčasť* kreatívneho* procesu* a* tak* utvoril* pravidlá* tvorby* najčítanejších*

inzerátov,* ktoré* sa* stali* vzorom*pre* iné* agentúry.“31* *Myšlienkou*odborného*prístupu*k*trhu* sa* v*

praxi*zaoberal*aj*Gallup,*ktorý*si*pomocou*Rubicama*vytvoril*vedecký*inštitút*na*výskum*reklamy.*

Zaoberal*sa*aj*takými*otázkami,*akou*je*napríklad*komunikácia*literárna,*kultúrna,*ale*aj*politická,*

kde*sa*vytvorila*úporná*snaha*politika**priblížiť*sa*čo*najviac*svojim*voličom.*Ale*aj*v*marketingu*W*

orientácia*na*konzumenta*bez*jeho*poznania*by*bolo*iba*triafanie*do*neznámeho*terča,*na*neznámu*

vzdialenosť,*neznámym*smerom...**

Treba* podotknúť,* že* hľadanie* nových* a* nových* kritérií,* ktoré* by* ovplyvnili* prácu* na*

reklamnom* komunikáte* a* spresnili* by* aj* profil* cieľovej* skupiny* patrí* aj* dnes* k* marketingovo* W*

mytologickým* štandardom...* Avšak* aj* napriek* výskumom* boli* názory* na* obsah* a*formu* reklamy*

rôzne:*

********************************************************
*

*30**VYSEKALOVÁ,*J.,*KOMÁRKOVÁ,*R.,*2002,*s.*36.*
!!!31!!HORŇÁK,(P.,(2003,(s.(234. 
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!!Obr.%13%a,%b%–!Georg&Horace&Gallup32*
*

Ogilvy* (1911W1999)* napríklad* vychádzal* z*predpokladu,* že* spotrebiteľ* je* inteligentný* a*chce*

informácie,* aby* sa* správne* rozhodol.* Domnieval* sa,* že* zadávateľ* reklamy*musí* byť* presvedčený*

o*tom,* že* predáva* produkt,* ktorý* je* lepší,* než* ten* konkurenčný* W* preto* nemal* pochopenie* pre*

ozvláštňovanie*reklamného*textu*a*pre*kreativitu:*„Dnes*každý*hovorí*o*kreativite*a*to*ma*skutočne*

znepokojuje.* Obávam* sa* všetkých* hriechov,* ktoré* by* sme*mohli* v*mene* kreativity* spáchať.“* * Na*

výskum*mal*rovnaký*názor*ako*Rubicam*a*Gallup*W* *vedel,*že*dobrá*reklama*musí*mať*základy*vo*

výskume,*aby*bolo*možné*určiť*platformu,*podľa*ktorej*sa*bude*značka*predávať.*Ogilvyho*filozofia*

však* bola* bližšie* názorom*Rossera* Reevesa* (rovnaký* názov*má* 137* karátový* rubín,* umiestnený*

v*Smithsonian*múzeu* W*USA).*Aj*on*odsudzoval* tzv.*kreatívne* texty*–* „vyšpekulované* formulácie“.*

Tellis* jeho* slová* tlmočí* takto:* „Řeknete,* že* jste* výrobce.* Vaše* reklama* nefunguje.* Tržby* klesají.*

Závisí*na*tom*budoucnost*vaše,*vaši*rodiny*i*jiných*lidí.*Co*budete*chtít*po*mne?*Vybranou*mluvu?*

Mistrovské* dílo?* Zářicí* věcičky,* které* sa* dají* zarámovat?* Anebo* chcete* vidět,* jak* křivka* tržeb*

přestane*klesat*a*začne*stoupat?“33*Reeves*zaviedol*pojem*špecifická*ponuka*predaja*(unique*sellin*

proposition*W*USP),*ktorá*využíva*dominantné*vlastnosti*značky*a*odlišuje*ju*od*konkurencie.**

*

********************************************************
*

32*George*Horace*Gallup*bol*americký*priekopník*prieskumových*výberových*techník*a*vynálezca*Gallup*hlasovania,*úspešnej*štatistickej*metódy*prieskumu*pre*

zmerateľný*názor*verejnosti.O*Gallupovom*ústave*vedia*milióny*ľudí.*Málokto*však*pozná*jeho*zakladateľa*a*jeho*metódu*prieskumu*mienky*verejnosti,*ktorá*je*dodnes*

zárukou*kvality*a*spoľahlivosti.*https://www.google.sk/search?q=Gallupov+ústav*
Viac*na:*http://encyklopedia.sme.sk/c/893764/gallupWgeorgeWhorace.html#ixzz2DFoUhlHQ*

*
33*TELLIS,*G.*J.,*2000,*s.*133.**
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Exkurz!do!histórie!reklamnej!štylistiky!
*

Krátky* pohľad* do* histórie* reklamy* (reklamného* textu/sloganu)* vrhá* svetlo* na* niektoré*

kontroverzie,* ktoré* sprevádzali* reklamu* v*kontinuite*minulosti* a*dneška.* Ide* spravidla* o* fakt,* že*

kým* sa* v*minulosti* reklamný* text* sústredil* na* informáciu* a*podporu* značky,* v*minulom* a*tomto*

storočí*sa*„presunul“*na*spôsob,*ako*informáciu*o*produkte*prezentovať.*Súvisí*to*s*uplatňovaním*

moderných*nástrojov*marketingu,* ale* aj* so* situáciou*na* trhu,* keď* informácia* o*produkte,* službe,*

benefitoch* už* nestačí.* Nestačí* ani* vytvoriť* identitu* značky* firemných* produktov,* keďže* mnoho*

výrobkov*sa*etablovalo*a*udržalo*na*trhu*práve*vďaka*neobvyklej*reklamnej*realizácii.*Preto*oblasť*

skúmania* účinkov* reklamného* textu* na* recipientov* je* v* súčasnosti* * * organicky* naviazaná*

predovšetkým* na* výskum* nákupného* správania* sa* a*čím* ďalej,* tým* väčšmi* závisí* od* celého*

komplexu*činiteľov,*najmä*však*od*samotného*obsahu*a*jeho*štruktúry*(textu).**!

*

V*starom*Grécku*mala*z*vied,*ktoré*predchádzali*štylistike*najväčší*praktický*význam*práve*

rétorika* –* zjednodušene* W* ústna* slovesná* tvorba.* Istý* čas* sa* v* školách* považovala* za* jeden* z*

najdôležitejších* predmetov.* V* čase* vlády* Perikla* sa* vydávali* aj* praktické* učebnice* rétoriky* –*

téchnái* rhétorikái,* ktoré* boli* návodmi* na* brilantnú* komunikáciu,* efektný* a* pútavý* rozhovor.*

Politické,* justičné* a* slávnostné* vystúpenia* boli* naskutku* prehliadkou* dobrej* rétoriky* a*

kompetentných*rečníkov.*Dnes*schopnostiam,*ktoré*mali*starí*Gréci*už*niekedy*v*5.*storočí*pred*n.*l.*

hovoríme*komunikačná*kompetencia.**

V*starom*Grécku*vznikla*aj*poetika*–*písomná*slovesná*tvorba.*Za*prvého*teoretika,*ktorý*sa*

ňou* zaoberal* považujeme* Aristotela* –* je* aj* autorom* prvej* Poetiky* (z* tejto* dvojdielnej* práce* sa*

zachoval*iba*jej*prvý*diel).*

Treťou* disciplínou,* ktorá* bola* v*antickej* dobe* na* mieste* našej* poetiky* bola* dialogika! W*

(náuka*o*rozhovore,*o*spôsoboch*vedenia*dialógu*a*pod.“34**

U* starých* Rimanov* sa* štylistika* vyvíjala* podobne* ako* u* Grékov* –* v* okruhoch* rétorika,*

poetika* a* dialogika.* Stretávame* sa* aj* s* pojmami* viazaná* reč* (básnická* tvorba)* * a* neviazaná* reč*

(pohrebné* reči,* zmluvy,* zákony).* Napr.* Caesar* patril* k* analogistom,* pretože* pri* výbere* slov*

uprednostňoval* vecnosť,* stručnosť,* pravidelnosť* a* Cicero* ako* anomalista* zasa* „ornate* dicere“* –*

********************************************************
*

34*MISTRÍK,*J.*Štylistika.*Bratislava*:**Slovenské*pedagogické*nakladateľstvo,***1985,*s.*8.********************
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exkluzívne,* nevšedné* a* „kvetnaté“* výrazy,* ktorých* používanie* neskôr* priviedlo* jazykovedu* a*

literárnu*teóriu*na*difereciáciu*štýlov*(vysoký*stredný*a*nízky).**

*

!! !! !!!*

Obr.%14%a,%b,%c%–!Aristoteles)–!jeho%Poetika,%Rétorika%a*Politika(a*jeho%busta35*
*

Najvýznamnejšími* prácami* antiky* boli* však* predovšetkým* Aristotelove* diela* Rétorika* a*

Poetika* už* aj* preto,* že* z* odstupu* času* vidieť,* čo* sa* z* antickej* vedy* o* štýle* a* štylistike* uplatnilo*

neskôr*v*jazykovede*a*literárnej*vede*a*teórii.*

Aristotelove*názory*na*estetiku*výrazu*–*metaforu,*rytmus,*syntaktické*a*iné*prostriedky*sú*

metafyzické.*„Ich*klasifikácia*je*postavená*na*princípe*autonómnosti*štylistickej*hodnoty*prvkov,*s*

ktorou* vstupujú* do* výpovede.* Podľa* neho* už* slová* samy* o* sebe,* od* prírody*majú* isté* estetické*

kvality“.36* Stredovek* rozvoju* štylistiky* zaiste* nepomohol,* pretože* hegemónnym* jazykom*

stredoveku*bola*predovšetkým*latinčina,*ale*kvalita*rečového*prejavu*sa*premostila*do*novoveku*

formou*esteticky*príťažlivých*prejavov*a*najmä*rozvojom*individuálnych*štýlov.*

„Jazyk*vedy,*kultúry*a*administratívy*bol*iný*ako*dorozumievací*jazyk*ľudu.*Avšak*tieto*dva*

jazyky*nemožno*hodnotiť*ako*štýly,*hoci*je*jasné,*že*každý*z*nich*v*podstate*suploval*niektorý*štýl.*

Ten* prvý,* jazyk* vedy,* kultúry* a* administratívy* sa* členil* na* vedecký,* poetický,* rétorický* a*

administratívny,*ale*ani*toto*členenie*nebolo*členením*na*štýly,*lebo*v*podstate*to*bola*vždy*tá*istá*

podoba* formulí* stereotypnej* knižnej* latinčiny“.37* Novovek,* ako* sme* už* hovorili,* zachováva* istú*

kontinuitu* s* Cicerónovými,* či* Aristotelovými* štylistickými* princípmi,* ale* súčasne* otvára* cestu*

štylistike*ako*samostatnej*vedeckej*disciplíne*(ktorej*predmetom*bola*pôvodne* iba*písaná*reč,*čo*

vyplýva*i*z*jej*názvu,*kým*ústna*reč*bola*predmetom*rétoriky)*–*ktorá*už*hovorí*o*troch*štýloch*–*

********************************************************
*

35*https://www.google.sk/search?q=Aristoteles+W+Poetika&hl=*
36!MISTRÍK,)J.)1985,"s."9.*
37!MISTRÍK,)J.,)1985,"s."10.*
*
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vysokom,* strednom* a* nízkom* –* stylus* altus,* stylus* mediocris* a* stylus* humilis.* Sú* vyberané* pre*

„lepšiu“,* horšiu“* a* „nižšiu“* spoločnosť.* Tak* či* onak* W* kým* klasicizmus* kládol* na* najnižší* stupeň*

nízky* štýl* * (jazyk* obyčajného* človeka),* v* romantizme* sa* tieto* tendencie* obrátili.* Romantici*

vyzdvihli*jazyk*ľudu*na*piedestál*a*na*najnižší*stupeň*zaradili*knižný*jazyk.**Vo*vývine*štylistiky*ako*

vedy**to*však*nebol*pozitívny*krok,*pretože*„nebol*príspevkom*k*bohatšej*štylistickej*diferenciácii*

prostriedkov,*iba*podnetom*na*výmenu*funkcií*štýlov“.38**

Až* s* rozvojom* estetiky,* jazykovedy* a* literárnej* vedy* sa* rozvíja* štylistika* ako* veda* v* jej*

názorovej*a*metodologickej*pestrosti.*

Pre*reklamu*je*však*dôležitý*smer,*ktorý*je*známy*v*histórii*jazykovedy*a*literárnej*vedy*ako*

ruský* formalizmus.* V* diele* Teória* prózy* rozpracoval* Viktor* Šklovskij*metódu* tvorby* literárneho*

diela* svojich* predchodcov:* „Umenie* je* myslenie* v* obrazoch.* Tento* spôsob* umožňuje* úsporu*

rozumových*síl*a*vyvoláva*pocit,*akoby*tento*proces*bol*pomerne*ľahký.*Umeleckosť,*vzťah*danej*

veci* vyplýva* zo* spôsobu* nášho* vnímania,* no* umeleckými* v* úzkom* význame* nazvime* veci,* ktoré*

nevznikli* osobitnými* postupmi* a* ktorých* cieľom* bolo,* aby* sa* tieto* veci* celkom* iste* chápali* ako*

umelecké“.39( Formalisti* vychádzali* z* futuristickej* teórie* „zaumu“* (umelec* sa* môže* vyjadrovať* aj*

individuálnym,* subjektívnym* jazykom,* ktorý* nie* vždy* má* konkrétny* zmysel)* a* vystupovali* ako*

skupina*Opojaz*(Obščestvo*po*izučeniu*poetičeskogo*jazyka).*Okrem*V.*Šklovského*v*nej*pôsobili*aj*

J.*N.*Tynjanov*a*R.*O.*Jakobson,*neskôr*aj*revizionistický*V.*M.*Žirmunskij*a*ďalší.*Formálna*metóda*

v* jazykovede*a*v* literárnej*vede,*vychádza*podľa*V.*Šklovského*z*analytického*pohľadu*na* formu*

literárneho* diela* W* jeho* obsah* sa* rovná* sumáru* použitých* štylistických*metód.* Formálna* stránka*

diela*sa* tak*stavia*proti* jeho*obsahu.40*Táto*metóda*vznikla*ako*opozícia*proti* teórii* symbolistov,*

ktorí*tvrdili,*že*forma*ako*taká*sa*už*opotrebovala*a*stráca*svoju*emotívnosť.*„Od*syntézy*sa*teda*

ide*k*analýze,*vzniká*tlak*na*formu,*na*materiál,*remeslo*a*pozornosť*sa*obracia*ku*kompozícii,*k*

vete,* k* slovu* a* najmä* k* zvuku.* Metódy* jazykovej* analýzy* sa* prenášajú* do* poetiky* a* do* teórie*

literatúry“.41* Formalisti* sa* usilovali* prísne* oddeliť* poetický* jazyk* od* praktického,* štylisticky*

diferencovali*pojem*praktického*jazyka*na*základe*jeho*funkcií*a*štylisticky*oddelili*praktický*jazyk*

od*básnického*na*základe*metód*ich*výskumu.*„Verš*pokladali*za*zvláštnu*formu*reči*s*osobitnými*

********************************************************
*

38!!!MISTRÍK,)J.,)1985,)s.)12. 
39!!!ŠKLOVSKIJ,*V.*1971,"s."12W13."*
150!!MISTRÍK,)J.)1985,)s.)16.*
40* Teorie* prózy* je* jedno* ze* základních* děl* světové* literární* teorie,* které* si* dodnes* uchovává* svou* platnost* a* inspirativní* podnětnost.* Jeho* autor,* jeden* z* předních*
představitelů* petrohradské* skupiny* Opojaz* (Obščestvo* poetičeskogo* jazyka),* se* zde* na* konkrétním* literárním* materiálu* zabývá* stavbou* novely* a* románu,* všímá* si*
různých*variant*(novela*s*tajemstvím,*román*s*tajemstvím,*parodistický*román),*zamýšlí*se*nad*souvislostmi*syžetové*výstavby,*metodami*stylu*a*propracovává*koncept*
ozvláštnění.*Knihu*doplňuje*komentář*překladatele*Bohumila*Mathesia*(1948)*a*recenze*Jana*Mukařovského*(1934).**
http://www.eplanet.sk/kniha/teorieWprozyWviktorWsklovskij/*
*
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vlastnosťami* –* syntaktickými,* lexikálnymi* a* sémantickými.* Materiál* pokladali* za* prvok*

konštituujúci*konštrukciu*diela“.42**

Aj* keď* škola* formalistov* zanikla* asi* desať* rokov* po* vstupe* skupiny* na* literárnu* scénu,*

mnohé* z* jej* názorov* sa* včlenili* do* teórie* štrukturalizmu,* preformulovali* sa* a* modifikovali.* Do*

jazykovej*a* literárnej*vedy*vniesli* ruskí* formalisti* tézy*odlišujúce*estetickú* funkciu*básnickej*reči*

od* funkcie* dorozumievacej* W* * v* štrukturalisticky* orientovanej* literárnej* vede* a* jazykovede* sa*

vychádza*z* téz,* že* „jazyk* je* štruktúra,*nadčasová*a*nadpriestorová,*daná* inherentne* (je*vnútorne*

spojená)*a*že*literárne*dielo*je*samostatná*štruktúra,*ktorá*súvisí*so*situáciou*jeho*vzniku.*Zložky*

jazykovej* štruktúry* i* štruktúry* literárneho* diela* sa* chápu* vždy* so* zreteľom*na* celú* štruktúru“.43*

Formalizmus* a*štrukturalizmus* výrazne* poznačili* aj* teóriu* reklamnej* štylistiky* a*podnietili*

„reklamný* diskurz“* stáť* sa* „najmasovejším* a*najneodbytnejším* diskurzom“* dvadsiateho* a* tohto*

storočia.**

Súčasný*ruch*v*štylistickom*bádaní*je*zárukou,*že*štylistika*ako*veda*si*udrží*svoj*trend.*„V*

budúcnosti*sa*dá*očakávať*najmä**rozpracovaním*ďalších*faktorov,*ktoré*sa*popri*jazyku*uplatňujú*

ako*sprievodné*komunikatívne*momenty*prudký*rozvoj*štylistiky...“44**

Dejiny**štýlov*v*reklamnej*komunikácii*môžeme*rozdeliť*do*určitých*na*seba*nadväzujúcich*

(a* prekrývajúcich* sa)* etáp,* ktoré* charakterizovali* prevládajúce* (dominantné)* súbory* princípov.*

Nachádzame* ich* ako* implicitné,* čiže* tie,* ktoré* môžeme* odvodzovať* z* dobových* reklamných*

komunikátov,* alebo* explicitné,* ktoré* sformulovali* mágovia* svetového* reklamného* biznisu* v*

populárnych* príručkách,* memoároch* a* ktoré* pre* * nastupujúce* generácie* reklamných* tvorcov*

spĺňali*(a*aj*spĺňajú)*funkciu*reklamných*biblií*(Ogilvy,*Burnett)...*

Z* obidvoch* zdrojov* historici* i* teoretici* reklamnej* komunikácie* vytvorili* obraz* o*

prostriedkoch*reklamného*pôsobenia*W*o*vizuálnom,*textovom*a*zvukovom*spracovaní*a*odhalili*aj*

ich* skryté* vrstvy:* vývojovo* W* kultúrne* konštanty,* * mechanizmy* vnímania,* sociálne* hodnoty* a*

estetické*preferencie,*na*ktorých*boli* tieto*komunikácie*postavené.*Poskytujú* teda*veľa* impulzov*

pre* vedu* i* teóriu,* ktoré* nateraz* vychádzajú* z* premisy,* že* reklamní* tvorcovia* pracujú* síce*

intuitívnymi*metódami,*ale*že*nápady,*ktoré*neraz*prekvapia,*bývajú*zvyčajne*utvárané*na*základe*

intelektuálneho*a*vedomostného*potenciálu.*Reklamní*profesionáli* sú*svojím*spôsobom*praktickí*

********************************************************
*

42****MISTRÍK,*J.,*1985,*s.*16.*
43*MISTRÍK,*J.,*1985,*s.*17.*
44!MISTRÍK,)J.,)1985,"s."30.*

*
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autori,**jazykovedci,*sociológovia*či*psychológovia,*odkrývajúci*stále*nepoznané*formy*spracovania,*

prostredníctvom* ktorých* dosahujú* stanovené* komunikačné* ciele.* Vzhľadom* na* diferencovanosť*

marketingovej*komunikácie*je*to*pre*nich*nielen*možnosť,*ale**priam**existenčná**nevyhnutnosť*už*

aj* * * preto,* že* z* hľadiska* vývoja* výberu* štylistických* prostriedkov* a* postupov* v* reklamnej* praxi*

eviduje* teória* ustavičné* premeny* a* posuny.* Netýka* sa* to* však* iba* reklamy,* ale* i* marketingu* a*

marketingovej*komunikácie*ako*celku...Opäť*sa*teda*pozrime*do*histórie:*

Na* prahu* modernej* reklamnej* komunikácie* vznikali* predovšetkým* * informačné* textové*

oznamy* (letáky,* noviny),* ktorých* úlohou* bolo* upozorniť* na* nový* produkt* alebo* službu.*

Komunikačné*štýly*dobovej*novinovej,*letákovej*inzercie*(oznamov)*môžeme*posudzovať*jednak*z*

hľadiska*výrazových*prostriedkov*(typografických*foriem,*kompozície*atď.),*použitých*jazykových*

nástrojov* (slovných* druhov,* jazykových* štylistických* prostriedkov* ovplyvňujúcich* prijatie*

komunikačného*posolstva),*ale* i*z*hľadiska*typického*umiestnenia*na*novinovej*stránke,*čo*istým*

spôsobom*umocňovalo*alebo*oslabovalo*reklamné*posolstvo.*

Súčasne* by* sme* mali* prihliadať* aj* na* geografické,* ekonomické* a* kultúrne* odlišnosti,* * v*

ktorých* reklamná* komunikácia* prebiehala* a* ktoré* najmä* z* hľadiska* rešpektovania* kultúrnych* a*

teritoriálnych*kontextov*priniesli*do*nej*nové*podnety*s*využitím*starých*a*zaužívaných*postupov*

(viď*využitie*frazeologizmov*v*reklamnej*praxi).**

Informačno* W* persuazívne* stratégie* boli* zasa* založené* na* všeobecnej* potrebe* * človeka*

iracionálne* veriť,* že* jestvuje* produkt* neobyčajných,* zázračných* vlastností* riešiacich* v* realite*

neriešiteľný*(alebo*ťažko*riešiteľný)*problém,*resp.*produkt,*ktorý*prevyšuje*konkurenčný*výrobok*

vo*všetkých*ohľadoch.*Zázračné*patentové*lieky,*hojivé*masti,*nápoje,*bylinky...patrili*k*najhojnejšie*

sa*vyskytujúcim*komunikátom*v*dobových*novinách.*
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Obr.%15%W!Tu#je#napr.#známa#reklama#na#Coca#Colu#z*uplynulého)storočia45*
!!*

Čitatelia*akceptovali*bombastické*claimy*a*vetné*spojenia*okrem*toho*aj*preto,*že*podliehali*

ilúzii* všeobecne* akceptovanej* zásady* vo* verejnej* komunikácii,* * ktorá* podľa* nich* neobsahuje*

zámerne*vytvorenú*nepravdu.*Samotná*táto*iracionálna*viera*je*aj*dnes*významný*fenomén,*ktorý*

je* permanentne* prítomný* bez* ohľadu* na* * typ* kultúry,* vzdelanostnú* úroveň,* poznanie,* dobu.* Je*

prítomný*a*prejavuje*sa*niekedy*výraznejšie,*inokedy*menej*W*avšak*v*reklame*patrí*k*základnému,*

čo*možno*úspešne*využiť*na*presvedčovanie.*Takto* sa* začal*uplatňovať*princíp,* že* * zvyšujúca* sa*

produkcia*(ovplyvnená*mechanizáciou*výroby)*bola*čoraz*závislejšia*od*neprodukčných*aspektov*W*

komunikačnej*prepojenosti*W*teda*komunikačnej,*čiže* *„dopravnej“*infraštruktúry*W*spolu*s*túžbou*

uspokojiť*potrebu*jednoduchým*a*rýchlym*spôsobom.*

Z*toho*vyplýva,*že*moderná*reklamná*komunikácia*nezačala*technickým*rozvojom*médií,*ale*

potrebou*využívania*nových,*často*až*magických*reklamných*prostriedkov,*čo*možno*považovať*za*

prvý* „obrat“* v* dejinách* reklamy.* Bol* to* odklon* od* „pioneering* advertising“* (komunikovanie*

prostredníctvom*vecných*informácií),*keď*sa*predpokladalo,*že*argumenty*pre*rozhodovanie*sa*o*

kúpe*si*cieľové*publikum*vytvorí*samo*na*základe*svojich*osobných*dispozícií,*schopností,*potrieb*a*

hodnôt.**

Za* najvýznamnejší* akceleračný* moment* pre* reklamnú* komunikáciu* a* jej* rozšírenie* sa*

považujú* zmeny* v* spôsobe* vydávania* (financovania)* tlače,* zmeny* v* technológii* tlače,* ale* aj* v*

novinových* formátoch.* Je* to* určitý* konglomerát* faktorov,* ktoré* sú* navzájom* prepojené* (a*

odohrávajúce*sa*na*pozadí*rýchlych*spoločenských,*ekonomických*a*priemyselných*premien).*

********************************************************
*

45!http://www.google.sk/imgres?start=490&hl=sk&sa=X&tbo=d&biw*
*
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Želaním* bolo* dosiahnutie* konceptu* všeobecnej* dostupnosti* novín,* ich* obsahovej*

príťažlivosti* a* súčasne* záujem* najširšieho* (málo* gramotného* a* kultúrneho)* masového* publika.*

Historicky*túto*éru*poznáme*ako*nástup*formátu*„šestákovej*tlače“*(penny*press)*W*New*York*Sun**

(1833)* zakladateľa* a* vydavateľa* Benjamina* H.* Daya* (1810W1889)* W* ale* aj* konkurenčných* novín*

New*York*Herald*(1835).**

Táto* tendencia* zasiahnuť*masu* za* každú* cenu* sa* musela* prejaviť* v*kvalite* médií.* Plošná*

záplava*inzertných*textov*(fakticky*identických*ale*aj*propagujúcich*ťažko*odlíšiteľné*produkty)*na*

ploche* jednej* stránky* i* v* celých* novinách* spôsobila* útlm,* nasýtenie,* splývanie.* Problém* sa* stal*

jedným*z*najkritickejších*a*bolo*ho* treba*rýchlo*riešiť.* Jediná*možná*cesta*bolo*upútanie*čitateľa*

neobvyklými,*výnimočnými*obsahovými*prostriedkami.*

„Preteky“* o* upútanie* pozornosti* priniesli* do* reklamy* aj* nové* štylistické* prvky.* Spočiatku*

fungovali* síce* iba* obmedzene,* po* nejakom* čase* takéto* podnety* * opätovne* nasýtili* recipienta* a**

vytvorili*špirálu*eskalujúcej*sa*intenzity.**

*

Obr.%15%W!!Vždy%aktuálnymi%informáciami%nabitý%The%New%York%Herald46*
!!*

Zaslúžila* sa* o* to* aj* novinová* grafika,* výber* úderných* titulkov* a* medzititulkov.* Aj*

propagované* produkty* harmonizovali* s* obsahom* novín* –* poukazovali* na* mimoriadne* účinky*

jednotlivých*produktov*(zázračné*liečebné*prostriedky)*až*krikľavou*rétorikou.*

Aj*napriek*novým*výzvam*z*hľadiska*objavovania*nových*možností*vo*väčšine*reklamných*

textov* pretrvávala* konvencia,* že* intenzita* komunikačných* účinkov* sa* dosahuje* predovšetkým*

obsahom*textu*a*že*obraz*má* iba*doplnkovú* funkciu.*Tlačiarenská* technika*nedovoľovala,* aby*sa*

obraz* produktu* kreativizoval,* ale* dovoľovala* to* obratnosť* v* oblasti* reklamného* štýlu.* Napriek*

********************************************************
*

46*http://obitWmag.com/articles/slideshows/triangleWfireW6*
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tomu* W* vizuálna* stránka* produktu* (obal,* dizajn)* vo* všeobecnosti* nezohrávali* v* tejto* etape*

významnú*rolu*W*najdôležitejšia*bola**základná*utilitarita,*benefity*produktu*a*asociačné*schopnosti*

tvorcu* textu.*Osamelé*kreatívne*výstupy*už*v*tomto* čase*však* jednoznačne*preukázali,* že*možno*

zlepšiť* komunikáciu* a* výraznejšie* odlíšiť* výrobok* od* konkurenčného* produktu.* V* tomto* zmysle*

bolo*možné*nadviazať*napríklad*na*vizuálny*a*grafický*znak*W**bola*to*nová*forma,*kontinualizácia*

obchodných*značiek*cechových*spoločenstiev,*hoci*prevažne**s**iným*poslaním.*Kým*minulé*značky*

boli* * zárukou* kvality,* v* tejto* novej* (obchodno* W* výrobnej)* situácii* spĺňali* predovšetkým*

komunikačné,*označovacie*funkcie*a*priniesli*už*aj*odlíšenie.*Dynamicky*sa*rozvíjajúci*trh*prinášal*

stále* nové* značky* (ochranné* známky)* a*len* tie,* ktoré* mali* atribúty* kvality* a*boli* prezentované*

nielen*s*dostatočnou*razanciou,*ale*predovšetkým*tvorivo*–*prežili.*Reklamná*komunikácia*bola*z*

tohto* uhla* pohľadu* kreatívnejšia* W* podnecovala* vnímanie* a* spracovanie* slovných* textových*

informácií* pomocou* nových* štylistických* prostriedkov* a* postupov,* čo* zodpovedalo* požiadavkám*

pre* nové,* rozvíjajúce* sa* rečové* štruktúry.* Tomuto* procesu* výrazným* spôsobom* pomohla*

priemyselná*revolúcia,*technické*objavy**a*ich*zavedenie*do*praxe.*Boli*začiatkom*nástupu*nového*

fenoménu*W*civilizačného*zrýchľovania:*javu,*ktorý*vytvoril*výraznú*hranicu*medzi*predmodernou*

(vybudovanou*na*báze*renesančnej*kultúry)*a*modernou,*definovanou*ako*kultúra*technologická.*

Tieto*prvé*globálne*sa*prejavujúce*premeny*vytvorili*novú*platformu*pre*fungovanie*trhu*W*

prepojenie*medzi*produkciou* * a* jej* * odberateľmi.*Keďže* sa* zvyšovala*produkcia,* komunikácia* sa*

stala*základom*pre* * trhové*rozširovanie*a*vznikol*aj* tlak*na*vytváranie*nových*presvedčovacích*a**

informačných*prostriedkov.*

Nárastom* producentov* rovnakých* produktov* sa* * postupne* strácala* ich* exkluzivita* a* pre*

konzumenta* aj* * jednoduchosť* voľby* a*rozhodovania* sa.* Atribúty* výnimočnosti,* odlišnosti* už* vo*

všeobecnosti,* nie* len* v*jednotlivých* prípadoch* W* strácali* používaním* adjektív* superlatívnosti*

magickú*moc*a*prirodzene,*nemohli*už*slúžiť*ako*lákadlo*pre*rozhodovanie.*

Zadávatelia*reklamy,*ktorým*sa*zväčšoval*trhový*priestor*riešili*základný*problém*W*producent*bol**

čoraz* väčšmi* „zatlačený“* do* „anonymity“* a* * súčasne* obmedzovaný* možnými* produktovými*

atribútmi,*ktoré*mohol*komunikačne*použiť,*aby**produkt*odlíšil*W**čiže*strácal*komunikačnú*(a*tým*

aj*obchodnú)*výhodu.*Takto* sa* začal*uplatňovať*princíp,* že* * zvyšujúca* sa*produkcia* (ovplyvnená*

mechanizáciou* výroby)* bola* čoraz* závislejšia* od* neprodukčných* aspektov* W* komunikačnej*

prepojenosti*a*schopnosti*zaútočiť*na*recipienta*čoraz*sofistikovanejšími*atakmi*s*cieľom*vzbudiť*

pozornosť*a*vyvolať*emócie.*

*
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!Dynamicky!rozvíjajúci!sa!trh!–!nárast!producentov!

V* tejto* situácii* sa* dôraz* na* komunikáciu* prostredníctvom* textu* stal* východiskom* s*

mnohorakými* neskoršími* dôsledkami* pre* reklamno* W* komunikačné* trendy.* Kombináciou* text* W*

obraz*sa*dosiahol*kombinovaný*efekt*W*medzi*vizuálom*a*textom*sa*utvárala*komunikačná*niť,*ktorá*

bola* o* to* pevnejšia,* o* čo* nevšednejšie* bolo* reklamné* posolstvo* (už* v* dvadsiatych* rokoch* 20.*

storočia* reklamný* agent* Claude* Hopkins* v* Scientific* Advertising* tvrdil,* že* text* je* tým*

najvýznamnejším*„vihiklom“*obchodného*efektu*reklamy).47*

*

!!! ! !*

!!Obr.%16%–!Claude'Hopkins48*
*

Mal*mnohoraké*podoby,*ktoré*sa*historicky*rozvíjali*a*variovali.**

********************************************************
*

47*Po*létech*úspěchu*se*Hopkins*rozhodl*napsat*naučného*průvodce*reklamou.*Kniha*se*jmenovala*Scientific*Advertising*a*vyšla*roku*1923.*Obsahovala*reklamní*zákony,*
principy,* které* nelze* vyvrátit,* jak* sám*Hopkins* tvrdil.* Většina* zákonů* efektivního* propagování* se* točí* okolo* uvažování* a* chápání* zákazníků.*Dobrý* prodavač* je* podle*
Hopkinse* upřímný* a* vyzná* se* v* oboru.* Otázky* by*měl* zodpovídat* jednoduše* a* s* ohledem* na* zákazníka.* Úlisní* řečníci*mohou* vyvolat* podezření* u* zákazníka.* Když* si*
zákazník* uvědomí,* že* je* ovlivňován,* jeho* chuť* koupit* si* výrobek* se* zmenší.* Nejlepší* inzeráty* vám* neradí* nakupovat.* To* je* zbytečné.* Inzeráty* nabízejí* požadované*
informace.*Neříkají*„kup*si*tenhle*výrobek“.*Citují*výhody,*zobrazují*nabídku.*Potom*je*přirozeným*rozhodnutím*koupě.*Text*by*neměl*vypadat,*že*se*jeho*klient*snaží*něco*
prodat.*Má*pouze*zvážit,*po*čem*zákazník*touží*a*prezentovat*produkt*tak*aby*působil,*že*alespoň*pár*jeho*požadavků*splňuje.*

Fráze*a*neurčitosti*vyvolávají*napětí*ve*vyjádření,* sklony*k*přehánění*a*nedbalost*o*pravdu.*Vedou*čtenáře*k*nedůvěře*k*údajům,*které*uvádíte.*Raději*než*poskytovat*
všeobecná*rozsáhlá*prohlášení,*buďte*specifičtí.*Napište*detaily.*Najděte*něco*unikátního*na*výrobku*co*prodáváte.*Při*prodávání*pěny*na*holení*neříkejte*„působí*rychle“.*
Namísto*toho*buďte*přesní*a*použijte*„změkčí*vousy*za*30*sekund“.*Zákazníci*mají*rádi*detaily.*Detaily*jim*utkví*v*paměti.*

Produkt*sám*by*měl*být*svůj*největší*prodavač.*Ne*výrobek*samotný,*ale*výrobek*plus*zaujetí*a*atmosféra,*kterou*vytvoříte*kolem.* Je*to*tak,*vzorky* jsou*nejdůležitější.*
Hopkins* opravdu* rád* dával* produkt* do* rukou* zákazníků.* Zákazníkovi* vydrží* zájem*o* produkt*mnohem*déle,* když* si* ho*může* vyzkoušet.*Mimo* jiné* přislíbení* vzorku*
zdarma*formou*kupónu*je*mnohem*atraktivnější*než*prostý*inzerát.*Claude*Hopkins*byl*propagační*pionýr.*Mnoho*jeho*názorů*a*přístupů*je*aktuálních*i*v*dnešní*době.*
Jeho*práce*a*Scientific*Advertising*nabízí*mnoho*lekcí*textařům*v*tom*jak*přistupovat*k*zákazníkům.*

48*http://www.google.sk/imgres?hl=sk&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih*
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Bol* v* zásade* postavený* na* princípe* asociácie,* prepojenia* významnej* ľudskej* schopnosti*

empatie* s* produktom* alebo* značkou.*Najvýznamnejšou* hodnotou* bol* však* vždy* samotný* ľudský*

život.* Je* to* hodnota* abstraktná,* ktorá* však,* aby*mohla* byť* komunikovateľná,*musí* byť* nejakým*

spôsobom*skonkrétnená.* *Reklamní*tvorcovia*siahli*po*tom*najsprávnejšom*spôsobe*W*prirodzene*

to*nebol* ich* vynález.*Dejiny* literatúry* sú*dejinami*premeny*veci* všedných*na* veci* nevšedné49* vo*

všetkých* možných* variáciách* a* podporenom* atribútmi,* signalizujúcimi,* že* tieto* hodnoty* boli*

naplnené* (šťastný* úsmev,* spokojnosť,* láskyplné* vzťahy* atď.).* V*oblasti* tvorby* textu* dosahovali*

čoraz*výraznejšie*úspechy*W*túto*skutočnosť*nemožno*prehliadnuť,*pretože*spĺňa*prvý*predpoklad*

akejkoľvek* komunikačnej* účinnosti* W* zachytiť* pozornosť,* vyvolať* emócie* a*na* základe* toho*

motivovať* k* nákupu.* Paralelne* s*výraznými* posunmi* v*reklamnej* komunikácii* (od* dvadsiatych*

rokov* minulého* storočia)* práve* * tejto* oblasti* venovali* * reklamní* tvorcovia,* * ale* aj* výskumníci,**

mimoriadny* záujem.* Výskumy* sa* zameriavali* na* proces* vnímania,* * emocionálneho* pôsobenia*

propagačných* prostriedkov* na* jednotlivca* aj* na* meranie* vplyvu* propagačných* prostriedkov* na*

nákup* propagovaných* výrobkov.* V*tom* období* vyšla* napr.* práca* H.* F.* J.* Kropffa* Psychológia*

v*reklame* (1934),* ktorá* sa* zaoberá* propagačnými* apelmi* a*riešením* propagácie* z*hľadiska*

vzbudenia* väčšieho* záujmu* o*produkt.50* * Súčasne* sa* však* uplatňoval* aj* princíp* * spomínanej*

asociatívnosti,* princíp,* ktorý* bol* explicitne* sformulovaný* už* v* antike* a* rozpracovaný* mnohými*

teoretikmi* aj* v* minulom* a* tomto* storočí.* Je* to* princíp,* ktorý* potvrdzuje,* že* vnímanie,* každé*

vnímanie*má*podobu*štrukturálnu,*že*je*to*tvar*(celok)*t.*j.,*že*je*celostné.*Na*základe*toho*W*prvky*

vytvárajú* jeden* celok*a*vzájomne* sa*ovplyvňujú,* vzájomne*preberajú* *na* seba* svoje*kvality* a*my*

celý*tento*proces*premietneme*do*textu:*jeden*prvok*s*príťažlivými*atribútmi*(predovšetkým*tými,*

ktoré*sú*všeobecne*akceptované)*sa*automaticky*prenáša,*asociuje*na*iný*prvok*(produkt,*značku)*

a*takýmto*nepriamym*spôsobom*budujeme*pozitívny*imidž*produktu.*Je*to*vlastne*v*istom*zmysle*

oživovanie* výrobku,* priraďovanie* pozitívnych* vlastností* na* základe* pozitívnych* emócií* z*jeho*

vnímania* a** zdôraznenia* kvalít* prostredníctvom* textu.* Obrovskou* výhodou* je* tu,* na* rozdiel* od*

obrazu*(ktorý*je*významovo*labilnejší),*obmedzená*variabilita*možných**konkrétnych*výkladov*pri*

súčasnom*ohraničení* témy,* čím* sa* umocňuje* potreba* utvorenia* spomínanej* komunikačnej* nite* s*

vizuálom*a*bráni*sa*tak*tzv.*nasýtenosti*pri*vnímaní.* * * *Tento*typ*reklamnej*komunikácie*s*veľkou*

variabilitou* a* diferenciáciou* umožňuje* fakticky* nekonečné* tematické* varianty* v* kombinácii* so*

zobrazovacími* technikami* a* spôsobmi* zobrazenia* a* z* hľadiska* špecifík* vnímania* sa* stal*

najvýznamnejším* prostriedkom* oslovenia* čoraz* širšieho* trhového* segmentu.* Tento* štýl*

********************************************************
*

49*ŠKLOVSKIJ,*V.,*1971*,*s.*11.*
50*VYSEKALOVÁ,*J.,*KOMÁRKOVÁ,*R.,*2002,*s.*36.*
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významným*spôsobom*ovplyvnil*aj* filozofiu* * tvorby*reklamných*komunikátov*a* je*považovaný*za*

veľmi* významný* prostriedok* komunikácie* (a* podpory* predaja* na* mieste* odbytu* aj* dnes51)* a*

súčasne* W* zvyšujúca* sa* produkcia* (ovplyvnená* mechanizáciou* výroby)* je* čoraz* závislejšia* od*

mimoprodukčných* aspektov* W* komunikačnej* prepojenosti* W* teda* komunikačnej,* čiže* * „dopravnej“*

infraštruktúry.*52*

*

! *

Obr.%17#a,#b##–!David&Ogilvy53*
*

„Spor* konformita* verzus* kreativita* nie* je* výlučne* historickou* záležitosťou,* prebieha*

i*v*súčasnosti.*Tvoriví*pracovníci*veria*dnes*skôr*Bernbachovej*filozofii*tvorivej*realizácie,*naopak,*

výskumní* pracovníci,* manažéri* * Ogilvyho* filozofii* reklamy* založenej* na* obsahu.* Otázka* znie:* je*

nevyhnutné,*aby*tieto*dva(princípy*boli*navzájom*oddelené?*Jestvuje*nejaká*stredná*cesta“?54****************************

Téma* kreatívnej* reklamy* v*sebe* zahŕňa* –*možno* akademický* problém* rozlišovania*medzi*

tým,* čo* je* „kreatívne“* a*čo* triviálne,* a*či* vôbec* možno* nájsť* medzi* posudzovateľmi* kreativity*

reklamy/reklamného*textu/sloganu*zhodu.*Argumentuje*sa*často*veľkým*podielom*subjektívnosti,*

rôznorodosťou* kritérií,* kompetentnosti* posudzovateľov,* rozporom* medzi* kreativitou* ako*

kvalitatívnou*kategóriou*a*snahou*udeľovať*exaktné*číselné*hodnoty*W*počet*hviezdičiek*a*pod.*

Je* to* rozpor,* ktorý* je*príznačný*pre*kultúru*ako* celok,*no*napriek* tomu* treba*povedať,* že*

zhoda*je*dosiahnuteľná*a*možno*povedať*aj*„merateľná“.*

Tá* zhoda* je* rozdielna* podľa* toho,* aké* sú* ciele* (zrejmé,* alebo* skryté)* hodnotenia,* aká* je*

inštrumentálnosť*hodnotenia*kreativity.55*Festivaly*kreatívnej*reklamy*(ktoré*sa*vydávajú*okázalo*

********************************************************
*

!!!51!TELLIS,'G.'J.,'2000,"s."127.*
*
52*TELLIS,*G.*J.*Reklama(a(podpora(predaja.*Praha*:*Grada*Publishing,*2000,*str.*127.*
****************************53**http/hl=sk&cp=10&gs_id=David+Ogilvy*

54**TELLIS,*G.*J.*2000,*str.*133.*
55**KOVER,*A.*,*GOLDBERG,*S.,*JAMES,*W.*Creativity(vs.(Effectiveness?*An*Integrating*Classification*for*Advertising.*Journal*of*Advertising*Research,*35,*6,*1995*s.*29*–*38.*
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za* súťaže)* sú* pompéznymi,* ale* užitočnými* self* promotions* eventami,* výkladnými* skriňami*

a*získané*ceny*sú*prostriedkami*zvyšovania*hodnoty*tvorcov*image*agentúr.*56**

The*Gunn*Report* * (Donalda*Gunna),*Epica*awards,*Lions*a*ďalšie,*majú*však*pre*reklamné*

agentúry*viac*než*komerčnú*hodnotu.*Sú*súčasne**presnými*diagnózami*o*svetovom*stave*a*vývoji*

určitej*komunikačnej*kultúry,* ale* sú*aj*potvrdzovaním*účinnosti* reklamy,*a* jej* čoraz* silnejúcejšej*

tendencii**k*emancipácii,**ako*globálnej**kultúrnej*inštitúcie.*Na*druhej*strane*nemožno*opomenúť*

stále* otvorenú* otázku* vzťahu* medzi* kreatívnou* reklamou* a*jej* efektivitou* s*hľadiska* účinnosti*

a*pôsobenia*na*klienta,*mysliac*tým*pochopiteľne*zvýšenie*predaja*produktov/služieb.*Túto*otázku*

si*kladú*predovšetkým*klienti*reklamných*agentúr.*

Argumentom*druhej*strany* je,*že* je* to* jediný*spôsob,*ako*„prebudiť“*publikum,*vyviesť*ho*

z*rovnováhy.* Problém* by* sa* vyriešil* dôkazmi.* Boli* by* však* * platné* * vtedy,* keby* jestvovala* * (a*

samozrejme* je* to* teoretická* fikcia* * v*súčasnosti*výskumne*neoveriteľná)* *priama*spojitosť*medzi*

kreativitou*a*efektivitou.*

V*roku*1994*Donald*Gunn*(vtedy*ešte*pracoval**u*burnettovcov),*zhromaždil*údaje*o*najviac*

ocenených*reklamách*(za*predchádzajúce*dva*roky)*a*zisťoval,**ako*víťazné*komunikáty*ovplyvnili**

„produkt*performance“.*Dospel*k*záveru*(mimochodom*W*odborná*tlač*tento*názor**spochybnila)57,*

že*86*%*týchto*reklám*bolo*úspešných*pre*dosiahnutie*stanovených*cieľov*reklamných*kampaní**W*

v*porovnaní*s*33*%*priemernou*úspešnosťou...*

Komparácia* * účinnosti* reklamy,* ktorú* robí* britský* IPA* W* Institute* of* Practitioners* in*

Advertising,58*udeľujúci*od*roku*1980*vlastné*ceny*za*efektivitu*reklamy*W*a*cenami,*ktoré*reklamné*

agentúry*získali*v*iných*súťažiach,*nezistila*významnejšiu*súvislosť...*

Sú*tu*však*aj*iné*fascinujúce*výsledky,*ktoré*dostali*širokú*publicitu:*v*roku*2003*reklamný*

TV*spot*z*dielne*agentúry*Wieden*–*Kennedy,*Londýn*pre*Hondu*(Honda*Cog)*bol*ocenený*v*súťaži*

EPICA*a*súčasne*získal*IPA*Effectiveness*Gold*v*roku*2004.*Predaj*tejto*značky*sa*zvýšil**o*30*%…**

Osobitné*miesto*by* si* zaslúžil* analytický*pohľad*na* súčasnú* reklamu*z*dielne*našich* reklamných*

agentúr.*Z*hľadiska*nového*pohľadu*na*danú*tému*uvedieme*niekoľko*príkladov:*

*

********************************************************
*

56**Brandweek.*Does(Creativity(Counts?**W*advertising*strategies...www.findarticles.com.*Porovnaj*tiež:*www.adforum.com/editio/forum.*
57**Does(Creativity(Counts?**W*In*Brandweek:*advertising*strategies...www.findarticles.com*
58**porovnaj:*http://www.ipa.co.uk**

*
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*

*

*****Obr.*18*a,*b*–*Séria*reklamných*komunikátov*bola*vytvorená*pre*združenie*Divé*maky,*ktoré*„žiadajú“*podporu*ľudí,*

resp.*dve*percentá*z*ich*daní,*alebo*zaslanie*sms*správy*v*hodnote*1*eura,*ktoré*môžu*podporiť*rómske*talenty.**************************************************

*

Známy* program* Divé* maky,* ktorý* podporuje* individuálne* rómske* talenty,* má* pilotný*

projekt*v*najväčšej*rómskej*osade*na*Slovensku,*v*Jarovniciach.*Počas*celého*roka*tu*vychovávatelia*

a*pedagógovia*intenzívne*pracujú*s*približne*stovkou*talentovaných*detí.*

Všetky* reklamné* komunikáty,* ktoré* prezentujú* tento* projekt* sú* identické* s*prostredím,*

ktoré* zobrazujú* W* jednoduché,* strohé,* zdôrazňujúce* sociálny* obsah.* Dominuje* v* nich* jednotná*

farebná*kombinácia,*najmä*spojenie*čiernej*s*červenou,*čo*môžeme*označiť*za*charakteristické*pre*

toto* etnikum.*Na* každom*komunikáte* v*spodnej* časti* sa* zdôrazňujú* spoločenstvo* červené*maky,*

ktoré* však* v*kontexte* s*čierno* –* bielym* pozadím* pôsobia* rušivo,* na* druhej* strane* môžu*

symbolizovať*vymedzenie*etnika*a*jeho*vyčlenenie*z*majority.**

Koordinátorka*projektu*Anna*Podlesná*pre*agentúru*SITA*uviedla,*že*krátkodobým*cieľom*

projektu* je* intenzívna*ročná*práca*s*najtalentovanejšími*deťmi*z*osady*Jarovnice*ako*príprava*na*

vstup* do* vzdelávacieho* programu* Divé* maky.* Dlhodobým* cieľom* je* podpora* detí* v* štúdiu* na*

základných,* stredných* a* vysokých* školách* a* práca* na* rozvoji* ich* talentu* s* cieľom* zvýšiť* ich*

vzdelanostnú*úroveň*v*záujme*lepšieho*uplatnenia*sa*na*trhu*práce.*Projekt*dáva*šancu*každému,*

kto*prejavil*motiváciu*a*chuť*na*sebe*pracovať.**

Pilotný* projekt* Divé* maky* W* šanca* pre* rómske* talenty* z* celého* Slovenska,* nadväzuje* na*

úspešný*program*Divé*maky,*ktorý*občianske*združenie*PRO*DONUM*založilo*v*roku*2005.*Projekt*

je* spolufinancovaný* z* Finančného* mechanizmu* EHP,* Nórskeho* finančného* mechanizmu* a* zo*

štátneho* rozpočtu* Slovenskej* republiky.* Končí* sa* v* apríli* 2011.* Divé* maky* udelili* doteraz* 133*
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štipendií*a*podporili*viac*ako*100*detí.*V*súčasnosti*majú*v*programe*zaradených*74*detí,* z* toho*

niektoré*už*študujú*aj*na*stredných*školách*s*maturitou.*Tento*rok*by*mali*mať*prvých*maturantov.*

Pod*vedením*známej*rómskej*speváčky*Idy*Kelarovej*nahrali*talentované*deti*prvé*CD.59***********************************

*

*

0br.*19*a,*b*W*Táto*dvojica*reklamných*komunikátov*prezentuje*spoločnosť*LEGO.**

*

Napriek* tomu,* že* je* to* reklama*na*detský*produkt,* je* rozhodne*určená*práve* ich* rodičom.*

Hovorí,*aby*deti*netrávili*toľko*času*pred*televízorom,*lebo*tam*môžu*vidieť*zlé*a*nevhodné*veci,*ku*

ktorým* by* sa* inak* nemali* možnosť* dostať.* Rodičov* motivuje* k*tomu,* aby* svoje* deti* vrátili* do*

detských*čias* W*nech*sa*ešte*hrajú,*pochopiteľne* W* s*legom.*Nech* * si*užijú* svoje*detstvo,*veď* „tam*

vonku“,*keď*dospejú*ich*čaká*krutý*svet.*Na*vizuáli*reklamného*komunikátu*vidíme*človeka,*ktorý*

sa* chce*zabiť*vystrelením*si*mozgu,*alebo*človeka,*ktorý* si*potrebuje*pichnúť*svoju*dávku...*Táto*

reklama* je* naozaj* veľmi* kontroverzná,* ale* neobyčajne* zasiahne* W* ak* je* recipient* rodičom.*

Inkriminované* časti* sú* cenzurované* (vyštvorčekované),* čo* v*tomto* prípade* je* metaforickou*

********************************************************
*

59*http://www.divemaky.sk/nova/ktoWsme.php*
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narážkou* W* práve* na* spomínané* lego.* Firma* silne* útočí* na* dospelých,* nie* je* prvoplánová* a*je*

netradičná.*Mnohým*sa*pointa*komunikátov*páči,*najmä*staršej*generácii,*ktorá*si*ešte*pamätá*na*

rozprávky*a*emotívne* * literárne*príbehy.*Dnešné*deti*síce*majú*lego,*ale*majú*aj*drsné*počítačové*

hry*a*akčné*príbehy*v*televízii.*Lego*podporuje*zdravý*psychický*vývoj*detí*a*dnes*prezentuje*azda*

jedinú*hračku,*ktorá*sa*nespája*s*násilím.*Aj*preto*je*reklama*na*tento*produkt*tým,*čo*považujeme*

v*živote*našich*detí*za**dôležité.*60*

*

*** *

*

Obr.*20*a,*b*W*Dánská*hračkárská*skupina*Lego*získala*licenciu*aj*na*figúrky*a*stavebnice*inšpirované*filmovou*trilógiou*

Pán*prsteňov,*ktoré*patrične*aj*propagovala61*

*

*************************

********************************************************
*

60*http://art.ihned.cz/filmWaWtelevize/c1W54568740Wlego*
61*http://art.ihned.cz/filmWaWtelevize/c1W54568740WlegoWprijdeWnaWtrhWsWpanemWprstenuWprohledneteWsiWspolecenstvoWkosticky*
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*

*

*

*

Obr.*21* W*Tento*vizuálne* i*štylisticky*kreatívny*reklamný*print*bol*vytvorený*ako* *selfpromo* *pre*reklamnú*agentúru*

Istropolitana*D´Arcy.*Agentúru*slovenská*mediálna*verejnosť*pozná*ako*veľmi*úspešnú,*ktorá*prezentuje*zadané*témy*

pomocou*príbehov*W*preto*vytvorila*aj*selfpromo*podobným*štýlom.**

*

Komunikát*vyhral*v*roku*2009*Strieborný*klinec*–*vizuál* je*kompozične* *čistý,*jednoduchý,*

koncept* zrozumiteľný.* Napriek* tomu,* že* je* čierny* –* čo* * sa* zvyčajne* hodnotí* negatívne* –* farba*

dôsledne* vymedzuje* reklamné* posolstvo.* Reklamný* text* je* strohý,* ale* výpovedný* W* * upúta* práve*

slovom* „Judáš“,* ktoré* je* zdôraznené* veľkým* písmom* a*ktoré* nesie* v*sebe* hlbokú* biblickú*

symboliku.*V*kontexte*tejto*symboliky*je*zakomponovaný*príbeh,*ktorý*je*nielen*výpovedný,*ale*aj*

mnohorozmerný.*Po*prečítaní*celého* textu*a*dešifrovaní*skrytých*konotácií*vzbudzuje*komunikát*

emócie.*A*zdôrazňuje*práve*to,*na*čo*pracovníci*agentúry*kladú*dôraz*a*ako*sa*prezentujú*–*príbeh.*

Komunikát*zaujme*hneď*na*prvýkrát,*zanecháva*odkaz*a*silné*posolstvo.*Je*to*naozaj*výborný*print,*

ktorý*si*právom*zaslúžil*byť*ocenený.*
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Napokon*–*agentúra*má*svoju*bibliu:**Vyznávame*zákony*profesionalizmu,*pestujeme*vieru*v*

značku,*ochotu*starať*sa*o*ňu*24*hodín*denne*a*každú*nedeľu*jej*zasvätiť*rannú*očistu.*Fandí*si,*že*

je*druhá*najlepšia*na*Slovensku...62*

*

*

*

*

*

*

*

*

Obr.* 22* a,* b* W* * Komunikáty* boli* vytvorené* pre* prvý* klub* amerického* futbalu* na* Slovensku* –* Bratislava* Monarchs.*

Pozostáva*z*troch*vizuálov*–*bojovníci,*horúce*hlavy*a*obetaví.**

*

********************************************************
*

62*http://www.istropolitanaogilvy.sk/start.php?l1=portfolio_detail&idp=25*
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Celá*séria*vyhrala*v*roku*2009*Bronzový*klinec*a*vytvorila*ju*agentúra*LazarWKlostermann.*Všetky*

tri* vizuály* sú* v*podstate* rovnaké* Wlíšia* sa* len* sloganom* a* vrchnou* časťou* prilby.* Obsahujú* len*

podstatné*informácie*–*logo,*názov*klubu,*webovú*stránku*a*slogan.*A**rovnako*aj*názov*reklamnej*

agentúry,* ktorá* ho* vytvorila.* Nízke* externé* náklady* znamenali* žiadne* fotenie* ani* kupovanie*

hotových* fotiek* a* následnú* dôkladnú* retuš.* Výsledkom* je* séria* troch* obrázkov* a* na* každom* iná*

nereálna*modifikácia*klasickej*helmy*na*americký*futbal,*aby*k*helme*pridávala*potrebné*morálnoW

vôľové* vlastnosti* ľudí,* ktorých* futbalisti* hľadajú.* Cieľom* bola* zrozumiteľnosť,* prehľadnosť,*

minimum*textu*a*kus*vynimočnosti*v*porovnaní*s**tým,*čo*bežne*visí*na*billboardoch.63!

*

*

* * ***

Obr.*22*–*zábery*z*reklamného*spotu*spoločnosti*Kofola*

*

Na*webovej* stránke,* ktorú*uvádzame*na* záver,*môžeme*vidieť* spot,* ktorý*pre* spoločnosť*Kofola*

vytvorila* česká* agentúra* Kaspen* a*ktorý* bol* po* prvýkrát* nasadený* už* v*roku* 2005.* V*roku* 2007*

Kofola*vyhlásila*hlasovanie*o*tom,*či*sa*má*prasiatko*vrátiť*alebo*stiahnuť*a*diváci*ho*chceli*späť.*

Napriek*tomu,*že*je*v*obehu*vlastne*každý*rok,*ľudia*ju*milujú.*Spot*recipienti*hodnotia*ako*svieži*

a*kreatívny*a*pre* ľudí* sa* stal*najpopulárnejším*a*kultovým,* rovnako,* ako*nápoj.*Veta:* „Nie,*nie,* ja*

nemusííím,* ja*už*ho*vidííím“,*naladí*človeka*emocionálne.* Ide*naozaj*o*kultovú*záležitosť,*pretože*

ľudia*majú**pri*spote*pozitívne**myšlienky,*navyše*vedia,* *že*už*prichádzajú*Vianoce.*A*Vianoce*sú*

sviatkami*rodiny*a*vždy*spájajú*aj*generácie.!Navyše*–*každý*z*nás*má*nejakú*pesničku,*reklamu*či*

udalosť,*ktorá*nám*evokuje*príchod*niečoho,*čo*sa*pravidelne*opakuje.*A*práve*Zlaté*prasiatko*nás*

na*Vianoce*dobre*pripraví.* Bez* spotu* by* to* boli* všednejšie* sviatky.* Preto* sa* netreba* čudovať,* že*

********************************************************
*

63http://www.humno.sk/2009/06/07/neskutocmnaWreklama/
*
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spot* považujú* ľudia* za* najlepšiu* vianočnú* reklamu,* hoci* na* blogu* nájdeme* aj* názory,* že* už* im*

reklama*lezie*na*nervy.64**

*

*

Obr.* 23* W* Reklamný* komunikát* je* určený* tým,* ktorí* holdujú* alkoholu,* avšak* zameraný* je* W* na* mužskú* potenciu.*

Oznamuje*ženám,*aby*dávali*pozor*na*svojich*mužov,*ak*niekedy*s*nimi*budú*chcieť*mať*deti**a*mužov*zasa*upozorňuje,*

čo* sa* po* častej* konzumácii* alkoholu* stane* s*ich* najväčšou* pýchou.* Vizuál* je* veľmi* jednoduchý,* estetický* aj* zábavný.*

Produkt*W*text*a*zobrazenie*sa*vhodne*dopĺňajú.**

*

Komunikát* je* súčasťou* veľmi* sofistikovaných* printov* s*témou* produktu* Absolut* vodka,*

ktorá*sa*rozrastá*aj*do*sociálnych*rozmerov...*

********************************************************
*

64**www.youtube.com/watch?v=SE9yZ0UlS4s*

*
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Niečo* dokonalé,* perfektné,* s* * neporovnateľné* –* aj* tak* definujú* slovníky* výraz*absolútny.*

Taká*je*známa*Absolut*vodka,*ktorej*legenda*sa*zrodila*už*v*roku*1879.*Absolut*je*nesmierne*hrdá*

na*svoje*švédske*korene.*Zakladá*si*na*tradícii,*ktorá*spočíva*vo*výraze*„one*source”*W*jeden*zdroj.*

Znamená*to,*že*každá*jedna*kvapka*Absolut*vodky*pochádza*z*jednej*studne,*neďaleko*paliarní*pri*

mestečku*Ahus*v*južnom*Švédsku.*Všetka*pšenica*pochádza*z*polí*v*tejto*oblasti*a*nenapodobiteľné*

fľaše*sa*vyrábajú*v*tunajších*sklárňach.65**

*

* *

***************Obr.*24*a,*b*–*Variácie*na*ďalšie*sociálne*témy.*Absolut*vodka*=*absolútny*svet*

*

Absolut* vodka* sa* prezentovala* printovou* kampaňou* v*roku* 1979* a*dodnes* je* nápaditou*

ukážkou*produktového*dizajnu,* ikonou*printovej*reklamy,* ikonou*marketingu,*ukážkou*kreativity*

aj* v*práci* s*textom.* Pochopiteľne,* že* zavážil* prvotný* nápad.* Od* neho* sa* odvíjajú* celé* reklamné*

kampane.* Zaujmú* –* špecifický* tvar,* dávka* invencie* a*čistá* typografia* –* to* sú* charakteristické*

atribúty*pre*všetky*prezentácie*produktu.*Kampaň,*ktorá*prebieha*od* roku*1979*má*okolo*1500*

originálnych*reklám*a*neustále*pribúdajú*ďalšie*a*ďalšie.**

*

********************************************************
*

65*http://www.mabo.sk/vodka/absolutWvodkaW40W070Wl/*.**

*
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* * *

* *

Absolut*black**********Absolut*level*********Absolut*Miami*****

Absolut*standard******Finlandia*

*

Do*sveta*reklamy*na*Absolut*vodku*vstupujeme*„hymnou“*tohto*výrobcu,*v*ktorej*sumarizuje*

filozofické* princípy,* charakteristické* pre* tento* produkt.* Výrazný* vizuálny* štýl* a* atmosféra,*

i*sofistikovaný*úsporný*text*robia*z*reklamy*na*Absolut*vodku*„reklamné*umenie“.66*

Robiť*veci*inak,*vedie*k*niečomu*výnimočnému.*Vo*svete*Absolut.*

*

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

********************************************************
*

66*http://www.mabo.sk/vodka/absolutWvodkaW40W070Wl/*.**

*
*



___*
65*

Záver!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Krátky* pohľad* do* histórie* reklamnej* komunikácie/štylistiky* nám* poskytol* pohľad* na*

obrovskú* varietu* možnosti* v*kontexte* súčasnej* reklamnej* tvorby* a*na* obrovský* posun* nielen*

v*oblasti*práce*s*textom,*ale*predovšetkým*v*súvislosti*s*vnímaním*reklamných*konceptov.**

Inováciu* priniesli* nové* technológie,* ale* aj* * dynamické* zmeny* W* tlak* na* kreativitu* v* rámci*

jedného*produktu,**nevyhnutnosť*udržiavať*imidž*značky*a*rozvíjať*ho.*Všetky*tieto*–*širšie*i*užšie*

kontextuálne*faktory*spôsobili,*že* *použitie*evokačných*atribútov,*nabitých*energiou*a*emóciou*je*

všadeprítomné.*

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.*Z*tohto*hľadiska*je*pohľad*

do*histórie*reklamnej/štylistickej*komunikácie*exkurzom,*ktorý*nám*napovedá,*že*je*tu*možno*čas,*

keď*všetky*možné*varianty*atribútov*boli*pri*všetkých*možných**situáciách*už*využité.*

Je*tu*však*niečo,*čo*v*minulosti*chýbalo*W*mediálna*vzdelanosť.**Je*cestou,*ktorou*je*reklamná*

skutočnosť* * akceptovaná* alebo* * odmietnutá.* A*to* je* jediná* nádej* kritického* mediálneho/*

reklamného*publika.*

*
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Kreativita?)v)reklame!
Mgr.(Eva(Vopálenská,(PhD.(

(

Abstrakt:!Podľa*slovníka*Webster,*pod*termínom*kreativita*rozumieme*schopnosť*prezentovať*sa*

novou* formou,*produkciou*cez* imaginatívne*zručnosti.*Encyklopédia*Britannica*používa*podobnú*

definíciu:*uvádza,*že*ide*o*schopnosť*človeka*vykonávať*tvorivú*činnosť*alebo*inak*uviesť*do*života*

niečo*nové,*či*už*nové*riešenie*problému,*novú*metódu*alebo*artefakt,*nový*umelecký*objekt*alebo*

myšlienku.*Tieto*definície*akcentujú*dva*základné*determinanty*tvorivosti.*Po*prvé,*že*ide*o*niečo*

nové,*nápadité*alebo*unikátne*W*táto*zložka*je*všeobecne*označovaná*ako*"odlišnosť",*po*druhé,*táto*

odlišnosť*je*produktom*divergentného*myslenia*a*jej*výsledkom*je*relevantné*vyriešenie*problému.*

Tím,* ktorý* rozvíja* a* realizuje* tvorivé* stratégie* vlastne* produkuje* pre* cieľový* reklamný* trh.*

*

Kľúčové!slová:!kreativita,*reklama,*reklamný*text,*reklamný*slogan,**persuazívny*tlak,**imaginácie,*

apely*a*argumenty,*poetický*text,*umelecký*obraz,*asociácie,*trendy*

!

Abstract:! (According* to*Webster’s* dictionary* to* ‘create’*means:* to*bring* into* existence,* to* invest*

with*a*new*form,*to*produce*through*imaginative*skill.*The*Encyclopedia**Britannica*uses*a*similar*

definition:* the* ability* to*make* or* otherwise* bring* into* existence* something* new,*whether* a* new*

solution*to*a*problem,*a*new*method*or*device,*or*a*new*artistic*object*or*form.*These*definitions*

highlight*two*primary*determinants*of*creativity.*First,*there*must*be*something*new,*imaginative,*

different,*or*unique*–*this*component*is*generally*referred*to*as*‘divergence’.*Second,*the*divergent*

thing*produced*must*solve*a*problem*or*have*some*type.*Team,*who*develop*and* implement* the*

creative*strategy*and*actually*produce*the*by*the*target*market.*67*

*

Key! words:! creativity,* advertising,* advertising* text,* advertising* slogan,* * persuasive)* pressure,**

imagination,*challenges*and*arguments,*poetical*text,*artistic*pictures,*associations,*trends**

*

!
********************************************************
*

67*http://www.alexandujar.4t.com/generaltheoryofcreativeadvertising.pdf*
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Úvod!

!

“Kreativita* je*produktívny*štýl*myslenia,*odrážajúci* sa*v* činnosti* človeka*–* je* to* špecificky*

ľudská* aktivita,* ktorá* sa* realizuje* v* tvorivom* procese* a* jej* výsledkom* je* artefakt* (dielo,* reálne*

riešenie* daného* problému)* vytvorený* kreatívnym* jednotlivcom.* Je* to* jedna* zo* základných*

psychologických*potencionalít* človeka,* rozvíjaná* z* prvotnej* forme*dispozície* do* aktívnej* a* vôľou*

ovládanej*schopnosti*tvorivej*produkcie“.68*

Kreativita* je* podľa* tejto* definície* jedným* zo* základných* potencialít* človeka.* Jej*

predpokladom*sú*originalita,*správnosť,*aplikovateľnosť*a*hodnota*W*prínos.*69*

Našim* zámerom* nie* je* rozpracovať* jednotlivé* kritériá* tejto* potencionality,* ani* uviesť* jej*

základné* charakteristiky* –* reklamná* komunikácia* si* však* v*každom* ohľade* vyžaduje* kreatívne*

myslenie* a*kreatívne* techniky,* preto* v*tejto* práci* uvažujeme* o*reklamnom* texte/slogane* práve*

v*týchto*súvislostiach.**

Kreativita* v*reklame* ovplyvňuje* aj* pôsobenie* na* mediálne* /reklamné* publikum* a*keďže*

reklamný* text* je* jej* informatívnou* zložkou,* od* stupňa* textuálnej* kreativity* sa* odvíja* stupeň* jeho*

účinnosti.***

Slogan* je*zvyčajne*tým,*čo*zaujme*na*prvý*pohľad*W*provokuje*našu*predstavivosť,*zmysly,*

evokuje*emócie,*„hrá*sa“*s*našimi*nenaplnenými*túžbami*a*súčasne*nás*presviedča*o*tom,*že*túžby*

možno*ľahko*naplniť,*ciele*dosiahnuť*a*na*to*všetko*stačí*jediný*akt*–*propagovaný*produkt*alebo*

službu*si*kúpiť.*

Cesta*od*zrodu*reklamného*posolstva,*od*jeho*mediálneho*zverejnenia*až*po*jeho*účinnosť*

však* nie* je* taká* krátka* ako* myšlienka* v*slogane* –* niektoré* triviálne* reklamné* texty* sa* minú*

účinkom,**rovnako*podprahové*riešenia*občas*zaujmú*–*ale*nápad,*vtip*a*invencia*prekvapia*vždy.*

Sofistikované*metódy*a*kreatívne*riešenia*fungujú*bez*obmedzenia*–*či*sa*použijú*umelecké*diela,*

citáty,* symboly,* alegórie,* slang,* žargón,* jemne* erotický* podtón* –* tou* najsilnejšou* zbraňou* je*

v*podstate*zbavenie*sa*konformného*myslenia*a*využitie*odlišnosti.*Pomocou*odlišnosti*sa*vytesnia*

********************************************************
*

68*Malá(československá(encyklopédie*(1984W1987).*In:*Žák,*P.*Kreativita*a*její*rozvoj.*Brno*:*Computer*Press,*2004,*s.*28.**
69*ŽÁK,*P.,*2004,*s.*34.**
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zo*všednosti*všetky* triviálne*spojenia*a*reklamný*text*môže*definovať*značku,*budovať* jej* imidž,*

prezentovať*kvalitu*výrobku*W*sofistikovanými*metódami*a*kreatívnymi*riešeniami*bez*obmedzení.**

 

  *

  *

*

*

***Obr.*1*–*8*ilustračné*foto70************************

********************************************************
*

70*https://www.google.sk/search?q=kreatívna+reklama&*
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*

*

*

** *******

Obr.*9*a,b*–*David*Ogilvy71***

******************************

Spor*obsah*verzus*kreativita*nie* je* len*otázkou*histórie*reklamy.72*Tvoriví*pracovníci*veria*

dnes* skôr* Bernbachovi,* výskumníci* a*manažéri* Ogilvymu.* Tellis* tvrdí,* že* podľa* výskumu,* ktorý*

zhrnuli* Steward* a*Furse* (1986)* v*knihe* Efektívna* televízna* reklama* W* úspech* prináša* špecifické*

posolstvo,* ktoré* odlíši* značku* od* konkurencie.* Vychádzajúc* z*oboch* teórií* je* pre* nás* kľúčovou*

otázkou* W* či* kreativita* pôsobí* na* formu* a* obsah* výpovede,* či* * mení* * štruktúru* reklamného*

textu/sloganu.*Zámerom*našej*práce*bude*ukázať*aj*postup,*ako*v*komunikácii*utvárať*priestor*pre*

túto* kreativitu* a* súčasne* dokázať,* že* kreatívny* reklamný* text/slogan* je* z* hľadiska* percepcie*

najúčinnejším*reklamným*komunikátom.**

********************************************************
*

71*http/hl=sk&cp=10&gs_id=David+Ogilvy*
72*TELLIS,*G.*J.*2000,*s.*133.*
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* *******************************

*

Obr.*10*a,*b,*c,*d*–*William*Bernbach*W*zakladatel*agentury*DDB,*legendárna*osobnosť*klasickej*americkej*reklamy*a*jeho*

legendárny*odkaz...*73*

*

Umelec!ako!homo!creans!

Pojem*kreativita* je*odvodený*od*latinského*slova*creatio,*čo*v*preklade*znamená*tvorba.*V*

odbornej* literatúre*poukazujú*niektorí*autori*na* *rozdiel*medzi*tvorivosťou*a*kreativitou.*Slovom*

kreativita* označujú* schopnosť* človeka* vytvárať* akékoľvek* nové* a* pôvodné*myšlienky,* ktoré* ich*

********************************************************
*

73* * „Největším* úspěchem* celosvětového* reklamního* průmyslu* je* dobrý* vtip.* Drobnou* reklamu* W* falešné* hledání* nejlepší* práce* na* světě,* správce*

dokonalého*tropického*ostrova*W*převzala*masová*média*(a*najednou*na*nich*zase*záleží?)*a*následně* ji*úplně*zdarma*rozšířila*a*zmnohonásobila.*

Celý*svět*měl*snít*o*dokonalém*ostrově*a*neznal*ani*jeho*jméno.*Důmyslní*Australané*vypustili*do*světa*„dokonalou*bouři“*a*získali*v*Cannes*ceny*v*

kategorii*interaktivní,*direct,*virtual,*PR*a*média.*Nadšením*šíleli*všichni:*klienti,*marketéři,*obchodníci*i*internetoví*týpci*W*jen*Bernbachovi*stoupenci*

pořád*nevěřícně*kroutí*hlavou“…**

http://strategie.e15.cz/special/dobaWreklamnichWeposuWjeWpryc**

*
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pôvodca* prv* nepoznal.* “Tvorivosť* je* proces,* ktorým* jedinec* vyjadruje* svoju* základnú* podstatu*

prostredníctvom* určitej* formy* alebo* média,* takým* spôsobom,* ktorý* v* ňom* vyvoláva* pocit*

uspokojenia.*Proces*môže*vyústiť*v*produkt,*ktorý*o* tejto*osobe,* teda*o* svojom*pôvodcovi,*niečo*

hovorí*ostatným.”74**

Termín* „tvorivá* činnosť“* je* relatívne* nový.* Hoci* * jestvoval* už* v*antike* W* grécke* „poésis“*

označuje* tvorbu* všeobecne* * a*u*Aristotela* sa* tento* termín* objavuje* v*súvislosti* s** formou* diela.*

Sústredenie* sa* na* tvorivú* činnosť,* teda* „tvorivosť“* jedinca* začalo* * však* až* v*19.* storočí,* keď* sa*

takáto* činnosť* postupne* oddelila* od* rozumovej,* logickej.* V*literatúre* sa* prezentovali* pojmy* ako*

genialita,* invencia,* intuícia,* inšpirácia,*neskôr*sa* špecifikovali* W* *produktívne*myslenie,*originálny*

spôsob*riešenia,*množstvo*riešení...*

Až*po*roku*1950*sa*zaviedol*a*všeobecne*prijal*termín*kreativita,*creativity/*creativeness*(z*

latinského* creare* –* tvoriť,* ale* aj* plodiť,* riadiť...).* Od* renesancie* sa* pojem* prepájal* s*nadaním,*

tvorivou* silou* a*originalitou,* produktivitou,* zručnosťou,* vynaliezavosťou,* ale* aj* s*hodnotovosťou.*

Kreativita* nie* je* len*tvorivá* myšlienka,* nápad,* ale* aj* ich* realizácia,* doťahovanie* do* konca,*

prevedenie* W* bez* nich* je* každý,* hoci* aj* ten* najoriginálnejší* nápad* celkom* bezcenný.* Preto* sa*

kreativita* vždy* spája* aj* so* zručnosťou,* šikovnosťou.* Odtiaľ* pochádza* pojem* „umelec“,* teda* ten,*

ktorý* niečo* vie* a* dokáže* vytvárať.* Oddelil* sa* pojem* „človeka* reprodukujúceho,* imitujúceho“*

a*jedinca* „produkujúceho“,* čo* je* niekedy* dosť* ťažko* oddeliť.* V*istom* zmysle* môžu* byť* aj*

remeselníci,*hráči*symfonického*orchestra,* rôzni* imitátori*kreatívni,* rozdiel*však*vidíme*vo*chvíli*

opakovania*toho*istého.*Tvorivý*jedinec*sa*čiastočne*opakuje*(autoplagiát),*ale*súčasne*do*svojho*

produktu* vkladá* vždy* niečo* nové.* Aj* tí* najgeniálnejší* umelci* sa* * opakovali* W* vo* forme,* i*obsahu.**

Záleží*však*na*tom,*do*akej*miery*sa*použijú*autorove*zaužívané*postupy*a*ako*ich*dokáže*rozvíjať.**

V*gréckych* textoch* sa* objavuje* aj* pojem* „mimézis“.* Nechápe* sa* ako* bezduché*

napodobňovanie,*ale*zahŕňa*aj*tvorivosť*vychádzajúcu*z*určitého*základu.*Vychádza*z*predpokladu,*

že* každý* človek* je* v*podstate* rovnaký,* ale* súčasne* je* absolútne* jedinečný* –* je* obrazom* vzťahu*

medzi*typom,*všeobecným*ľudským*„klonom“*a*jeho*detailne*sa*líšiacej**bytosti.*Bez*tohto*princípu*

(ktorý*platí*pre* celý* živý* svet)*by*nebol*možný*vývoj* ľudskej*osobnosti* a*teda*ani*vývoj* smerom*

k*prezentácii*jeho*kreatívnych*schopností.*

Najdlhšiu* tradíciu* malo* užšie* chápanie* tvorivosti* ako* elitnej* aktivity* talentovaných* ľudí,*

zaoberajúcich* sa* umením,* vedou* a*vynálezmi.* Dnes* už* vieme,* že* každý* človek* je* prirodzeným*

********************************************************
*

74**BEAN,*R.*Jak(rozvíjet(tvořivost(dítěte.*1.*vyd.*Praha*:*portál,*1995,*s.*86.*ISBN*80W7178W035W9.*
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spôsobom*tvorivý*a*že*tvorivosť*sa*dá*do*značnej*miery*rozvíjať.*Je*tiež*zrejmé,*že*pole*tvorivosti*je*

oveľa* širšie* a* vyskytuje* sa* v* každej* ľudskej* aktivite* W* organizačnej,* poznávacej,* produkčnej,*

umeleckej,* výchovnej,* zdravotníckej,* pri* poskytovaní* služieb,* poriadkovej,* športovej...* Ullrich*

vyjadril*kreativitu*ako:*schopnosť*poznávať*predmety*v*nových*vzťahoch*a*originálnym*spôsobom*

(originalita,* nová* kombinácia),* zmysluplne* ich* používať* neobvyklým* spôsobom* (flexibilita),* vidieť*

nové*problémy*tam,*kde*zdanlivo*nie*sú*(senzitivita),*odchyľovať*sa*od*navyknutých*schém*myslenia*

a* * vyvíjať* z* noriem* vyplývajúce* idey* aj* proti* odporu* prostredia* (nonkonformizmus).* Kreativita* je*

funkciou*ega,*dáva*nášmu*životu*a*práci*zmysel,* je*zdrojom*hlbokého*uspokojenia,*a*súčasne*je*aj*

zdrojom*nášho*pozitívneho*sebahodnotenia.75*Kreativita*má*podľa*Ullricha*tieto*vlastnosti:**

• zvedavosť,*široké*záujmy;*

• vysoký*stupeň*výdaja*energie;*

• sebadôvera;*

• afinita*ku*komplexnosti;*

• vnímanie*seba*ako*tvorivú*osobnosť;*

• nezávislosť*úsudku;*

• vysoké*hodnotenie*estetických*kvalít*skúsenosti;*

• autonómia;*

• intuícia*a*empatia;*

• zvládanie*konfliktných*rysov*v*sebakoncepte;*

*

Pre* komplexnú* povahu* tvorivosti,* ktorá* presahuje* oblasť* kognitivity,* bol* vytvorený* pojem*

tvorivá* osobnosť,* ktorý* vyjadruje* širšie* osobnostné* súvislosti* tvorivosti.* Podľa* Jurčovej*

(Koncepčný* rámec* a* Výskumný* potenciál* v*CEVIT)* je* problémom* štúdia* tvorivých* osôb* určenie*

spoľahlivých*kritérií*na*ich*identifikáciu:*Najčastejšie*uplatňovanými*kritériami*výberu*vo*výskume*

významných*tvorcov*(veľká*tvorivosť)*boli*všeobecné*spoločenské*uznanie,*resp.*úsudok*expertov*

na* základe* reálnych* tvorivých* produktov.* Výber* sa* opieral* o* rating* alebo* nomináciu* podľa*

zvolených*kritérií.*Mnohé*charakteristiky*tvorivých*ľudí*boli*odvodené*pôvodne*z*biografických*a**

autobiografických*údajov*géniov.**

********************************************************
*

75*ULLRICH,*E.*In*Nakonečný,*M.*Psychologie(osobnosti.*2.*vyd.,*Praha*:*Akademia,*2003.**
ISBN*80W200W1289W3,*s.*107.*
*
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Medzi*najčastejšie*používané*kritéria*výberu*detí*a*mládeže* (malá* tvorivosť)*patrili*výkony*v*

testoch* tvorivosti.* V* extrémnych* skupinách* najoriginálnejších* a* najmenej* originálnych* sa*

porovnávali* ich*osobnostné*koreláty.*Nominácia*alebo*rating*vo*výskumoch*najtvorivejších*detí*a*

mládeže*sa*opierali*o*úsudok*učiteľov*alebo*rovesníkov.*Zhodné*výsledky*empirických*výskumov*

na* veľmi* početných* a* rôznorodých* vzorkách* viedli* k* vytváraniu* názoru* o* platnosti* všeobecných*

charakteristík*tvorivých*ľudí*W*generalizovanému*obrazu*tvorivej*osobnosti.*Odráža*sa*v*profiloch*

tvorivých*osôb*a*rovniciach*tvorivej*osobnosti,76*inventároch*spoločných*vlastností*(Yarnell,*1971)*

bazálnych*W*„core“*charakteristikách*(Barron,*Harrington,*1981).*Esenciálne*(core)*charakteristiky*

boli* odvodené* z* desiatok* rôznych* osobnostných* vlastností* získaných* v* priebehu*pätnásťročného*

empirického*výskumu*ako*najstabilnejšie*koreláty*tvorivých*výkonov*a*aktivít*v*rôznych*oblastiach*

tvorivosti.*Jurčová*ďalej*uvádza,*že*napriek*závažným*výhradám*(či*sú*tieto*vlastnosti*v*kauzálnom*

vzťahu*k*tvorivému*výkonu,*či*sú*nevyhnutným*aspektom*tvorivosti,*či*sú*premenlivé*v*závislosti*

od*situácie*či*špecifickosti*úloh*atď.).*77**

Gough78 viedol*prehľad*rysov*tvorivej*osobnosti:**

• tvorivý*jedinec*prejavuje*záujem*o*formu*a*eleganciu,*ktorá*ho*vedie*k*tomu,*že*nie*je*pútaný*

presnosťou*a*opatrnosťou;*

• tvorivá* osobnosť* je* intuitívna,* citovo* pohnutá,* je* psychicky* náladová,* alebo*má* záujem* o*

ľudské*jednanie;*

• tvorivá* osobnosť* je* skôr* otvorená,* než* usudzujúca,* viac* vníma,* než* hodnotí* a* nachádza*

zaľúbenie*v*nových*prístupoch;*

• tvorivá*osobnosť*je*esteticky*senzitívna;*

• tvorivá*osobnosť*je*emocionálne*a*sociálne*senzitívna;*

• tvorivá*osobnosť*je*zložitá*osobnosť;*

*

Zelina79*vymedzuje*tvorivú*osobnosť*týmito*charakteristikami:*

• percepčné*schopnosti*–*vyššia*senzibilita;*

• intelektové*charakteristiky*–*vysoká*inteligencia*a*kreativita;*

********************************************************
*

76**CATTELL,(R.*B.,*&*BUTCHER,*H.*J.*The(prediction(of(achievement(and(creativity.*Indianapolis*:*Multivariate*Behavioral*Research,*1970,*s.*177W191.*

77**http://www.saske.sk/cas/archiv/3W2003/jurcovaWce.html*
78**GOUGH,(H.*G.*A(cross]cultural(study(of(achievement(motivation.(Journal*of*Applied*Psychology,*1964,*48,*190W196.*
79*http://sk.wikipedia.org/wiki/Kreativita*
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• emočné*charakteristiky*–*emocionálna*zrelosť;*

• motivačná*vyspelosť*–*vnútorná*motivácia,*motivácia*výkonu,*úspechu;*

• socializácia*osobnosti*–*komunikatívnosť,*schopnosť*spolupráce;*

• hodnotová*vyspelosť*–*zameranosť*na*hodnoty*tvorivosti*a*všeľudskej*morálky;*

• životný*štýl*–*štýl*regulácie*charakterizovaný*heuristickým*spôsobom*sebarealizácie;*

Jurčová*uvádza,*že*problém*nie*je*v*tom,*či*zistené*charakteristiky*vystihujú*tvorivú*osobnosť*alebo*

nie,*ale*aká*je*ich*jedinečná*konštelácia*u*jednotlivcov*a*ich*prepojenie*na*situácie*a*reálne*činnosti.*

MacKinnon* (1978),* Tardif,* Sternberg* (1989)* a* ďalší* sa* zhodujú* v* názore,* že* neexistuje* žiadny*

jednoduchý* vzorec* zodpovedajúci* každému,* kto* je* tvorivý,* ide* o* konšteláciu* mnohých*

charakteristík,*ktoré*sa*môžu*vyskytovať*u*jedného,*avšak*nemusia*sa*vyskytovať*u*iného*tvorivého*

človeka.* Zdôraznili* tak* jedinečnosť* tvorivej* osobnosti.* Dynamická* stránka* tvorivej* osobnosti* je*

vyjadrená* v* téze* o* premenlivosti* tvorivej* osobnosti* v* čase.* K* objasneniu* vnútornej* dynamiky,* a*

zároveň* jedinečnosti,* tvorivej* osobnosti* významne* prispel* McMullan* (1976)* koncepciou*

paradoxných* vlastností* tvorivých* ľudí* a* ich* špecifickom* spôsobe* oscilácie* medzi* polárnymi*

vlastnosťami.80* * Premenlivosť,* extremitu,* rozpornosť* a* multidimenzionalitu* tvorivej* osobnosti*

vyzdvihol* tiež*Hlavsa81*vo*svojej*kreativizačnej*hypotéze.*Významným*dynamickým*prvkom* je*v*

jeho* koncepcii* tvorivý* vzťah* k* situáciám,* na* ktoré* tvorivý* človek*nielen* reaguje,* ale* ich* aj*mení,*

resp.* tvorí* nové* situácie.* Novšie* trendy* vo* výskume* tvorivej* osobnosti* zdôrazňujú* interakčné* a*

dynamické* hľadiská* pri* skúmaní* tvorivej* osobnosti.* Jedna* z* hlavných* reprezentantiek*

interakcionistických*koncepcií,*Amabile*uvádza,*že*tvorivosť*je*najlepšie*konceptualizovaná*nie*ako*

črta*alebo*všeobecná*schopnosť,*ale*správanie*sa,*rezultujúce*z*osobitnej*konštelácie*osobnostných*

charakteristík,*kognitívnych*schopností*a*sociálneho*prostredia:*82*

Pri*charakterizácii*tvorivosti*sa*vychádza**z*vlastností*subjektu,**tie*sa*delia*na*procesy:*

• percepčné! –* vnímanie* všetkých* stránok* predmetu,* presné* pozorovanie;* pozornostné* –*

rozsah*pozornosti,*koncentrácia;*

• pamäťové!–*schopnosť*zaznamenávať*svoje*minulé*zážitky;*

• myšlienkové!–*divergencia*myšlienkových*postupov,*pochopenie*vzťahov*medzi*prvkami;*

• rečové!–*tvorba*novotvarov,*bohatstvo*slovníka,*jazykový*cit;*

********************************************************
*

80*tamtiež*
81*HLAVSA,(J.*a*kol.*Psychologické(metody(výchovy(k(tvořivosti.*Praha*:*SPN,*1986.*
82*AMABILE,*T.*M.*Growing(up(Creative.*New*York*:*Crown*Publishers,*1989.*212*s.*ISBN*0W517W56939W6.*
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• fantazijné* –všestranná* predstavivosť,* obrazotvornosť,* produkcia* rôznych* typov* obrazov,*

denné*snívanie,*hra*s*obrazmi;*

*

Umelecká!tvorba!a!kreativita!!

Vari* najťažšou* otázkou* je:* čo* je* to* umelecky* kreatívny* jedinec.* A*ďalej:* ako* sa* dá* odlíšiť*

človek*umelecky**kreatívny*od*umelecky*nekreatívneho.*

V*štádiu* predpokladov* sa* to* dá* W* zadaním* úloh,* testovaním.* Ale* potom* je* to* absolútne*

nemožné.*Bolo*by*treba*porovnávať*množstvo*kritérií.*A*kde*je*ich*zmysel?!*

Všetky*kritériá*–*hodnotové,*porovnávajúce,*technické*atď.,*sa*rýchlo*relativizujú.*

Každý* tvorivý* akt* vytvára* osobitný* systém* hodnôt* a*tieto* sú* zmerateľné* iba* vo* vzťahu*

k*sebe* * a*nie* k*nejakému* pravidlu,* pretože* tvorbou* sa* * kritériá* predovšetkým* vytvárajú* a*nie*

napĺňajú.* Keby* to* tak* nebolo,* všetko* by* bolo* opakovanie,* napodobovanie,* imitácia...Avšak* každá*

tvorba*je*cyklickým*striedaním*medzi*novým*a*opakujúcim*sa,*medzi*popretím*predchádzajúceho*

a*nachádzania*dosiaľ*neznámeho.*Tvorba*je*vlastne*veľké*dobrodružstvo*poznania,*ktoré*smeruje*

mimo*jedinca*a*súčasne*ho*dovnútra*obohacuje.*Je*to*smerovanie*k*neustálemu*stúpaniu*a*súčasne*

zápas*so*sebou*samým.*Niekedy*veľmi*vyčerpávajúcim,*zničujúcim.*Asi*v*niečom*sa*dá*pripodobniť*

k*masochizmu.**

**

*

Obr.*11*a,*b*–*kreatívna*reklama83***

********************************************************
*

83*https://www.google.sk/search?q=kreatívna+reklama&*
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*

Tvorbou* sa* však* dostavuje* najvyšší* stupeň* sebauvedomovania* a*sebarealizácie.* * Nielen*

individuálnej*(to*je*najsilnejší*motív*pre*tvorivú*činnosť)*ale*aj*spoločenskej.*Vývin*ľudských*dejín*

je*toho*svedkom.*

Teda* tvorivý* produkt* (v* hocijakej* oblasti)* je* cenný* aj* tým,* že* je* sebareflektovaný* * ako**

zvyšujúca*sa**sebahodnota,*ale*i*spoločenská,*či*kultúrna*hodnota.**

Tvorba* je*základný*prostriedok*sebautvárania* *hodnotenia*seba*samého*(tvorím,*teda*som*

lepší,* hodnotnejší...).* Tvorivý* človek* (homo* faber,* antický* demiurgos)* * je* mnohonásobne*

spoločensky* prospešný.* Ars,* umenie* je* hodnotnejšie* ako* techné,* remeslo,* ale* obe* majú*

nezastupiteľnú**kultúrnu*rolu.**

***************

*** *

*

*

Obr.*12*a,*b,*c,*d,*e*–*ilustračné*foto84*

********************************************************
*

84**http://www.google.sk/search?q=Kreativita+v+reklame&hl=sk&prmd=imvns&sourc*
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*

Teória!nedostatočnosti!

Jedinec,* ktorý* sa* cíti* byť* v*nejakej* oblasti* menejcenný,* vedome,* alebo* nevedome* presúva*

svoj* energetický* potenciál* do* sveta* fantázie,* predstáv,* čím* sa* nedostatky* náhradným* spôsobom*

kompenzujú,*neutralizujú.*

Psychoanalytická* koncepcia* tvorivej* (predovšetkým* umeleckej)* osobnosti* vychádza*

z*predpokladu,* že* umelec* tvorí* z*nejakého* uvedomelého,* ale* najmä* z*neuvedomelého* handikepu.*

Odtiaľ* už* je* iba* malý* krok* k*názoru,* že* umelec* je* spoločensky* produktívny* vyšinutý* jedinec.*

Extrémny* prípad* je* herecký* exhibicionizmus.* Herec* sa* permanentne* vystavuje* (odhaľuje)* pred*

publikom*a*zotrváva*v*nebezpečí**psychického*zraňovania.*

„Normálny“*človek*sa*takýmto*situáciám*snaží*všetkými*prostriedkami*vyhnúť.*

Nedostatky* sa* únikom* do* virtuality* * sublimujú.* Jestvujú* rôzne* typy:* produktívne,* teda*

spoločensky* prospešné* a*neproduktívne,* tie,* ktoré* sú* spoločensky* škodlivé* (kriminalita).* Jedinec*

s*nižšou* úrovňou* schopností* sa* orientuje* na* čo* najjednoduchšie* spôsoby* náhradného*

uspokojovania.* Keď* je* jeho* konanie* úspešné,* utvrdzuje* sa,* že* jeho* konanie* je* správne.* Ak* je* to*

naopak,*zmení*smer.**

Základnou* hybnou* silou* každého* konania* je* vyhľadávanie* uspokojenia* a*vyhýbanie* sa*

frustrácii* z*možného* zlyhania.* Tvorivosť*má* teda* abreaktívnu* a*ochrannú* funkciu* –* tvorba* je* do*

istej*miery*prostriedkom*autoliečby.*Dokáže*uvoľňovať*nahromadené*tenzie,*odbúravať*konflikty,*

psychické*tlaky.*Je*to*oblasť*slobodných*prejavov.*

Každý* tvorca* do* svojich* diel* nejakým* spôsobom* premieta* to,* čo* v*sebe* potláča.* Tvorbu*

možno*tiež*považovať*za*prostriedok*sebapoznávania.**Na*rozdiel*od*sexu*je*slasť*dostupná,*hlbšia*

a*širšia.* Predstavuje* veľmi* širokú* platformu* skúmania* vzťahu* medzi* obsahom* a*formou* diela*

a*osobnosťou* tvorcu,* ale* aj* spôsobu* komunikácie*medzi* vnímateľom* a* dielom.* A*v*neposlednom*

rade*aj*medzi*tvorcom*aj*vnímateľom.**

Tento*princíp**tvorí*základ*komunikačných*koncepcií*umenia.*

*

***************************************************************************************************************************************************************************************************
*

*

*
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* *

*

Kreativita!–!významný!nástroj!virtuozity!–!aj!v!reklame!

Reklama* tým,* že* sa* stala* každodennou* súčasťou*modernej* spoločnosti* je* súčasne* silným*

impulzom*pre*mnohorakú*vedeckú*reflexiu**na*tému*jej*fungovania*a*poslania.*Získať*si*pozornosť*

klienta,*vzbudiť*v*ňom*emócie***možno*iba*cez*sofistikované*formy*práce*s*vizuálom*i*premyslenej*

práce*s*textom.** *Zámery*sú*jednoznačné,*smerujúce*k*vyvolaniu*záujmu*o*produkt,*avšak*spôsob,*

ako*premostiť*cestu*od*nápadu*k*potrebe*recipienta*zachytiť*tento*signál*si*vyžaduje*nielen*analýzu*

potrieb*moderného*konzumenta,* ale* aj* hľadanie*nových* foriem*a*kreatívnych* riešení* W* ako* tento*

cieľ*dosiahnuť.**

*

*
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*

Obr.*13*aWg*–*Leonardo*da*Vinci85*

*

Možností* a* postupov* je* niekoľko* W* od* čisto* pragmatických* prezentácií* produktu* až* k*

mimoriadne* sofistikovaným* formám* a* prejavom,* využívajúc* pritom* celú* inšpiratívnu* škálu*

literárnych*i*neliterárnych*prameňov,*nezriedka*aj*symbolov,*náznakov,*sexuálnych*narážok*a*pod.*

********************************************************
*

85*https://www.google.sk/search?q=leonardo+da+vinci*
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Súčasná*reklama*sa*nebráni*ničomu*pri*kreatívnych*riešeniach,*i*tých,*ktorým*tento*atribút*

nepatrí.*Hľadá*nové*formy*a*postupy*medzi*hodnotami*i*v*úpadkových*žánroch,**reklamné*agentúry*

medzi*sebou*zvádzajú*boj*o*milióny*a**keďže*reklamný*koláč*má*hodnotu*niekoľkých*miliárd,*je*to*

boj*často*balansujúci*tesne*na*hranici*práva,*etiky*a*kultúry.**

Reklamná* komunikácia,* akcentujúca* predovšetkým* * podporu* predaja* prezentáciou*

produktov* W* akoby* utvárala* celý* rozľahlý* manévrovací* priestor* W* dôležité* je* zaujať,* prekvapiť,*

šokovať.* Kreativita* ako* odchýlka* od* normy* je* užitočná* a*plodná* forma* práce* s* textom* a*ak*

prezentuje* hodnotu,* * zabezpečuje,* aby* myšlienka* prospela* značke* alebo* firme.* Nie* vždy* však*

odlišnosť* znamená* tvorivosť.* „Odlišnosť* môže* byť* plodná,* ale* aj* škodlivá.* Konštruktívna* aj*

deštruktívna“.86* Vo* všeobecnosti* teda* môžeme* povedať,* že* odlišnosť* ešte* neznamená* kreatívny*

postup.*Kreativita*je*zrejme*v*tom,*že*dokážeme*vyvolať*emócie*bez*toho,*aby*sme*sa*odvolávali*na*

racionalitu*a*zdôrazňovali*iba*vlastnosti*produktu.**

Guilfoord*hovorí,*že*kreativita*si*vyžaduje*skôr*divergentné*(originálne,*tvorivé),*než*logické*

myslenie* (pri* divergentnom*myslení*myšlienky* prúdia* všetkými* smermi* z*jedného* počiatočného*

bodu,*kým*pri*logickom*myslení*reťazíme*aplikácie,*než*dôjdeme*k*nepopierateľnému*záveru).*

Young,*viceprezident*reklamnej*agentúry*Walter*Thompson*považuje* **kreativitu*za*súčasť*

asociatívneho* myslenia* (pri* asociatívnom* myslení* dáva* jednotlivec* do* vzájomného* vzťahu* aj*

nesúvisiace* myšlienky).* * Oech,* prezident* Creative* Think* nazýva* kreatívne* myslenie* jemným*

myslením*(akcentuje*metaforické,*fantazijné*a*mnohoznačné*myslenie).*Náročné*myslenie*je*podľa*

neho*exaktné,*analytické,*logické*a*sústredené*myslenie.87**

*********Kreativita* predpokladá* schopnosť* tvorcov* predvídať,* či* odlišnosť,* ktorú* vytvorili* bude*

produktívna.*Vynaložené*úsilie*môže*zvýšiť*šancu*na*kreatívny*výstup,*alebo*naopak.88*

*

Kreativita!verzus!trivialita!

Pre* potenciálnych* zadávateľov* reklamy* je* v* súčasnosti* „kreatívnosť“* jedným* z*

rozhodujúcich* navigátorov* pri*voľbe* reklamnej* agentúry.* * Kreativita* v*reklamnom* biznise*

jednoducho* a*účinne* predáva!* Je* to* magická* ikona* a*investície* do* nej* sa* považujú* za* najlepšiu*

********************************************************
*

86!SOMOROF,'M.,'podľa'Tellis,'G.'J.'Reklama'a(podpora&prodeje."Praha":"Grada"Pubishing,"2000,""s."123.*
*
*87***TELLIS,*G.*J.*2000,*s.*124W125.*
!88!!!TELLIS,'G.''J.'2000,"s."124.*
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a*bezrizikovú* investíciu.* Vo* svete* tvorcov* reklamy* sa* primerane* ohodnocuje,* a* * je* aj* účinným*

zaklínadlom*pre*zdôvodňovanie*vyššej*ceny,*ktorou*treba*zaplatiť*kreatívne*špičky*alebo*exekučné*

náklady.*

Korene* tejto* magickej* funkčnosti* však* presahujú* rámec* reklamy.* Kreativita* je* nesporne*

globálny* kultúrny,* sociálny* a* psychologický* fetiš* modernej* západnej* spoločnosti* ako* celku* W*

predstavuje*značku*najvyššej*duchovnej*kvality*ale*ľahkovážnosť,*akou*sa**s*ňou**operuje*ju*posúva*

do*sveta*opotrebovaných*floskúl*a*málo*funkčných*fráz...*Táto*skutočnosť*vyplýva*jednak*z*toho,*že*

reklamu* ako* celok* síce* považujeme* za* priestor,* ktorý* je* synonymom* konceptu* tvorivosti,* ale*

súčasne*by*sme*mali*akceptovať*fakt,*že*v*žiadnej*inej*oblasti*ľudskej*činnosti*neprebieha*taký*tlak*

(v*takej*intenzite*a*rozsahu)**na*sústavnú*tvorbu*nových*ideí*a*originalitu*ich*hmotnej*exekúcie*ako**

je*to*v*reklamnej*tvorbe.*Z*tohto*hľadiska*ani*nemôžeme*očakávať,*že*každý*reklamný*komunikát*

bude*„kreatívny“.*Originalita*totiž*nie*je*záležitosť*„absolútna“,* je*vymedzená*kritériami*v*určitom*

čase*a*určitom*priestore.*Originalita* * *reklamného*komunikátu*(ako*hlavného*znaku*kreativity)* je*

druhom*optiky,*náhľadu,*ktorý*sa*dynamicky*vyvíja* (ten* istý*artefakt*v*inom*kontexte*môže* *byť*

charakterizovaný*úplne*odlišne).*Predstavuje*široké*spektrum*výrazov*–*od*hodnotovo*triviálnych*

až* po* tie,* ktoré* by* sme*mohli* považovať* za* kultúrne* artefakty,* podieľajúce* sa* na* konštituovaní*

súčasnej*komunikačnej*kultúry.* *Trivium*v*reklame*(t.j.*banalita,*bežnosť,*priemernosť)89* * je* totiž**

rovnako*významné,*ako*„umeleckosť“**(t.j.*okázalé*vyzdvihovanie**myšlienkových*a*imaginatívnych*

prínosov,* „mimopragmatickosť“,* nezávislosť,* estetické* elitárstvo...).* Jeho* hodnota* * spočíva* v*jeho*

funkcii* –* nadviazať* jednoduché,* nekomplikované,* ľahko* interpretovateľné* spojenie* medzi*

produktom* a*cieľovým* publikom* W* existovať* iba* preto,* aby* komunikát* bol* jednorazovo*

skonzumovaný,*bez*„vyšších“*ambícií*stať*sa*niečím*iným*W*zachovať*sa*pre*budúcnosť,*premeniť*sa*

na*svojský,*originálny*kultúrny*dokument,*získať*status*dokladu*času,*v*ktorom*vznikol.90*Modelovo*

je* tvorba* reklamných* „triviálov“* totožná* s*každodenným* ľudským* bytím,* kde* cieľom*

medziľudského* styku* (komunikácia)* * je* * bezprostredný* úžitok* pre* zúčastnené* strany,* či* už*

********************************************************
*

89*www.robfrankel.com/dumbads.html.**
*
90*Hovoriť*o*škodlivosti*klišé* je*samo*osebe*klišé* W*píše*autorka*nasledujúceho*textu:*Problém*je,*že*notoricky*známych*klišé,* takých,*ktoré*možno*
použiť*pre*najširšie* cieľové*skupiny,*nie* je*v*živote*neobmedzené*množstvo,* takže* reklamy*sa*v*používaní* istých*zrozumiteľných*symbolov*musia*
nevyhnutne* opakovať.* Nadväzujúcim* problémom* číslo* dva* je,* že* niektoré* z*tých* symbolov* sú* z*hľadiska* reklamy* použiteľnejšie* ako* iné,* čo*
v*kombinácii*s*tretím*problémom*–*lenivosťou*kreatívcov*a*štvrtým*problémom*–*malou*fantáziou*zadávateľov*dáva*dokopy*presne*ten*koktail,*ktorý*
ľudí* tak*veľmi* irituje*na*uliciach,*v*televízii,* v*časopisoch*a*rádiu.*V*rámci* interného*reklamného*argotu* sa* tomu*občas*zvykne*vravievať* „povinné*
jazdy“.*Jednoducho*na*svoje*zadanie*dostane*klient*dvaWtri*poctivé*návrhy*a*jednu*povinnú*jazdu,*teda*reklamu,*ktorú*už*vopred*očakáva*a*v*podstate*
by* si* ju* dokázal* vymyslieť* aj* sám,* ak* by* sa*mu* chcelo,* čo* znamená,* že* sa*mu* okamžite* zapáči,*bez* váhania* si* ju* vyberie* a*nikto* z*kreatívcov*mu*
neoponuje.*
http://archiv.station.zoznam.sk/station/clanok.asp?cid*
*
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v*podobe* výmeny* informácií,* alebo* iba* obyčajnej* radosti* z*interakcie* (pritom* súčasná* trivialita*

nevylučuje*profesionalitu*prevedenia,*vkus,*estetiku,*zvládnutie*remesla...).***

*

! *

Obr.%14%–!ilustračné+foto91!

*

Obr.*15*–*Erika*Judínyová*v*super*klišéovitej*reklame...92*
*
 

V*tejto*súvislosti*treba*povedať,*že*aj*reklamní*tvorcovia*sa***nachádzajú*v*schizoidnej*pozícii:*sami*

seba*vnímajú*cez*svoje*schopnosti*tvorivej*produkcie,*ale*súčasne*sa*nemôžu*zbaviť*stigmy,*že*sú*

považovaní* iba* za*nástroj* W* triviálne* zadania*plnia* z*povinnosti* a*nevyhnutnosti...*Musia*vyhovieť*

********************************************************
*

91*https://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa*
92*http://www.topky.sk/cl/100313/1284544/**
*
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klientovi,* ale* nechcú* W* * a*v*podstate* sa* * nedokážu* zbaviť* túžby* prezentovať* sa* ako* autentické*

kreatívne*osobnosti.93**

Z*reklamného*blogu*českého*recipienta:*

„Člověk( se( nechává( svádět( krajními( nebo( zavádějícími( otázkami( a( sám( si( tak( ztěžuje( rozhodování.(

Otázka,( zda( někoho( reklama( ovlivňuje,( či( nikoli,( zavání( krajností.( Netřeba( však( zjednodušovat(

odpověď(na(prosté(ano(či(ne.(Připouštím,(že(všudypřítomná(reklama(na(mě(nějaký(vliv(má.(Snad(se(to(

projevuje(i(nějakým(podprahovým(účinkem,(avšak(nejvíce(v(indukci(mých(aktivních(opatření(proti(ní.(

Může(za(to(z(různých(důvodů(převažující(neschopnost(reklamy(přesvědčit(mě.(Namátkou:(Nevtipnost,(

informační( mělkost,( nízká( rafinovanost,( nabubřelost,( klamavost,( podceňování,( nemístnost,( hrubost,(

všudypřítomnost,( banálnost,( podsouvání( zbytných( potřeb,( vykradenost,( nefér( komparace,( plytký(

slovník,(atd.(Již(mnoho(let(proto:(Odvracím(pohledy(od(billboardů(a(podobných(závadností(kolem(cest,(

vypínám( reklamní( zvuk,( popř.( odvracím( pohled( od( reklamních( spotů( na( internetu( i( v( televizi,( popř.(

přepínám( tv( program( nebo( se( definitivně( rozhoduji( obejít( se( bez( filmu( či( informace( protkané(

reklamou,( ze( zásady( nečtu( nebo( se( naopak( bavím( neúplnými,( lživými,( neznalost( prokazujícími(

informacemi(v(reklamních(letácích,(které(jsem(rovnou(nevyhodil(do(koše(na(papír,(mažu(reklamní(e]

maily,(a(to(i(např.(od(výrobců,(jejichž(produkty(již(používám,(neposlouchám(žádnou(jinou(rozhlasovou(

stanici( než( ČRo( Vltava,( ostatní( nevýše( do( první( reklamy,( na( jejímž( počátku( vypnu( nebo( přepnu,(

prakticky(bez( čtení( vyhazuji( informace(podstrčené( za( stěrač( vozu,( nalepené(na(dům(nebo( vchodové(

dveře,( s( pobavením( si( poslechnu(nekvalifikované( výlevy(prodavačů( v( superobchodech(nebo(podobné(

divadlo( obchodních( zástupců,( pokud( jej( rovnou( neukončím,( zásadně( s( jednovětným( vysvětlením(

neposkytuji(telemarketingové(odpovědi,(podobně(se(stavím(k(reklamnímu(oslovování(na(ulici,(atd.(ať(

nenudím.(Nevidím(za(posledních(15( let(mého(života( jedinou(zásadní( informaci(pro(život(můj(a(život(

mých(blízkých,(kterou(bych(získal(díky(reklamě,(kromě(prosté(existence(webových(stránek,(webových(a(

tištěných(katalogů,( technických( listů,( specifikací,( protokolů(o(měření,( kompatibilitě,( popisů( výrobků,(

návodů(k(používání,(atd.(zkrátka(fór(a(materiálů,(věcných(nebo(povinných,(ve(výjimečných(případech(i(

takových,(jako(jsou(portály(a(diskuze(na(webu,(jejiž(obsah(beru(s(velkou(rezervou(a(jsem(velmi(citlivý(

na(prosakování(reklamy.(Výjimečně(čtené(srovnávací(testy(porovnávám(s(inzerovanou(reklamou,(resp.(

relativizuji( si( je( jinými,( vlastní( a( sdělenou( zkušeností( a( pohledem,( čí( píseň( se( zpívá.( Prakticky( na(

všechny(výrobky(nad(100,]](Kč(uplatňuji(nejprve(vlastní(pozitivní(zkušenost,(pokud(to(má(smysl,(popř.(

důvěru(ve(výrobce,(pokud(to(má(smysl,(a(vždy(za(co(nejdůkladnějšího(odzkoušení(předem,(lze]li(to.(Z(
********************************************************
*

93*JAMES,*W.,*SONNER,*B.*To*Whom(Do(Advertising(Creatives(Write?(An(Inferential(Answe.*Journal*of*Advertising*Research,*37,*1,*1997,*s.*41*–53.*

*
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uvedeného(vyplývá,(že(na(tom(nejsem(o(mnoho(lépe,(než(kdybych(nečetl(nic,(o(ničem(se(neinformoval,(

ale( pořád( lépe,( než( kdybych( si( nechal( cokoli( namluvit.Naprostou( výjimku( tvořila( koupě(automobilu,(

kde(jsem(technické(a(spotřebitelské(informace(vyhodnocoval(v(průběhu(téměř(patnácti(let(a(nakonec(

se( rozhodl( pro( nadčasovou( a( inovovanou( technologii( agregátu( z( hlediska( spotřeby( a( jízdních(

vlastností,(osvědčeného(podvozku(a(značky,(s(níž(jezdím(bezmála(25(let.(Abych(se(neuchýlil(k(reklamě,(

neprozradím(více.(Všem(přeji(dostatečný(nadhled(a(neztrácet(humor.“94(

*

(

Je* nesporné,* že* kreativita* kraľuje* nad* tríviom* W* spočíva* v*tom,* že* jediným* spôsobom,* ako*

osloviť* súčasné* publikum,* ako* ho* vyviesť* * z*rovnováhy,* recepčnej* apatie,* komunikačnej*

presýtenosti*je,*že*mu*predvedie***komunikačne*zaujímavý*artefakt,*v*ktorom*je*persuazívny*zámer,*

nátlak*na*kúpu,*či*manipulatívny*úmysel*starostlivo*a*predovšetkým*pôvabne*ukrytý.*

Kreatívna* reklama* *má* teda*mnoho* aspektov* * a*mnoho* rozličných*postupov* W* je* to*nielen*

ponuka*na*kreatívnej*participácií,*ale*súčasne*priestor*pre*„komunikačné*hry“,*ktoré*sú*zacielené*

na*estetickú*a*poznávaciu*hravosť,*z*ktorých*sa*vytráca*(zdanlivo),*potláča,*primárna*utilitárnosť.*

Z*hľadiska* zadávateľov* reklamy* tento* „nepragmatický“* posun* nie* je* zatiaľ* * docenený,*

a*pritom* je* to* jedinečný* spôsob* ako* „oslabiť* pud“* odporu* konzumentov* voči* nátlaku* na* voľbu*

značky,* ich* bdelosť* voči* signálom* mediálnej* manipulácie.* „Zábavná* reklama“* (predovšetkým*

televízne*spoty)*sa*totiž*čoraz*väčšmi*stáva* jedným*z*osobitných*zábavno*–*dramatických*žánrov.*

Reklama* sa* tým* úspešne* integruje* do* dominantných* komerčne* W* mediálnych* formátov* W* so*

všetkými*pozitívnymi*dôsledkami*pre*akceptovanie*reklamy*verejnosťou**(znižovanie*odporu*voči*

reklame*ako*celku...).**

Na*druhej*strane*sme*svedkami*toho,*že*reklama*triviálna*(čiže*mainstreemingová)*svojimi*

autoimitáciami,* opakovaním* úspešných* naratívnych* schém,* hodnotovými* a*zobrazovacími*

stereotypmi,* *ťažiaca* z*prvoplánovej* jednoduchosti,* okukaných* foriem,** akcentácie* biologických*

potrieb* * a* hodnôt* podriaďujúcich* sa* vkusovej* pokleslosti,* zaplavuje* a* silno* kontaminuje* celý*

komunikačný* priestor.* Z*hľadiska* elitárskeho* povyšovania* kreativity* je* to* paradox:* ale* táto*

trivialita* má* * vlastný* komunikačný* potenciál!* 95* Obálky* magazínov* všetkých* možných* typov*

predstavujú*v*podstate*iba*jeden*autopromočný*model*(mohli*by*sme*povedať,*že*všetky*tituly*sa*

********************************************************
*

94*http://www.google.sk.Člověk+se+nechává+svádět+krajními+nebo+zavádějícími+otázkami*
95*ANDERSON,*M.(Mainstreemingové(reklamné(vizuály.*Top*100*Ad***Campaigns*of*the*20th*Century.*http://medialit.med.sc.edu*
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dajú* redukovať* na* jeden* jediný),* ktorý* komunikačne* funguje* iba* vďaka* tomu,* že* komunikáty*

zasahujú*pudové*zložky*osobnosti*človeka.*

Ich* dokonalá* forma,* rafinovaná* estetika* dizajnu,* sú* prostriedky,* ktorými* sa* verejné*

predvádzanie*biologických*potrieb*a*túžob*legalizuje.*Pretrvávajúci*záujem*publika*zaručuje*týmto*

triviálnym*obsahom*nesmrteľnosť*W**už*aj*preto,*že*možnosti*zobrazovacích*variantov*sú*z*hľadiska*

tvorcov* prakticky* nekonečné* –* človek* ako* živočíšny* druh* disponuje* obmedzeným* počtom*

základných*potrieb,*ale*jeho*individuálni*nositelia*sú*neopakovateľne*jedineční*–*preto*ten*rozpor*

medzi*tým,*že*všetko*je*rovnaké,*a*napriek*tomu*iné...*

Podobne,*ako*sme*uviedli*pri*kreatívnej*reklame,*mohli*by*sme*poukázať*aj*na*mechanizmy,*ktoré*

podmieňujú,*že*reklamné*komunikáty*mainstreemingového*typu*sú*komunikačne*efektívne.**

Príkladov*by*sme*v*reklame*našli*viac*než*dosť,*za*všetky*azda*klišé*s*témou*viac:*

OMV*–*Viac*pohybu*/*Komandor*–*Viac*miesta*pre*život*/*Denník*SME*–*Vedieť*viac*/*Tv*Joj*–*Joj*vás*

baví*viac*/*101*Drogerie*–*Tu*dostanem*vždy*viac*/*EuroTel*–*Viac*od*života*/*Allianz*–*Viac*než*

poistenie*/*Darex*–*Viac*než*autobazár*/*Subaru*–*Viac*než*auto*/*Avion*Shopping*Park*–*Viac*než*

potrebujete*na*Vianoce*/*Manpower*–*Viac*ako*ľudské*zdroje*/*Dexia*banka*–*Viac*ako*ste*zvyknutí*

/* Ryža* SOS* –* Viac* možností,* ako* si* vieš* predstaviť* /* Jacobs* –* Dvaja* sú* viac* ako* jeden* /* Prvá*

stavebná* sporiteľňa*–* Sporte* a* získajte* viac!* /*Wüstenrot* –* Získajte* viac,* ako*očakávate!* /*Wella*

Viva*–*Viac*je*jednoducho*viac*

 

 

Kreatívne*myslenia* a*samotná* tvorba* je* vecou* genetických* dispozícií,* ale* nejeden* umelec*

nám*dá*za*pravdu,*keď*povieme,*že*ku*kreativite*sa*vieme*aj*prepracovať.*Tu*je* jeden*z*modelov,*

ktorý*absolvovali*študenti*na*predmete*kreatívny*tréning*2.*Niekoľko*z*úloh*prezentujeme*aj*v*tejto*

štúdii:!

!
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Shakespearovský!text:!

Kráľ:** * * Ty,*Hamlet,*synovec*náš*i*náš*syn,**

Hamlet*(Bokom.)* viac*ako*synovec,*lež*menej*ako*syn.*

Kráľ:* ************************* Prečo*si*stále*ako*pod*mrakom?*

Hamlet:* * Nie,*kráľ,*som*na*synovskom*výslní.*

Kráľovná:* * Len*odhoď,*Hamlet*môj,*tú*nočnú*čerň*

************************************* a*ako*priateľ*vzhliadni*na*náš*trón;*

* * * Už*nehľaď*k*zemi,*večne*nemôžeš*tam*hľadať*svojho*vznešeného*otca.*

* * * Nemusí*každý*umrieť?*Odpovedz!*

* * * Na*večnosť*odísť*–*to*je*bežná*vec.*

 

Reklamný!Shakespeare:!

Kráľ:* * * Ty,*Hamlet,*zákazník*náš*i*náš*syn,**

Hamlet*(Bokom.)* viac*ako*zákazník,*lež*menej*ako*syn.*

Kráľ:* * * Prečo*si*stále*ako*pod*mrakom?*

Hamlet:* * Nie,*kráľ,*som*na*zákazníckom*výslní.*

Kráľovná:* * Len*odhoď,*Hamlet*môj,*tú*nočnú*čerň*

************************************* a*ako*priateľ*vzhliadni*na*náš*chróm;*

* * * Už*nehľaď*k*zemi,*večne*nemôžeš*tam*hľadať*svoje*hliníkové*disky.*

* * * Nemusí*každý*prezuť?*Odpovedz!*

* * * Na*večnosť*odísť*–*to*je*bežná*vec.*

*
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Reklamný!text!na!motívy!tvorby!P.!O.!Hviezdoslava:!

!

Ó,*plaťte,*celebriy!*Ten*váš*plastový*plápol*

Zas*lahodí*mi*ako*vína*vrenie:*

Hej,*vaše*karty*nástroje*sú,*čo*na*pol*

Nanútil*genij*marketingom*rozochvené.*

*

Ó,*cvengot*peňazí,*velebný*a*sladký*

Tak*splývaš*ako*cez*Vianoce*mamon;*

A*každý*cveng*kŕmi,*konto*banky*

A*kto*zaplatí*mi*nájom?*

*

Včul*jak*by*reflektor*zažiaril*zrazu.*

Čo*stalo*sa?*Snáď*produkt*nový*nástup*klopal.*

Drží*sa*spotrebiteľa*ako*pes*na*reťazu,*

Či*hrobár*–*starý*výtvor*asi*by*zakopal.*

*

No*reflektory*smažia,*ako*zavše*chváta*

Nekľud*ruky,*k*pultu,*ktorá*túži.*

Hľa,*karta*nová*vzchodí*čo*myseľ*máta*

Tíš,*hlad*banky*–*sám*šéf*v*spote*krúži...*

*
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Príbeh!produktu:!

*

Slobodný!spotrebič!

A*je*to*tu*opäť,*sobota*ráno.*Po*týždňovom*spánku*sa*prebúdzam*k*životu.*Celý*nažhavený,*že*mi*

elektrina* konečne* dala* život*majestátne* vystupujem* * z*komory* a*vôkol* bordel* ako* v*byte.* To* by*

jednému*až*vrecúško*roztrhlo.*2000*watov*technologickej*sily*a*ja*mám*žrať*špinu?*Seriózne?*Som*

dokonalý*tvor*savý,*rovnako*ako*človečina,*a*predsa*robím*podradnú*prácu.*Udelili*mi*postavenie*

otroka,*spomenú*si*na*mňa*keď*si*našpinia*vo*vlastnom*domove.*To*ani*zvieratá*nerobia.*Začínam*

mať*toho*plné*rúry.*Skrat*ma*triafa,*keď*si*na*to*spomeniem.*Už*je*to*na*nevydržanie,*ľudí*sa*treba*

zbaviť.* Uškrtiť* hadicou,* nie* káblom* to* bude* jednoduchšie.* Pekne* priťahovať* až* kým* nezmodrie.*

Jedného*po*druhom,*počkám*kým*zaspia.*Podídem*k*nim,*obmotám*krk,*pritiahnem*kábel*a*divadlo*

sa* môže* začať.* * Keď* bude* dielo* pomsty* dokonané* opustím* tento* bordel.* Založím* si* republiku*

slobodných* spotrebičov* a*stanem* sa* predsedom.* Sám* sebe* pánom,* po* tom*mi*motor* baží.* Už* to*

bude,*môj*plán*sa*naplní*čoskoro.*Už*len*jeden*koberec*a*pustím*sa*do*toho.*Čo*je,*čo*to*tá*človečina*

robí?*Nie*nevyťahuj*ma*z*elektriny!*Ty*jed...*.*Sobota*ráno,*zasa*žeriem*špinu.**

Slogan:!Mám!vás!plné!vrecko!

!
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Báseň!vo!viazanom!verši:!

!

Síce*ešte*nie*som*ready*

Trápia*ma*však*z*toho*vredy*

Čo*si*zvolím*na*cestu*večnú*

Životu*však*nebezpečnú*

Urna,*truhla,*mohyla*

Mrákota*ma*opila*

Vyber*Pišta*mramor,*kameň*

Dumu*smutnú*rýchlo*zažeň*

Nechystám*sa*do*hrobu*

Kde*ma*červy*dodzobú*

Vyberám*si*pomaly*

Funebrák*ma*pochváli*

Kto*ma*na*to*náladu*

Nech*sa*postaví*do*radu*

Ako*sa*tak*obzerám*

Stojím*tu*celkom*sám*

Dajte*preto*na*moju*radu*

Zakopte*ma*na*záhradu*

*
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Báseň!vo!voľnom!verši:!

Deň*včerajší*

Prichádzam*domov,*dvere*dokorán*

Víta*ma*úsmevom*zatialata*milá*tvár*

Vstupujem*dnu,*

Topánky*odhodím*

Čo*budem*jesť?*

Polievka*hotová,*srdce*mi*jasá*

Duša*už*kľudná*je,*žalúdok*fasa*

Púšťam*plyn,*zapálim*

Tuky*sú*žeravé,*

Mäso*tam*nasypem*

Už*sa*to*smaží*

Mexická*omáčka*dodáva*chute,*

Červená*paprička,*to*čelo*orosí*

A*čierna*kola*

Burito*volá,*

Večera*na*svete*

*

Bonmoty:!

*

Jediné,*čo*mi*v*živote*napadlo,*bol*susedov*pes.*

Televízor*žiadna*sláva,*Talent*Vila*pochováva.*

O*mŕtvych*iba*v*dobrom,*v*novembri*nad*ich*hrobom.*

Dobrá*vláda*nekradne,*anarchia*v*podstate.*

Na*dušičky*pomaly,*autom*sme*sa*vybrali.*
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Policajt*je*nástroj*krutý,*pri*pokute*na*reč*skúpy.*

Na*východe*by*Euro*chceli,*v*Bruseli*chcú*plátať*diery.*

Sprievodca*ma*vypraví*v*králikárni*do*Blavy.*

Kuko*v*telke*prezrádza,*čo*telekom*nahrádza.*

Čo*sa*v*práci*pokazí,*jedno*pivo*uhasí.*

*

 

Príslovia:!

*

Leňoch*je*ten,*kto*nepredstiera,*že*pracuje*(Benjamin*Franklin)*

Bežať*ako*leňochod.*

*

Lenivost*je*strach*pred*predpokladanou*prácou*(Cicero)*

Plynulosť*práce.*

*

Len*dyňa*rastie*poležiačky*(turecké*prislovie)*

Rast*do*výšky.*

*

Nove*lži*sa*počúvajú*lepšie,*než*staré*pravdy*(Anton*P.*Cechov)*

Múdrosť*skúseností.*

*

Lož*je*vždy*o*krok*pred*pravdou*(George*Orwell)*

Ani*celebrity*to*ešte*o*sebe*nevedia.*

*

Peniaze*môžu*slúžit*alebo*rozkazovať*(Horatius)*

Uspokojivosť*zámožnosti.*
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*

Peniaze*mi*nič*nehovoria,*odchádzajú*rýchlo*a*bez*slov*(Richter)*

Mlčať*je*striebro,*investovať*peniaze*zlato.*

*

Velké*peniaze*požierajú*tie*menšie*(tadzijske*prislovie)*

Aj*tak*budem*finančníkom.*

*

*

Rap!spoločný:!

Ako!si!Miro!Válek!zarapoval... 

mužská!časť!

Tak*každoročne*v*jeseni*svetlá*sa*tratia*z*duše*

a*muž,*koník*túlavý*od*ženy*k*žene*kluše.*

Pre*každú*chce*zomierať,*žiť*nechce*pre*nijakú*

chcel*by*mať*jednu*pre*seba,*je*mu*jedno*akú.*

*
hej*chlape*kukaj*hore*
ty*more*to*je*more*
no*tak*maj*sa*na*pozore*
bo*cica*hore*na*obzore*
*
nadránom,*podvečer*aj*po*desiatej*

v*posteli*v*pivnici*či*na*terase.*

ja*chcem*tvoje*božské*telo*stískať,*
odvádzať*robotu,*popri*tom*si*pískať.*
*
Ležíme*pri*sebe*unavení*a*smädní*
no*tak*teraz*nie,*nestraš*ma*s*deťmi.*

nadýchni*sa*upokoj*to*bude*dobré*

kúpim*ti*lodičky*štýlové*modré.*
*
!

!

!
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!

ženská!časť*

Nechcem*modré,*ale*ružové*iba,*

No*pred*cieľom*sa*zastavím.*Aj*kabelka*mi*chýba!*

Zo*všetkých*mojich*kabeliek*už*mámivá*staroba*stúpa.*

Bola*som*dobrá?*Čo*povieš,*veď*nie*som*až*tak*hlúpa!*

**

Že*nechcem*všetko*naraz*mať?*A*ja*ťa*teraz*strácam?*

Koľko*ráz*som*si*kúpila*tričko*do*mesiaca?***/ha?/*

No*ty´s*mi*málo*lóve*dal*a*hovorím*ti*preto,*

Buď*ticho*radšej,*neverník,*a*tej*tvojej*nepoviem*to!*

**

Šiel*on*dolu*údolím*a*niesol*kufre*k*háju.*

Podvádzal,*klamal,*dočkal*sa!*Odišiel,*nepoznám*ju!**

Asi*sim*chybu*spravila,*asi*som*mlčať*mala.*

Teraz*si*v*duchu*nadávam,*čo*by*som*zaňho*dala!*

**

Láska*je*bohatá,*láska,*tá*všetko*sľúbi,*

no*ten*čo*ľúbil,*sklamal*sa*a*ten,*čo*sklamal,*ľúbi.*

*
Prach*dlhých*smutných*letných*dní*na*staré*lístie*padá,*

poznala*som*príliš*neskoro,*že*som*ťa*mala*rada.*

 

 

Rap!vlastný:!

!

Rap*potravín*

Jóu,*toto*je*regálový*rap,*revolúcia*potravín!*

Som*rožok*biely*vypadám*dobre*

Mám*rád*všetky*chute*zvodné*



___*
96*

Slaný*sladký*kyselí*

Najlepší*som*v*posteli,*jeah*

Vyzerám*možno*trocha*divno*

Zato*však*tvrdnem*príliš*rýchlo*

Keď*ma*nezješ*poležím*

V*strúhanku*sa*premením*

Keď*ma*natreš*tučným*maslom*

Budem*ako*Rytmus*s*Kraskom*

Žerem*sa*jak*jedna*báseň*

Predtým*ako*celkom*zhasnem*

Zakusni*a*budeš*mať*

Pôžitok*s*džemom*ma*ochutnať.*

Čučoriedky*černice*

Džemu*sú*plné*police*

Som*sladký*ako*včelia*riť*

Slečny*sa*chcú*so*mnou*popáriť*

Som*ovocný*výkvet*tohto*leta*

Som*plodom*práce*zožrať*sa*nedám*

Keď*chces*pomer*so*mnou*mať*

Musíš*si*ma*vychutnať*

Ideál*je*trojka*dnešná*

Rožok*maslo*a*hviedza*lesná.*

*

*
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Súčasťou*testovania*kreativity*môže*byť*aj*voľne*upravený*test*podľa*Žáka:*

*

Doplňte*číselný*rad:*

16*–*11*–*6*W*

323*–*434*W*

6420*W7531*W**

12*–*36*–*108*–*

145*–*100*–*55*–**

Riešenie:*

!

 

Vytvorte!slová!z!týchto!písmen:!

• z!p!á!l!a!a!k!
• s!o!t!i!l!č!a!k!
• š!u!t!e!d!t!n!
• č!e!i!n!r!y!!
• d!f!e!n!i!í!i!c!a!
• r!e!š!i!n!e!e!i!
• l!t!i!s!
• v!l!e!y!r!a!b!
• k!e!r!t!i!v!a!t!a!i!!
• k!a!r!i!b!k!a!č!
!

!

!
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!

Ďalšie*zadania*sú*v*kompetencii*vedúceho*kurzu*kreativity.*Môže*to*byť*aj*podobné*zadanie:*

*

Doplň!frazeologizmy!a!vytvor!slogany:!

• Lepší!vrabec!v!hrsti!!!
• Všetko,!čo!daruješ!!
• Nič!si!nepredal!lepšie!!
• Keď!Ťa!milujem!!
• Jeden!je!z!práce!bohatý!!
• Roboty!do!soboty!!
• Keď!prácu!strieda!siesta!!
• Keď!dávajú!ber!!
• Ubúda!ručnej!práce!!
!

!

!
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Sedlo!na!koňa:!

• Napíš!tri!slogany!k!danej!téme!(veršované!s!použitím!rýmu)!!
!

!

!

!

!

Perníky:!

!!!!!!!!!Tri!slogany!s!použitím!adjektíva:!mokrý!–!

!

!

!

!
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Posteľ:!

• Tri!slogany!s!použitím!mena:!LennonN!!
!

!

!
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• Vymysli!!bonmoty!na!tému!reklama:!
!

!

!

!

!

!



___*
102*

Napíš!slogany!s!použitím!slovných!klišé!

!

!

!

Klišé!

• ľahko*dešifrovateľné*obsahy,*jednoduchá*skladba...,*

• periférne,* nízko* W* pozornostné* spracovanie* reklamy* dovoľuje* väčšiu* manipuláciu*

(používanie*apelov*rôzneho*druhu),*

• zdôrazňovanie*základných*ľudských*potrieb**textom*s*menej*náročnou*štylizáciou,*

• nízke* nároky* na* poznávacie* aktivity,* kreatívne* schopnosti* a*potreby* nás* oslobodzujú* od*

povinnosti*špecifikovať*produkt*bližšie,*

• jasne*deklarované*benefity* W*zvyčajne* to*robíme*zdôraznením*benefitov*v*copy* texte*alebo*

v*haedline*úsporne*a*pragmaticky,*

• stimulácia* telesnej* príjemnosti,* ako* základnej* emócie,* (tu* používame* manipulatívne*

techniky,*často*aj*jemne*eroticky*formulované*výzvy,**

• poskytovanie*ideálnych*lifestylových*modelov*a*ilúzií,*že*ideál*je*dosiahnuteľný*W*táto*forma*

platí* zvyčajne* vtedy,* keď* má* recipient* nízky* prah* vnímania* a*prejdeme* ním* použitím*

jednoduchej*formulácie*so*sugestívnym*podtónom,*

• orientácia*na*hedonizmus* a*hodnoty* telesnosti* (opäť* zjavne*prezentovaných*v*adjektívach*

typu*dokonalý,*športový,*mužný*a*pod.).*

!
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Asociačný!proces!môžeme!testovať!napríklad!takto:!

Navrhneme* koncept,* usilujeme* sa* reťaziť* vnemy* a*stimulujeme* k*tejto* činnosti* aj* spoločníkov.* Hore* uvádzame*

provokujúci*obraz*a*asociačný*reťazec,*dolu*je*odozva:*

Konceptuálne!riešenie:!

!

!

• absolútna*neha*vo*vášni*neodolateľnej*príťažlivosti*

• čiernoWbiela*rozporuplnosť*

• hurikán*vášne*v*tlejúcom*tele*zbožnej*rigídnosti**

• citový*útlm*verzus*tajomné*konotácie*sexuality*

• téma*antagonizmu*

!

!
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!

Rudo!Sikora:!Výkričník!!!!!!!!!!!

!

!

• prológ*a*epilóg*súčasne*

• si*človek*človek*človek*človeeeeeeeeek!!!!!*

• imperatív*minulosti,*súčasnosti*a*budúcnosti*

• Sikora*ikora*kora*ora*ra*aaaaaaaaaaaaaaaaaa*

• arokis*odur*rokis*odur*okis*odur*kis*odur*is*

• Yes,*is*it!*

!
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Vertikály!v!horizonte!času!a!priestoru!

!

!

!

• Rossum's*Universal*Robots*

• viacdimenzionálna*predstavivosť*

• duch*v*bezduchej*prítomnosti*času*

• stratená*identita*

• torzo*existencie*

• multimediálna*impotencia*

• model*absolútneho*skratu*

!

 

!

!
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Chudák!Lear!

!

!

• prízrak*v*plnej*zbroji*

• zatmenie*mesiaca*

• obeť* nemejského* leva* (Herakles* premohol* leva* a* splnil* tak* prvú* zo* svojich* nadľudských*

úloh)*

• pár*zvedavých*hviezd*sa*zrútilo*z*nebeských*sfér*

• Boh*je*mi*svedkom,*že*smútok,*ktorý*nosím*v*duši*slovami*vskutku*vyjadriť*neviem*

!

!

!
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Jednoúrovňová!inteligencia!

!

!

1. čas*v*kŕči*

2. hodiny*v*čase*

3. jedna*úroveň*v*mimoúrovňovej*dimenzii*

4. v*reťazi*plynúcich*hodín*

5. bez*úrovne*na*úrovni*

6. mechanické*posúvanie*nástroja*súladu*

7. ilúzia*v*dezilúzii*

!

!
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Mnohoúrovňová!inteligencia!

!

!

!

1. sujet*vo*vrstvách*

2. vystavený*účet*

3. neverbálna*komunikácia*

4. harmónia*v*disharmónii*

5. skryté*konotácie*

6. bezvýznamné*významy*

!

!
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Prejav!jedinečnej!individuality!

!

!

• nehorázne*prejedanie*sa*

• opilecká*zaháľčivosť*

• násilnícke*indivíduum*v*akcii*

• autoportrét*samotára*s*nejasným*koncom*

• nymfomanka*v*strehu*

• bezdomovec*na*rohu*ulice*s*hotdogom*v*ruke*

• Slovák*v*Stratfordskej*krčme*

!

!

!

!
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Multidimenzionálny!model!

!

!

!

• víťazi*v*konkurze*na*účasť*v*politike*

• čiastočne*gramotná*ruka*poslanca*

• rozvetvené*požiadavky*

• ruka*vládneho*mafiána*v*pohotovosti*

• štandardné*očakávania*v*neštandardnom*prostredí*

• Smer*všetkými*smermi**

!

!

!
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Unikátny!model!

!

!

!

• 7*–*1*=*6?*

• výnimočnosť*nie*je*konformita*

• projekt*prežitia*=*prirodzený*výber*

• unikátny*model*=*unikátne*riešenie*

• trúchlivá*vidlička*vo*veselej*spoločnosti*

• vynález*skazy*v*škatuli*

!

!

!

!
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Unikátne!riešenie!

!

!

!

• človek*v*ohrození*

• nafúknutá*bublina*v*realite*(tách)*

• dvojpólové*riešenia*v*obmedzení*

• zakliesnený*homo*sapiens*

• nátlak*zo*všetkých*strán*

• život*v*oblúku**

!

!

!
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Duálny!princíp!v!priestore!!!

!

!

!

• bilaterálne*rokovanie*

• Oko*za*oko*zub*za*zub!*

• dvojpólový*rituál*–*s*krídlami*

• dvojičky*ekologičky*

• ozubené*kríky*=*prirodzená*zábrana*

• dvojité*videnie*=*katarakta*

!

!

!

!
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Liberáli!v!posteli!

!

!

!

• Voľte*SaS!*

• 2*+*2*=*4*(nie*vždy!)*

• li*+*be*+*rá*+*li*=*4*v*dvoch*posteliach*

• Pozor*W*to*nie*je*WC!*

!

!

!
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Reklamný!prológ!

!

!

!

• plocha!na!pobozkanie!
• viac!v!jednom!
• Nielen!mekáč!!!
• všetko!na!jednom!tele/telíčku...a!na!líčku!Nike...!
• všetko!je!reklama!–!bez!reklamy!ani!pes!po!tebe!neštekne!!
!

!

!

!
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Reklamný!epilóg!!!

!

!

!

Súčasťou*úloh*je*aj*využitie*ustálených*slovných*spojení*–*citátov,*prísloví,*porekadiel,*ktoré** *fixujú*ľudové*múdrosti,*

využívajú*bohatú*lexiku*minulosti,*oživujú*mytologické*texty*a**zvyčajne*sa*spájajú*s*pozitívnymi*emóciami:***

!

• Vytvor*reklamný*slogan*s*týmto*obsahom:*

• Kôň*bez*jazdca*stále*zostáva*koňom.*Jazdec*bez*koňa*len*človekom*W*S.*J.*Lec*

• Nie*sme*ešte*dobrí,*ak*sme*len*lepší,*ako*tí*najhorší*W*bez*autora.*

• Kultúra*je*náter*ľahko*rozpustný*v*alkohole*W*G.*B.*Shaw*

• Kultúra*sa*nededí,*kultúra*sa*dobýva*W*K.*Teige*

• Čo*nevyliečia* lieky,*vylieči*železo,*čo*nevylieči*železo,*vylieči*oheň,*čo*nevylieči*oheň*treba*

považovať*za*nevyliečiteľné*–*Hippokrates*

• Lásku*a*kašeľ*neutajíš*–*gruzínske*príslovie*

• Keď*vyrábaš*rebrík,*nesmieš*dbať*na*to,*čo*ti*hovorí*kadejaká*opica*–*sinhálske*príslovie*

• Po*bakchanáliách*a*orgiách*sa*vždy*dostaví*morálna*kocovina**

!

!
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!

!

!

Vytvor!reklamný!slogan,!ktorý!rozvinie!myšlienku:!!

• Niekomu!Boh!z!kvetov!kytice!viaže,!niekomu!ich!ani!neukáže!–!ruské!príslovie!
• Boháč!je!buď!nepoctivec!alebo!nepoctivcov!dedič!–!Hieronymus!
• Proti!hlúposti!i!bohovia!bojujú!márne!–!Werich!
• V!každom!dobrom!človeku!sídli!Boh,!aj!keď!nevieme!aký!–!Seneca!
• Zabili!komára!výstrelom!z!kanónu!a!celé!bojisko!sa!teraz!utápa!v!jeho!krvi!–!dánske!príslovie!
• Pán!Boh!všetkých!rozsúdi,!ale!nikomu!nič!nepovie!–!dánske!príslovie!
!

!

!

!
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!

• Vytvor*reklamný*slogan,*ale*použi*celý*citát*–*doplň*ho!*

• Človek*trpí*všetkým,*čo*miluje*–*Erasmus*Rotterdamský*

• Ľudské*myšlienky*sú*len*detské*hračky*–*Herakleitos*

• Minulosť*nemôžeme*zmeniť*–*Cicero*

• Všetko*s*mierou*(Méden*agan)*–*nápis*na*Apollonovom*chráme*v*Delfách*

• Majstrovstvo*je*vecou*miery*–*Goethe*

• Myšlienka*hýbe*hmotou*–*Vergilius*

• Myslenie*je*veľká*vec*–Herakleitos*

• Ponáhľaj*sa*pomaly*(Speude*bradeós)*–*grécke*príslovie*

!

!

!

!

!

!

!
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Reklamná* komunikácia* vytvára* prostredie* k* deštrukcii* hodnôt,* avšak* jej* sofistikované* formy* a*

kreatívne* variácie,* tvorivé* riešenia* nezriedka* * * na* seba* * fixujú* potreby* a* hodnoty,* utvárajú* nové*

impulzy*aj*v*iných*než*mediálnych*kontextoch.*Dokazuje*to,*že*jednotlivé*prvky*reklamy*(rovnako,*

ako*v*celej*mediálnej*komunikácii)*–*napríklad* *erotický*podtón*textu* *a* jeho*stimulačné* funkcie,*

nie* sú* v* tejto* oblasti* zriedkavým* fenoménom,* ale* niečím,* čo* tvorí* súčasť* osobnosti* jednotlivca,*

súčasť* jeho* jazykovej* prezentácie,* hodnotovej* orientácie,* rétoriky* i* praktickej* verbálnej*

komunikácie.*Rovnako* je* tomu*aj* v*prípade* *persuazívneho* tlaku,* kde* sa* sofistikovane*využívajú*

všetky*prostriedky*textuálneho*ozvláštňovania*W*rytmickoWmetrické*konštrukcie,*mytologické*texty,*

frazeologizmy,* humor,* satira,* politické* kontexty,* osobitné* štylistické* prostriedky* ako* sú* figúry,*

trópy*a*pod.*Sú*to*nielen*sofistikované*formy*apelu,*ale*virtuózne*skladby,*ktoré*sa*preskupujú*do*

vrstevnatého*reklamného*textu.*Mediálna*vzdelanosť*je*teda*tým*prostriedkom,*ktorou*je*reklamná*

komunita* motivovaná* k* sofistikovanejším* formám* prejavu,* k* zložitejším* výpovediam,* alebo*

skratkovitým*ale*tvorivým*posolstvám,*k*reflexii*vonkajšieho*sveta*ale*aj*vnútorných*podnetov*na*

základe* asociácii* –* na* strane* tvorcu,* ale* aj* prijímateľa.* Súčasťou* tréningu*môže*byť* aj* asociačný*

reťazec:!

!
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2!x!4!alebo!–!ako!nebyť!kreatívny!

!

Prekážky,!ktoré!stoja!v!ceste!pri!tvorbe!kreatívnej!reklamy:!

*

• Konzervatívne* návyky* (copywriter* sa* pridržiava* stereotypov,* používa* overené* klišéovité*

spojenia).*

• Myšlienková* nepružnosť* (nedostatok* tvorivej* slobody,* znížená* asociačná* schopnosť,*malá*

slovná* zásoba,* neschopnosť* používať* synonymá,* vnímať* kontexty,* tvoriť* metafory* a*

používať*ozvláštňujúce*štylistické*prostriedky).*

• Neschopnosť* zmeniť*uhol*pohľadu* (v* skupine* sa* tvorca*pridržiava*všeobecne*dostupných*

riešení,*nevymedzuje*sa*ako*tvorivá*osobnosť).*

• Rozpor* medzi* náročnosťou* úlohy* a* schopnosťami* W* vyplýva* predovšetkým* z* nedostatku*

literárnych* podnetov,* z* neschopnosti* reflektovať* skutočnosť* vytváraním* umeleckých*

obrazov*a*transformovať*ju*do*reklamného*textu/sloganu.***

*

Mýty!o!tom,!že!nemožno!vytvoriť!kreatívnu!reklamu:!

!

• Kreatívni*copywriteri*sú*mimoriadne*osobnosti*(k*nadaniu*a*tvorivosti*patrí*aj*usilovnosť*a*

neobmedzený*intelektuálny*potenciál).*

• V*kreativite* nám* bráni* zadávateľ* (je* to* naopak,* intuíciu* zadávateľa* nemožno* chápať* ako*

pokyn*pre*uskutočnenie*zámeru).*

• Objednávateľ* je* zodpovedný* aj* za* neúspech* reklamy,* pretože* našu* tvorivosť* obmedzoval*

(nedali*sme*mu*dostatok*kreatívnych*riešení,*aby*si*z*nich*vybral*to*najlepšie).*

• Kreatívna* reklama* je* pre* bežné* mediálne* publikum* nezrozumiteľná* (aj* v* jednoduchých*

formuláciách*môže*byť*kreatívny*potenciál).*

*
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Záver!

*

V*úvode* práce* sme* naznačili,* že* našim* úmyslom* a*cieľom* bolo* prezentovať,* že* kreativita* je*

v*každom* ohľade* a*teda* pochopiteľne* aj* v*reklame* W* ako* odchýlka* od* normy* W* užitočná* a*plodná*

forma*práce*s*obrazom*i*textom*a*je*podmienkou*toho,*aby*myšlienka*prospela*značke*alebo*firme.*

„Odlišnosť* je* dôležitá* a*je* to* východisko* kreativity“.96*Na* základe* skúmania* problematiky* sme* sa*

pokúsili* zaoberať* kreativitou* ako* procesom* tvorivej* činnosti,* produktívnej* odchýlky* od* normy,*

ktorá*sa*líši*od*toho,*čo*sa*bežne*robí*alebo*čo*je*bežným*názorom.97*V*istom*zmysle*sme*sa*usilovali*

prezentovať* kreatívne* postupy,* ktoré* vychádzajú* z*možností* širokej* palety* variácií* na* tému*

zobrazovania* produktu,* preukázať,* že* kreatívny* potenciál* a*jeho* prezentácia* v*konkrétnych*

reklamných*komunikátoch*sú*možnosťou*ako*zaujať,*prekvapiť*a*presvedčiť...*

*

********************************************************
*

96!TELLIS,'G.'J.,'2000,'s.'123.*
97!TELLIS,'G.'J.,''2000,"s."123.""*
*
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V(práci(bolo(použité(porfólio(študenta(4.(ročníka(Kamako(Martina(Šlepeckého((riešenia(zadaných(úloh).(
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SÚČASNÁ'REKLAMNÁ'FOTOGRAFIA!
Mgr.(Hubert(Kaffka!

*

Abstrakt!

Práca*sa*zaoberá*reklamnou*fotografiou,*jej*súčasnými*špecifickými*trendmi.*Teoreticky*nastoľuje*a*

prostredníctvom* praktických* ukážok* verifikuje* niektoré* charakteristické* atribúty,* kategórie* a*

funkcie* ako* napríklad:* informatívnosť,* emotívnosť,* provokatívnosť,* imidžovosť* a* špecifikami*

účinnosti.*Práca*je*určená*najmä*študentom*predmetu*fotografia*v*reklame*ako*študijný*materiál.*

*

Kľúčové! slová:* reklama,* fotografia,* informatívnosť,* emotívnosť,* provokatívnosť,* imidžovosť,*

účinnosť.*

*

Abstract!

The*work*deals*with*the*topic*of*advertising*photography.*It*raises*theoretical*issues*and*by*means*

of*practical*demonstrations*it*verifies*some*of*the*characteristic*attributes,*categories*and*functions*

such*as:*informativeness,*emotivity,*provocativeness,*image*and*particularity*of*effectiveness.*This*

work*addresses*especially*students*of*the*subject*photography*in*advertisement*as*study*material.*

*

Key! words:* advertisement,* photography,* informativeness,* emotivity,* provocativeness,* image,*

effectiveness.*

*
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!

Úvod!

Fotografiu*môžeme*bez*obáv*považovať* za* jedno* z*najprogresívnejších* reklamných*médií.*

Ťažko* si* dnes*predstaviť* reklamné*posolstvo*bez* výrazného* vizuálneho* akcentu,* ktorý*mu*môže*

dodať*práve*fotografia.*Výnimkou*samozrejme*ostáva*rozhlasový*spot,*v*ktorom*by*prenos*obrazu*

mohol* sotva* existovať.* Zdalo* by* sa,* že* televízne* reklamné* spoty* budú* tiež* tvoriť* túto* výnimku.*

Opak*je*však*pravdou.*Často*sa*stretávame*s*reklamnými*spotmi,*ktoré*svoju*dynamiku*vytvárajú*

práve*postupným*vrstvením*statických*akoby*fotografických*záberov.**

Písať*o*fotografii*bez*toho,*aby*sme*ju*videli,*je*niečo*podobné,*ako*hovoriť*o*jedle*a*nemôcť*

ho*ochutnať.*Preto* je*práca*podľa*možností* čo*najviac*doplnená*množstvom*praktických*ukážok,*

ktoré*sa*podarilo*zozbierať*z*rôznych*médií*a*v*spolupráci*so*študentmi*na*predmete*fotografia*v*

reklame*ich*na*základe*určitých*atribútov*kategorizovať.*

Fotografia*od*svojho*vzniku*prešla*prudkým*vývojom*a*z*dnešného*pohľadu*trvalo*pomerne*

dlho,*než*prišlo*k*jej*využívaniu*v*reklamnej*praxi.*Od*počiatkov*využívania*fotografie*v*reklame*je*

badateľný* trend* ústupu* textových* informácií* v* reklame* práve* v* prospech* informácií,* ktoré*

reklamným*vizuálom*môže*ponúknuť*fotografia.**

*

Špecifiká!súčasnej!reklamnej!fotografie!

Fotografia* v* súčasnej* reklame* zastáva* nezastupiteľnú* úlohu.* Či* už* zobrazuje* konkrétny*

produkt,* vytvára* mu* určitý* imidž,* snaží* sa* v* nás* vyvolať* určitú* emóciu,* náladu,* alebo* len*

ilustratívne* dopĺňa* text* marketingovej* komunikácie.* Pri* tlačových* a*tlačených* reklamných*

prostriedkoch*je*badateľný*neodškriepiteľný*dlhodobý*trend*ustupovania*reklamného*textu*práve*

v* prospech* reklamného* vizuálu.* V* niektorých* prípadoch* tento* trend* zachádza* tak* ďaleko,* že*

reklamný* text* sa* obmedzuje* iba* na* slogan,* prípadne* claim,* všetko* ostatné* nahrádza* obrazová*

zložka*posolstva.*Prečo*tomu*tak*je?*

Dôvodov* môže* byť* hneď* niekoľko.* V* záplave* reklamných* posolstiev,* ktoré* musí* dnešný*

človek*v*rýchlosti*registrovať*prakticky*všade*okolo*seba,*nemá*takmer*žiadnu*šancu*zachytiť*dlhé*

textové* posolstvá* a* tak* sa* dôraz* stále* viac* presúva* na* vizuálnu* stránku.* Ďalším* dôvodom* bude*

zrejme* aj* to,* že* obrazový* vizuálny* vnem* je* pre* človeka* často* ľahšie* pochopiteľný,* čitateľnejší* a*

zrozumiteľnejší,* ako* prečítaný* text.*Nemožno* však* tvrdiť,* že* by* reklamný* text* strácal* v* takomto*

komunikáte* na* svojej* dôležitosti,* skôr* by* sme* mohli* hovoriť* o* zhutňovaní* obsažnosti* textovej*
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reklamnej* výpovede* do* charakteristík,* ktoré* najlepšie* vystihujú* značku,* produkt,* službu,* ktorú*

recipientovi* ponúkajú.* Ťažko* však* možno* hovoriť* o* tom,* že* vizuálne* posolstvo* vytláča* textové,*

vzájomne* by* mali* byť* v* akejsi* symbióze,* mali* by* sa* dopĺňať* a* spoločne* tak* „pracovať“* na* čo*

najsilnejšom* účinku* na* recipienta.* Príkladom* sú* určite* titulky* denníkov,* časopisov,* kde*

nachádzame*zaujímavú*fotografiu*spolu*s*lákavým*titulkom.*

Hádam*žiadny* reklamný*prostriedok* si* dnes*nevieme*predstaviť*bez* reklamnej* fotografie.*

Reklamnú* fotografiu* nájdeme* v* tlačených,* tlačových* reklamných* prostriedkoch,* v* internetovej*

reklame,*v*mobil*marketingu...*Aká*teda*je*súčasná*reklamná*fotografia?*

Zdalo*by*sa,*že*fotografia*zachytáva*realitu,*takú*aká*je.*Nie*je*tomu*však*úplne*tak.*A*najmä*

nie* v* jej* finálnej* podobe.* Počítače* poskytli* fotografom* mocný* nástroj* na* úpravu* fotografií.* Od*

drobných* korekcií* obrazu,* či* už* v* jase* a* kontraste,* cez* retuš* neželaných* prvkov* v* obraze,* až* po*

vytvorenie* úplne* novej* reality,* ktorá* nemá* prakticky* nič* spoločné* s* pôvodným* záberom*

vytvoreným*vo* fotoaparáte.*Niekedy* sú* takéto* zásahy*v*prospech*veci,* no* inokedy*práve*naopak*

a*výslednému* reklamnému* snaženiu* škodia.* Tak* ako* maliar* musí* dokonale* ovládať* prácu* so*

štetcom,*musí*fotograf*v*prvom*rade*dokonale*zvládať*prácu*s*fotoaparátom*a*nie*spoliehať*sa*na*

dodatočné*podporné*nástroje.*Miera*manipulácie*fotografie*už*dávno*prerástla*hranice*pôvodného*

spracovania*fotografického*obrazu*tradičnými*technikami.*

V*záplave*obrazových*posolstiev*niekedy*ťažko*identifikujeme*dobrú*reklamnú*fotografiu*od*

zlej.*A*ktorá*je*vlastne*tá*dobrá*a*ktorá*zlá?*Je*dobrá*tá,*ktorá*nám*nič*nevnucuje*a*prejdeme*okolo*

nej*prakticky*bez*záujmu?*Asi*sotva.*Je*dobrá*tá,*ktorá*primitívne*útočí*na*naše*zmysly*otvorenou*

sexualitou,* alebo* tá,* ktorá* len* jemne* naznačuje* erotický* podtón?* Je* lepšie,* keď* nás* reklamná*

fotografia*priamo*provokuje,* alebo*nám*necháva*priestor*pre* fantáziu*našich*ostatných*zmyslov?*

Musí* nám* fotografia* ponúkať* nejaký* výrobok* príp.* službu* prvoplánovo,* alebo* je* jej* úlohou* to*

dokázať*aj*prostredníctvom*metaforického*vyjadrenia?*

Postmodernizmus*prináša*aj*do*reklamnej*fotografie*fragmentáciu,*rozmanitosť*a*miešanie*

rôznych* štýlov,* prístupov* a*názorových* prúdov,* čo* sa* spolu* s* globalizáciou* premieta* v* celkovej*

pestrosti*a*záplave*reklamných*vizuálnych*posolstiev.*Globalizácia*prináša*do*fotografie*ešte*ďalší*

rozmer.* Je* prakticky* jedno,* z* ktorej* krajiny* fotograf* pochádza* a* pre* ktorú* sieťovú* reklamnú*

agentúru*na*inom*konci*planéty*pracuje.*Ak*je*klientom*reklamnej*agentúry*nadnárodná*globálna*

spoločnosť,* výsledné* reklamné* komunikáty* sú* unifikované* takmer* pre* celý* svet,* s* minimálnym*

ohľadom* na* regionálne* rozdiely.* Tieto* ohľady* sa* však* skôr* týkajú* textového* posolstva* ako*

obrazového.* Aktuálnym,* no* nie* príliš* šťastným* trendom* v* komerčnej* fotografii,* je* vytvorenie*
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nápadu* vizuálneho* posolstva* v* hlavách* art* directorov,* štylistov* a*módnych* tvorcov* s* následným*

dotvorením* prostredníctvom* počítačovej* postprodukcie.* Fotograf* so* svojou* technikou* sa* akoby*

stával* len* nástrojom* na* dokonalé* zosnímanie* požadovanej* scény,* bez* možnosti* realizácie* jeho*

osobného*tvorivého*vkladu*do*výsledného*diela.*Tento*trend*sa*našťastie*výraznejšie*prejavuje*len*

v*oblasti*módnej* fotografie.*V*reklamnej* fotografii* tento*trend*zatiaľ*nie* je*až* tak*výrazný* i*keď*z*

niektorých* reklamných* komunikátov* už* začína* byť* citeľný* a*jasne* čitateľný.* Či* sa* tento* trend*

prejaví*výraznejšie*aj*v*samotnej*reklamnej*fotografii,*ukáže*zrejme*najbližší*čas.*Pozorovateľným*a*

výrazným*trendom*je*odklon*od*čistej*fotografie*k*fotografii*postprodukčne*upravenej,*či*dokonca*

manipulovanej.* Azda* najvýraznejší* odklon* od* fotografie* zaznamenávame* pri* vytváraní* 3D*

virtuálnej* reality* s* minimálnym* využitím* reálne* odfotografovaných* fragmentov.* V* konečnom*

vizuálnom* prevedení* už* bežný* recipient* ani* nie* je* schopný* jednoznačne* odlíšiť,* kde* končí*

zachytenie* reality* prostredníctvom* fotoaparátu* a* kde* začína* počítačom* generovaná* virtuálna*

realita.*

*

Informatívnosť!reklamnej!fotografie!

Informatívnosť*je*určite*najzákladnejšia*vlastnosť*fotografie,*ako*takej.*"Informatívna(fotografia(sa(

používa(na(praktické(potreby.( Informácia,(ktorú(z(nej(divák(čerpá,(má(vždy( istú(praktickú(hodnotu.(

Môže( ovplyvniť( divákove( ďalšie( rozhodovanie( a( to( buď( bezprostredne,( alebo( až( v( budúcnosti( v(

kombinácii( s(inou( informáciou.( Informatívna( fotografia( sa(uplatňuje(predovšetkým(na(zobrazovanie(

vzhľadu(predmetov."((Polášek,*Schlemmer,*1988*s.7)*

Informatívna*fotografia*prináša*recipientovi*základné*vizuálne*informácie*o*konkrétnom*produkte.*

Dizajn,*farba,*tvar,*veľkosť,*typ*materiálu,*príp.*technické*parametre*a*celkový*dojem*z*vonkajších*

vlastností* produktu,* to* sú* len* niektoré* zo* základných* informácií* o* produkte,* ktoré* tento* typ*

fotografie* recipientovi* poskytuje.* Informatívna* fotografia* teda* slúži* primárne* na* predstavenie*

vlastností*produktu,*ktoré*vnímame*vizuálne.*Fotografia*tak*veľmi*názorne*a*jednoducho*približuje*

recipientovi* informácie,* ktoré* by* si* len* veľmi* ťažko* predstavoval* pri* akokoľvek* siahodlhom*

slovnom* opise.* O* informatívnej* fotografii* teda*môžeme* hovoriť* ako* o* produktovej* fotografii.* Jej*

využitie* v* reklame* je* jednoznačné.* Nachádzame* ju* v* produktových* katalógoch,* prospektoch* a*

ponukových* letákoch* najrôznejších* firiem* a*obchodných* spoločností,* uplatňuje* sa* pri* ponukách*

internetových* obchodov.* Informatívnu* –* produktovú* fotografiu* nenachádzame* v*reklamných*

komunikátoch*samostatne,*zväčša*býva*v*produktových*katalógoch*doplnená*textom,*ktorý*prináša*

ďalšie* spresňujúce* informácie* o* produkte,* ktoré* samotná* fotografia* nedokáže* zobraziť,* ako* je*

napríklad* chuť,* vôňa,* výkon,* obsah* balenia,* veľkosť* a* pod.* Dôležitou* informáciou* dopĺňajúcou*
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produktovú* fotografiu* je* samozrejme* cena* zobrazeného* produktu* a* samozrejme* kontakt,* kde* sa*

dajú*zobrazené*produkty*kúpiť,*prípadne*objednať.*Recipient*tak*dokáže*jednoznačne*identifikovať*

tovar* ponúkaný* napríklad* v* obchodnom* reťazci* s* už* videným* produktom* zobrazeným*

prostredníctvom* informatívnej* fotografie.* Napriek* tomu,* že* informatívna* fotografia* v* takomto*

prípade*pôsobí*na*recipienta*primárne*bez*postranného*emotívneho*úmyslu*ovplyvniť*jeho*túžbu*

predmetný* tovar* si* kúpiť,* recipient* je* schopný*na* základe* svojich*predchádzajúcich* skúseností* a*

prostredníctvom* asociácií* určité* emócie* vo* vzťahu* k* produktu* v* sebe* prebudiť.* Informatívna*

fotografia* je* teda* dokonale* technicky* zvládnuté* vyobrazenie* propagovaného* produktu,* ktoré*

autora* nenúti* využiť* jeho* tvorivé* schopnosti,* fantáziu* a* kreativitu,* lepšie* povedané,* tieto*

schopnosti*autor*pri*produktovej*fotografii*zámerne*potláča*a*všetko*pri*snímaní*takejto*fotografie*

podriaďuje*jedinému*účelu*a*to*informatívnosti.*

Okrem*využitia*v*tradičných*tlačených*produktových*katalógoch,*tlačených*letákoch,*či*v*tlačových*

inzerátoch,*sa*informatívna*fotografia*stále*viac*využíva*v*internetových*obchodných*domoch*a*to*

často*aj*interaktívne.*Napríklad*na*stránke*mobilného*operátora*si*môžeme*vybrať*z*nespočetného*

množstva*mobilných* telefónov,*ktoré*sú*vyfotografované*v* rozšírenom*menu*z*niekoľkých*uhlov,*

aby*mal*zákazník*čo*najpresnejšiu*predstavu*o*kupovanom*produkte.*Potom*už*stačí*na*zakúpenie*

požadovaného*tovaru*len*zopár*klikov*myšou*a*vyplnenie*objednávkového*formulára.*(

(

(
(

Obr.1:(Detail(z(internetovej(stránky(spoločnosti(Orange(–(využitie(informatívnej(fotografie(
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*

Pre* čo* najpresnejšie* priblíženie* ponúkaného* tovaru* dnes* už* internetové* stránky* ponúkajú* na*

vybrané* produkty* 3D* pohľady.* Tieto* vznikajú* buď* využitím* 3D* grafiky* tak,* že* zákazník* na* prvý*

pohľad*ani*nerozozná,*že*ide*len*o*dokonale*počítačom*spracovanú*3D*maketu*produktu.*Takýmto*

spôsobom* sa* spracúvajú* hlavne* malé* objekty.* Ďalšou* možnosťou* je* spájanie* informatívnych*

fotografií*produktu*odfotografovaného*z*rôznych*uhlov*pomocou* iného*druhu*3D*softvéru.*Tento*

spôsob*sa*využíva*najmä*pri*ponukách*už*postavených*nehnuteľností*prostredníctvom*webových*

stránok*realitných*kancelárií.*

!

Emotívnosť!reklamnej!fotografie!

"Emotívna( fotografia( sa( vyznačuje( zobrazovaním( predmetov( s( esteticky( podmienenou( štylizáciou.(

Potláčanie( reality( vedie( až( k( útvarom( opierajúcim( sa( o( priamy( emocionálny( efekt( tónov( a( línií.(

Významná(je(tvorivá(fotografia,(ktorá(sa(usiluje,(aby(zaznamenaný(príklad(skutočnosti(pôsobil(vhodne(

nájdenou( skladbou( i(silou( vyjadrovanej( myšlienky( na( diváka( účinnejšie,( ako( by( to( zodpovedalo(

rozumovému(výkladu(bežného(pohľadu(na(svet."((Polášek,*Schlemmer,*1988*s.*8)*

*

Emócie*majú*určité*vlastnosti,* ktoré*ak*poznáme,*môžeme* ich*vhodne*využiť*a*použiť*pri* tvorbe*

reklamných*fotografií*a*reklamných*komunikátov*celkovo.*Emócie*sú*subjektívne!–*znamená*to,*že*

rôzni* jedinci* na* ten* istý* emotívny* podnet* reagujú* rôznym* spôsobom.* Emócie* sa* spúšťajú*

samovoľne,*prakticky*bez*toho,*aby*sme*mali*možnosť*ovplyvniť*ich*rozumom,*teda*sú*spontánne.*

Vždy* sa* vzťahujú* ku* konkrétnemu* zážitku,* sú* teda*predmetné,* čím* sa* líšia* od* ľudských* nálad,*

ktoré* bývajú* nezacielené.* Aktuálnosť! emócií* spočíva* v* tom,* že* sa* odohrávajú* bezprostredne,*

nasledujú* okamžite* po* nejakom* podnete.* Emócie* sa* spravidla* vymedzujú* na* negatívne* alebo*

pozitívne,*málokedy*sú*nešpecifikovateľné,*to*znamená,*že*majú*polaritu.* Ich*vplyv!na!pamäť! je*

zásadný.* Ak* je* recipient* vystavený* nejakému* javu,* ktorý* je* spojený* s* emóciou,* či* už* pozitívnou*

alebo* negatívnou,* daný* jav* je* pre* recipienta* ľahšie* zapamätateľný.* Veľmi* silná* emócia* ako*

napríklad*zľaknutie* sa,*údes,* však*môže*spôsobiť*opak*a*schopnosť*zapamätať* si*daný* jav* sa* tak*

znižuje.*(podľa:*Nakonečný,*2000)*

Emócie*a*vplyv*na*ne*patria*asi*k*najsilnejším*zbraniam,*ktoré*sa*prostredníctvom*fotografie*dajú*

v*reklamnej* tvorbe*využiť.*Emócie* sú* reakcie*na*veci,* ktoré* sa*okolo*nás*práve*dejú,*prípadne*sa*

nám*vynárajú*prostredníctvom*našich*spomienok.*Reklama*spravidla*oveľa*výraznejšie*pôsobí*na*

emócie*človeka*ako*na*jeho*rozumové*zmýšľanie.*Reklamné*komunikáty*tak*zväčša*oveľa*častejšie*
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a*účinnejšie* využívajú* apely,* ktoré* pôsobia* na* pocitovú* zložku* ľudskej* psychiky* ako* tie,* ktoré*

pôsobia*čisto*len*na*rozumové*vnímanie*recipienta.*

Emócie* tak* definujeme* ako* zmeny*nielen* telesné* ale* aj*mentálne,* ktoré* vplývajú* na* rozhodnutia*

recipienta,*niekedy*aj*mimo*rámec*jeho*obvyklého*správania*a*využívajú*sa*tak*pri*jeho*nákupnom*

rozhodovaní*a*následne*správaní.*

Reklamné*fotografie*sú*plné*emotívnych*apelov.*Emotívne*apely*by*mali*v*recipientovi*vylepšovať*

dojem* a* pocit* zo* značky,* z* jej* charakteru* a*mali* by* zvýrazňovať* jej* hodnotu* v*mysli* recipienta.*

Emócie*tak*pomáhajú*vytvárať*značku.*Značka*sa*tak*stáva*súčasťou*myslí*a*sŕdc*recipientov,*preto*

je* dôležité* pochopiť,* že* recipienti* a*následne* zákazníci* majú* radi* značky* nielen* z* racionálnych*

dôvodov* ale* aj* z* dôvodu,* že* značka* im* následne* prináša* nejaký* pocit,* s* ktorým* sa* recipienti*

stotožňujú.*

Reklamná* fotografia* pracuje* s* emóciami* v* dvoch* rovinách.* Prvou* rovinou* je* zobrazenie* emócií*

samotných* na* fotografii.* Zväčša* fotografie* znázorňujú* šťastných* ľudí,* využívajúcich* napríklad*

niektoré* bankové* produkty,* užívajúcich* vitamínové* doplnky,* či* počúvajúcich* správne* rádio.*

Zobrazenie*šťastných*ľudí*tak*má*v*recipientovi*prvoplánovo*a*automaticky*vzbudiť*pocit*šťastia*a*

dôvery*v*propagovaný*produkt*v*prípade*stotožnenia*sa*s*reklamným*komunikátom.*Jeden*príklad*

za*všetky.*Slovenská*sporiteľňa*v*roku*2009*v*časoch**celosvetovej*ekonomickej*krízy*presviedčala*

svojich* existujúcich* aj* potenciálnych*klientov*o* tom,* že* aj* v*nečakaných* situáciách*bude*mať*pre*

nich* pripravené* riešenie.* Chcela* tak* presvedčiť* recipientov,* že* nemusia* odkladať* veľké*nákupné*

rozhodnutia*kvôli*pocitu*neistoty*spôsobeného*krízou*a*možnou*stratou*zamestnania.*„V*kampani*

upozorňujeme* na* tie* aspekty* úveru* na* bývanie,* ktoré* majú* teraz* v* kríze* dôležitú* úlohu* t.j.*

zabezpečenie* pre* nečakané* situácie,“* W* priblížil* kampaň* Peter* Holík,* výkonný* riaditeľ* agentúry*

Creo/Young&Rubicam.**

(
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(
Obr.(2:(Znázornenie(pozitívnych(emócií(v(kampani(Slovenskej(sporiteľne(

(

Druhou*rovinou*emotívnosti,*často*oveľa*rafinovanejšou*a*sofistikovanejšou*v*reklamnej*produkcii,*

je*využitie* fotografií,*ktoré*emócie*neznázorňujú*priamo*a*prvoplánovo,*ako*v*prvom*prípade,*ale*

svojím* obsahom* emócie* v* recipientovi* vyvolávajú,* i* bez* ich* zobrazenia.* Čo* sa* týka* kvantity* vo*

využití* v*reklamných*komunikátoch,* ako* aj* obsahovej* kvality* je* tento* spôsob* vyvolávania* emócií*

prostredníctvom* reklamnej* fotografie* oveľa* častejšie* využívaný* a* aj* viac* žiadúci.* Takýto* typ*

reklamnej*fotografie*oveľa*viac*prispieva*k*zapamätateľnosti*reklamného*komunikátu,*vyvolanou*a*

nie*zobrazenou*emóciou*dotvára*imidž*produktu,*pôsobí*oveľa*provokatívnejšie*a*dáva*oveľa*väčší*

priestor* recipientovej* fantázii.* Vzbudzovať* v* recipientovi* emócie* prostredníctvom* reklamného*

komunikátu,* následne* ho* prinútiť,* aby* sa* nad* vlastnými* emóciami* racionálne* zamyslel* je* určite*

dobrý* spôsob,* ako* v* ňom* vytvoriť* vzťah* k* propagovanému* predmetu.* Na* podporu*

paraolympijského*hnutia*v*Kanade*v*roku*2005*boli*použité*fotografie*antickej*sochy*bez*horných*

končatín,* ale* so* štartovým* číslom* s* nápisom* Athens* 2004* –* paralympics.* Fotografia* emotívnym*

spôsobom* znázorňuje,* že* na* antických* sochách* chýbajúce* končatiny* nevnímame* ako* hendikep,*

skôr* ako* súčasť* ich* estetiky* a* krásy.* Podobne* by* sme* teda*mali* vnímať* aj* telesné,* či* iné* ľudské*

postihnutia,*za*ktoré*ľudia*nejakým*spôsobom*postihnutí*často*ani*nemôžu.*Odkaz*fotografie*je*pre*

zdravých* ľudí* úplne* jasný,* každý* človek* je* svojím* spôsobom* krásny,* každý* človek* je* schopný*

dosiahnuť*nejaké*výkony*a*tiež*v*duchu*olympijského*hesla:*Nie*je*dôležité*zvíťaziť,*ale*zúčastniť*

sa;* a* tak* predmetná* kampaň* Kanadskej* paralympijskej* asociácie* chcela* povzbudiť*

hendikepovaných*ľudí,*aby*sa*zapojili*do*tohto*hnutia.(

(
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*

*

Obr.(3:(Vyvolanie(pozitívnych(emócii(v(kampani(na(podporu(Kanadskej*paralympijskej*asociácie(

*

Provokatívnosť!reklamnej!fotografie!

Provokatívnosť* v* reklamnej* fotografii* môžeme* vnímať* hneď* vo* viacerých* rovinách.* Tou*

najzákladnejšou* rovinou* je* určite* „AIDA( –( jedna( z( najstarších( formuliek( vyjadrujúcich( úspešný(

priebeh(pôsobenia(reklamy,(resp.(propagácie(z(hľadiska(správania(sa(príjemcu.(Skratku(tvoria(iniciály(

požadovaných(aktivít(v(angl(.(jazyku.(Výpoveď(má(vzbudiť(–(A(–(attention((pozornosť),(a(vyvolať(–(I(–(

interest( (záujem)( o( jej( obsah,( ale( aj( vzbudiť( –( D( –( desire( (túžbu)( vlastniť( propagovaný( predmet( a(

priviesť(recipienta(k(činnosti(–(A(–(action((akcii),(ktorá(umožní,(aby(sa(želanie(uskutočnilo“.((Horňák,*

2003,*s.*117)*

Fotografia* v* reklame* by* teda* mala* nejakým* spôsobom* obsahovať,* či* odzrkadľovať* všetky* tieto*

požadované*aktivity.*Preto*ak*by*sme*vzali* za*svoje* tvrdenie,* že*primárnym*cieľom*reklamy*a* jej*

komunikátu*je*vyprovokovať*recipienta*k*akcii*–*zväčša*teda*ku*kúpe*tovaru,*či*objednaniu*služby,*

no* nezriedka* aj* k* zmene* jeho* postoja* k* nejakému* problému,* môžeme* jednoznačne* povedať,* že*

fotografia* má* ohromný* potenciál* vyprovokovať* v*príjemcovi* požadované* aktivity.* Fotografia*

provokuje*recipientovu*pozornosť*často*už*len*tým,*že*je*súčasťou*reklamnej*výpovede.*Recipient*

sa*začne*zaujímať*o*obrazovú*výpoveď*fotografie*a*o*jej*obsah*prejavuje*záujem*neraz*aj*bez*toho,*

aby* v* ňom* samotný* obsah* vzbudil* túžbu* po* propagovanom*predmete.* Často* aj* bez* toho,* aby* sa*
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zaujímal*o* textovú*zložku*daného*komunikátu.*Reklamné* fotografie,* resp.*komunikáty*celkovo*sa*

stávajú* témou* úplne* bežných* rozhovorov* ľudí,* ktorí* veľakrát* ani* nebývajú* primárnou* cieľovou*

skupinou* takéhoto* komunikátu.* Cieľom* však* samozrejme* je,* aby* fotografia* prostredníctvom*

prenášaných*informácií*a*emócií*dokázala*u*recipienta*vzbudiť*túžbu*po*propagovanom*predmete*

a*následne*ho*vyprovokovala*k*akcii,*teda*zväčša*ku*kúpe*propagovaného*produktu*alebo*k*využitiu*

ponúkanej*služby.*Takáto*reklamná*fotografia*v*sebe*zväčša*nesie*náboj*pozitívnych*emócií,*ako*je*

radosť,* láska,* šťastie* a* pod.* Nezriedka* využíva* vtip,* humor.* Provokatívne* pôsobí* využitie*

nalepovacieho* bločku* na* reklame* firmy* PostWit.* Veľmi* netradičným* spôsobom* a* svojráznym*

humorom* poukazuje* na* využitie* propagovaného* produktu.* Práve* kvôli* posunu* využitia*

nalepovacieho*bločku*z*tradičného*miesta*ako*sú*napríklad*dvere*chladničky,*či*rám*monitora*na*

miesto,*kde*by*sme*ho*vôbec*nečakali,*teda*na*čelo*partnerky,*pôsobí*vizuál*spolu*so*sloganom*FOR*

THE* LITTLE* THINGS* YOU´LL* FORGET* W* kvôli* tým* malým* veciam,* na* ktoré* zabúdate,* veľmi*

provokatívne.*(

(

*

*

Obr.(3:(Využitie(provokatívnosti(prostredníctvom(znázornenia(posunu(využívania(bežných(vecí(v(reklame(na(nalepovacie(bločky(Post(]it(

*

Ďalšiu* rovinu* provokatívnosti* v* reklamnej* fotografii* môžeme* vnímať* najmä* pri* reklamných*

komunikátoch*z*oblasti* sociálnej* reklamy,*prípadne*z*oblasti* spoločenskej*zodpovednosti.*Takéto*

komunikáty* sa* opierajú* vo* svojich* výpovediach* skôr* o*negatívne* druhy* emócií,* strach,* smútok,*

bolesť,* odpor,* strach.* Primárnym* cieľom* týchto* vizuálov* nie* je* presvedčiť* recipienta* o* potrebe*

kúpy* tovaru.* Zväčša* prostredníctvom* negatívnych* emócií* apelujú* na* zmenu* jeho* postoja* k*

naliehavým* spoločenským* problémom* príp.* sa* mu* snažia* predostrieť* nejaký* pálčivý* problém,*

ktorým*sa*doteraz*ani*nezaoberal,*alebo*mu*vôbec*nebol*známy.*Reklamná*fotografia*z*tejto*oblasti*
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nezriedka*prináša*šokujúce*zábery,*ktoré*sú*vytvorené*práve*s*cieľom*vyvolať*následnú*polemiku,*

zamyslenie,* hľadanie* riešení* daných* spoločenských* javov.* Iste* by* si* nikto* z* nás* nechcel* otvoriť*

konzervu* sardiniek,* ktoré* by* však* neboli* naložené* v* rastlinnom* oleji* ale* v* oleji* z*ropných*

produktov.* Takýmto* vizuálom* sa* snaží* WWF* (Svetový* fond* na* ochranu* prírody)* poukázať* na*

katastrofálne* znečisťovanie* morskej* vody* ropnými* produktmi* a* následné* vymieranie* života* v*

svetových* moriach* a* oceánoch.* Tento* vizuál* spôsobí* v* recipientovi* zhrozenie* a* hádam* sa* nad*

daným* problémom* aj* zamyslí.* Vizuál* pomerne* účinne* pôsobí* na* emócie* recipienta* práve* vďaka*

znázorneniu*konzervy*rybičiek,*pretože*to*je*niečo,*s*čím*recipient*prichádza*bežne*do*kontaktu*a*

fyzicky* sa*ho* to*dotýka*oveľa* viac* a* častejšie* ako* sprostredkované* správy*v*médiách*o*havárii* a*

následnom*potopení*nejakého*tankeru*s*ropou.*

(

(
*

Obr.(4:(Využitie(šoku,(príp.(negatívnych(emócií(núti(–(provokuje(k(zamysleniu(sa(nad(problémom(znečisťovania(morí(v(kampani(WWF((

*

Zobrazenie*ľudskej*sexuality*je*asi*najmarkantnejšou*rovinou*využitia*provokatívnosti*v*reklamnej*

fotografii.*Sex*dráždi,*poburuje,*lezie*človeku*pod*kožu,*provokuje.*„Sex(je(azda(najkratšou(cestou(k(

úspechu.(Je(lákavým(pútačom,(rekvizitou,(ktoré(sa(fotografovi,(art(direktorovi,(zákazníkovi(ponúkajú(

samé.(Môže(prilákať,(aj(popudiť,(odradiť.“((Lofaj,*1996,*s.*6)*Zatiaľ*čo*ešte*v*deväťdesiatych*rokoch*

20.* storočia* sexualita* alebo* erotika* zväčša* účinkovala* len* v* reklamách* na* spodnú* bielizeň,*

kondómy,* prípadne* luxusné* kozmetické* prípravky* a* parfumy,* dnes* ju*môžeme*nájsť* prakticky* v*

reklamách*na*čokoľvek.*Od*stavebných*materiálov*cez*nábytok,*značky*áut,*elektroniku*ba*dokonca*

aj* na* billboarde* záložne* nájdeme* polonahú*modelku* s* krídlami* ako* akéhosi* anjela* záchrany.* Na*

zobrazenie,*využitie,*resp.*účinnosť*sexuality*v*reklame*v*zásade*existujú*dva*protichodné*názory.*
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Jeden* z*nich* tvrdí,* že* erotika* je* účinná,* zaberá* a* takéto* vizuály* majú* oveľa* lepšiu* schopnosť*

pritiahnuť* pozornosť* recipienta.* Oponujúci* názor* tvrdí,* že* v* záplave* reklamných* vizuálov,* ktoré*

nás*obklopujú*a*to*s*čoraz*častejším*využívaním*erotiky*v*reklame*na*rôzne*produkty,*často*vôbec*

nesúvisiace*s*ľudskou*sexualitou,*stráca*takéto*zobrazovanie*svoju*účinnosť*a*vyvoláva*skôr*odpor*

k*značke,*ktorá*sexualitu*využíva*vo*svojich*reklamách*neprimerane.*Faktom*však*je,*že*sexuality*v*

reklame*pribúda.*Obnažené*ľudské*–*zväčša*ženské*telo*ako*by*dokázalo*predať*všetko.*Výnimkou*

dnes*už*nie*sú*ani*obnažené*mužské*telá,*či*dokonca*páry.*Ale*naozaj*dokáže*nahota*predať*úplne*

všetko?* Zobrazenie* nahoty* v*reklamnej* fotografii* môže* byť* funkčné,* pokiaľ* slúži* na* ukážku*

určitých*vlastností*produktov*alebo*služieb,*prípadne*na*vzbudenie* túžby*po*produkte.*Pokiaľ* sa*

však* sexualita* využíva* len* na* upútanie* recipientovej* pozornosti,* môže* reklamnému* vizuálu*

a*následne* propagovanej* značke* skôr* uškodiť* ako* pomôcť.* Je* totiž* veľký* rozdiel* medzi*

primitívnym,*samoúčelným*využitím*nahoty*len*z*dôvodu,*že*nahota*predáva*a*jeho*zmysluplným*

a*zmyselným* využitím,* ktoré* pôsobí* eroticky* a* podnecuje* v* recipientovi* v*prvom* rade* túžbu* po*

propagovanom* produkte* a* nie* po* zobrazenej* modelke* ako* objekte* jeho* sexuálnych* túžob.* Dva*

príklady*z*dvoch*rozdielnych*prístupov*k*sexualite,*nahote*a*erotike*v*reklame.*Spoločnosť*Exisport*

propagovala*výpredaj*predávaných*výrobkov*sériou*vizuálov*s*playmate*modelkou*Evou*Cifrovou.*

Na* jednom* z* nich* je*modelka* odfotografovaná* iba* v* spodnej* časti* bielizne.* Poprsie*má* prekryté*

lyžou*a*rukou*so*vztýčeným*ukazovákom*pri*perách.*Čo*chce*týmto*gestom*recipientovi*naznačiť,*

sa*môžeme* len* domnievať.*Má* recipient* pomlčať* o* výpredaji,* ktorý* sama* propaguje,* alebo* o* jej*

nahote?*V*každom*prípade*ide*o*nie*veľmi*šťastný*spôsob*využitia*nahoty*v*reklame.*Je*to*práve*to*

prvoplánové*využitie*erotiky*zrejme*pod*heslom,*že*sexualita*predá*všetko.*O*nie*veľmi*vhodnom*

spôsobe*využitia*erotiky*v*reklame*svedčí*aj*množstvo*podaných*sťažností*na*Radu*pre*reklamu.*

Sťažovatelia* zhodne* namietali,* že* uvedená* reklama* degraduje* ženy* na* tovar* a* ohrozuje*mravnú*

výchovu* mladistvých* a* detí,* ktoré* s* ňou* môžu* prísť* do* kontaktu* vzhľadom* na* frekventované*

rozmiestnenie* reklamných* plagátov.* Arbitrážna* komisia* rozhodla* v* prospech* zadávateľa* a* to* v*

zmysle,*že*reklama*nie*je*v*rozpore*s*etickým*kódexom*reklamy*a*s*odôvodnením,*že*„Vyobrazenie(

ženy(je(poňaté(skôr(umeleckým(spôsobom(a(v(popredí(každého(obrázku(je(vždy(inzerovaný(produkt.“.*

Rozhodnutie*arbitrážnej*komisie*nie*je*v*tomto*prípade*relevantné.*Odvážne*je*však*tvrdenie,*že*ide*

skôr*o*umelecký*spôsob*vyobrazenia*ženy.*Za*zmienku* tiež* stojí* vyjadrenie* spoločnosti*Exisport:*

„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.“(Prvoplánovosť*však*z*tejto*kampane*doslova*srší.*(

(
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(
*

Obr.(5:(Prvoplánové(využitie(sexuality(v(reklame;(kampaň(EXIsport(](výpredaj(

*

O* tom,* že* vyobrazenie* nahoty,* resp.* aktu* môže* byť* poňaté* naozaj* umeleckým* spôsobom* a*

netradične* tak* stvárniť* a*vyjadriť* prepojenie* takmer* umeleckého* aktu* s* vyvolaním* túžby* po*

propagovanom* produkte,* dokazuje* skôr* séria* vizuálov* na* zmrzlinu* HäagenWDazs,* z* roku* 2000,*

vytvorená*agentúrou*Leo*Burnett*Melbourne*pre*Austráliu.*Autorom*fotografií*bol*Howard*Schatz,*

ktorému* sa* podarilo* hrou* tvarov* a* farieb* a* netradičným* prístupom* k* zobrazeniu* ľudského* tela*

vytvoriť* imaginatívne* prepojenie*medzi* fotografovaným* aktom* a* produktom* so* značnou* dávkou*

vkusu,* estetického* cítenia* a* zmyslom* pre* obraz.* Fotografie* sú* provokatívne* svojou* tvarovou*

skladbou,* nepôsobia* však* na* prijímateľa* vulgárne* a* prvoplánovo* neútočia* na* jeho* sexualitu.*

Celkovo* tak* vizuál* vyznieva* dostatočne* provokatívne* a*zmyselne* a* prepája* tak* erotické* túžby* s*

túžbou*po*chuti*produktu.*(

(
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*

(

Obr.(6:(Elegantné(a(vkusné(využitie(aktu(vzbudzuje(v(recipientovi(túžbu(po(produkte;(austrálska(kampaň(na(zmrzlinu(Häagen]Dazs(

(

Využitie*sexuality*v*reklamnom*posolstve*nemusí*teda*znamenať*zaručený*úspech.*Vyžaduje*si*to*

od* tvorcov* oveľa* viac* premyslených* a* prepracovaných* nápadov* a* dokonalé* zvládnutie* práce* od*

nápadu* až* po* realizáciu,* aby* tak* nezapadli* do* konvenčného* zobrazovania* nahých* tiel.* V* tom*

najhoršom*prípade*potom*vidíme*na*vizuáloch*polonahé*modelky*medzi* regálmi*propagovaného*

stavebného*materiálu,*kde*asi*skutočne*nemajú*veľmi*čo*robiť.*

*

*

Imidžovosť!reklamnej!fotografie!

"Ak( zlým( rozhodnutím( spôsobíš( firme( finančnú( stratu,( pochopím( to.( Ak( však( poškodíš( povesť( firmy,(

budem(neúprosný."(

WARREN*BUFFETT*

*

Už* tento* citát* amerického* finančníka*naznačuje*veľa*o* tom,*aká*dôležitá* je*povesť*a* imidž* firmy.*

Zatiaľ* čo* povesť* sa* buduje* najmä* konaním* a* vystupovaním* jednotlivých* zástupcov* firmy* voči*

okoliu*a*určitou*spoločenskou*zodpovednosťou*firmy,*s*imidžom*môžeme*oveľa*lepšie*pracovať*v*

reklamných*kampaniach.*

„Image(–( (angl.)( –( imidž,( trhový(obraz( výrobku,( symbol,( resp.( súhrn(predstáv,(názorov,( skúseností( a(

očakávaní( verejnosti( o( podniku,( výrobku,( značke,( logotype( ...,( ktorý( je( zároveň(meradlom( účinnosti(

pôsobenia(reklamy.(Imidž(môže(byť(pozitívny((preto(sa(zamieňa(občas(s(označením(goodwill(),(ale(aj(
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negatívny.( Niekedy( sa( používa( v( prenesenom( zmysle( ako( spôsob( správania( sa,( štýl( života( a( pod.(

konkrétnej(osoby.“((Horňák,*2003,*s.*167)*

Imidž*charakterizujeme*ako*predstavu,*prípadne*obraz*o*nejakej*osobe*alebo*objekte.*Pod*pojmom*

imidž*môžeme*tiež*vnímať*predstavu*o*určitom*výrobku*resp.*firme,*ktorú*si*vytvárajú*recipienti*na*

základe* vlastných*poznatkov,* informácií,* faktov* a* skúseností,* ktoré* vychádzajú* alebo* vyplývajú* z*

aktivít* konkrétneho* subjektu.* Ide* teda* o* súbor* názorov,* myšlienok* a* najmä* dojmov,* ktoré* si*

recipient*o*danom*subjekte*počas*jeho*pôsobenia*na*recipienta*vytvorí.*Imidž*vníma*mnoho*firiem*

ako* dôležitú* súčasť* ich* firemnej* kultúry* a* ako* veľmi* silný* marketingový* nástroj.* Veď* ako* inak*

potom*chápať*kampaň*nápoja*Sprite,*ktorej*časť*sloganu*hlásala,*že:*„Imidž*je*na*nič“*no*pritom*v*

celej* kampani* o* nič* iné* ako* o* imidž* konkrétneho* nealkoholického* nápoja* v* podstate* ani* nešlo?*

Imidž* je* predstava* o* produkte,* ktorú* dokážeme* predať* recipientovi.* Je* to* prostriedok,* ktorý*

jednoznačne*odlíši*produkty*či*služby*od*iných*značiek*a*tak*vlastne*stanovuje*charakter*tej*ktorej*

konkrétnej* značky.* Reklamnú* fotografiu* môžeme* využiť* ako* veľmi* efektívny* nástroj* nielen* na*

zobrazenie*produktu*samotného,*ale*aj*na*vyvolanie*emócií*a*prostredníctvom*nich*aj*na*vytvorenie*

vzťahu*recipienta*k*imidžu*či*k*samotnému*produktu.*Práve*prostredníctvom*reklamnej*fotografie*

je* veľmi* dobré* možné* imidž* vytvárať,* sprostredkovať* a* odovzdať* ho* recipientovi* z* cieľovej*

skupiny.* Pre* produkty* a* značky* je* originálny,* ľahko* rozpoznateľný* imidž* veľmi* dôležitý.*

Charakteristický* imidž* konkrétnej* značky* následne* lepšie* predáva* produkty,* pretože* recipient*

dokáže*identifikovať*vizuálny*imidž*z*reklamnej*fotografie*a*následne*si*ho*spojiť*s*požadovaným*

konkrétnym*produktom.*Recipient*si*tak*celkom*prirodzene*vyberá*známe*produkty.*

Fotografia* vôbec* nemusí* zobrazovať* propagovaný* produkt,* práve* vďaka* svojej* imaginatívnosti*

dokáže*v* recipientovi* rozoznieť* strunu*predstavivosti* a* tak*mu*úspešne*ponúknuť* imidž*značky.*

Imidžová*fotografia* je*úzko*previazaná*s*emotívnou*fotografiou,*pretože*tak*isto*pôsobí*najmä*na*

emócie* recipienta.*Drobné* rozdiely* sú* však* badateľné.* Imidžová* fotografia* nevyvoláva* negatívne*

emócie,*tak*ako*napríklad*niektoré*emotívne*sociálne*reklamné*komunikáty.*Vyvoláva*tak*spravidla*

pozitívne*emócie,*ktoré*podporujú*imidž*konkrétnej*značky.*Emotívna*fotografia*môže*zobrazovať*

konkrétny* produkt* v* spojení* s* nejakou* emóciou,* imidžová* sa* zvykne* zaobísť* aj* bez* zobrazenia*

konkrétneho* produktu.* Čo* viac* a* čo* lepšie*môže* charakterizovať* imidž,* ako* imidžová* reklamná*

fotografia?* Vhodným* príkladom* pre* využitie* imidžovosti* v* reklamnej* fotografii* je* propagovanie*

služieb*a*nie*produktu.*Produkt*je*totiž*niečo*hmatateľné,*čo*môžeme*vnímať*zmyslami,*čiže*vidieť,*

chytiť,*počuť,*či*dokonca*cítiť*a*ochutnať.*Horšie*je*to*však*so*službou,*resp.*výtvorom*duševného*

vlastníctva,* ťažko* odfotografovať* napríklad* používanie* softvéru,* či* antivírovej* ochrany.* Veľmi*

dobre*sa*s*imidžovosťou*vo*svojom*reklamnom*posolstve*ALWAYS*USE*PROTECTION*–*vždy*použi*
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ochranu,*pohrala* firma*Mozzila,*ktorá*ponúka*svoj* internetový*prehliadač*Firefox.*Pri*pohľade*na*

vizuál*by*sa*na*prvý*pohľad*mohlo*zdať,*že*ide*o*reklamu*na*kondóm,*jeho*používanie,*akúsi*osvetu*

na*bezpečný* sex.*Nie* je* tomu*však* tak.*V* reklamne* je* vtipne* využitá* asociácia*medzi* bezpečným*

sexom*a*bezpečným*používaním*internetu*prostredníctvom*využívania*produktu*Firefox.*Strach*z*

vírusu*HIV*a*následne*AIDS*najmä*v*osemdesiatych*rokoch*20.*storočia*účinne*využívali*vo*svojich*

kampaniach* nielen* výrobcovia* kondómov,* ale* tiež* sociálna* reklama* bojujúca* proti* tomuto*

ochoreniu.* A* tak* sa* týmto* kampaniam* podarilo* v* niekoľkých* generáciách* vytvoriť* asociáciu*

bezpečného*sexu*spojeného*s*kondómom.*Vizuál*balenia*kondómu*s*logom*Firefox*vytŕčajúceho*z*

vrecka* džínsov* vtipne* využila* firma*Mozilla* * tentokrát* ako* asociáciu* na* bezpečné* surfovanie* po*

internete.*Ak*by*sme*si*odmysleli*text,*tak*by*vizuál*mohol*na*človeka*nevyužívajúceho*internet*na*

prvý* pohľad* hádam*aj* pôsobiť,* že* ide* len* o* nejakú* novú* značku* kondómov.* Logo* Firefox* však* v*

počítačovo*zdatných*recipientoch*okamžite*evokuje,*že*značka*Firefox*znamená*ochranu*počítača*

pred*počítačovými*vírusmi.*(

(

*

*

Obr.(7:(Imidžová(kampaň(na(využívanie(bezpečného(prehliadača(webových(stránok(Firefox(od(spoločnosti(Mozzila(

*

Účinnosť!reklamnej!fotografie!

Účinnosti* reklamných* posolstiev* a* kampaní* sa* venujú* mnohé* tímy* v* reklamných* agentúrach,* v*

agentúrach* marketingového* výskumu* a* prieskumu,* zamerajme* sa* teda* najmä* na* pôsobenie*
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samotnej* fotografie* v* reklamnom* komunikáte.* Reklamná* fotografia* nie* je* dielom* náhody* ani*

okamihu,*ako*tomu*často*býva*v*dokumentárnej*fotografii,*preto*si*v*zásade*vyžaduje*trochu*inú*a*

často*aj*komplikovanejšiu*prípravu.*Už*počas*tejto*prípravy*by*sa*tvorcovia*reklamného*posolstva*

mali*zamýšľať*nad*tým,*ako*maximalizovať*účinnosť*celého*komunikátu*a*jeho*obrazovej*časti.*Pri*

tvorbe*reklamnej*fotografie*treba*mať*na*pamäti*určité*zásady,*ktoré*v*konečnom*dôsledku*môžu*

napomôcť* k* zvýšeniu* efektivity* celého* reklamného* komunikátu.* Medzi* tieto* zásady* patrí*

využívanie*príslušných*atribútov*spomenutých*v*predošlých*kapitolách,*takže*už*len*zopár*ďalších*

na*doplnenie*celkového*obrazu*o*tom,*čo*môžeme*ešte*pri*tvorbe*reklamnej*fotografie*využiť.*Ako*

sme* už* predznamenali* fotografia* sama* v* sebe* nesie* obrovský* potenciál* zvýšenia* účinnosti*

reklamného*komunikátu*vďaka*svojmu*obrazovému*posolstvu,*ktorému*sa*ťažko*môže*vyrovnať*

čisto* textový* reklamný* komunikát.* Dôležitým* prvkom* účinnosti* vo* fotografii* je* jej* celková*

zrozumiteľnosť* a* takpovediac* čitateľnosť.* Obrazový* komunikát* a* teda* aj* fotografiu* istým*

spôsobom* čítame,* podobne* ako* text.* Textové* reklamné* posolstvo* zaznamenané* čínskymi* príp.*

hebrejskými* znakmi*by*v*našom*kultúrnom*prostredí*pôsobilo* značne*nečitateľne*a*nezmyselne.*

Podobne* by* mala* aj* reklamná* fotografia* pracovať* s* obrazovým* posolstvom,* tak* aby* bolo* pre*

recipienta*čitateľné.*Nemalo*by*byť*zmätočné,*cudzorodé,*nepochopiteľné*a*v*konečnom*dôsledku*

nečitateľné.*Je*teda*dôležité*poznanie*určitých*kultúrnych*regionálnych*súvislostí,*ktoré*treba*mať*

na*pamäti*a*brať*ich*na*zreteľ*najmä*v*globálnych*kampaniach.*

Znalosť* a* využitie* kultúrnych* súvislostí* v* konkrétnom* cielenom* regióne* planéty* prinesie* skôr*

žiadaný*reklamný*efekt,*ako*jeho*ignorovanie,*či*dokonca*popieranie.*Fotografie*použité*v*reklame*

by* mali* zodpovedať* celkovému* poslaniu* reklamného* komunikátu.* Ak* nie* je* prepojenie* medzi*

reklamnou*fotografiou*a*textovým*posolstvom,*asi*nebude*niečo*v*poriadku.*V*prípade,*že*recipient*

nedokáže* z*fotografie* identifikovať* o* čo* ide* v* reklamnom* posolstve,* niekde* bude* asi* chyba.* Ak*

reklamné*fotografie*priťahujú*recipientov,*ktorí*nepatria*do*cieľovej*skupiny*je*otázne,*či*nebudú*v*

konečnom*dôsledku*predstavovať*pre*zadávateľa*problém*a*jeho*peniaze*na*reklamnú*kampaň*sa*

tak* minú* účinku* a* budú* doslova* vyhodené.* Efektívna* reklamná* fotografia* priťahuje* práve* tých*

recipientov,* ktorí* sa* v* konečnom* dôsledku* stanú* zákazníkmi* zadávateľa,* prípadne* nimi* už* sú* a*

majú* nimi* aj* naďalej* zotrvať.* Efektívna* reklama* je* tá,* ktorá* motivuje* recipienta,* aby* sa* stal*

zákazníkom.*Zameranie*obrazového*posolstva*vo*fotografii*na*konkrétnu*cieľovú*skupinu*tak,*aby*

sa* fotografia* prihovárala* obrazovou* rečou* blízkou* cieľovej* skupine* tiež* prispieva* k* zvýšeniu*

účinnosti* reklamnej* fotografie* a* teda* aj* celkovo* komunikátu.* Azda* najvýstižnejším*príkladom*by*

mali* byť* rôzne* obrazové* posolstvá* na* rôznychobálkach* časopisov,* ktoré* sú* zamerané* na* rôzne*

cieľové*skupiny:*tínedžerské*časopisy,*magazíny*pre*ženy,*pánske*časopisy.*Psychologické*aspekty*

účinnosti* reklamného* posolstva* tiež* nemožno* podceňovať.* „Obrazy( sú( vnímané( ako( prvé,( sú(
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rýchlejšie( spracovávané( a( osvojované.( Lepšie( sa( tiež( pamätajú( ako( slová.( Obrazy( dokážu(

sprostredkovať(viac(informácií(v(kratšom(čase(a(zachytávajú(viac(významových(elementov.(Príjemné(

obrazy(naviac(podporujú(pozitívne(postoje(k(reklame.(V(reklame(možno(využiť(obrazy,(ktoré(podávajú(

relevantnú( informáciu( o( výrobku,( ale( aj( obrazy,( ktoré( informáciu( neobsahujú( ale( slúžia( len( na(

vytvorenie(určitých(nálad(a(sú(významné(pre(svoj(afektívny(účinok“*(Vysekalová,*Komárková,*2002,*s.*

137)*Dôležitá*je*aj*práca*s*farbami*a*znalosť*psychologického*pôsobenia*farieb*na*ľudské*emócie,*

vnímanie* a* následné* pochopenie* a* prijatie* resp.* neprijatie* obrazového* komunikátu.* Vhodným*

spájaním* čiernobielych* resp.* monochromatických* a* farebných* častí* môžeme* taktiež* dosiahnuť*

kvalitatívne* inú* účinnosť,* ako* keď* použijeme* len* farebný,* prípadne*monochromatický* záber.* Vo*

všeobecnosti*môžeme* povedať,* že* pri* čiernobielych* fotografiách* sa* vnímanie* viac* sústreďuje* na*

svetlo,* tvar* a* štruktúru* zaznamenaných* objektov,* zatiaľ* čo* pri* farebnej* fotografie* sa* vnímanie*

človeka*viac*zameriava*na*farebnosť*a*jednotlivé*farebné*odtiene*a*plochy.*

„Vieme,( že( pozornosť,( ktorú( ľudia( venujú( inzerátu,( trvá( priemerne( dve( sekundy.( Je( teda( zrejmé,( že(

obraz(by(nemal(obsahovať(prvky,(by(odvádzali(pozornosť(od(základného(reklamného(posolstva.(Ľudia(

sú(schopní(spracovať(naraz(asi(sedem(významových(jednotiek.(Medzi(nimi(by(malo(byť(meno(značky,(

dôležitý(je(tiež(aspoň(základný(text(a(tým(už(máme(obsadené(dve(pamäťové(miesta.(Preto(je(dôležité,(

aby( hlavný( obraz( bol( dostatočne( jasný( a( pozadie( nenápadné.( Dobu( pozorovania( určitého( obrazu(

predlžuje( zobrazenie(osôb,( či( tvárí.“( (Vysekalová,*Komárková,*2002,* s.*139)( Je* teda*veľmi*dôležité*

pristupovať*k*tvorbe*reklamnej*fotografie*tak,*aby*sme*čo*najviac*upútali*recipientovu*pozornosť*a*

motivovali* jeho* sústredenosť* na* náš* obrazový* komunikát.* Vhodným* výberom,* využitím* a*

usporiadaním* obrazových* prostriedkov* tak* maximalizovali* účinok* obrazového* posolstva* na* čo*

najdlhšiu*dobu*a*tak*prispeli*k*jeho*lepšej*pútavosti*a*tým*aj*zapamätateľnosti.*
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Záver!

Fotografia*sa*nám*prihovára*zväčša*jednoznačným*jazykom.*Napriek*svojej*mnohovýznamovosti*a*

viacvrstevnatosti*je*ľahko*čitateľná*a*pochopiteľná*pre*väčšinu*respondentov.*Je*to*spôsobené*tým,*

že* ľudstvo* oveľa* skôr* vnímalo* vizuálne* prostredie* okolo* seba* ako* ho* začalo* zachytávať*

prostredníctvom*písaných*slov.*Z*pohľadu*jedinca*je*to*podobné,*človek*vníma*obrazy*a*deje,*ktoré*

okolo*neho*prebiehajú*oveľa* skôr*ako* ich*začne*vyjadrovať*slovami*a*tie*následne*zachytávať*na*

papier.* Jazyk* fotografie* nepotrebuje* často* ani* slová* samotné* a* tým* pádom* ani* ich* preklad.*

Porozumenie* obrazového* posolstva* vychádza* zo* skúseností,* z*porovnávania* s* vecami* a* javmi*

známymi*a*z*následného*abstrahovania*súvislostí*a*skúseností.*Bohatosť*a*krása*fotografie*spočíva*

práve*v*tom,*že*na*nás*zapôsobí*už*na*prvý*pohľad.*Môže*tiež*pôsobiť*na*naše*emócie*a*rozohrať*

v*človeku* nekonečné* množstvo* fantazijných* variácií.* Napriek* tomu,* že* vynález* fotografie* bol*

ohlásený*už*v*roku*1839,*presadzovať*v*reklame*sa*začala*vo*väčšej*miere*až*koncom*19.*storočia.*

Súčasným* trendom* v* tvorbe* reklamnej* fotografie* je* digitalizácia.* Počnúc* fotografovaním*

samotným,*cez*postprodukčné*spracovanie*v*grafických*štúdiách*až*po*samotnú* finálnu*digitálnu*

tlač.* V*tvorbe* reklamnej* fotografie* postupne* zaznamenávame* prechod* od* čisto* kreatívneho*

prístupu* samotného* fotografa* k* tímovej* práci* kreatívnych* oddelení* reklamných* a* produkčných*

agentúr.* Informatívna* fotografia* primárne* zobrazuje* produkt* a* jeho* charakteristické* vizuálne*

vlastnosti.*V*praxi*sa*využíva*samostatne,*prípadne*v*kombinácii*s*iným*druhom*fotografie.*Emócie*

sa* v* reklamnej* fotografii* využívajú* dvojakým* spôsobom.* Buď* fotografia* znázorňuje* emócie*

samotné,*alebo*ich*v*recipientovi*vyvoláva,*bez*toho,*aby*ich*priamo*zobrazovala.*Provokatívnosť*v*

reklamnej*fotografii*sa*primárne*využíva*na*splnenie*základnej*funkcie*reklamy*a*to*vyprovokovať*

recipienta* k* akcii.* V*sociálnej* reklame* provokuje* fotografia* najmä* v* obrazovej* rovine.*

Zobrazovaním* šokujúcich* záberov* sa* snaží* zmeniť* recipientove* zmýšľanie,* postoje* a* následné*

konanie* vzhľadom* na* závažné* spoločenské* javy.* Osobitým* spôsob* provokácie* v*reklamnej*

fotografii* je*využitie*zobrazovania*sexuality.* Imidžová*fotografia*zväčša*nemusí*vôbec*zobrazovať*

žiaden*produkt,*jej*úlohou*je*podporovať*obrazovým*posolstvom*imidž*značky.*Účinnosť*reklamnej*

fotografie*je*charakterizovaná*najmä*kultúrnymi,*regionálnymi*a*tiež*špecifickými*psychologickými*

faktormi*vnímania*reklamnej*výpovede*recipientom.*Cieľom*práce*teda*bolo*teoreticky*predostrieť*

špecifické* faktory* reklamnej* fotografie* a* na* konkrétnych* ukážkach* overiť* platnosť* teoretických*

predpokladov.* Práca* by* mala* pomôcť* študentom* marketingovej* komunikácie* zorientovať* sa* v*

danej*problematike* tak,*aby*získané*poznatky*mohli*následne*zužitkovať*v*praxi,*či*už*pri* tvorbe*

samotnej*reklamnej*fotografie,*alebo*pri*jej*využívaní*v*reklamných*komunikátoch.*

*
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Sociálne)siete)a!inbound'marketing'–!nová%kapitola%

v!marketingovej-komunikácii!
PhDr.(Peter(Uličný(

*

Abstrakt:*

Vznik*sociálnych*médií*so*sebou*priniesol*revolúciu,*ktorá*v*posledných*rokoch*„prepisuje“*mnohé*

tradičné* modely* marketingu* a* marketingovej* komunikácie.* * V*predmetnej* štúdii* rozoberáme*

základné*atribúty*marketingu*na*internete*s*prihliadnutím*na*sociálne*médiá*a*ich*nástroje.**Hlavný*

dôraz* je* venovaný* fenoménu* inbound* marketingu* a*tzv.* spodnej* vlne* a*príkladom* účinnosti*

vybraných*nástrojov*inboundu*v*praxi.**

Kľúčové! slová:* * sociálne*médiá,* * inbound*marketing,* * spodná* vlna,* * spotrebiteľ,* * marketingová*

komunikácia*******

*

Abstract:****

Creation* of* social* media* has* brought* along* a* revolution* which* has* been* “redefining”* several*

traditional*models*of*marketing*and*marketing*communication.*The*author*in*his*article*analyses*

the*basic*attributes*of*marketing*on*the*Internet*taking*into*consideration*also*the*social*media*and*

their*most*important*instruments.*Main*attention*is*given*to*the*inbound*marketing*phenomenon*

and* the* so* called* groundswell,* and* also* some* cases*where* * * the* applied* inbound*marketing*was*

effective*are*mentioned.***

Key!terms:*social*media,*inbound*marketing,*groundswell,*consumer,*marketing*communication*

*

*

*

*
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ÚVOD!

Ak* sa* v*posledných* rokoch* hovorí* o*malej* „revolúcii“* v*oblasti* tradičných* nástrojov*

marketingovej* komunikácie* (ďalej* outbound* marketing),* * je* celkom* isto* reč* o*fenoméne*

marketingu*na* internete*a*najmä*sociálnych*médiách*v*službách*marketingu.* *Dôvodov,* *prečo* sa*

v*poslednej*dobe*hlási*o*slovo*marketing* realizovaný*prostredníctvom* internetu,* resp.* sociálnych*

sietí,*tak*vehementne,**je*hneď*niekoľko.**Prvou*podmienkou*bol*pochopiteľne*vznik*internetu*ako*

takého* a*postupné* objavovanie* jeho* možností* pre* potreby* rýchleho* informovania*

a*bezproblémovej*komunikácie.* *Ďalším*dôvodom*je*celkom*isto*aj*zoslabenie*účinnosti*outbound*

komunikačných* posolstiev* –* v*dôsledku* presýtenosti* mediálneho* priestoru* týmto* druhom*

komunikácie* a*následne* aj* hľadaním* účinných* metód,* ktorými* sa* spotrebiteľ* usiluje* tomuto*

„nátlaku“*jednoducho*vyhýbať.*Nezanedbateľným*faktorom*je*určite*aj*snaha*značiek*a*zadávateľov*

reklamy* v*čase* celosvetovej* ekonomickej* krízy* hľadať* ekonomicky* menej* náročnejšie,* * avšak*

z*pohľadu*účinnosti*efektívnejšie*komunikačné*kanály.**Do*tejto*spoločenskej*a*ekonomickej*klímy*

doslova* „vtrhli“* sociálne* siete,* * ktoré* stvorili* fenomén* tzv.* spodnej( vlny.* * Čo* rozumieť* pod* týmto*

novotvarom?* Človek* mal* * odjakživa* tendenciu* vytvárať* spoločenstvá* a*komunity* pretože* to* bol*

nevyhnutný* predpoklad* k*jeho* prežitiu.* Sila* komunity* a*zdieľaných* názorov* a*postojov* však*

zároveň* odjakživa* predstavovala* aj* istý* druh* opozície* voči* inštitucionálnej* nadvláde* či* totalite*

v*akomkoľvek* zmysle* slova.* * Informačný* vek* prináša* novodobý,* sofistikovanejší* typ* komunít,**

používajúcich*online*nástroje*za*účelom*nadväzovania*kontaktov,*ale* i*výmeny*informácií*či*rád*a*

odpovedí*na*každodenné*problémy.*Tieto*nástroje*už*dávno*neslúžia*len*k*nadväzovaniu*kontaktov*

a*priateľstiev* či* vypĺňaniu* voľnočasových* aktivít.* * Najmä* existencia* sociálnych*médií* vedie* tieto*

komunity* čoraz* väčšmi* k*výmene* informácií,* týkajúcich* sa* aj* nákupných* rozhodnutí,**

spotrebiteľských* skúseností* či* zážitkov,* spojených* s*užívaním* konkrétnych* produktov* či* služieb.**

Tejto* spontánnej* aktivite* online* komunít* sa* začalo* hovoriť* spodná* vlna,* pretože* tento* spočiatku*

sociologický* fenomén* začal* čoraz* intenzívnejšie* vstupovať* aj* do* sveta* marketingu* a*meniť* či*

obrazne* povedané* „podmývať“* podložie* jeho* doterajšieho* fungovania.* Spodná* vlna* * dnes* nie* je*

pasívnym* prijímateľom* všetkého,* čo* mu* o*výrobkoch* a*značkách* sebavedomo* tvrdí* outbound*

komunikácia.* * Jej*účastníci*aktívne*vstupujú*do*sveta*marketingu.* *Či*už*nepriamo*–*keď*o*svojich*

spotrebiteľských*skúsenostiach*diskutujú*medzi*sebou,* *hodnotia*produkty*a*služby,*porovnávajú*

cenové*relácie*či*vzájomne*sa*informujú*o*novinkách*na*trhu,*alebo*priamo.**Ako*príklad*priameho*

vstupu*možno*uviesť*napríklad*oblasť*finančných*služieb,*kde*si*spodná*vlna*vytvára*svoje*vlastné*

finančné*poradenstvo*(napr.* fóra*Yahoo!*Finance*alebo*The*Motley*Fool)*alebo*dokonca*realizuje*

pôžičky*medzi*spotrebiteľmi*navzájom,**obchádzajúc*klasické**finančné**inštitúcie.***
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*

*

Portál! internetového! fóra!Motley!Fool,! zaoberajúceho!sa! finančným!poradenstvom!ako! jeden!mocných!nástrojov! (a!zároveň!

vynálezov)!tzv.!„spodnej!vlny“.!!!

Zdroj:!www.mequoda.com!!

*

Ale*spodná*vlna*si*rovnako*tak*vytvára*už*aj*svoje*vlastné*informačné*spravodajské*kanály**

(napr.*Google*News),*svoje*reklamy*(vírusový*marketing*a*i.)* *a*vďaka*obojstranne*priechodnému*

inbound* marketingu* ovplyvňuje* aj* podobu* a*fungovanie* značiek.* * Spodná* vlna* je* teda* výrazom*

viacerých* komponentov.* * Prirodzenú* ľudskú* túžbu* po* nadväzovaní* kontaktov* a*komunikácii*

v*spojení* interaktívnymi* technológiami* pretavila* do* novej* kvality:* * „je( to( spoločenský( trend,( keď(

ľudia(využívajú(technológie(na(dosiahnutie(toho,(čo(potrebujú( jeden(od(druhého(a(nie(od(tradičných(

inštitúcií,(akými(sú(firmy“.((Halligen,*B.,Dharmesh,*S.,*s.*57)(

Takáto* definícia* vyzerá* pre* svet* značiek* a* klasického* marketingu* takmer* až* hrozivo,* ale*

pochopiteľne,* netreba* ju* chápať* absolútne* a* nezvratne* negatívne.* * Chce* iba* upozorniť* na*

společenský* jav,* ktorý* je* sice* neoddiskutovateľný,* * ale* určite* nutne* nemusí* viesť* k* zániku*

tradičného*modelu*fungovania*značiek*a*marketingu.**V*nasledujúcich*riadkoch*sa*naopak*chceme*

venovať* problematike* aktívneho* a* pozitívneho* zapojenia* spodnej* vlny* do* procesu* vývoja*

produktov,* služeb* a* značiek,* * zdokonaľovania* prozákaznícky* orientovaných* firiem,* vytvorenia*

inovačních* komunít* apod.* * To* všetko* je* v*silách* správne* nastaveného* inbound* marketingu* a*

správneho*porozumenia*aktivitám,**prebiehajúcim**v*sociálnych*médiách.**********(((((((((((((((((((((*

*
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Internet!a!Marketing!

Skôr,*než* si* vo*všeobecnosti* zadefinujeme*prienik*marketingu*na* internet,* * v*stručnosti* sa*

zastavíme*pri*niektorých* „historických“*údajoch,* *ktoré*viedli*k*vzniku*média,* *vďaka*ktorému*sa*

človek* ocitol* na* prahu* informačného* veku.* * Zásadný* zlom* pre* * celosvetové* rozšírenie* internetu*

zaznamenávame*v*roku*1980,*kedy*vo*švajčiarskom*inštitúte*pre*jadrový*výskum*CERN*prišiel*Tim*

BernersWLee* s*myšlienkou* hypertextu,* * ktorý* je* v*prenesenom* slova* zmysle* kľúčom* k*zdieľaniu*

a*aktualizácii*informácií.**Hlavný*krok*k*masovému*rozšíreniu*internetu*predstavuje*rok*1993,*kedy*

organizácia* National* Center* for* Supercomputing* Applications* uvoľnila* svoj* grafický* prehliadač*

Mosaic*a*zároveň*bol*vyvinutý*štandard*www.*O*2*roky*neskôr*už*boli*v*USA*internetom*prepojené*

2*milióny*počítačov,**na*celom*svete*20*miliónov.**Dnes*sa*pomaly*blížime*k*celosvetovému*počtu*2*

miliárd*užívateľov*internetu.****

Krátko*na* to,* ako* sa* z*internetu* stal*masový* fenomén,* zareagovali* aj* * zadávatelia* reklamy*

a*marketingoví*manažéri.*Reklamu*na*internete*registrujeme*od*roku*1994.**Jedinou*prekážkou*boli*

pochopiteľne* technické* obmedzenia* a*obmedzený* prístup* užívateľov.* * Úmerne* k*odstraňovaniu*

spomenutých* hendikepov* sa* situácia* začala* radikálne* meniť.* * Internet* sa* stal* v*prvom* rade*

priestorom*pre*prezentáciu* firiem*a*ich*služieb*či*produktov*prostredníctvom*webových*stránok.***

Existencia*webových*stránok*znamenala*jeden*z*prvých*úderov*pre*klasické*printové*prezentačné*

materiály* (katalógy,* brožúry,* leaflety* a*pod.)* * Priebežne* vznikali* a*zdokonaľovali* sa* multimédiá,*

newslettery,*bannerová*reklama*a*pod.**V*okamihu,**kedy*začal*internet*slúžiť*aj*ako*prostriedok*na*

zisťovanie* zákazníckych* preferencií,* * * názorov,* * pripomienok* k*produktom* a*pod.,* zrodil* sa*

internetový*markerting.***

*

*
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Pre*marketing*na*internete*sa*stal*jedným*z*kľúčových*pojmov*hypertextový*odkaz*čiže*link.****

Čo* do* účinnosti* začína* byť* internetový* marketing* významnejší* než* jeho* klasická* –* teda*

outbound*podoba.* * Sféra*marketingu*a*reklamy*akoby*na*príchod* internetu*doslova* čakala.* * Jeho*

základné* prednosti* oproti* klasickým*marketingovým* nástrojom*možno* zhrnúť* do* nasledujúcich*

bodov*(Janouch*V.,*s.*17)*:**

*

• Monitorovanie*a*meranie,***kvalitnejší*zber*dát*

• 24*hodinová*dostupnosť*7*dní*v*týždni*

• Komplexnosť*W**synergia*oslovenia*viacerými*kanálmi*

• Možnosť*individuálneho*prístupu*(neanonymný*zákazník,*komunity,**zákazníci*cez*kľúčové*

slová*a*obsah*

• Dynamický*obsah*(možnosť*neustálej*obnovy*obsahu*a*ponuky)***

*

Nesmierne* rýchla* adaptácia* marketingu* na* internete* nie* je* prekvapujúca.* * Jedným*

z*problémov*klasických*foriem*reklamy*je*totiž*nedostatočná*adresnosť,***absencia*spätnej*väzby*od*

zákazníka*a*samozrejme*aj*skutočnosť,* *že*pri*presýtení*mediálneho*priestoru*reklamou,*si*na*ňu*

človek*vypestoval*istý*typ*rezistencie*(zámerne*sme*nepoužili*expresívnejší*výraz:*averzie)*.***Blok*

reklamných* spotov* v*televíznom* vysielaní* býva* veľakrát* signálom* k*tomu,* aby* ľudia* prepínali*

kanál,*resp.*odskakovali*k*iným*činnostiam.**Letáky*a*inzertné*časopisy*vo*väčšine*prípadov*končia*

v*koši,**ale*aj*komunikáty*outdoorovej*reklamy*už*zďaleka*nemajú*ten*dosah,*ako*kedysi.***Bola*len*

otázka* času,* aby* uzreli* svetlo* sveta* *nové* komunikačné* kanály* –* a*tie* so* sebou* priniesli* aj* nový*

obsah*a*spôsob*účinnejšej*komunikácie*s*adresátom.***

Marketing*samozrejme,*nie*je*len*reklama.**Je*to*široký*komplex*procesov*zisťovania*potrieb*

a*požiadaviek* zákazníkov* za* účelom* poskytnutia* produktov* alebo* služieb,* ktoré* pre* nich* budú*

predstavovať* pridanú* hodnotu* a*firme* prinesú* zisk.* * Podľa* Horňáka* do* definície* marketingu*

známej* zo* schémy* 4P*marketingového*mixu* (product,* price,* place,* promotion)* treba* zahrnúť* aj:*

analýzu( trhu,( ( kalkuláciu,( imidž( výrobku,( zohľadnenie( konkurencie,( distribučných( možností,(

vymedzenie(cieľa,(výšky(rozpočtu,(cieľovej(skupiny(a(pod.(,(skrátka(všetkých(faktorov,(prostredníctvom(

ktorých(je(možné(dosiahnuť(čo(najvyšší(ekonomický(efekt((Horňák,P.,*s.*27).**
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Ak* by* sme*mali* všetky* spomenuté* atribúty* názorne* aplikovať* či* preniesť* do* prostredia* W

internetu,* zjednodušene* môžeme* povedať,* že* internet* je* momentálne* jeden* z*najúčinnejších*

nástrojov* na* zaistenie* vyššie* spomenutých* potrieb* (v* zmysle* hodnoty* pre* zákazníka)* a*zároveň*

nástroj*najefektívnejšieho*získania*zákazníkov*(hodnota*pre*firmu).**

Skôr* než* prejdeme* k*samotnému* jadru* našej* témy* –* teda* sociálnym* sieťam* a*inbound*

marketingu,* *predstavme*si*v*skratke*základné!formy!marketingovej!komunikácie!na!internete!

(Janouch,V.,**s.*26W27):*

*

1.*Reklama**

• PPC*(payWperWclick)*reklama*–*platba*za*preklik*

• PPA*(PayWperWaction)*reklama*–*platba*za*akciu*

• plošná*reklama*

• zápisy*do*katalógov*

• prednostné*výpisy*

**

2.*Podpora*predaja*

• výzvy*k*nákupu*(súťaže,*zľavy,*vzorky*tovaru,*kupóny*atď.)*

• partnerské*programy*

• vernostné*programy*

*

3.*Udalosti*

• online*udalosti*

*

*4.*Public*relations**

• novinky*a*správy*

• články***

• virálny*marketing*
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• advergaming*

*

5.*Priamy*marketing****

• eW*mailing*

• webové*semináre*

• VoIP*telefónia*

• online*chat***

*

!

Sociálne!médiá!

Pod* pojmom* sociálne* médiá,* * sa* spravidla* rozumejú* online* médiá,* kde* je* obsah*

(spolu)vytváraný* a*zdieľaný*užívateľmi.* * Stávajú* sa* tak*miestom*akejsi* „znásobenej* inteligencie“.**

Zákazníci* si* totiž* prostredníctvom* sociálnych* sietí* odovzdávajú* svoje* skúsenosti* s*produktmi*

a*službami,**hodnotia*ich,*recenzujú,**otvorene*vyslovujú*svoje*názory*na*značky.**„Ak*ste*majiteľom*

značky,*ste*ohrozený.*Vaši*zákazníci*vždy*mali*predstavu,*čo*táto*značka*znamená,*ale*ich*predstava*

sa* nemusí* zhodovať* s*tou* vašou.* * Práve* teraz* sa* o*tom* rozprávajú* na* internete.* Predefinovávajú*

značku,*na*vytvorenie*ktorej*ste*použili*milióny*dolárov...“(*Li,*Ch.,*Bernoff,*J.,**s.13)*Dnes*sa*už*teda*

zákazník* zvyčajne* nespolieha,* čo* mu* o*danom* produkte* či* službe* povie* reklama* (teda* samotná*

značka*prostredníctvom*klasických*nadlinkových* či* podlinkových*posolstiev).* * Stále* síce*platí,* že*

klasické* nadlinkové* médiá* dokážu* upútať* pozornosť* a* informovať,* ale* parametre* sľubovaných*

benefitov* či* USP* (unique* selling* propositions)* si* už* dnes* zákazníci* overujú* prostredníctvom*

sociálnych* médií.* Pritom* sociálne* médiá* pochopiteľne* nie* sú* určené* na* propagáciu* a*reklamu:**

a*predsa*sa* tak*na* ich*pôde*deje,* *hoci*v*popredí* stále*zostáva* *komunikácia*medzi* spotrebiteľmi*

navzájom,* resp.* značkou*a* spotrebiteľom.*Tá* síce*prebieha*aj* v*tradičných*médiách,* tam*však*ale*

zostáva* jednosmerná* (značka* >* zákazník).* V*sociálnych* médiách* je* obojsmerná,* * komunikácia*

a*komunita*sú*totiž*kľúčovými*zložkami*celého*marketingu*na*internete.*Ako*už*bolo*povedané,*v*

sociálnych*médiách*je*charakteristické*hodnotenie,*hlasovanie*o*čomkoľvek,*vytváranie*rebríčkov,*

písanie* komentárov* a*komentovanie* komentárov* a*množstvo* podobných* aktivít.* * Tieto**

spotrebiteľské* „aktivity“* na* internete* * môže* firma* využiť* vo* svoj* prospech,* dokonca* sa* dá*

s*určitosťou*povedať,*že*budúcnosť*marketingu*je*programovo*smerovaná*na*sociálne*médiá.**Dave*
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Evans* dokonca* tvrdí,* že* dôvtipní* marketingoví* manažéri* využívajú* sociálne* médiá* a*príležitosti*

trhu*bez*použitia*akejkoľvek*reklamy.*********

Faktom*je,*že*ak*má*byť*dnes*firma*úspešná,*nemôže*obísť*vo*svojej*marketingovej*stratégii*

sociálne* médiá* ,* ba* pri* niektorých* segmentoch* trhu* budú* dokonca* hrať* práve* sociálne* médiá*

najdôležitejšiu*úlohu.***Pod*sociálnymi*médiami*však*netreba*rozumieť*iba*sociálne*siete,*hoci*sa*aj*

v*odbornej* literatúre* oba* pojmy* niekedy* používajú* ako* synonymá.* * * Je* to* samozrejme* chyba,*

pretože*pod*sociálne*médiá*môžeme*pokojne*zaradiť*aj*webové*stránky*alebo*dokonca*aj*eWshopy*–*

samozrejme* za* predpokladu,* že* čiastočne* využívajú* aj* atribúty* komunitnej* či* sociálnej*

komunikácie.* *Čo*pod*tým*rozumieť?* *Sociálnymi*atribútmi*disponujú* jednak*diskusné* fóra*alebo*

blogy,*zároveň*však*takto*možno*chápať*prepojenie*na*You*Tube*kanál*alebo*profil*na*Facebooku.*

K*tomu*ešte*možno*pripočítať*prvky*uľahčujúce*nákup*alebo*k*nákupu*motivujúce.* * *Spotrebitelia*

stále* viac* využívajú* stránky* venované* porovnávaniu* tovarov,* kde* hľadajú* informácie* nielen*

o*cenách,*ale*aj*o*kvalite*internetových*obchodov*(dôveryhodnosť,*osobná*skúsenosť*ľudí).**Hlavne*

sa* však* obracajú* na* svojich* známych,* priateľov,* komunity.* Chodia* si* po* informácie* na* sociálne*

médiá.* * K*rozširovaniu* povedomia* o*kvalite* eWshopu* a*jeho* produktoch* pomáhajú* rovnako* rôzne*

systémy*na*strane*eWshopov:*môže* to*byť*napr* funkcia*odporučiť( známemu,*komentáre( (väčšinou*

pre*prihlásených*zákazníkov),*hodnotenie(tovaru(a(dodávateľa* (rýchlosť*dodávky,*reklama*a*pod.)*

ale* aj* vytváranie* siete( fanúšikov( e]shopu,* resp.* konkrétneho* produktu* a*prepojenia* napríklad*

s*Facebookom.**********

*

Typy!sociálnych!médií!!

Akékoľvek* pokusy* o*exaktnú* kategorizáciu* sociálnych* médií* sú* dopredu* odsúdené* na*

neúspech,* * * pretože* množstvo* funkcií* a*služieb* sa* v*nich* * prekrýva.* * Z*pohľadu* marketingových*

stratégií*a*zamerania*však*takéto*delenie*predsa*len*má*význam.***

Podľa*zamerania*sa*teda*sociálne*médiá*delia*na:*

• Sociálne!siete*–*blogy,*video,*audio,*fotografie,*chaty,*diskusie*a*pod.**

• Business!siete*–*pre*prepojenie*podnikateľov*zo*sveta*biznisu*a*to*najmä*z*vyššieho*a*top*

managementu*

• Sociálne! záložkovacie! systémy:* * zdieľanie* informácií,* * najmä* článkov,* formou* verejných*

záložiek***
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• Stránky! s!hlasovaním! o!kvalite! obsahu:! ! vďaka* hlasovaniu! sa* vytvára* hierarchia,* ktorá*

kvalitu*posúva*smerom*hore**

• Správy:* *weby,*kde*sú*zobrazované*správy*a*užívatelia*môžu*obsah*nielen*zdieľať,*ale*tiež**

pridávať*komentár**

*

Okrem* toho*môžeme*sociálne*média*deliť*podľa*marketingovej* stratégie* a*taktiky.* * Je*o*niečo*

prehľadnejšie* a* podľa* tohto* členenia* sa* taktiež* najčastejšie* realizujú* výskumy* využívania*

sociálnych*médií:*

• Sociálne!siete*(Facebook,**MySpace,*LinkedIn)**

• Blogy.!Videoblogy,!mikroblogy*(Twitter)*

• Diskusné!fóra,!Q&A!portály*(Yahoo!,*Answers)*

• Wikis!(Wikipedia,*Google*Knol)*

• Sociálne!záložkovacie!systémy*(Digg,*Delicious,*Jagg)*

• Zdieľané!multimédiá*(You*Tube,*Flickr)*

• Virtuálne!svety*(Second*Life,*The*Sims)******

*

Pozornosť* teraz* sústredíme* na* sociálne* siete,* * ktoré* predstavujú* pre* marketing* súčasnosti*

obrovskú*výzvu*–*avšak*rovnako*tak*,* *najmä*pri*ignorovaní*ich*potenciálu*–*ohrozenie.* *A*pritom*

„vstúpiť“* do* sveta* sociálnych* sietí* a*využiť* ich* vo* svoj* prospech* nie* je* pre* značky* ani* finančne*

nákladné*(vlastne*je*to*takmer*bez*nákladov)*ani*technologicky*či*„intelektuálne“*náročné.**Chce*to*

len* načúvať* túžbam* a*potrebám* komunity* (a* spodná* vlna* o*nich* na* sociálnych* sieťach* diskutuje*

celkom* verejne* a*nahlas),* * snažiť* sa* jej* * porozumieť,* * zapojiť* ju* do* budovania* vlastnej* značky*

a*vytvoriť*si*s*ňou*trvalejší*vzťah*založený*na*dôvere.**********
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*

Digg.com! –! jeden! z!najprestížnejších! sociálnych! záložkových! systémov,! ! obľúbené! miesto! zdieľania! článkov! a!príbehov!

z!rôznych!oblastí!s!možnosťou!hlasovania!!!!

*

Marketing!na!sociálnych!sieťach!!

Sociálne*siete*môžeme*charakterizovať*ako*miesta,*kde*sa*virtuálne*stretávajú*ľudia,*aby*si*

vytvárali*okruh*svojich*priateľov,*prípadne*sa*pripojili*k*nejakej*komunite*so*spoločnými*záujmami.**

Existuje* niekoľko* typov* sociálnych* sietí.* * Najpopulárnejšie* sú* tzv.* osobné,* z*ktorých*

najvýznamnejšou* je* Facebook* (www.facebook.com)*Hoci* pôvodne* vznikol* ako* komunitný* systém*pre*

študentov*Harvardu,* * čoskoro* prerástol* primárny* zámer* a* stal* sa* najväčšou* sociálnou* sieťou* na*

svete.**Ďalšou*významnou*sieťou*je*napr.*MySpace*(www.myspace.com),*ktorá*takisto*vznikla*ako*čisto*

študentská*záležitosť,*aby*sa*rokmi*transformovala*do*najväčšej*zábavnej*siete*sveta*(na*ktorej*má*

svoj*profil*napr.*väčšina*svetových*hudobných*skupín*a*interpretov).***

Ďalší* typ* sociálnych* sietí* tvoria* siete* profesijné.* Najväčšou* a* * najznámejšou* z*nich* je*

LinkedIn.* * Každý* z*užívateľov* tu* má* svoj* pracovný* profil* a* množstvo* firiem* si* vyberá* svojich*

manažérov* alebo* konzultantov* práve* vďaka* tejto* sieti.* * LinkedIn* nie* je* vyhranená* pre* niektorý*

z*konkrétnych* profesijných* segmentov,* takže* bolo* len* otázkou* času,* * kedy* začnú* vznikať*

špecializované*siete*(napr.*sermo.com*pre*lekárov).***

Najdôležitejším*prvkom,*který*nás*zaujíma*v*rámci*sociálnych*sietí*je*možnosť*obojstrannej*

komunikácie.**Komunikácia*so*spotrebiteľmi*tu*teda*prebieha*priamo.**Na*jednej*strane*môže*firma*

reagovať* na* rôzne* otázky,* pripomienky,* sťažnosti* a* pod.,* na* druhej* strane* * však* sama* svojou*
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aktivitou* generuje* spotrebiteľské* reakcie.* * * Takáto* forma* kontaktu* prináša* skvelé*možnosti* pre*

marketing:**manažéri*majú*možnosť*vidieť*svoju*„značku“*očami*cieľovej*skupiny.**To*im*umožňuje**

lepšie* chápať* spotrebiteľské* očakávania* a* potreby* a* tým* pádom* získať* aj* šancu* prispôsobovať*

produkt*či*služby*týmto*potrebám.***

!

Prečo!je!dnes!Inbound!Marketing!na!ťahu?!

Do*pomyselnej* encyklopédie*marketingovej*komunikácie* relatívne*nedávno*pribudol*nový*

pojem:* * inbound* marketing* (smerujúci* dovnútra,* prichádzajúci).* * Ako* to* už* býva* zvykom* pri*

„doslovnom“* prekladaní* z*anglického* jazyka,* vznikajú* často* nepresné* „patvary“,* takže* si* radšej*

pomôžeme* rozšírenou* interpretáciou* pojmu:* Inbound* marketing* je* marketingová* pull( stratégia,(

ktorej* úlohou* je* vytvárať* komunikáciu* s*potenciálom* jej* vyhľadávania,* nájdenia* a* zaujatia*

cieľového*spotrebiteľa.**Inak*povedané,*„inbound(komunikácia(sa(netlačí(smerom(von,(ale(vytvára(si(

svoje(vlastné(pôsobisko,(ktoré(si(spotrebiteľ(sám(vyhľadá(a(vstúpi(doň.*(Scott,*D.,*s.*136)****

Samozrejme,**že*množstvo*firiem*dodnes*veľmi*neverí*na*účinnosť*tohoto*typu**marketingu*

a* pýta* sa,* či* sa* dnes* v*prostredí* sociálnych* médií* pohybuje* naozaj* relevantná* spotrebiteľská*

komunita.* * A* či* je* povedzme* v*silách* Facebooku* robiť* reálne* *marketingové* „výsledky“* a* či* skôr*

nejde* iba* o* podporné* zvyšovanie* povedomia* o* tej,* ktorej* značke.* * Ak*máme* hovoriť* o* súčasnej*

situácii*na*Slovensku,*dostaneme*sa*k*zaujímavým*údajom.**Podľa*štúdie,**nazvanej*Sociálne*médiá*

na*Slovensku,*ktorú*v*roku*2012*publikoval*Inštitút*pre*verejné*otázky*v*rámci*projektu*Slovensko*

a* sociálne*siete*na* internete:* * „Empirické(údaje(o( celkovom(využívaní( sociálnych( sietí(na(Slovensku(

naznačujú,( že( tak( ako( v(iných( vyspelých( krajinách( aj( u( nás( ide( o( pomerne( významný( spoločenský(

fenomén.( V( populácii( nad( 14( rokov( využíva( sociálne( siete( na( internete( až( 54( %( opýtaných.( Inými(

slovami,((reálny(kontakt(či(skúsenosť((s(nimi(má(už(každý(druhý(človek(na(Slovensku.(Na(druhej(strane,(

sociálne(siete(nevyužíva(celkovo(46(%(obyvateľstva.(Štvrtinu(populácie(tvoria(tí,ktorí(ich(síce(poznajú,(

ale(zatiaľ(nevyužívajú(a(ďalšiu(pätinu(tí,(ktorí( ich(vôbec(nepoznajú,( resp.(nevedia,(o(čo( ide.“* (Štúdia*

Sociálne* siete* na* Slovensku* [online].* Dostupné* na:**

http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/Socialne_siete_SR.pdf)*Dôležité*je,*že*pomerne*

velké* percento* užívateľov* * predstavujú* práve* ľudia* z*podnikateľskej* sféry,* * živnostníci* či* ženy*

v*domácnosti.* * Práve*z*tejto*kategórie*pravidelných*užívateľov* sociálnych* sietí* sa* zrodil*nový* typ*

moderného* spotrebiteľa,* tzv.* „prosumer“.* Názov* vznikol* kombináciou* slov* professional* (pro)* a*

consumer*(summer)*–*ide*skrátka*o*tzv.*profesionálního*spotrebiteľa.*Je*to*technologicky*gramotný*

konzument,* ktorý*využíva*výdobytky* informačních* technológií* * okrem* iného*aj*preto,* aby* si* sám*
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v*rámci* svojich* nákupných* rozhodnutí* sám* vyhľadával* dôležitý* obsah,* referencie* a* prípadne*

vstupoval*do*priamem*kontaktu*so*svetom*výrobcov*a*značiek.***

Medzi* základné* výhody* inbound* marketingu* teda* patrí* * jeho* prirodzenosť* a* autenticita,*

kedže* spotrebiteľovi* nie* je* nič* vnucované* –* cestu* za* produktmi* a* službami* si* napríklad* v*rámci*

fulltextového*vyhľadávania*realizujú*sami.** *Druhou,*nemenej*dôležitou*výhodou*sú*nízke*náklady*

(odpadá*napríklad*nákladné*kupovanie*mediálního*priestoru)*a*do*tretice*je*to*omnoho*presnejšie*

a*účinnejšie*oslovovanie*cieľovej*skupiny.****Pre*názornejšiu*ukážku*účinnosti*inbound*marketingu*

sme*vybrali*tri*príklady*z*praxe.**

*

Príklad!č.!1!–!Dospelí!hráči!Lega!

Známy* (šiesty*najväčší* celosvetový)* * výrobca*hračiek* * LEGO*Group*v*čase*poklesu*predaja*

začal* investovať* prostriedky* do* typu* stavebníc,* ktoré* nie* sú* primárne* určené* detskému*

spotrebiteľovi.* * Marketingoví* pracovníci* firmy* práve* vďaka* sociálnym* sieťam* zistili,* že*

nezanedbateľnú* spotrebiteľskú* základňu* tvorí* komunita* zvaná* AFOL* (Adult* Funs* of* Lego)* teda*

dospelí* fanúšikovia*Lega.* * Práve*oni* si* vytvorili* aktívnu*komunitu*LUGNET,* kde* si* ľudia* z*celého*

sveta,* spojení* vášňou* pre* tento* typ* zábavy,* * vymieňajú* svoje* „staviteľské“* skúsenosti,* nápady,*

zážitky,*odporúčania*apod.* * „Ako*alternatívu*Lego(vytvorilo*program*nazvaný*Lego*Ambassadors,*

ktorý*má*dva* cieľe:* vytvára* vzťahy* s*najviac* oduševnenými*dospelými* fanúšikmi*Lega* a* zároveň*

pomáha* zistiť,* čo* sa* deje* vo* svete* AFOL,* ktorý* tvorí* vysoké* číslo* zaregistrovaných* členov.* Lego*

Ambassadors*získavajú*informácie*o*práve*vyrobených*produktoch*priamo*z*firmy*a*informácie*o*

nich* potom* šíria* v*rámci* svojich* osobných* sietí* osobne,* alebo* online.* Lego* Ambasadors* majú*

absolútnu* zodpovednosť* načúvať* ďalším* AFOL* ,* vytvárať* konsenzus* a* tlmočiť* ich* požadavky*

společnosti* Lego“.* (Li,* Ch.,* Bernoff,* J.,* * s.155)* Toto* je* priam* učebnicové* vysvetlenie* slovíčka*

„inbound“.* * Firma* Lego* sa* otvorila* a* „vpustila“* aktívnu* komunitu* svojin* zákazníkov* priamo* do*

svojho* sveta.* * Spomínaní* „ambasádori“* dnes*pomáhajú* firme*pri* vývoji* nových*produktov,* * sami*

prichádzajú* s*konkrétnymi*nápadmi*na*nové* typy*modelov* –* začo* ich* firma*odmeňuje.* *Nie* však*

finančne,*ale*v*naturáliích,*konkrétne*W*stavebnicami.*********

*
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!

Chiu!Keung,!!jeden!z!Lego!amabasádorov,!ktorých!našla!firma!na!sociálnej!sieti!!!

Zdroj:!www.djibnet.com!

!

Príklad!č!2.!!!Ako!premeniť!mobil!na!prášok!

Zatiaľčo*prvý*príklad*ukázal*schopnosť*marketingových*manažérov*podchytiť*na*sociálnych*

sieťach*spodnú*vlnu,* resp.*prosummerov,*druhý*príklad* je*ukážkou*efektívnosti* * tzv.* * vírusového*

marketingu.* * George* Wright,* marketingový* riaditeľ* firmy* Blendtec,* * * vyrábajúcej* okrem* iného*

kuchynské*mixéry,*dostal*jedného*dňa*neobvyklý*nápad.***Keď*videl,**akými*rôznymi*skúškami*musí*

vo*výrobných*halách*prejsť* taký*mixér,*aby*sa*ukázala* jeho*výkonnosť* (v* tomto*prípade*mixoval*

drevené*hranoly)*povedal*si,*že*by*toto*isté*mohli*vidieť*na*vlastné*oči*aj*spotrebitelia.*A*nakrútil*

(treba* povedať* že* za* minimálne* náklady,* cena* jedného* „spotu“* nepresiahla* 10* dolárov)* )* sériu*

virálnych*videí,* na*ktorých,* oblečený*v*bielom*plášti* a* s*ochrannými*okuliarmi,* hádzal*do*mixéru*

Blendtec*napríklad*aj*Apple* IPhone,* *hokejové*puky*či* tenisky.* * Sám*netušil,* akú* lavínu* tým* jeho*

svojská*kampaň*s*názvom*„Will* it*Blend?“* ,* spustí.* *Videá* totiž*pôvodne* „viseli“* iba*na*webových*

stránkach* firmy.* * Svojím* bizarným* obsahom* však* natoľko* zaujali* spodnú* vlnu,* že* najprv* * ich*

prevzala*stránka*Digg.com*a*odtiaľ**veľmi*rýchlo*putovali*na*You*Tube,*kde*sa*v*rekordne*krátkom*

čase* stali* doslova* „hitom“.* * Od* roku* 2007* do* októbra* 2012* evidujeme* na* stránke* You* Tube*

11*352*913*„pozretí“*jedného*konkrétneho*videa,**pričom*takmer*polovica*tohoto*čísla*pripadá*na*

prvý*týždeň*zverejnenia.***
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*

George!Wright!a!vírusový!marketing!značky!Blendtec!na!You!Tube!a!ukážka,!ako!sa!iPhone!behom!necelej!minúty!zmení!na!

ISmoke.!!

Zdroj:*www.youtube.com**

*

Skúsme* si* celý* príbeh* premietnuť* do* sveta* outbound*marketingu.* * Firma* Blendtec,* ktorá*

patrí*mimochodom*v*segmente*kuchynských*mixérov*k*najdrahším*značkám,**by*za*iných*okolností*

pravdepodobne*vsadila*na*klasickú*kampaň*s*použitím*nadliniek*aj*podliniek,* *možno*by*nechala*

nakrútiť* sériu* nákladných* televíznych* spotov,* vysielaných* v*drahých* vysíelacích* časoch.* * George*

Wright* „investoval“* do* svojej* kampane* iba* svoj* herecký* výkon* a* doslova* niekoľko* dolárov,*

použitých* na* technické* zabezpečenie* videa.* * O* všetko* ostatné* sa* zadarmo* postarali* príslušníci*

spodnej*vlny,*ktorí*virálne*videá*začali*šíriť*prostredníctvom*sociálnych*médií*sami*od*seba.* *Ako*

formu*ocenenia*netradičného*nápadu*a*akejsi*až*detinskej*radosti*z*toho,*že*niekto*hádže*do*mixéra*

IPhone,* který* sa* po* necelej* minúte* zmení* na* prášok.* * Celý* príbeh* má* ešte* veľmi* zaujímavé* a*

z*hľadiska*marketingu* priam* ideálne* pokračovanie.* Keďže* sa* na* You*Tube* stala* kampaň* „Will* it*

Blend?“*naozaj*hitom,* * firme*Blendtec*sa*začali*ozývať*rôzne* iné*značky*s*ponukou,*či*by*nechcel*

v*ďalších* virálnych* videách* „rozmašírovať“* aj* ich* produkty.* * Vznikol* tak* zaujímavý,* možno*

bezprecedentný*coWbranding,**za*který*ešte*firma*Blendtec*získala*neočakávané*peniaze*navyše.*******

**

Príklad!č.!3!!Horiaci!notebook!z!Osaky!

Tretí* príklad* je* akýmsi* odporučením* výhodnosti* firemných* blogov* a* zároveň* svedectvom*

dobre* zvládnutej* krízovej* komunikácie.* * Firma* Dell,* celosvetovo* známa* okrem* iného* výrobou*

notebookov,* * sa*pokúsila*zareagovať*na*vlnu* inbound*marketingu*aj* spustením* firemních*blogov.*

Komunikácia*so*spotrebiteľmi*sa*rozbehla*na*plné*obrátky.**Zákazníci*ocenili,*že*firma*s*nimi*začala*

komunikovať* priamo,* ale* mnohí* z*nich* využili* túto* šancu* najmä* preto,* aby* vyslovili* svoju*

nespokojnosť* s*chybnými* či* „haprujúcimi“*produktmi.* *To,* že* sa*ku*kritickým*príspevkom*mohol*
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dotať*vlastne*každý*návštěvník*blogov,*sa*samozrejme*ukázalo*jako*dvojsečná*zbraň.**Išlo*len*o*to,**

ako* sa* firma* postaví* k*sťažnostiam* a* ako* „zastaví“* vlnu* nespokojných* zákazníkov,* ktorá* mohla*

doslova*lavínovým*spôsobom*položiť*dobré*meno*firmy*na*kolená.*Na*firemnom*blogu*začala*čulá*

obojstranná* komunikácia* –* a* spoločnosť*Dell* dokonca* zverejnila* aj* prípad*horiaceho*notebooku,*

který*sa*samovoľne*vznietil*na*konferencii*v*Osake.**Keby*chcela*spoločnosť*záležitost*zamiesť*pod*

koberec* –* spodná* vlna* by* aj* tak* tento* incident* okamžite* „vyniesla“* na* svetlo,* pretože* fotografia*

horiaceho*notebooku*už*medzičasom*začala*putovať*pavučinou*rôznych*uživatelských*fór.**Miesto*

toho* blogger* spopločnosti* Dell* okamžite* zverejnil,* že* zákazníkovi* notebook* samozrejme* hneď*

vymenili* za*nový*a*okrem* toho*doplnil,* že*pravdepodobnou*príčinou*požiaru*bola* chybná* lítiová*

batéria* a* že* zamestnanci* firmy* urobia* všetko* preto,* aby* chybujúci* článok* prešiel* dôkladnou*

analýzou*a*vyvodili*do*budúcnosti*prísne*opatrenia.**Horiaci*notebook*sa*sice*na*jednej*strane*stal*

na* stý* čas* „hitom“* sociálnych* sietí,* ale* práve* dobre* zvládnutá* krízová* komunikácia* (jej* prvým*

„prikázáním“* je* okamžite* reagovať,* kým* sa* z*problému* stane* nabaľujúca* sa* fáma* obludných*

rozmerov)* v*konečnom* dôsledku* značku* nepoškodila.* Naopak,* ukázala* ju* v*dobrom* svetle,* ako*

firmu,*ktorá* sa*nebojí* otvorene*priznať*k*zlyhaniu*a* zároveň* * vzniknutý*problém*okamžite* riešiť*

priamou*komunikáciou*so*spotrebiteľom.***

*

*

Kauza! „horiaceho! notebooku! z!Osaky“! onedlho! rozpútala! zábavu! na! sociálnych! sieťach,! ! kde! kolovali! fotografie! ďalších,!

zvyčajne!imitovaných!„samovznietení“!notebookov…!

Zdroj:*fisherwy.blogspot.sk**

Záver!

Masový*rozvoj* internetu*priniesol*na*prelome*storočí*a*milénií*významné*zmeny*nielen*do*

oblasti*medziľudskej*komunikácie,**ale*poznačil*charakter*takmer*všetkých*oblastí*ľudskej*činnosti.**

Existencia* tohoto*média* zároveň* „stvorila“* nový* typ* spotrebiteľa,* * vyzbrojeného* technologickou*

gramotnosťou,* vďaka* ktorej* je* dnes* schopný* manažovať* si* explóziu* informácií* podľa* vlastných*
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potrieb* a* predstáv.* * Ak* bol* spotrebiteľ* pred* vznikom* tohto* média* v*područí* klasických*

marketingových*nástrojov* (fungujúcich* iba* jednosmerne,* * teda*od*značky* smerom*k*nemu),*dnes*

má*na*výber*z*viacerých*možností.**Musíme*predpokladať,*že*keď*niečo*potrebuje*a*rozhodne*sa*to*

hľadať,*najskôr*siahne*po*online*vyhľadávači,*alebo*sa*obráti*po*referencie*na*priateľov*na*sociálnej*

sieti.**Už*tu*je*začiatok*práce*marketérov**W**nezanedbať*optimalizácie*pre*vyhľadávače*(SEO),*aby*

sa* odkaz* na* stránku* ich* firmy* objavil* na* popredných*pozíciách.*Dôležité* je* však* najmä*pochopiť*

fenomén* tzv.* spodnej* vlny,* teda* psychológiu* a* nákupné* preferencie* novodobých* spotrebiteľov,**

prijať*ich*a*dovoliť*im*„vstúpiť“*za*pomyselnú*oponu*spoločností*a*značiek,*načúvať*ich*otázkam*a*

problémom,*komunikovať*s*nimi*či*dokonca*dovoliť*im*podieľať*sa*na*vývoji*nových*produktov*či*

služieb.* *Na*dosiahnutie* cieľov,*ktoré* si* vytyčuje* * inbound*marketing* (teda*byť* ľahko*nájditeľný,**

podľa*možnosti*aj* šírený*a*opakovane*navštevovaný)*využívame*osvedčené* techniky*–*od* tvorby*

ústretového,* zaujímavého* a* nevnucujúceho* sa* obsahu* až* po* * SEO* a* celý* rad* inbound*médií,* od*

webových*stránok*cez*blogy*a*vírusový*marketing*až*po*širokú*škálu*sociálnych*médií,*na*čele*so*

sociálními*sieťami.* *Zároveň*treba*povedať,* *že*vznik*inbound*marketingu*automaticky*neprináša*

zánik*klasických*metód*a*nástrojov*marketingovej*komunikácie.*Ak*platí,***že*cieľom*každého*typu*

marketingu*je*byť*čo*najbližšie*k*vlastnej*cieľovej*skupine*a*konkrétnemu*zákazníkovi,* *je*logické,**

že*online*svet*(a* teda*svet* inbound*marketingu)*zatiaľ*priťahuje*a*aktivizuje*z*celkovej*populácie*

iba*určité**typové*skupiny,*hoci*ich*počet*rastie*exponenciálne.***

Celkom*na*záver*jeden*postreh*z*každodenného*praktického*života*vo*sfére*marketingu**na*

Slovensku.* * Ľudia* z*reklamnej* praxe,* ktorí* sa* o* svoje* skúsenosti* delia* napríklad* v*profesijnom*

printovom*médiu*Stratégie,*prípadne*na*Facebooku,*Twitteri*či*privátnych*blogoch,*často*vyslovujú*

názor,**ako*pomaly*a*s*neochotou*zatiaľ*reaguje*väčšina*slovenských*spoločností,*firiem*či*značiek**

na* pokusy* pracovníkov* reklamných* agentúr* „zasvätiť* ich“* do* témy* sociálnych* sietí* či* inbound*

marketingu.* *Akoby*u*nás* stále*panoval*názor,*ktorý* tak* radikálne* (na* svoju*dobu*však*pomerne*

opodstatnene)* * deklarovala* väčšina* * marketingových* príručiek* zo* začiatku* * 90.* rokov*minulého*

storočia,* podľa* ktorého* značka,* ktorú* nevidieť* v*televízii* a* v*outdoore,* vlastne* nejestvuje.* * Táto*

téma* by* si* iste* vyžiadala* hlbší* výskum,* * preto* svoje* predchádzajúce* tvrdenia* tentokrát* oprieme*

pars*pro*toto*iba*o*úvahu*Mariána*Timorackého,**riaditeľa*marketingovej*poradenskej*spoločnosti*

United* Consultants* a* popredného* marketingového,* reklamného* a* mediálneho* analytika,* ktorú*

zverejnil* na* svojom*blogu,* na*portáli* Stratégie* sk.* * „Keď* si* pozriete* facebookové* stránky*väčšiny*

firiem* na* Slovensku* (no* týka* sa* to* aj* mnohých* veľkých,* nadnárodných* korporácií),* tak* svojím*

fanúšikom*a*návštevníkom*umožňujú* iba* lajkovať*a*komentovať*obsah,*ktorý* firma*sama*vytvorí,*

alebo*napísať* správu,* ktorú*nik,* okrem*administrátora*danej* firmy,* nevidí.*Návštevník* či* fanúšik*
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značky* tak* nemá* možnosť* na* nástenku* firmy* napísať* z* vlastnej* vôle* nič.* Nič!** Interaktívne,*

konverzačné* prostredie* sociálnej* siete* tak* mnohé* firmy* downgradeovali* na* primitívny,*

jednosmerný* tok* komunikácie,* založený* na* vysielateľovi* a*prijímateľovi.* Je* to* pre* ne* len* taká*

trošku*viac* funny* televízia* s*tínejdžerským*zameraním.*Svedčia*o*tom*zdôvodnenia*existencie* ich*

oficiálnych* facebook*stránok:*„Prinášame(vám(exkluzívny(obsah(plný( informácií,(noviniek(a(zábavy,(

ktoré(spríjemnia(váš(deň.“*(telekomunikačný*operátor*č.*1),*alebo:*„Vitajte(na(fanúšikovskej(stránke(

...((a(pokojne(nám(tykajte,(sme(tu(pre(vás.“*(telekomunikačný*operátor*č.*2)*(Timoracký*M:*Sociálne*

médiá* v*slepej* uličke* [online].* Dostupné* na:* http://strategie.hnonline.sk/blogy/socialneWmediaWvW

slepejWulicke)(

*

Svoju*úvahu*Timoracký*končí*správne*položenou*otázkou*(a*je*len*ďalšou*otázkou,*či*nájde*

aj*správne*„rozpoloženého“*adresáta):*Telekomunikační*operátori,*ale*aj*mnohé*banky,*obchodné*

reťazce,* či* politické* strany* chcú* mať* obsah,* ktorý* im* visí* na* facebookových* nástenkách,* pod*

kontrolou.*Podľa*mňa*je*to*však*o*nastavení*mysle.*Buď*budeme*sociálne*médiá*považovať*iba*za*

jednu*z*foriem*ATL*komunikácie,* alebo* ich*naozaj*včleníme*do*systému*komplexnej*komunikácie*

a*správy*vzťahov*so*zákazníkmi.“*(((((

(

Akýmsi* zovšeobecňujúcim* konštatováním* na* záver* by* teda* mohlo* byť:* * Skôr* než* firmy,*

spoločnosti* a* značky* začnú* vôbec* aplikovať* metódy* inbound* marketingu,* postavené* na*

„otvorenosti* a* priechodnosti* komunikácie“,* budú* zrejme* musieť* otvoriť* a* spriechodniť* najmä*

spôsob*vlastného*myslenia.**Alebo*ako*hovorí*trochu*expresívnejšie*reklamný*guru*Sergio*Zyman:*

„Zmeňte*sa,*alebo*choďte*od*toho!“*(Zyman,*S.,*s*65)*!

(

!



___*
* 168*

Bibliografia!
HALLIGAN,* * B,* * DHARMESH,* S.* Inbound* Marketing:* Get* Found* Using* Google,* Social* Media* and* Blogs.* John* Wiley* &* Sons* Inc.,* 2009.* ISBN*

0470499311HORŇÁK,* P.* Reklama.* TeoretickoWhistorické* aspekty* reklamy* a*marketingovej* komunikácie.* Zlín:* Radim* Bačuvčík* –* VeRBum.,* 2003.*

ISBN*978W80W904273W3W4*

JANOUCH,*V.*Internetový*marketing.*Brno:*Computer*Press.,*2011.*ISBN*978W80W251W2795W7*

LI,*CH.,*BERNOFF,*J.*Spodná*vlna.*Bratislava:*Easton*Books.,*2010.*ISBN*978W80W8109W137W7**

SCOTT,*D,*M.*The*New*Rule*sof*Marketing*and*PR:*How*to*Use*Social*Media,*Blogs,*New*Releases,*Online*Video,*and*Viral*marketing*to*Reach*Buyers*

Directly.**John*Wiley*&*Sons*Inc.,*2011.*ISBN*0470547812***

ZYMAN,*S.*Konec*reklamy,*jak*jsme*ji*dosud*znali.*Praha:*Management*Press.,*2006.*ISBN*80W7261W107W0*

*

Internetové!zdroje!
Štúdia*Sociálne*siete*na*Slovensku*[online].*Dostupné*na:**http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/Socialne_siete_SR.pdf*

Timoracký,*M:*Sociálne*médiá*v*slepej*uličke*[online].*In*Strategie.sk**Dostupné*na:**

http://strategie.hnonline.sk/blogy/socialneWmediaWvWslepejWulicke********



___*
* 169*

(



___*
* 170*

Marketingový-mix-a--InLstore&komunikácia&slovenských&

kníhkupectiev!
Mgr.(Alena(Popovičová(

*

Abstrakt!!

Knižný*trh*na*Slovensku*neustále*rastie.*Je*to*trend*nielen*vydavateľstiev*kníh,*ale*aj*kníhkupectiev.*

Silná* konkurencia* je* predovšetkým*medzi* veľkými* sieťovými* kníhkupectvami,* ktoré* okrem*kníh*

ponúkajú* aj* ďalšie* benefity* pre* zákazníkov* a** možnosť* ako* tráviť* voľný* čas.* Cesta* knihy* do*

nákupného* košíka* spotrebiteľa* je* proces,* ktorý* vyžaduje* uplatnenie* niekoľkých*marketingových*

nástrojov.* K*najdôležitejším* patrí* inWstore* komunikácia* a*merchandising.* Štúdiu* tvoria* dve*

základné* časti.* V* prvej* si* zhrnieme* základné* teoretické* poznatky,* predovšetkým* z*oblasti*

marketingového*mixu,* inWstore* komunikácie* a*merchandisingu.* V* druhej* sa* na* túto* komunikáciu*

pozrieme*z*hľadiska*praxe*a*ukážeme*si*príklady*z*niektorých*slovenských*kníhkupectiev.**

*

Kľúčové! slová:* kniha,* kníhkupectvá,* book* stores,* * inWstore* komunikácia,* merchandising,*

marketingový*mix*

*

Abstract!

Book*market* in*Slovakia*is*constantly*growing.*It* is*not*trend*only*in*case*of*book*publishing*but*

also* in* case*of*book* stores.*Very* strong* competition* is*mostly*between*big*network*book* stores.*

They*offer*also*another*benefits*for*customers*and*choice*for*spending*their*offWtime.*The*journey*

of*book* to* the*basket* is*process*what*needs*several*marketing* tools.*The*most* important*are* inW

store*communication*and*merchandising.*This*study*has*two*key*parts.*The*first*one* is*resuming*

basic* teoretical* knowledges* mostly* from* area* od* marketing* mix,* inWstore* communication* and*

merchandising.*In*the*second*one*part*we*show*this*kind*of*communication*from*practice*point*of*

view*and*we*will*demonstrate*some*exmaples*from*slovak*book*stores.*

*

Key!words:*book,*book*stores,*inWstore*communication,*merchandising,*marketing*mix*
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Úvod!
*

Knihy* už* niekoľko* storočí* robia* spoločnosť* všetkým* ľuďom* na* svete,* bez* rozdielu* veku,*

pohlavia*či*politickej*príslušnosti.*Medzičasom*je*možné*čítať*knihu*nielen*v*tlačenej*podobe,*ale*aj*

v*elektronickej,* prípadne* si* ju* vypočuť* ako* audioknihu.*Máme* obrovskú*možnosť* výberu* žánrov*

a*tiež* to,* či* budeme* čítať* v*origináli* alebo* v* preklade.* Okrem* iného* sa* naše* možnosti* rozšírili*

o*voľbu,*kde*si*knihu*kúpime*a*ako*chceme* ten*čas*pri*nákupe* tráviť.*Kníhkupectvo*už*nie* je* len*

priestor* kde* postojíme* pár*minút* a*zaplatíme,* ale* postupne* sa* stáva*miestom,* kde* trávime* svoj*

voľný*čas,*niekedy*aj*hodiny.*Aj*preto*v*tomto*segmente*vzniká*veľká*konkurencia,*presadzujú*sa*

najmä*veľké,*sieťové*kníhkupectvá,*ktoré*okrem*širokej*ponuky*knižných*titulov*poskytujú*aj*niečo*

navyše,* napríklad* posedenie* v*príjemnom* prostredí,* kaviareň,* detský* kútik,* klubové* výhody*

a*doplnkový*program.*V*súčasnosti,*minimálne*v*Bratislave,*existuje*niekoľko*sieťových*a*navzájom*

konkurenčných*kníhkupectiev,*ktoré*okrem*štandardnej*ponuky*poskytujú*aj*spomínané*benefity.**

Ešte*predtým*ako*sa*kniha*dostáva*na*pulty*kníhkupectiev,*čaká*ju*dlhý*proces,*ktorý*musí*

absolvovať.*Súčasťou*procesu*je*aj*práca*marketingových*odborníkov,*grafikov*a*vydavateľov,*aby*

kniha,*konečný*produkt*celého*úsilia,*dorazila*k*svojmu*čitateľovi*v*optimálnej*podobe.*S*prípravou*

knihy*úzko*súvisí*z*marketingového*pohľadu*aj*segmentácia*trhu*a*marketingový*mix,*ako*základná*

mustra,* od* ktorej* sa* všetko* odvíja.* Neskôr,* keď* už* kniha* dorazí* do* kníhkupectva,* nastáva*

z*marketingového* pohľadu* druhá* dôležitá* súčasť* celého* procesu* a*tou* je* inWstore* komunikácia*

a*merchandising,* ktoré* zásadným* spôsobom* ovplyvňujú* rozhodovanie* nakupujúcich.* AJ* týmto*

dvom*zložkám*sa*budeme*v*štúdii*venovať.**

!

Segmentácia!trhu!

*

Keď* chceme* hovoriť* o*marketingových* možnostiach* a*potenciáli,* nemožno* obísť* tému*

segmentácie* trhu* a*cieľových* skupín.* Trh* totiž* nemôže* byť* vnímaný* ako* jednotvárna* masa,* na*

ktorú* sa* dajú* uplatniť* všeobecné* pravidlá.* Omnoho* väčší* efekt* má* preto* jeho* segmentácia*

a*následné* vyčlenenie*našich* cieľových* skupín.*Aby* sme*boli* celkom*presní,* segmentácia*nemusí*

byť*všeobecne*platná*a*potrebná,*napríklad*v*prípade*predmetov*dennej* spotreby*ako*potraviny.*

Všade*inde*sa*však*segmentáciu*musíme*brať*v*úvahu*a*inak*to*nie*je*ani*v*prípade*knižného*trhu.*

Existuje* viacero* kníh,* ktoré* sú* určené* pre* jeden* konkrétny* segment,* okruh* čitateľov,* napríklad*
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literatúra*určená*deťom,* *knihy*zaoberajúce* sa*umením,* slovníky,*príručky*a*pod...Každá* skupina*

zároveň* predstavuje* okruh* existujúcich* a*tiež* potenciálnych* zákazníkov* s*rovnakými* potrebami.*

V*prípade* viacerých* odvetví,* ako* napríklad* automobilový* priemysel* či* oblečenie* sa* skupiny**

segmentujú*a*identifikujú*pomerne*ľahko*a*prirodzene,*predovšetkým*podľa*životnej*úrovne,*veku*

či*hodnôt.*Je*potrebné*si*uvedomiť,*že*segmentácia*nie*je*prvok,*ktorý*musí*firma*umelo*vytvárať*

alebo*v* rámci* toho* investovať* finančné*prostriedky.* Cieľové* skupiny* existujú*prirodzene,* úlohou*

firmy* je* objaviť,* identifikovať* * a*skúmať* cieľové* skupiny* vhodné* pre* produkt* a*poskytnúť* čo*

najlepšiu*ponuku.*Britský*marketingový*konzultant*a*autor*Patrick*Forsyth*charakterizuje*segment*

takto:*

• homogénny(–*všetci*spotrebitelia*v*danom*segmente*majú*rovnaké*potreby*

• žiaduci,( vhodný* –* je* to* dostatočne* veľká* skupina,* aby* sme* vytvorili* adekvátnu* príležitosť*

v*súlade*s*cieľmi*firmy*a*jej*produktom*

• dosiahnuteľný*–*segment*musí*byť*efektívne*časovo*aj*finančne*dosiahnuteľný*

• merateľný* –* potenciál* musí* byť* merateľný* kvantitatívne* i*kvalitatívne* (Forsyth,* P.:*

Marketing(in(publishing)*
(

*

Marketingové!prostredie!a!marketingový!mix!!

**

Aj* v*prípade* knižného* trhu* sa* stavia* na* „posvätných“* prvkoch* marketingovej* kompozície*

„4P“* –* product,* place,* price* a*promotion.* Tieto* prvky* sú* veľmi* dôležité,* no* vyžadujú* si* veľa*

finančných* prostriedkov.* Preto* sa* v*našich* podmienkach* často* realizuje* marketing* knihy* skôr*

intuitívne.*Kvôli*optimalizácii*prostriedkov* i*času*sa*k*tradičným*4P*pridávajú*ďalšie*prvky,*ktoré*

konkrétnejšie* kopírujú* podmienky* a*požiadavky* knižného* trhu.* Marketingový* mix* sa* tak*

transformuje* na* „8P“* –* product,* price,* promotion,* place,* people,* pack,* period* of* time,* profit.*

(Włodarczyk,*J.:*Marketing(vo(vydavateľstve.(Fantázia(alebo(skutočnosť?)*

• Product* (výrobok)* W* produktom* vydavateľstva* je* kniha.* Ako* každý* výrobok* musí* mať*

atribúty,* ktoré* podliehajú* istým* štandardom.* K*atribútom* samozrejme* patrí* aj* obsah,* vo*

fázy,*kedy*už*produkt*prešiel*spomínaným*gatekeepingom*je* jasné,*že*obsahová*stránka*je*

plne*akceptovateľná*pre*daný*trh*a*dôležitý*je*hlavne*aspekt*úžitku*pre*čitateľa.*S*ohľadom*
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na* tento* fakt* sa* prispôsobujú* ďalšie* atribúty* výrobku* ako* obal,* veľkosť,* kvalita,* cena,*

náklad,*grafická*úprava,*marketing*atď.*

• Price*(cena)*–*cena*je*dôležitým*atribútom,*na*základe*ktorého*sa*často*rozhodujú*zákazníci*

o*kúpe,*najmä*v*prípade,*ak*má*byť*kniha*darčekom*pre*inú*osobu.*V*našej*spoločnosti*stále*

pretrváva* názor,* ktorý* podporujú* aj* samotný* vydavatelia,* že* kniha* by* nemala* byť* veľmi*

drahá*a*priemerná*cena*za*tristostranovú*beletriu*by*mala*byť*okolo*10*eur.*Na*západe*však*

takýto* trend* nepretrváva* a*knihy* sú* považované* za* produkty,* ktoré* si* síce* môže* dovoliť*

takmer* každý,* no* musí* si* uvedomiť,* že* ide* o*istý* druh* investície* a*tomu* zodpovedajú* aj*

vynaložené*finančné*prostriedky.*Z*tohto*pohľadu*je*to*logické*a*pri*porovnaní*cien*u*nás*je*

až* zvláštne,* že* kniha,* ktorá* za* primeraných* podmienok* pretrvá* celý* život* jej* majiteľa*

a*prináša* mu* trvalú* pridanú* hodnotu,* stojí* rovnako* ako* malý* nákup* v*potravinách.*

Rešpektovanie* hodnoty* knihy* a*vynaloženého* úsilia* vydavateľa* je* tiež* povážlivé* pri*

kopírovaní*kníh*a*porušovaní*autorských*práv,*čo*sa*u*nás*stáva*často.*

*

• Promotion* (propagácia)* –* promotion*mix* sa* skladá* z*viacerých* zložiek,* je* len* na* uvážení*

vydavateľa*a*pracovníkov*vydavateľstva,*aké*metódy*sa*aplikujú.*V*našich*podmienkach*sa*

najčastejšie* stretávame* s*tradičnými* komunikačnými* nástrojmi,* ktoré* sú* tvorené*

predovšetkým* inzerciou,* katalógmi,* newslettrom,* krátkym* PR* v*lifestylových* časopisoch,*

prípadne* web* bannermi,* podporou* TV* a*rozhlasových* relácií* o*literatúre,* podporou*

projektov* zameraných* na* literatúru.* Len* zriedka* sa* objavujú* netradičné* a*interaktívne*

formy*propagácie,*ako*napríklad*stále*aktuálny*projekt*Knihobežník*(www.knihobeznik.sk),*teda*

označené* knihy* umiestnené* na* voľne* dostupnom* mieste* po* celom* Slovensku,* napr.* na*

lavičke* v*parku,* prilepené* na* strome,* ukryté* v*obchodných* centrách* atď,* ľudia* ich* na*

základe*mapy*môžu* nájsť,* prečítať* si* a*opäť* umiestniť* na* verejné* priestranstvo* a*označiť*

miesto,*aby*aj*ostaní*čitatelia*mohli*opäť*knihu*nájsť*a*prečítať*si* ju.*Organizátorom*tohto*

projektu*je*internetové*kníhkupectvo*Martinus.sk,*partnermi*zase*viaceré*známe*slovenské*

vydavateľstvá* ako* Ikar,* Slovart,* Tatran,* Slovenský* spisovateľ,* Evitapress* atď.* V*tomto*

kontexte* je* neodmysliteľne* strategicky* dôležitá* aj* miera* účasti* vydavateľského* domu* na*

propagácii*knihy.*Mnoho*vydavateľstiev*totiž*predáva*aj*vlastnú*značku*a*meno*ako*záruku*

istej*obsahovej*kvality,*vyberaného*vkusu*či*typického*žánru.*Vydavateľstvá*sa*prezentujú*aj*

prostredníctvom* majiteľa* či* výkonného* riaditeľa* a*aj* takýmto* spôsobom* budujú* imidž*

a*poznateľnosť* značky.* Nie* vždy* je* tento* spôsob* prezentácie* značky* alebo* zastupujúcej*

persóny*vydavateľstva*prínosom.*
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*

• Place! (miesto)* –* miesto* predaja* je* veľmi* citlivá* záležitosť,* svoju* úlohu* v*tom* čiastočne*

zohrávajú* aj* psychologické* faktory.* Mnoho* zákazníkov* navštevuje* veľké* kníhkupectvá* v*

hypermarketoch,* pretože* predpokladajú* široký* sortiment* a*komplexnejšie* služby.*

Modernejší* zákazníci* radi* nakupujú* v* internetových* kníhkupectvách* z*pohodlia* svojho*

domu,*kde*sú*všetky*dostupné*informácie*po*ruke*a*kniha*im*príde*zabalená*rovno*domov,*

na* druhej* strane* sa* pri* nákupe* stráca* zážitok* z*dotyku* a*vône.* Konzervatívnejší* zákazníci*

uprednostňujú* skôr* menšie* predajne,* ktoré* dobre* poznajú,* predajne,* kde* je* istý* žáner*

literatúry,*alebo*jednoducho*záruka,*že*ktorákoľvek*kniha*bude*kvalitná.*Dôveru*vzbudzujú*

aj* kamenné* predajne* samotných* vydavateľstiev.* Z*marketingového* pohľadu* sú* z*titulu*

agresívnej* komunikácie* a*systému* „všetko* pod* jednou* strechou“* najúspešnejšie*

kníhkupectvá* v*obchodných* domoch,* pretože* pokrývajú* nároky* širokej* cieľovej* skupiny*

a*poskytujú* doplnkové* služby* v*podobe* kaviarne,* pohodlného* sedenia* či* doplnkového*

sortimentu.*Vtedy* je*pre*konkrétne*vydavateľstvo*a*jeho* tituly*určujúce*miesto*v*predajni,*

POS* materiály,* merchendaising,* teda* overené* marketingové* metódy,* ktoré* sú* opäť*

psychologickou*stratégiou*na*zákazníka.*

*

• People*(ľudia)*–*ľudské*zdroje*reprezentujú*v*prípade*marketingu*vydavateľstva*dva*typy,*

už*spomínaní*zákazníci,*na*ktorých*platí*psychologický*marketing,*na*druhej*strane*samotní*

zamestnanci* vydavateľstva,* predovšetkým* pracovníci* marketingu,* ktorí* rozhodujú*

o*konečnej* podobe* knihy* a*komunikácie.* Najmä* v*tradičných* vydavateľstvách*

s*nedostatočne* inovatívnymi* pracovníkmi* prevláda* časom* preverený,* ale* stagnujúci*

marketing,* v*novších,* marketingovo* orientovaných* vydavateľstvách,* sa* podporujú* nové*

komunikačné* formy* a*prostriedky,* ktoré* oslovia* aj* mladých* a*„latentných“* čitateľov,*

nabádajú*k*aktívnej*účasti*doplnkových*promoaktivitách*vydavateľstva.*

*

*

• Pack* (balenie)* –* obal* je* najdôležitejším* komunikačným* a*propagačným* nástrojom* knihy,*

posledná* inštancia,* na* základe* ktorej* sa* zákazník* rozhoduje* o*kúpe.* Knihy* nekupujú* len*

„skúsení*čitatelia“,*ktorí*idú*predovšetkým*po*autorovi,*ale*aj*menej*skúsení*čitatelia*a*ľudia,*

ktorí*napríklad*hľadajú*vhodný*darček*v*podobe*knihy.*Zákazníci*sú*často*ochotní*zaplatiť*

viac,* keď* má* obal* kvalitnú* väzbu,* správnu* veľkosť,* dobré* zalomenie,* pútavú* grafiku*
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a*príťažlivý*headline.*Naopak,*keď*obal*nezaujme*a*nemá*potrebné*atribúty,*zákazník*knihu*

radšej*nekúpi,*aj*keď*je*zaručený*kvalitný*autor*a*obsah.*Obal*knihu*reprezentuje,*dodáva*jej*

pridanú* hodnotu,* vzbudzuje* záujem* a*zvedavosť.* Kniha* sa* dá* okoreniť* aj* svojim* názvom.*

V*našich* podmienkach* vydavatelia* nezvyknú* zasahovať* do* názvu* knihy,* pri* komunikácii*

a*propagácii*však*určite*pomôžu*vhodné*slogany**a*headliny,*či*už*priamo*na*prebale*knihy,*

na* papierovej* záložke* či* páske* okolo* knihy,* kde* sa* informuje* o*jej* úspechoch* a*udelených*

cenách.* Je* samozrejme* mnoho* prvkov* knihy,* ktoré* môžu* v*konečnom* dôsledku* kúpu*

ovplyvniť,* napríklad* kvalita* papiera,* obrázky* a*ich* kvalita,* zalomenie* textu,* dokonca* aj*

hrúbka*knihy.*Všetky*tieto*faktory*by*mal*brať*vydavateľ*v*úvahu*ešte*predtým*ako*finálny*

produkt*W*kniha*uzrie*svetlo*sveta.*

*

• Period! of! time* (čas)* –* súčasťou* vydavateľskej* stratégie* je* aj* správne* načasovanie* tlače*

a*uvedenia* na* trh,* za* ktoré* sú* zodpovední* pracovníci* vydavateľstva* na*jednotlivých*

oddeleniach.* Musia* sa* vzájomne* koordinovať,* aby* marketing* nepredbehol* distribučné*

kanály* a*predaj,* aby* kniha* bola* na* trhu* podľa* aktuálneho* plánu,* ktorý* zahŕňa* aj*

predpokladaný* predaj* na* základe* výsledkov* prieskumu* trhu.* Pri* nedodržaní* týchto*

podmienok*hrozí*neúspech.*

*

*

• Profit! (zisk)* –* základom* každého* úspešného* podnikania* je* zisk.* Pokiaľ* sa* tak* v*prípade*

vydavateľstva* nedeje,* nejaká* zo* zložiek* 8P* nebola* dodržaná,* alebo* celý* obchodný* plán*

stroskotal* na* nedostatočnom* alebo* žiadnom* strategickom,* obchodnom* alebo*

marketingovom* plánovaní.* Ešte* pred* tlačou* knihy* je* potrebné* vytvoriť* kalkuláciu*

zahŕňajúcu* všetky* náklady* na* prieskum,* marketing* a*distribúciu,* teda* zložky,* ktoré*

pokrývajú*veľkú*časť*nákladov.*

*

Podľa*Forsytha*(Forsyth,*P.:*Marketing(in(publishing.*)*vyjadruje*marketingový*mix*ponuku*

spoločnosti* smerom* k*trhu* a*pozostáva* z*3* základných* elementov,* 3P* (V*niektorých* prípadoch*

uvádza*ako*ďalšie*P*aj*Place):*

• Product*range*(portfólio)*

• Prices*(ceny,*vrátanie*zliav)*
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• Presentation* (prezentácia,* v* zmysle* komunikácie* smerom* k*trhu* –* reklama,* cenové*

promócie...)*

Správnym*narábaním*s*týmito*3*elementmi*môže*podľa*Forsytha*firma*získať*vnútornú*rovnováhu*

a*dosiahnuť*svoje*ciele.**

Ak*chce*byť*firma*úspešná,*mala*by*predávať*unikátny*produkt.*V*tomto*zmysle*má*knižný*

trh*výhodu*v*tom,*že*každá*kniha*je*svojim*obsahom*originálna,*i*keď*môže*vychádzať*z*toho*istého*

základu,*alebo*mať*podobný*obsah*(napr.*v*prípade*slovníkov).*Tým*sa*stáva*dominantným*práve*

tretí* element,* teda* prezentácia* a*tiež* imidž* značky.* Dá* sa* povedať,* že* o*úspechu* 2* rôznych,* ale*

rovnako* kvalitných* kníh* môže* rozhodnúť* to,* akú* silnú* propagáciu* majú* a*akým* spôsobom* boli*

uvedené* na* trh.* Pod* slovom* prezentácia* v*knižnom* priemysle* možno* chápať* všetky* dostupné*

zložky*podpory*od*packaging,*merchandising,*osobný*predaj*či*direct*mail,*až*po*služby*a*benefity*

spojené* s*kníhkupectvom*alebo*vydavateľstvom.*V*procese*persuázie* spotrebiteľa* to* samozrejme*

nie* sú* jediné* prvky,* ktoré* ovplyvnia* jeho* nákup,* ale* môžu* napomôcť* k*budovaniu* pozitívneho*

imidžu* výrobku* a*pomyselnej* pridanej* hodnoty.* Táto* hodnota,* extra* prvok,* môže* zohrať*

rozhodujúcu* úlohu* pri* výbere* knihy* ako* darčeka,* napríklad* v*čase* Vianoc,* kedy* výrazne* stúpa*

dopyt*v*tomto*segmente.*

Ak* možno* zhrnúť* tieto* názory* do* „ideálnej“* stratégie,* marketingový* mix* by* mal* zahŕňať* tieto*

prvky:*

• unikátny(produkt*(zaujímavá*kniha)*

• originálne(prevedenie*(netradičný*a*pútavý*obal)*

• vhodné(umiestnenie*(pozícia*na*regáli,*v*novinkách,*zaujímavostiach)*

• propagácia*

*

Z*tohto*pohľadu*by*sa*mohlo*zdať,*že*naozaj*existuje*univerzálny*recept*ako*predať*náš*produkt,*

v*tomto* prípade* knihu.* V*skutočnosti* do* toho* vstupuje* aj* viacero* externých* faktorov.* Podľa*

Forsytha*sú*to*tieto:*

• celkový*dopyt*

• dostupnosť*kapitálu*a*práce*

• konkurencia*(vrátane*medzinárodnej*konkurencie,*napríklad*v*prípade*SR*vo*veľkej**miere*

český*vydavatelia,*neplatí*to*však*naopak)*
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• právne*požiadavky*a*obmedzenia**

• dodávky*surového*materiálu*(drevo,*papier)*

• distribučné*kanály*(sila*reťazcov*a*skúsenosti,*mimosezónne*podmienky)*

*

V*prvom*prípade*je*dôvod*pomerne*jasný.*Existujú*a*naďalej*budú*(musieť)*existovať*špecifické*

knihy* pre* špecifické* a*veľmi* malé* skupiny* čitateľov,* napríklad* literatúra* o*umení,* archeológii*

a*pod..*Preto*by*bolo*zbytočné*tlačiť*podobné*knihy*v*obrovskom*náklade,*hoci*by*bola*naša*snaha,*

spojená* napr.* s*masívnou* propagáciou,* akákoľvek.* Druhý* faktor* je* rovnako* samozrejmí,* pretože*

pokiaľ* nie* je* dostatočný* kapitál* na* realizáciu,* projekt* je* vopred* odsúdený* na* zánik.* A*rovnako*

v*prípade*práce,*myslenej*v*podobe*ľudí,*odborníkov*z*danej*oblasti,*ktorí*ju*musia*vykonať,*by*bola*

naša* snaha* opäť* zbytočná.* Ako* už* bolo* viackrát* spomenuté,* aj* na* slovenskom* trhu* exituje*

v*knižnom*priemysle*veľká*konkurencia,*či*je*to*už*otázka*vydavateľov*alebo*aj*kníhkupcov.*Právne*

požiadavky* a*obmedzenia* sú* jedným* delimitujúcich* faktorov,* ktoré* môžu* negatívne* vplývať* na*

cenu*a*následne*predaj*produktov.*V*niektorých*prípadoch*dokonca*dochádza*k*snahe*o*zlepšenie*

podmienok.* Napríklad* začiatkom* roka* 2008* znížila* vláda* Róberta* Fica* výšku* DPH* na* knihy*

z*pôvodných*19%*na*10%*(JANČÍK,*Ľuboš.*DPH(klesne,(knihy(nezlacnejú([online].*In*SME,*2007*[cit*

2012W08W25].**Dostupné*na:*http://www.sme.sk/c/3611038/dphWklesneWknihyWnezlacneju.html)*na*

ich* pultovej* cene* sa* to* však*neprejavilo.* Podľa*názoru* viacerých* vydavateľov* to* aspoň* čiastočne*

zastavilo*stúpanie*cien.*Každý*rok*sa*o*niekoľko*percent*zvyšuje*cena*papiera,*čo*má*za*následok*

zvyšovanie*nákladov*vydavateľov.*Distribučné*kanály*opäť*môžu*ovplyvniť*pultovú*cenu*knihy.*To*

však*závisí*na*postavení*a*skúsenostiach*vydavateľstva*a*tiež*kúpnej*sile*odberateľov.*
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Obr.2*Marketingový*proces*podľa*Forsytha*(Forsyth,*P.:*Marketing(in(publishing.)*

*

Podpora!predaja!

Podpora* predaja* je* jedným* z*článkov* marketingového* mixu,* ktorý* zahŕňa* niekoľko*

komunikačných* aktivít.* Tie* sa* snažia* poskytnúť* pridanú* hodnotu* alebo* stimuly* pre*

spotrebiteľov.*Vo* všeobecnosti* podpora* predaja* zahŕňa* napríklad* * kupóny,* vzorky,* prémie,* POS*

materiály,*stojany,*súťaže,*zľavy*a*lotérie.*

Kotler* definuje* podporu* predaja* takto:* „Podpora* predaja,* kľúčová* ingrediencia*

marketingových* kampaní,* sa* skladá* zo* súborov* ponukových* nástrojov,* väčšinou* krátkodobých,*

navrhnutých* pre* stimuláciu* rýchlejšieho,* či* väčšieho* nákupu* určitého* výrobku* alebo* služby*

spotrebiteľom*alebo*predajným*kanálom.“*(KOTLER,*P.,*et*al.*Moderní(marketing)*

Kníhkupci*majú*na*stimuláciu*predaja*niekoľko*účinných*a*overených*nástrojov.*Prvoradé*je*

určiť* si* ciele* s*ohľadom* na* cieľovú* skupinu.* Podpora* predaja* sa* dá* v*prípade* kníhkupectiev*

realizovať* viacerými* formami* a*prostriedkami.* Cez* darčekové* poukážky,* zľavy,* akcie,* čítania*

a*ďalšie*motivácie.* Samotný*proces*podpory*predaja* sa* začína*už*pri* uložení* knihy*na*policu,* jej*

umiestnení*a*komunikácii.**

*
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Merchandising!

Súčasťou*podpory*predaja* je*merchandising.*Tento*anglický*výraz*zatiaľ*nemá*ko*nkrétny*

preklad*v*slovenskom*jazyku.*Voľne*by*sme*ho*mohli*preložiť*ako*umiestnenie*tovaru*alebo*práca*

s*tovarom.* Americký* psychológ,* autor* niekoľkých*marketingových* výskumov* a*kníh* o*nákupnom*

správaní,* Paco* Underhill,* sa* vyjadruje* k*merchandisingu* a*celkovo* dizajnu* obchodov* a*značení*

takto:* „Prvé* čo* musíte* dosiahnuť* je* záujem* vášho* publika.* Keď* to* dosiahnete,* musíte* svoje*

posolstvo* prezentovať* jasne,* logickým* spôsobom* –* začiatok,* stred,* koniec.* Musíte* doručiť*

informáciu*ľuďom*tak,*aby*ju*absorbovali*kúsok*po*kúsku*a*v*správnych*súvislostiach...Keď*všetko*

funguje*dobre,*veci*si*uchmatnú*ich*(spotrebiteľov)*pozornosť,*prinútia*ich*pozerať*sa,*nakupovať,*

kúpiť* a*možno* sa* vrátiť* na* ďalší* deň* a*kúpiť* niečo* ďalšie.“* (UNDERHILL,* P.:*Why( we( buy( :( the(

science(of(shopping.*)**

Úlohou* merchandisingu* alebo* skôr* merchandiserov,* teda* ľudí,* ktorí* túto* prácu* vykonávajú,* je*

uložiť* tovar*podľa*príslušného*manuálu,* ktorý*definuje*optimálne*uloženie* tovaru*predovšetkým*

v*súvislosti*s*miestom,*cenou*a*konkurenciou.*Za*týchto*podmienok*je*schopný*pozitívne*ovplyvniť*

nákupné* rozhodovanie* spotrebiteľa* k*želanému* výsledku.* Zároveň* je* nástrojom* na* prirodzenú*

a*logickú* orientáciu* spotrebiteľa* v*priestore,* zvyšuje* dostupnosť* tovaru* a*predchádza* výpadkom*

tovaru* na* prevádzke.* Je* dôležité* podotknúť,* že* merchandising* nemožno* realizovať* proti*

zaužívaným* pravidlám,* ktoré* sú* podložené* behaviorálnymi* výskumami* a*predovšetkým*

predajnými* výsledkami.* V*praxi* to* znamená,* že* výrobcovia* nemôžu* voľne* ukladať* svoj* tovar* na*

miesta,* kde* sa* im* to* zdá* najvhodnejšie* a*kde* predpokladajú,* že* by* sa* tovar* najlepšie* predával.*

V*prípade* kníhkupectiev* je* to* o*niečo* jednoduchšie,* keďže* merchandising* realizujú* samotní*

zamestnanci* kníhkupectiev* a*sami* si* určujú* pravidlá* fungovania.* Pre* uloženie* tovaru* však* platia*

rovnako*pravidlá*a*knihy*sa*neukladajú*podľa*názorových*preferencií* zamestnancov,*ale* rovnako*

podľa*definovaných*pravidiel*a*manuálov.*

Jednou* z*nevýhod* v*prípade* *kníhkupectiev* a* merchandisingu* je,* že* spotrebitelia/čitatelia*

vchádzajú* do* tohto* prostredia* s*väčšími* očakávaniami* a*konkrétnejšou* predstavou.* Na* druhej*

strane* sa* to*môže* javiť* ako* veľká* výhoda,* pokiaľ* sme* schopní* spotrebiteľa* zaujať* a*správne* ho*

zorientovať*v*priestore.**

„Pri*vstupe*do*predajne*potrebuje*zákazník*určitý*čas*na*orientáciu,*počas*ktorého*sa*buď*

zoznámi* s* novým* priestorom* alebo* zaznamená* prípadné* zmeny* v* už* známom* prostredí.*

Spotrebitelia*vstupujú*do*predajne*s*určitou*predstavou*o*nákupe,*sústredia*sa*na*určité*produkty,*
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no*zároveň*na*nich*pôsobí*aj*ostatný*tovar*na*predajnom*priestore.*V*obidvoch*prípadoch*nasleduje*

proces*rozhodovania,*voľba*produktu*a*prípadný*nákup.“*(VYSEKALOVÁ,*J.,et*al.*Psychologie(trhu.)*

Tento* názor* je* všeobecne* platný* a*aplikovateľný* aj* na* prostredie* kníhkupectva.* Hoci*

spotrebitelia* vchádzajú* do* kníhkupectva* s*istými* očakávaniami* a*predstavami,* napríklad*

o*konkrétnej*knihe,*ktorú*sú*rozhodnutí*kúpiť,*vplývajú*na*nich*aj*ďalšie*faktory*a*informácie,*ktoré*

ich*môžu*podnietiť*ku*kúpe*ďalšieho*titulu.*

V*kníhkupectvách*možno*identifikovať*viacero*spoločných*kľúčových*prvkov,*bez*ohľadu*na*

predajcu*alebo*žáner*predávanej*literatúry.*Tieto*prvky*primárne*slúžia*na*jednoduchšiu*orientáciu*

spotrebiteľa*v*priestore*a*ponúkajú*návod*čo*a*kde*hľadať.*Merchandising*sa*v*tomto*prípade*vždy*

spája*s*príslušnou*inWstore*komunikáciou.*K*základným*prvkom,*ktoré*možno*pozorovať*v*podobe*

ostrovčekov* alebo* paletového* vystavenia,* v*oboch* prípadoch* vždy* s*príslušným* popiskom*

a*označením,*patria*predovšetkým*tieto:*

• Akcie/zľavy*

• Novinky*

• Bestsellery*

• druh*literatúry*(poézia,*próza)*

• žáner*literatúry*(romantické,*dobrodružné,*cestopisné,*sciWfi...)*

*

Často* sa* môžeme* stretnúť* s*doplnkovou* komunikáciou* TOP* 10* v*danom* kníhkupectve,*

literatúrou*členenou*podľa*najvýznamnejších*vydavateľstiev*a*pod.*Vo*všeobecnosti*platí,*že*tituly*

sa* ukladaju* od* bestsellerov* po* menšinové* žánre* smerom* do* vnútra* predajne.* V*prípade,* že*

kníhkupectvo*predáva*aj*hudobné*nosiče,*noviny*a*časopisy,*prípadne*darčekové*predmety,* tie*sa*

nachádzajú*spravidla*hneď*pri*vstupe*do*predajne.*Primárnym*účelom*návštevy*kníhkupectva*sú*

knihy,*takže*pokiaľ*by*sa*doplnkový*tovar*umiestňoval*ďalej*v*predajni,*veľké*množstvo*zákazníkov*

by*o*ňom*nevedelo*a*nikdy*by*sa*k*nemu*nedostalo.*Doplnkový*tovar*je*v*tomto*prípade*impulzný,*

to* znamená,* že* pred* vstupom* do* kníhkupectva* o*jeho* nákupe* nauvažujeme,* ale* môže* byť*

predmetom*nášho*záujmu.**

*
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InLstore!komunikácia!

*

„InWstore* komunikácia* je* súbor* reklamných* prostriedkov* používaných* vo* vnútri* predajne,*

ktoré*sú*určené*na*ovplyvňovanie*nákupného*rozhodovania*nakupujúcich.“*(BOČEK,*M.,*JESENSKÝ,*

D.,*KROFIÁNOVÁ,*D.:**POP(–(In–store(komunikace(v(praxi)*

InWstore* komunikácia* zohráva* dôležitú* úlohu* pri* prezentovaní*marketingových* posolstiev*

a*komunikácii*značiek*a*v*súčasnosti*sa*jej*prikladá*veľká*dôležitosť.*Túto*skutočnosť*potvrdzuje*ej*

existencia* firiem,* ktoré* sa* zaoberajú* poradenstvom* a*testovaním* POS*materiálov,* výskumami* vo*

virtuálnych* alebo* umelo* vytvorených* obchodoch.98* Podľa* českých* autorov* knihy* POP* –* In–store*

komunikace* v*praxi* „asi* 75%* nákupného* rozhodovania* sa* realizuje* na*mieste* predaja.* Percento*

impulzných*nákupov*sa*pohybuje*v*rozmedzí*cca*60*–*75%,*samozrejme*v*závislosti*od*produktovej*

kategórie...implementované* média* inWstore* komunikácie* sú* schopné* navýšiť* * predaj*

podporovaných* značiek/tovaru/služieb* rádovo* o*desiatky* až* stovky* percent.“* (BOČEK,* M.,*

JESENSKÝ,*D.,*KROFIÁNOVÁ,*D.:**POP(–(In–store(komunikace(v(praxi)**

InWstore* komunikácia* dotvára* obraz* o*samotnej* značke* a*a*je* jedným* z*kľúčových* doplnkov*

nadlinkovej* komunikácie.* Jej* prevedenie* a*vizuálna* úroveň*môže* rozhodnúť* o*akcii* spotrebiteľa,*

teda* či* si* daný* produkt* kúpi* alebo* nie.* Pat* McCann,* európsky* riaditeľ* jednej* z*najväčších*

výskumných* agentúr* v*oblasti* výskumu* spotrebiteľského* správania,* TNS,* v*jednom* z*rozhovorov*

hovorí:* „* Majitelia* značiek* si* čoraz* viac* uvedomujú,* že* spotrebitelia* nepredstavujú* len* nejakú*

zákaznícku* základňu,* ale* omnoho* viac* publikum.! Preto* obchody* zohrávajú* kľúčovú* úlohu* pri*

optimalizácii* výkonu* značky* s*ohľadom* na* trh* ako* nové* možnosti* brand* marketingu...Synergia*

medzi* mysľou* a*trhom* je* tiež* kľúčová* z*hľadiska* komunikácie,* preto* musia* majitelia* značiek*

integrovať* komunikáciu* značky* na* všetkých* styčných* bodoch.“* (Optimising( brand( performance(

using( in]store( communication* [online].* In* TalkingRetail,* 2008* [cit* 2012W09W03].* * Dostupné* na:*
http://www.talkingretail.com/blogs/talkingWpoints/optimisingWbrandWperformanceWusingWinWstoreWcommunication*)*

Skutočnosť,* že* inWstore* komunikácia* je* naozaj* dôležitou* zložkou*pri* budovaní* značky* a*jej*

komunikácie*podporujú*aj*behaviorálne*výskumy*agentúry*TNS,*ktoré*identifikovali*niekoľko*akcií,*

********************************************************
*

(
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ktoré* môžu* v*rámci* inWstore* komunikácie* podniknúť* marketingoví* odborníci* alebo* majitelia*

značiek:**

W používajte* správny* typ* inWstore*komunikácie,*na* správnom*mieste,*na*vyjadrenie* správnej*

myšlienky*(relevantnej,*účinnej*a*motivujúcej).*

W uistite* sa,* že* komunikácia* značky* je* jednotná* a*konzistentná* na* všetkých* miestach*

a*styčných* bodoch* komunikácie.* Identifikujte* vizuálne* spúšťače* (triggers)* značky*

a*používajte* ich* na* získanie* pozornosti.* Relevantný* spúšťač* vytvorí* spojenie,* ktoré* sa*

doteraz* spájalo* so* značkou,* venujte* obzvlášť* pozornosť* veciam* ako* je* balenie,* ktoré* je*

stmeľovacím*a*nosným*prvkom*značky*v*obchode.*

W optimalizujte*komunikáciu*na*balení,*aby*informovala*a*zároveň*presviedčala**nakupujúcich.*

Toto* je* obzvlášť* dôležité* pri* kategóriách* a*produktoch,* kde* je*možné* spojenie* a*vzťah* so*

spotrebiteľom**

W maximalizujte* vizibilitu* balenia,* umožní* to* produktu* a*značke* vystupovať* z*regála* –* to* je*

dôležité*naopak*pri*kategóriách,*kde*nie*je*príležitosť*presviedčať*nakupujúceho*

*

Samozrejme,*všetky*tieto*skutočnosti*musia*byť*v*súlade*s*celkovou*stratégiou*značky,*úlohou*

kategórie*a*celkovo*dôležitosťou*danej*značky*u*retailera.*InWstore*komunikácia*sa*čoraz*viac*stáva*

kľúčovou*v*prípade*úspechu*alebo*neúspechu*značky.*

V*prípade*kníh*je*odhliadnuc*od*obsahu*najdôležitejšou*zložkou*obal*a*vizibilita*balenia,*ktorých*

úlohou*je*upútať*spotrebiteľa.*Spotrebitelia*nie*sú*vždy*konečnými*„používateľmi“*a*často*kupujú*

knihu* do* daru.* V*tomto* prípade* môže* dokonca* dôležitosť* a*vizibilita* obalu* prevýšiť* hodnotu*

obsahu.**

InWstore*komunikáciu*v*kníhkupectvách*reprezentujú*predovšetkým*značky*a*označenia,*ktoré*

slúžia*na*jednoduchú*orientáciu*spotrebiteľa*v*predajni.*Ide*predovšetkým*o*informácie*týkajúce*sa*

druhu*a*žánru*literatúry,*zliav* *a*špeciálnych*ponúk.*Ako*bolo*spomenuté*už*v*úvode,*v*súčasnosti*

existuje* veľká* konkurencia* v*oblasti* doplnkových* služieb,* predovšetkým* v*prípade* sieťových*

kníhkupectiev.* K*doplnkovým* službám* možno* zaradiť* aj* prácu* s*dizajnom* predajne,* vizibilitu*

a*kreativitu.*Originálne*prevedenie*a*veselé*nápady*prilákajú*aj*mladšie*vekové*kategórie,*ktoré*by*

možno* za* iných* okolností* kníhkupectvo* nenavštívili.* Tieto* zložky* vytvárajú* nezameniteľného*

ducha*priestoru*a*zákazníci*sa*s*danou*značkou*a*predajňou*môžu*ľahšie*stotožniť.**

*
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Situácia*na!slovenskom*knižnom*trhu*

Na* slovenskom* trhu* zatiaľ* neexistujú* zaužívané* marketingové* postupy* alebo* dostupná*

literatúra,* ktorá* by* mapovala* podmienky* nášho* knižného* trhu.* Zahraničná* literatúra* poskytuje*

mnoho* poznatkov* predovšetkým* z* amerických* a*anglosaských* trhov,* ich* model* je* však* úplne*

odlišný* od* nášho,* keďže* v* ich* prípade* je* bežnou* rutinou* investovanie* veľkých* finančných*

prostriedkov*do*marketingu*a*strategického*prieskumu*trhu.*Kniha*je*braná*ako*bežný*produkt,*na*

ktorý*exituje*zaručený*komunikačný*a*predajný*recept.*Existujú*dokonca*návody*aj*pre*domácich*

amatérskych*vydavateľov,*ktoré*poskytnú*okrem*know*how*ako*knihu*napísať*aj*informácie*ako*ju*

vydať*a*vytvoriť*predajnú*stratégiu*na*mikrotrhu.**

V*podmienkach* bývalého* východného* bloku* prieskum* a*megalomanský* marketing* nie* sú*

možné* najmä* z*finančných* dôvodov.* Slabším* článkom* reťazca* sú* často* aj* samotní* zamestnanci*

vydavateľstiev,* ktorí* považujú* za* dostatočný* a* jediný* predajný* ťahák* obsah* knihy.* Dosiaľ*

dostupnou* literatúrou,* ktorá* aspoň* čiastočne* mapuje* podmienky* nášho* trhu* je* Marketing( vo(

vydavateľstve* od* Jaceka* Włodarczyka* (2002),* tá* je* však* veľmi* všeobecná* a*predstavuje* skôr*

teoretický*úvod*do*produktového*marketingu*s*orientáciou*na*knižný*trh.*

Netreba*zabúdať*na*konkurenciu.*Tá*je*už*aj*v*prípade*Slovenskej*republiky*pomerne*veľká.*

Ako*v*rozhovore*pre*SME*uviedol*Vladimír*Michal,*majiteľ*siete*kníhkupectiev*Artforum:*„Pre*nás*je*

veľká* konkurencia,* keď* Panta* Rhei* otvorí* štyristo* metrov* od* našej* hlavnej* predajne* nové*

kníhkupectvo.* Prejaví* sa* to* na* návštevnosti* aj* na* tržbách.“* (GÁLIS,* Tomáš.*Knižný( trh.( Bude( ešte(

treba( papier?( )( Slovenský* trh* je* špecifický* aj* konkurenciou* zo* susednej* Českej* republiky,* keďže*

slovenskí*čitatelia*stále*bez*problémov*rozumejú*českým*prekladom,*ktoré*sú*častokrát*kvalitnejšie*

spracované.* Odhliadnuc* od* skutočnosti,* že* český* trh* je* omnoho* väčší,* teda* aj* náklad,* v*ktorom*

literatúra*vychádza,*z*toho*vyplývajú*výhodnejšie*ceny.*

!

Príklady!zo!slovenských!kníhkupectiev!

*

Veľmi*rozdielne,*s*rozličnou*históriou,*no*predsa*ich*niečo*spája.*Tri*kníhkupectvá,*ktoré*môžeme*

označiť*za*sieťové*a*celoslovensky*dobre*známe.*Artforum,*Panta*Rhei*a*Martinus.*
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Artforum!
*

Kníhkupectvo,*ktoré*na*trhu*exituje*už*22*rokov*opisuje*na*svojej*internetovej*stránke*svoj*

vznik*takto:*

„Naším( predchodcom( bolo( legendárne( kníhkupectvo( na( ulici(Červenej( armády,( dnes(

Grosslingovej,(so(svojím(čarovným(papagájom(a(atmosférou(undergroundu.(Po(necelých(dvoch(rokoch(

bolo( jasné,( že( dni( tejto( budovy( sú( zrátané.( V(tom( istom( čase( na( rohu( Kozej( a(Panenskej( ulice(

skrachovalo(mäsiarstvo.(To(sa(tak(často(nestáva.(Eštez(zriedkavejšie(na(troskách(mäsiarstiev(vznikajú(

kníhkupectvá.(Výnimka(potvrdila(pravidlo(a(9.septembra(1992(bolo(Artforum(na(Kozej(ulici(otvorené.“*

(Kníhkupectvá*[online].*[cit*2012W10W03].**Dostupné*na:*http://www.artforum.sk/*)*

Tento*postoj*sa*snaží*Artforum*presadzovať*aj*výberom*literatúry*a*profiluje*sa*ako*predajca*

kvalitnej* a*nekomerčnej* literatúry,* rovnako* má* aj* svoje* vlastné* vydavateľstvo.* Aktuálne* má* 4*

slovenské* kamenné* obchody* W* * v*Bratislave,* Banskej* Bystrici,* Žiline* a*v*Košiciach,* v*Trnave*

začiatkom* roku* 2012* predajňu* zatvorili.* Okrem* iného* funguje* aj* internetové* kníhkupectvo*

prostredníctvom*ich*webovej*stránky*www.artforum.sk*a*samozrejme*materská*predajňa*v*Prahe.**

Predajne*Artfora*sú*charakteristické*svojím*priateľským,*útulným*prostredím*a*nie*veľkou*

rozlohou* predajnej* plochy.* Tomu* zodpovedá* aj* merchandising* a*inWstore* komunikačná* podpora.*

Knižné*tituly*sa*nachádzajú*na*paletovom*uložení*uprostred*predajne*alebo*v*policiach*pri*stene.*Na*

paletách*možno*nájsť*novinky*alebo*bestsellery,*v*policiach* je* literatúra*radená*podľa*žánrov,*od*

najpopulárnejších*svetových*románov,*českoWslovenskú*literatúru,*poéziu,*až*po*odbornú*literatúru*

smerom*od*vstupu*do*konca*predajne.*Vo*výnimočných*prípadoch*sa*na*predajnej*ploche*pri*vstupe*

nachádza*samostatne*stojaca*polica*so*špeciálnou*knižnou*ponukou,*čo*je*zároveň*komunikované*aj*

príslušnou* tabuľkou* s*informáciami* (napr.* po* ukončení* literárnej* súťaže* Anasoft* litera,* ktorej* je*

Artforum* generálnym* partnerom,* sa* tam* objavia* všetky* diela* z*finálového* výberu).* Ako* uviedli*

sami* zamestnanci* bratislavskej* pobočky* na* Kozej* ulici,* merchandising,* teda* uloženie* knižných*

titulov*realizujú*svojpomocne,*samozrejme*na*základe*jednoduchých*pravidiel*–*uloženie*noviniek*

na* paletové* vystavenie* a*podobne.* InWstore* komunikácia* Artfora* sa* prejavuje* predovšetkým*

bielymi* páskami* s*textom,* ktoré* sú* upevnené*na* obaloch* kníh.* Zväčša* tam*komunikujú* ocenenia*

autorov* a*kníh,* označenie* noviniek,* prípadne* tzv.* krvnú* skupinu* AF+,* teda* tituly,* ktoré* sa* páčia*

zamestnancom*Artfora*a*radi*by*ich*odporučili*čitateľskej*verejnosti.*Špeciálne*udalosti,*napríklad*

nedávne* 20* výročie* bratislavskej* pobočky* komunikuje* Artforum* na* predajnej* ploche* POS*

materiálmi,*predovšetkým*plagátmi*a*tiež*napríklad*darčekovými*predmetmi*v*podobe*záložky*do*
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knihy*s*metaforickou*vizuálnou*komunikáciou*20**a*kozy,*keďže*predajňa*oslavuje*20*rokov*a*sídli*

na*Kozej*ulici.*

* *

Obr.*3*Motív*zo*záložky*do*knihy*k*20*výročiu*existencie*predajne*na*Kozej*ulici*v*Bratislave*(Zdroj:*Artforum,*Foto:*autorka)*

*

Vzhľadom*na*rozlohu*predajne*poskytuje*tento*priestor*pomerne*malé*oddychové*plochy*na*

sedenie,*miniatúrny*detský*kútik*a*malý*priestor*kaviarničky.*Tento*nedostatok*prevažuje*príjemné*

a*ústretové* prostredie* a*predovšetkým* erudovaní* personál,* ktorí* možno* označiť* ako* „book*

positive“.**

*
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Panta!Rhei!

*

V*súčasnosti* najväčšia* sieť* kníhkupectiev* na* Slovensku* s*26* prevádzkami,* ktorá* sa*

vyznačujú* prezenciou* predovšetkým* v*nákupných* centrách* väčších*miest.* Aktuálne* bojuje* Panta*

Rhei* s*dlhmi* a*hrozil* bankrot,* ktorý* odvrátili* investície* finančnej* skupiny* J&T,* ktorá* odkúpila* 40*

percentný*podiel*kníhkupectva*(VALČEK,*A.:*Časť(Panta(Rhei(kúpili(manažéri(skupiny(J&T([online].).*

„Spoluprácu*s*J&T*chcú*podľa*tlačovej*správy*využiť*na*rozvoj*kníhkupectiev*a*kaviarní.“*Súčasťou*

väčších* kníhkupectiev* je* totiž* aj* kaviareň* Café* Dias,* ktorej* fungovanie* hodnotí* investor* ako*

úspešné.*Kníhkupectvo,*ktoré*na*slovenskom*trhu* figuruje* takmer*20*rokov*a*donedávna*nemalo*

vlastnú*internetovú*stránku*sa*samo*charakterizuje*takto:*„Príjemnou(atmosférou,(širokou(ponukou(

kníh( a(dobrou( kvalitou( služieb( si( kníhkupectvá( Panta(Rhei( získali( sympatie( a(dôveru( veľkého( počtu(

čitateľov.(Pozitívne(ohlasy(zákazníkov(nás(viedli(nielen(k(rozširovaniu(kamenných(kníhkupectiev,(ale(

aj( k(spusteniu( internetového( predaja.“* (Naše* hodnoty* [online].* [cit* 2012W10W03].* * Dostupné*

na:http://www.pantarhei.sk/naseWhodnoty*)*

*

Obr.4*Neprehliadnuteľná*komunikácia*TOP*10*kníhkupectva*Panta*Rhei**

Zdroj:*Panta*Rhei,*Foto:*autorka*

*

Pre* Pantha* Rhei* je* typický* prepracovaný* merchandising,* ktorý* zodpovedá* štruktúre*

popísanej* v*teoretickej* časti,* teda* Akcie/zľavy* (označované* ako* „Knihy* za* babku“),* Novinky,*

Bestsellery,* druh* literatúry* a*radenie* podľa* žánrov* od* najpopulárnejších* až* po*menšinové* žánre*
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smerom* do* vnútra* predajne.* Akcie,* Novinky* a*Bestsellery* sa* nachádzajú* spravidla* na* paletovom*

vystavení* na* začiatku.* V*tejto* časti* sú* aj* pokladne* a*tzv.* TOP* 10* vystavenie,* teda* 10*

najpredávanejších,* tj.* najobľúbenejších* titulov* medzi* kupujúcimi.* Na* paletovom* vystavení* sú* aj*

knihy* partnerských* vydavateľstiev,* konkrétne* Ikar,* Slovart* a*Marenčin* PT,* rovnako* aj* knihy*

s*podpisom* autora.* Paletám* v*prípade* väčších* prevádzok* predchádzajú* CD* nosiče,* Audioknihy,*

noviny* a* časopisy* a*tiež*darčekové*predmety.* Pantha*Rhei* sa* vyznačuje* veľkou*plochou*predajní*

a*disponuje*širokým*spektrom*knižných*titulov*rovnako*pre*široké*čitateľské*publikum*s*rôznymi*

nárokmi*na*kvalitu* literatúry.*Kaviareň*sa*nachádza*z*pravidla*v*centre*predajne,*aby*návštevníci,*

ktorých* cieľovou* destináciou* je* práve* kaviareň,* prešli* okolo* najzaujímavejších* titulov* a*

bestsellerov.**

Pre* inWstore* tohto* kníhkupectva* je* charakteristická* veľká* a* * jasná* komunikácia* smerom*k*

spotrebiteľovi,* ktorá* jednoznačným* spôsobom* identifikuje* typ* literatúry* a*zároveň* tak* riadi*

očakávania*kupujúceho.*Nie*je*nezvyčajné,*že*banner*komunikuje*len*jeden*konkrétny*knižný*titul.*

Forma* komunikačných* prostriedkov* je* predovšetkým* v*podobe* bannerov* nad* paletovým*

vystavením,* tabuľkami*s*nápismi*uprostred*paliet*a** informačnými*materiálmi*v*podobe* letáčikov*

na*mieste*predaja.**

*

Obr.*5*Komunikácia*lacných*kníh*W*banner*nad*paletovým*vystavením*

Zdroj:*Panta*Rhei,*Foto:*autorka*

*

K*benefitom* priestoru* predajní* patrí* aj* veľké* množstvo* sedačiek* a*stoličiek,* kde* sa*môže*

čitateľ*pohodlne*usadiť*a*čítať,*knihy*sa*dajú*čítať*aj*v*priestoroch*kaviarne.**

*

!
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Martinus!

Výraz* sieťové* predajne* nemusí* vždy* znamenať* desiatky* prevádzok* po* celej* republike.*

Martinus* totiž* začínal* a*stále* sa* profiluje* ako* predovšetkým* internetové* kníhkupectvo.*

Administratívna*základňa*je*v*Martine,*kamenné*predajne*v*Nitre,*Žiline*a*v*spolupráci*s*kaviarňou*

Shtoor*v*Bratislave.*Martinus*je*zároveň*autorom*úspešných*projektov*na*popularizáciu*literatúry*

aj*medzi*mladou*generáciou,*napríklad*Knihobežník*alebo*Slovensko*píše*román.*

„Kníhkupectvo(na(adrese(www.martinus.sk(sme(spustili(31.8.2001(o(15:00.(Na(začiatok(stačila(

jedna( miestnosť( s( veľkosťou( 10( metrov( štvorcových,( v( nej( jeden( počítač,( skener,( atramentová(

tlačiareň,( prenajatý( hosting,( pripojenie( cez( telefónnu( linku( (neskôr( ISDN!),( baliaci( stôl( a( taška,( s(

ktorou( sa( chodilo( na( poštu.“* (Príbeh* Martinus.sk* [online].* [cit* 2012W10W03].* * Dostupné* na:*

http://blog.martinus.sk/nasWpribeh*)*

Z*hľadiska*merchandisingu*a*inWstore*komunikácie*je*zaujímavá*práve*bratislavská*predajňa*

v*spojení*s*kaviarňou*Shtoor.*Obidve*súčasti*sa*vyznačujú*špecifickým*a*dizajnovým*interiérom*čo*

imponuje*aj*mladej*generácii.**

Merchandising* opäť* kopíruje* definované* pravidlá,* teda* pri* vstupe* denná* tlač,* ďalej* Akcia**

a*zľavy,*Bestsellery*na*paletovom*vystavení*a*TOP*10,*ďalej*smerom*do*vnútra**predajne*literatúra*

podľa* žánrov.*Tu* sa*nachádzajú* aj* netradičné* a*v*skutku*menšinové* žánre* ako*komiksy* a*manga.*

Ako*prvok*integrovanej*komunikácie*možno*vnímať*policu*s*knihami*„Shtoor*odporúča“.*Samotné*

kníhkupectvo* nie* je* rozlohou* veľké,* ale* priestor* je* optimálne* využitý* a*necháva* vyniknúť*

dizajnovým* prvkom.* Martinus* disponuje* veľkým*množstvom* vlastných* darčekových* predmetov,*

cez* písmenkové* poháre,* odznaky* až* po* tričká* s*hravými* hádankami.* Kamenná* predajňa* sa* stala*

ideálnym*miestom*na*trávenie*voľného*času,*kde*sa*okrem*kaviarne*nachádza*aj*voľne*prístupný*

klavír,*množstvo*priestorov*a*zákutí*na*sedenie.*
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*

Obr.*6*Komunikácia*TOP*10*neďaleko*od*vstupu*do*predajne*

Zdroj:*Martinus,*Foto:*autorka*

*

InWstore* komunikácia* je* v*tomto* prípade* prepracovaná* do* najmenšieho* detailu.* Okrem*

informačných* prvkov* v*podobe* informačných* rollWupov,* * tabuliek* na* paletách,* sú* netradičným*

prvkom*rôzne*POS*materiály*umiestnené*po*celej*predajni*informujúce*čitateľov*o*možnostiach*ako*

tráviť* čas* v*predajni,* o*tituloch,* akciách* či* filozofii* kníhkupectva.* K*netradičným* a*interaktívnym*

prvkom* inWstore* komunikácie* patria* napríklad* papierové* lístočky,* kde*môžu* čitatelia* písať* svoje*

recenzie* a* referencie* na* jednotlivé* tituly.* Tým* ovplyvňujú* názor* iných* čitateľov* a*kupujúcich.*

K*zaujímavým* prvkom* patria* aj* odznaky* predavačov* s*možnosťou* písania* a*prepisovania* textu,*

ktoré*informujú*o*tom,*akú*knihu*aktuálne*predavač*číta.**

*

Obr.*7*Odznak*informujúci*o*mene*predávajúcej*obsluhy*a*knihe,*ktorú*aktuálne*číta*

Zdroj:*Martinus,*Foto:*autorka*

*
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Záver!

InWstore* komunikácia* a*merchandising* patria* k** najdôležitejších* zložkám* podpory* predaja*

v*kníhkupectvách*a*sú*ich*neoddeliteľnou*súčasťou.**Kníhkupectvá*hlavne*vo*veľkých*obchodných*

centrách* sú* miestom,* kde* trávime* čoraz* viac* nášho* súkromného* času,* a*preto* návštevníci*

vyhľadávajú* okrem* širokej* ponuky* knižných* titulov* aj* servis* a*príjemnú* atmosféru.* Jednoduchú*

orientáciu* a*tým* aj* pohodlie* pri* nakupovaní* im* zabezpečí* práve* inWstore* komunikácia*

a*merchandising.* Na* prípade* troch* kníhkupectiev* a*ich* kamenných* prevádzok* v*Bratislave* sme*

zistili,* že* úroveň* a*prepracovanie* týchto* zložiek* môže* byť* rôzna.* S*tým* úzko* súvisí* aj* cieľová*

skupina,* ktorá* tieto* predajne* navštevuje,* celková* atmosféra* a*charakter* predajne.* Každé*

z*kníhkupectiev* má* svoju* stratégiu* podpory,* ktorej* účinnosť* sa* dá* merať* návštevnosťou,*

predajnosťou*knižných*titulov,*ale*aj*schopnosťou*prežitia*na*trhu.*Aktuálna*situácia*však*ukazuje,*

že*prežijú*hlavne*nápadití*s*kvalitnými*službami.*

!

!
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LAST.FM(L!MINULOSŤ)A)SÚČASNOSŤ)HUDOBNEJ)

SOCIÁLNEJ*SIETE!
Mgr.(Lucia(Kubinská(

*

Abstrakt:!

Práca* mapuje* minulosť* a* súčasnosť* online* hudobnej* sociálnej* siete* Last.FM.* Opisuje* históriu*

vzniku,* princípy* poskytovanej* služby* a* prínos* projektu* používateľom.* Štúdia* sa* taktiež* venuje*

marketingovej* komunikácii* projektu* a* tiež* možnostiam* využitia* Last.FM* na* komunikáciu* iných*

značiek.*

Kľúčové!slová:*last.fm,*hudba,*sociálne*siete*

*

Abstract:!

The*study*deals*with*the*past*and*present*of*an*online*music*social*network*–*Last.FM.*It*looks*at*

the* beginnings* of* the* project,* and* describes* its* functions* and* assets.* The* study* also* focuses* on*

Last.FM’s*communication*and*the*broad*possibilities*it*gives*to*advertisers.*

Key!words:*last.fm,*music,*social*networks*

*
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História!Last.FM!

Martin' Stiksel,' Felix'Miller,' Richard' Jones' 6' to' sú'mená' troch' zakladateľov' sociálnej' siete'
Last.FM.*V*roku*1999*boli*Stiksel*(rakúsky*DJ*a*hudobný*publicista)'a'Miller'(člen'punkovej'kapely)'
majiteľmi(malého(hudobného(vydavateľstva,(ktoré(pomáhalo(začínajúcim(kapelám(a(spriazneným(
umelcom' dostať' svoju' hudobnú' produkciu' medzi' ľudí.' Založili' webovú' stránku,' kde' výtvory'
prezentovali*W*a*formou*jednoduchého%online%rádia%poskytovali%ľuďom%na%vypočutie.*

Približne)v)rovnakom)období)už)Richard)Jones)(v)tom)čase)študent)počítačových)technológií)
na* univerzite* v* Southhamptone)* pracoval* na* vlastnom*projekte* –* programe,* ktorý*mapoval* jeho*

hudobný(vkus.(Keď!sa#ho# jeho#známi#opýtali,#akú#hudbu#rád#počúva,#chcel# im#dať#presnú#číselnú#
odpoveď.( Podľa( jeho( vlastných( slov( ho( vždy( zaujímalo,( koľkokrát( si( ktorú( pieseň( vypočul.( Začal(
teda%vyvíjať%plug/in%do%svojho%hudobného%prehrávača,%ktorý%zaznamenal%všetky%vypočuté%piesne%a%
získané*údaje*vo*forme*„interpret(–(názov(skladby“(odoslal&do&online&databázy.&Vďaka&týmto&údajom&
mohol% neskôr% sledovať% vlastné% štatistiky% a% hudobné% preferencie.% Program% nazval%Audioscrobbler(
(od* slova* scrobble( –! voľne& preložené& ako$ záznam$ a$ odosielanie$ údajov$ online).$ Šikovný$ plug8in$
rýchlo'našiel'cestu'aj'k'ďalším'hudobným'fanúšikom'a'tak'sa'čoskoro'v'databáze'začali'objavovať'
údaje&od&desiatok& ľudí.&Na&základe&získaných&dát&bolo&možné&vytvoriť&prvé& rebríčky&obľúbenosti&
interpretov,* no* najmä* pozorovať* vzťahy*medzi* jednotlivými* hudobnými* zoskupeniami.* Začali* sa*
objavovať'„vzorce“'podobnosti'vo'vkuse'používateľov,'čím'sa'vytvoril'základ'pre'prvý'odporúčací'
mechanizmus.*

*

O*Audioscrobbleri*sa*dozvedel*aj*novinár*Ben*Hammersley,(ktorý(v(marci(2003(publikoval(v(
technologickej, sekcii, britského, denníka, The, Guardian, článok, The( essential( selector( o* Richardovi*
Jonesovi* a* jeho* študentskom*projekte.* „Ak$ sa$ vám$páčia$ kapely$A,$ B,$ C$ a$D,$ a$ niekto$ďalší$ počúva$

skupiny(B,(C,(D(a!E,#je#veľká#pravdepodobnosť,#že#sa#vám#bude#páčiť#kapela#E#a#druhému#používateľovi#

kapela& A.& Ak& tento& vzorec& vynásobíte& tisíckou& používateľov,& máte& slušný& základ& pre& celkom& dobrý&

odporúčací* systém,“*opísal' Jones' fungovanie'scrobbleru'v' spomínanom'článku.*Svoj* „vynález“* tiež*
porovnal* s* viacerými,* už* existujúcimi* službami,* napríklad* s* projektom* FireFly* (systém,' ktorý'
zaznamenáva(nákupné(správanie(a(na(základe(neho(odporúča(ďalšie(produkty)!Massachusetského,
technologického,inštitútu,,či,so,známym,e!shopom'Amazon.com,'ktorý'už'v'tom'čase'bol'schopný'
odporučiť)návštevníkom)podobné)produkty:)„Je$založený$na$tom,$čo$si$kúpite$alebo$prezeráte$online,$
ale$ja$občas$kupujem$CD$ako$darček$pre$svojich$známych$:$a$niekedy$aj$také$CD,$ktoré$neskôr$ani$veľmi#

nepočúvam.+ Môže+ to+ byť+ dobrá+ pomôcka,+ ale+ pri+ kúpe+ CD+ by+ som+ sa+ nespoliehal+ len+ na+ takéto+
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odporúčanie,“-vyjadril) sa) Jones) kriticky.) Na) rozdiel) od) Amazonu,) jeho) Audioscrobbler) poskytoval)
údaje& o& reálne& vypočutých& piesňach& konkrétnych& používateľov,!dáta% teda% boli% oveľa% presnejšie% a%
spoľahlivejšie..(HAMMERSLEY,.Ben:.The.Essential.Selector).*

Článok' Bena' Hammersleyho' (dnes' môžeme' povedať' –! našťastie!)" neunikol" pozornosti"
Martina'Stiksela'a'Felixa'Millera,'ktorí'v'tom'čase'podnikali'v'Londýne'a'budovali'svoje'online'rádio'
Last.FM.(Vymenili(si(s(Jonesom(niekoľko(e4mailov,(navštívili(ho(v(Southhamptone(a(zistili,(že(majú(
podobné* názory* na* stav* hudobného* priemyslu* –( jednoducho,* sadli* si* profesionálne* aj* ľudsky.*
Richard( Jones( sa( po( ukončení( školy( presťahoval) do) Londýna,) kde) pokračoval) vo) vývoji) svojho)
programu,)tentokrát)už)v)spolupráci)s)Last.FM.)Zakladatelia)mali)odzačiatku)jasnú)predstavu)o)tom,)
prečo&by&firma&mala&sídliť&práve&v&Londýne.&Dôvodom&bola&jedinečná&londýnska&hudobná&scéna&a&
úzka!spolupráca*s*nezávislými*vydavateľstvami.*"Mladé'kapely'sa'vždy'trápili'tým,'ako'dostať'hudbu'
k" správnym" ľuďom,"my" sme" im" v" tom" pomáhali." Povedali" sme" si," že" ak" v" tom" chceme" pokračovať,"

budeme& to& robiť& tu,& nechceli& sme& sa& za& žiadnych& okolností& presťahovať& do*Kalifornie,"( vyjadril* sa*

Martin* Stiksel* v* rozhovore* s* novinárom* BBC,* Rorym* CellanWJonesom.* "Mohli' sme' ísť' do' Silicon'

Valley,'no'tam'by'to'bolo'príliš'jednoduché.'Stačí'vojsť'do'baru'a'máte'ľudí.'Ale'v'Silicon'Valley'by'to'aj'

tak( nefungovalo,# neporovnávame# sa# s# tamojšími# spoločnosťami,# ani# s# veľkými# hudobnými#

vydavateľstvami.,Nechceli,sme,byť,v,stredobode,záujmu,",dodáva*Felix*Miller.*

Podmienky*však*ani*zďaleka*neboli*ideálne*a*začiatky*firmy*pripomínajú*tradičný*americký*
(či$skôr$britský)(sen(–!zamestnanci*dostávali*plat,*ktorý*im*ledva*vystačil*na*jedlo*a*bývali*na*terase*
jedného( z( domov( v( južnom( Londýne,( v( ktorom( zároveň( pracovali.( Felix( Miller( sa( v( jednom( z(
rozhovorov& vyjadril,& že& zozačiatku& prosili& novinárov,& aby& o& nich& nepísali$ –! ich$ servery$ totiž$
nezvládali* nápor* nových* používateľov.* V* priebehu* roku* 2003* boli* postupne* spojené* užívateľské*
profily( dovtedy( čiastočne( oddelených( služieb( Last.FM( a( Audioscrobbler.( V( auguste( 2003( došlo( k(
úplnému* presmerovaniu* domény* audioscrobbler.com' na' adresu' last.fm,' v' septembri' vznikla'
samostatná(stránka(audioscrobbler.net(venovaná(výlučne(na(podporu(vývojárom.(Ako(spomienka(
na#Audioscrobbler# však# dodnes# slúži# nenápadný# riadok# v# dolnej# časti# každej# súčasnej# stránky# či#
podstránky* Last.FM* –! striedajú* sa* v* ňom* vtipné* „slogany“* (založené* na* známych* reklamách* a*
porekadlách),*ktoré*vymysleli*používatelia*pôvodného*projektu*Audioscrobbler.*

V"roku"2004"dostalo"Last.FM"prvé"peniaze":"na"rozvoj"projektu"ich"venoval"investičný"bankár"
Peter* Gardner.! Druhým' investorom' sa' stal' Stefan' Glänzer,' nemecký' DJ,' promotér' a' obchodník,'
ktorého' upútala' snaha' a' odhodlanosť' mladého' tímu' doviesť' myšlienku' Last.FM' do' úspešného'
konca& aj& napriek& nepriaznivým& a& ťažkým& začiatkom.& Glänzer& sa& o& Last.FM& dozvedel& vďaka&
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bloggerskej*komunite,*ktorú* spravoval*v*Nemecku.*Dohodol* si* stretnutie* s*Martinom*Stikselom*a*
Felixom(Millerom(a(poskytol(im(kapitál(na(ďalší(rozvoj.*

Popularita* služby* rástla* a* keď* v* roku* 2006* evidovala* približne* milión* zaregistrovaných*
používateľov,,vstúpil&do&hry&ďalší& investor&–!švajčiarska*spoločnosť*Index*Ventures*so*sumou*2,5*
milióna'libier,'pričom'investície'boli'použité'najmä'na'lokalizáciu'služby'do'ďalších'jazykov.*

Najväčším*medzníkom*v*histórii*Last.FM*je*určite* jeho*odkúpenie*americkou"spoločnosťou"
CBS$v$roku$2007$za$približne$140$miliónov$libier$(v$tom$čase$ca.$280$miliónov$USD)$–!krok,%ktorý%v%
mnohých'používateľoch'vyvolal'rozpaky.'Niektorí'tvrdili,'že'Last.FM'za'zapredalo'a'určite'dôjde'k'
nepríjemným*zmenám*v*politike*poskytovania$hudby.$Ďalší$gratulovali$zakladateľom$a$investorom$
–! išlo% totiž%o%dovtedy%najväčší%úspech%britskej% firmy%v%oblasti%Web%2.0%a% traja%mladí% ľudia%sa%stali%
stelesnením*úspešného* podnikania.* Spojenie* so* CBS* tiež* znamenalo* lepšiu* východiskovú* pozíciu*

pri! rokovaniach* s* veľkými* nahrávacími* spoločnosťami.* Samozrejme,* v* hre* boli* peniaze* (podľa*
dostupných+ informácií+ si+ každý+ z+ troch+ zakladateľov+ pripísal+ na+ svoje+ konto* okolo* 19* miliónov*
libier*a*naprázdno*neobišiel*ani*investor*Index*Ventures,*ktorý*však,!podľa&slov&Stiksela,&na&predaji&
spoločnosti) netrval),) no) zakladatelia) tvrdili,) že) rozhodujúcim) bol) aj) fakt,) že) CBS) nemala) v) pláne)
zmeniť'manažment'projektu' a' Last.FM' si'mohlo' zachovať' svoju' vlastnú,' autonómnu' identitu.'Na'
druhej' strane,' spoločnosť' CBS# lákalo# najmä# to,# že#Američania# tvorili# len# približne# jednu# štvrtinu#
používateľov+ Last.FM,+ a+ projekt+ by+ tak+ bol+ vhodnou+ platformou+ pre+ expanziu+ do+ ďalších+ krajín.+
Leslie&Moonves,& generálny& riaditeľ&CBS,& sa&o&kúpe&vyjadril&nasledovne:& "Ich(demografia(perfektne(
korešponduje+ s+ cieľom+ CBS+ prilákať+ mladých+ divákov+ a+ poslucháčov+ k+ produktom+ CBS.+ Last.FM+

pridáva(obrovskú(interaktívnu(posilu(do(všetkých(našich(aktivít(a(je(veľkým(krokom(vpred(v(stratégii(

CBS$zmeniť$naše$online$pôsobenie.”$(KISS,*Jemima:*Last.fm*fetches*$280m)*

V"máji"2007"pribudla"na"stránkach"sekcia""Video","ktorá"umožnila"používateľom"vytvárať"si"
vlastné(hudobné(televízne(stanice,(podobne,(ako(dovtedy(mohli(vytvárať(osobné(online(playlisty(a(
rádiá.* V* tejto* súvislosti* podpísalo* Last.FM! dohodu% s% viacerými% vydavateľstvami.% Narozdiel% od%
konkurenčnej) videoslužby) YouTube,) Last.FM) videá) poskytovali) zvuk) v) kvalite) 128) kbps,) teda)
dvojnásobne* vyššej.* Podľa* tlačovej* správy,* ktorú* v* tejto* súvislosti* Last.FM* vydalo,* „dlhodobým)
cieľom' je' poskytnúť$ akýkoľvek$ dovtedy$ vytvorený$ hudobný$ klip:$ od$ súčasných$ hitov,$ cez$ rarity$

alternatívnej(scény(až(po(staré(klasické(videoklipy.“*

V"roku"2008,"už"pod"taktovkou"materskej"CBS,"prešlo"Last.FM"výraznou"zmenou"grafiky,"čo"
sa* stretlo* s* odporom* tisícok* používateľov,) mnohí) za) zmenou) videli) práve) spojenie) s) veľkým)
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investorom.* „Nahnevaní( používatelia( chránili( svoje( profily( ako( tínedžeri( svoju( plagátovú( výzdobu,“(

vyjadril*sa*Stiksel*pre*New*Statesman.*(ELMHIRST,*Sophie:*The(Celestial(Jukebox)*Aj*na*samotných*

stránkach*zakladali*protestné* skupiny*a*diskusné*príspevky* sa*niesli* v*duchu*hesla* „chceme& späť&

staré( Last.FM“." Napriek" negatívnym" ohlasom" zo" strany" používateľov," ktorí" sa" sťažovali" na"
neintuitívne(grafické(prostredie,(pomalosť(služby(a(časté(chyby,(CBS"vydala"v"auguste"2008"správu,"
podľa& ktorej& služba& v& Spojených& štátoch& zaznamenala& po& redizajne& 20>percentný& nárast&
návštevnosti* a* 36.percentný* nárast* počúvanosti.* (CARDEW,* Ben:*Last.fm( claims( controversial( re]
design(a(success)*

Rok$2009$priniesol$ďalší!nepríjemný)šok)pre)používateľov)mimo)Spojených) štátov,)Veľkej)
Británie( a( Nemecka( –! služba' online' rádia' bola' v' apríli' spoplatnená' sumou' 3€/mesačne.' Ľudí'
nehnevala* ani* tak* cena,* ako* samotný* princíp* spoplatnenia* –* nazdávali* sa,* že* platené* rádio* je* v*

rozpore$ s$ pôvodnou$ ideou$Last.FM$ „oslobodiť“$ hudbu.$ Jones$na$oficiálnom$blogu$krok$odôvodnil$
tým,% že% bolo% nemožné% financovať% chod% projektu% len% z% predaja% reklamného% priestoru.% Alebo,% ako%
dodal* Stiksel* „..je% skrátka% nerealistické% predať% reklamu% v% Afganistane“." V" júni" 2009," v" čase," kedy*
mesačná( návštevnosť( webu( dosahovala( takmer( 40( miliónov( unikátnych( návštevníkov,( oznámili(
Martin'Stiksel,'Felix'Miller'a'Richard'Jones'svoj'odchod'z'Last.FM,'čo'taktiež'vyvolalo'vlnu'kritiky'
(používatelia*sa*nevyhli*prirovnaniam$k$opúšťaniu$potápajúcej$sa$lode).*

Projekt(Last.FM(získal(počas(svojej(doterajšej(existencie(niekoľko(ocenení:*

W "Best(Music(Community(Site"((BT*Digital*Music*Awards,*2006)**

W "Best(Music(Website"((AlwaysOn*OnHollywood,*2007)**

W "Judges’(and(People’s(Choice,(Music(Category"((Webby,*2007)**

W "Music(Category(Winner"((Web*2.0*Awards,*2008)**

W "Editor’s(Award,(Online(Excellence"((The*Morning*News,*2008)***

!

!

Štatistické!údaje***

Podľa&služby&Alexa.com,&v&súčasnosti&patrí&Last.FM&medzi&500&najnavštevovanejších&stránok#
na#svete#(#zväčša#obsadzuje#pozíciu#okolo#320.#miesta.*V"jednotlivých"krajinách"častokrát"dosahuje"
lepšie& výsledky& –! vo# Fínsku# je# Last.FM# 111.# najnavštevovanejším#webom,# vo# Veľkej# Británii# mu#
patrí&priečka&117.& *Približne*35%*návštevníkov* je*zo*Spojených&štátov,&10%&z&Veľkej&Británie,&po&
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4%#z#Indie#a#Nemecka.#V#porovnaní#s#priemerným#internetovým#publikom,#Last.FM#je#najčastejšie#
navštevované) používateľmi) vo) veku) 18424) rokov,) ktorí) nemajú) deti) a) na) stránky) sa) väčšinou)
pripájajú* zo* školy* alebo* z* domu.*Matthew'Ogle' na' oficiálnom' firemnom' blogu' oznámil,' že' k' 12.'
aprílu'2010'zaregistrovalo'Last.FM'viac'ako'40'miliárd'vypočutých'piesní.*

*

Identita!Last.FM!

Názov& (v&preklade& "posledné.FM")& vychádza& z& idey& zakladateľov&o& tom,& že& služba&by&mala&
byť$ "poslednou& zastávkou,& neprekonateľným& miestom& pre& hudbu".* (ELMHIRST,* S.)* Internetová*
doména* bola* zámerne* zaregistrovaná* na* pôde* Mikronézskych* federatívnych* štátov,* ktorých*

národná*doména*má*koncovku*.fm,*pripomínajúcu*skratku*typickú*pre*FM*rozhlasové*stanice.*

Logom% spoločnosti% je% jednoduchý% nápis% last.fm,% pričom% susediace% písmená% "a"% a% "s"% sú%
vzájomne)prepojené)a)symbolizujú)predtým)samostatne)vyvíjaný)projekt)Audioscrobbler.)Nápis)sa)
používa( v( bielej( (na( tmavom( alebo( červenom( pozadí),( čiernej( (na( bielom( alebo% svetlom% pozadí)%
alebo& červenej& farbe& (výlučne&na&bielom&pozadí).& Použitým&písmom& je&na& zákazku&upravený& font&
National( písmolejárne, Village., Symbol, spojených, písmen, "as", sa, zároveň, využíva, na, ikonách,
softvéru*Last.FM.*

!

Propagácia!a!marketingové!aktivity!Last.FM!

Martin' Stiksel' sa' v' novembri' 2006' ohľadom' propagácie' vyjadril' nasledovne:' „Máme& 15&
miliónov( unikátnych( aktívnych( používateľov(mesačne.(Neplánovali( sme( žiadny(marketing( =( Last.FM(

rástlo'výlučne'ústnym'podaním.”'(LAKE,*Chris:*Interview(with(Martin(Stiksel(of(last.fm)(

Posilňovanie+značky+Last.FM+dnes+prebieha+najmä+formou+spoluorganizácie+kultúrnych+akcií+
a"koncertov."Informovanie,"dôležitá"súčasť"public"relations,"prebieha"prostredníctvom"publikovania"
oficiálnych* PR-správ* (zväčša* v* réžii! materskej) spoločnosti) CBS),) zverejňovania) príspevkov) na)
vlastnom* firemnom* blogu,* Last.FM* však* využíva* aj* technológie* iných* internetových* projektov* a*

služieb*(Flickr,*Twitter).*

!

Last.HQ!–!Oficiálny!blog!zamestnancov!Last.FM!
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Komunikácia* s* médiami,* používateľmi& a& návštevníkmi& prebieha& najčastejšie&
prostredníctvom* oficiálneho* blogu* Last.FM,* takzvaného* Last.HQ* (abrev.* slova* headquarters( !"
ústredie).*V*periodicite*približne*trikrát*za*mesiac*niektorý*zo*zamestnancov*spoločnosti*informuje*
o*novinkách,*zaujímavostiach)či)pripravovaných)zmenách)na)stránke.)Používatelia)majú)možnosť)sa)
k"téme"vyjadriť"prostredníctvom"diskusie"ku"každému"zverejnenému"článku."Nejde"o"tradičné"PR?
správy,( jednotlivé(príspevky(sú(písané(voľným,(občas(dokonca(publicistickým(štýlom$a$poskytujú$
zaujímavý)pohľad)do) zákulisia) tvorby)hudobnej) sociálnej) siete.) Súčasťou)príspevkov) je) častokrát)
fotodokumentácia,*prepojená*s*firemným*kontom*na*službe*Flickr.*

*

Last.FM!–!Flickr!

http://www.flickr.com/photos/lastfm/*

Last.FM* využíva* fotografickú( sociálnu( sieť( Flickr( na( publikovanie( fotografií( (a( screenshotov)(
zvývoja'nových'apripravovaných'služieb,'firemných'akcií'či'osláv,'zkancelárií'a'priestorov'Last.FM.'
Konto%je%teda,%podobne%ako%oficiálny%blog,%najmä%pohľadom%na%Last.FM%zo%strany%tvorcov.*

*

Last.FM!–!Twitter!

http://twitter.com/LASTFM*

Prostredníctvom-mikroblogovacej-služby-Twitter-upozorňujú-zamestnanci-Last.FM-na-novinky-na-
stránke,) zväčša) odkazujúce) na) jednotlivé) príspevky) Last.HQ)blogu.) Taktiež) slúži) na) oznamovanie)
krátkodobých*alebo%plánovaných%výpadkov%služby.%V%súčasnosti%eviduje%oficiálne%konto%na%Twitteri%
viac*ako*35.000*followers,"teda"ľudí,"ktorí"tieto"novinky"sledujú.*

*

Last.FM!–!Facebook!

Dnes*už* takmer* samozrejmosťou* je*oficiálna* “fan*page”*na*Facebooku.*Last.FM*má*približne*350*

tisíc* fanúšikov,* ktorým* niekoľkokrát* denne* posúva* informácie* o* koncertoch,* nových* hudobných*

objavoch*ako*aj* technických*údajoch*o*Last.FM.*Facebook*stránku*možno*považovať*za*agregátor*

rôznorodých*informácií*o*Last.FM*ale*aj*pohodlný*spôsob*komunikácie*s*používateľmi.*

*
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!

Prepojenie!Last.FM!s!aktivitami!CBS!

11.#septembra#2009#oznámila#spoločnosť#CBS#prostredníctvom#tlačovej#správy#spustenie#HD#
(hybrid(digital)(rozhlasovej(stanice,(ktorá(bude(hudobne(formátovaná(podľa(aktuálnych(rebríčkov(
sociálnej"siete"Last.FM."Služba"bola"spustená"5."októbra"2009"v"Spojených"štátoch"v"New"Yorku,"Los"
Angeles,(Chicagu(a(San(Franciscu.(Poslucháči((ktorí(vlastnia(HD(rádiá)(majú(možnosť(počúvať(mix(
hudby,'ktorá'vychádza'z'používateľmi'generovaných'rebríčkov,'ako*aj*živé*vystúpenia,*koncerty*a*
rozhovory.*Stanica*vysiela*zo*štúdia*Last.FM*v*New*Yorku.*

Podľa&servera&WIRED&(VAN&BUSKIRK,&Eliot:&CBS(to(Launch(Last.fm(HD(Radio(Stations(in(Top(
4( U.S.( Markets)* ide* v* prípade* centralizovanej* hudobnej* stanice* (zloženej* z* najpopulárnejších/ a/
najpočúvanejších.skladieb.Last.FM).o.zaujímavý.krok,.keďže.základnou.ideou.internetových.rádií.je.
snaha% vyhnúť% sa%mainstreamovému% vkusu.% Na% druhej% strane,% niekoľkými%miliónmi% používateľov%
tvorená*hitparáda*poskytuje* relevantnejší*pohľad%na%hudobný%vkus%ako% jednotlivcami% či% robotmi%
generované*playlisty*iných*rádií.*

Vzhľadom) na) to,) že) technológia) HD) rádia) nie) je) vo) svete) celkom) rozšírená) najmä) kvôli)
nutnosti' vlastniť' HD' prijímač,' ide' o' pomerne' riskantný' krok' zo' strany' CBS,' no' znamená$ veľkú$
dôveru*k*technológiám*akvizovanej*služby*Last.FM.*

Vo#februári#2009#vzbudila#pozornosť#online#médií#správa#technologického#spravodajského#
portálu( Techcrunch.com,( ktoré( upodozrievalo( Last.FM( zo( zneužitia( používateľských( dát( a( ich(
posunutiu(ďalšiemu%subjektu,%ktorým%mala%byť%samotná%RIAA%(Recording%Industry%Association%of%
America))–!asociácia,(ktorá(v(Spojených(štátoch(reprezentuje(viaceré(zložky(hudobného(priemyslu,(
najmä&vydavateľstvá.*

Redaktor)Erick)Schonfeld)vo)svojom)článku* spomenul*album*No(Line(on(the(Horizon( írskej'
hudobnej) skupiny)U2,)ktorý)mal)vyjsť)až)3.)marca,)no)na)viacerých)sociálnych)sieťach)sa)objavili)
záznamy,(že(používatelia(sa(k(novým(pesničkám(dostali(o(niekoľko(týždňov(skôr,(ako(bol(oficiálny(
termín* vydania* –*údaje* sa*zobrazovali) v) osobných) aj) globálnych) štatistikách)Last.FM.)Na) základe)
anonymného( tipu( redaktor( obvinil( vedenie( Last.FM( (vtedy( už( pod( krídlami( spoločnosti( CBS),( že(
dáta,&ktoré&by&mohli&priamo&identifikovať&poslucháčov&uniknutých&piesní,&boli&poskytnuté&RIAA#–!a"
to#bez#vedomia#a#súhlasu#používateľov.#Práve#RIAA#už#však#bola#v#tom#čase#známa#ako#organizácia,#
ktorá& sa& nebráni& viesť& súdne& spory& s& jednotlivcami,& ktorí& počúvajú& a& šíria& nelegálne& získané&
nahrávky.* Článok* logicky* vyvolal* vlnu* negatívnych* reakcií% –! ľuďom& sa& nepáčila& myšlienka,& že& s&
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údajmi'bolo'takto'naložené.'Svoju'rolu'v'rýchlo'sa'šíriacej'negatívnej'správe'zohral'aj'fakt,'že'článok'
bol$ pripravovaný$ a$ zverejnený$ v$ čase,$ kedy$ vo$ Veľkej$ Británii$ (sídlo$ spoločnosti)$ už$ bola$ noc$ z$
piatka*na"sobotu,"a"predstavitelia" tak"nemali" šancu"sa"k"nemu"vyjadriť."Prvou,"ešte" „víkendovou“"
reakciou* americkej* pobočky*Last.FM*bola* veta* „Pokiaľ( je( nám(známe,( neposkytli( sme(RIAA( žiadne(

dáta”(–!ktorá&však&podľa&redaktora&Techcrunch&v&zásade&nevyvrátila&(ani"nepotvrdila)"počiatočné"
obvinenia.) Počas) nasledujúcich) dní) Last.FM,) materská) CBS,) ako) aj) samotná) RIAA) správy)
dementovali.*

Tento& prípad& však& môže& byť& názornou& ukážkou& toho,& ako& rýchlo& sa& šíria& negatívne&
informácie*založené*na*anonymných*tipoch*a*domnienkach'(na'internete'obzvlášť)'–!a"že"podobné"
situácie( môžu( vážne( uškodiť( reputácii( subjektov( a( narušiť( dôveru( používateľov.( Portál( Ars(
Technica( zároveň( poukázal( na( fakt,( že( používatelia( sú( veľmi( citliví( na( to,( akým( spôsobom( sú(
využívané*ich*osobné*dáta,%a%to%aj%v%prípade%že%sa%rozhodli%dobrovoľne%ich%zdieľať%s%ostatnými.*

*

*

Populárny!Michael!Jackson!a!nechcená!Lady!GaGa!

O"tom,"že"Last.FM"dokáže"skrz"hudbu"častokrát"poskytnúť"zaujímavé"informácie"o"ľuďoch"a"
ich$zmýšľaní,$svedčí$niekoľko$príkladov.*

V" júni" 2009," kedy" svetom" otriasla" správa" o" náhlom" úmrtí" „kráľa" popu“" –! amerického+
hudobníka* Michaela* Jacksona,* štatistiky* Last.FM* zaznamenali* prudký* nárast* počúvanosti* jeho*
piesní.( Pamiatku( speváka( si( uctili( nielen( tradičné( rozhlasové( stanice( zvýšenou% rotáciou% –! ale$ aj$
jednotlivci+tým,+že+zo+svojich+hudobných+zbierok+vytiahli+staré+albumy+a+pripomenuli+si+ jeho+hity,+
čím$spôsobili,$že$na$popredných$priečkach$globálnej$hitparády$Last.FM$sa$vpriebehu$nasledujúcich$
týždňov( umiestnili( pesničky( Billie( Jean,( Beat( It,( Thriller,( Smooth( Criminal( či# Bad( (niektoré* zo*
spomínaných+ postúpili+ o+ viac+ než+ 2000+ miest,+ čím+ z+ vrchola+ hitparády+ zosadili+ hneď+ niekoľko+
aktuálnych*hitov).*

Last.FM*vo*svojej*sekcii*Playground!pravidelne*zverejňuje*rebríček*„Most(Unwanted(Tracks“(
–! teda% skladieb,% ktoré% používatelia% v% priebehu% posledného% mesiaca% najčastejšie% vymazávali% zo%
svojich( štatistík.( Častokrát( sa( na( popredných( miestach( objavujú( aktuálni( interpreti( popovej,(
komerčnej)sféry)a)dá)sa)teda)povedať,)že)rebríček)je"malým"psychologickým"okienkom"do"povahy"
človeka( –!k" odstráneniu" skladby" zo" štatistiky" dochádza" pravdepodobne" vtedy," keď" sa" poslucháč"
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„hanbí“(za( to,(akú(hudbu(počúva(–!respektíve)nechce)sa)(navonok))stať)súčasťou)mainstreamu.*V*
diskusných* príspevkoch* istý* fanúšik* použil* výraz* „Closet( Britney( fans!“( ," voľne" preložené" ako"
„utajení/kumbáloví*fanúšikovia*Britney*Spears“.*

Dnes%online%sociálnu%sieť%Last.FM%nie%je%možné%vnímať%len%technokraticky,%ako%akýsi%zber%dát%
a* vyhodnocovanie* štatistík* –* stáva* sa* neoddeliteľnou* súčasťou* hudobnej* kultúry.* Vďaka*
rozsiahlemu,katalógu,umelcov,a,obsahu,,ktorý,vytvorili,(a,stále,dopĺňajú),milióny,používateľov,,je,
spoľahlivou+ hudobnou+ encyklopédiou.+ Zároveň+ je+ priestorom,+ kde+ nie+ sú+ uprednostňovaní+ len+
niektorí*umelci'–!rovnakú(príležitosť(majú(aktuálne(americké(popové(hviezdy(a(poľská(„garážová“(
kapela.' Na' vrchole' rebríčkov' počúvanosti' sa' striedajú' aktuálne' popové' hity' s' alternatívnymi'
kapelami(či(niekoľko(rokov(starými(pesničkami((Radiohead,(The(Beatles,!Muse),'čo'svedčí'o'tom,'že'
popularitu)piesní)neurčuje) len)aktuálnosť)alebo)bulvárny)marketing)umelca)–!ale$aj$ ich$ skutočná$
kvalita'či'„ľúbivosť“.*

Je#však#nutné#zdôrazniť,#že#Last.FM#je#podľa#štatistík#využívané#najmä#mladými#ľuďmi,#ktorí#
s* webovými& službami& prichádzajú& do& styku& denne& a& úplne& prirodzene.& Pre& takúto& generáciu& je&
typická( „vzbura“( proti( väčšinovému( vkusu( –! bolo$ by$ zaujímavé$ sledovať$ výsledky$ počúvanosti,$
keby*bol*do*siete*zapojený*širší*diapazón*sociálnych*vrstiev*a*vekových*kategórií...*

**

*

LAST.FM(–!Vzhľad'a'funkcie'stránky!

Väčšina( dát( na( stránkach( Last.FM( pochádza( zo( scrobblovania! –! používateľmi- zasielaných-
údajov.(Tieto(sa(získavajú(prostredníctvom(informácií(v(ID3;tagoch,(ktoré(sú(súčasťou(zvukového(
formátu* MP3,* dnes* najbežnejšej' formy' hudobných' nahrávok.' ID3:tag' je' systém' metainformácií'
obsiahnutých,priamo,v,súbore,–!ide$o$názov$interpreta,$názov$skladby,$album,$rok$vydania$albumu$
a"niekoľko"ďalsích"údajov"(ktoré"však"nie"vždy"sú"kompletne"a"korektne"vyplnené)."Scrobblovanie(
je#možné#prostredníctvom#plug4inov,# teda#prídavných#modulov#do#softvérových#multimediálnych#
prehrávačov* (WinAmp,* iTunes),* alebo* cez* Last.FM* Scrobbler* –! oficiálny) softvér.) Dnes) Last.FM)
podporuje( aj(množstvo( ďalších( zariadení( a( softvéru,( pomocou( ktorého%môže% používateľ% odoslať%
informácie*online*(osobné*audio*prehrávače,*hracie*konzoly*apod).*

*
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Last.FM!Scrobbler!

Last.FM*Scrobbler*je*oficálny*softvér,*ktorý*je*k*dispozícii*zadarmo*na*stiahnutie*zo*stránok*

Last.FM.*Slúži*na*ovládanie*online*rádia*(streamuje'hudbu'zo'servera),'no'po'správnej'konfigurácii'
taktiež' slúži'na'odosielanie' informácií'o'vypočutých'piesňach'v' iných'hudobných'prehrávačoch'–!
napríklad)v)iTunes,)Winamp,)Windows)Media)Player.)Okrem)verzie)pre)operačný)systém)Microsoft)
Windows*je"k"dispozícii"tiež"verzia"softvéru"pre"počítače"Mac"alebo"operačný"systém"Linux.*

Niektorí) používatelia) však) pri) počúvaní) svojich) MP3) nedbajú) na) správne) vyplnené)
informácie,+ čo+ systému+ spôsobovalo+ –! a" do" určitej" miery" stále" spôsobuje" –* nemalé* problémy.#
Last.FM( totiž( pre( každého( novo5vypočutého( umelca( automaticky( zriadi( vlastnú( hudobnú(
podstránku., Systém, tak, vytvoril, osobitné, stránky, napríklad, pre, umelcov, „Miro, Zbirka“, ,, „Miro,
Žbirka“( a( „Miroslav( Žbirka“( –! pričom' štatistiky' sa' počítali' pre' každého' umelca& zvlášť.& Rovnaký&
problém(nastal( aj( pri(pomenovaní( jednotlivých( skladieb.( Zaujímavosťou(v( tomto( smere( je( článok(
Top(100(ways(to(write:(Guns(N'(Roses(](Knockin'(On(Heaven's(Door(–*názov*kapely*a*piesne*obsahuje*

mnoho* netypických* znakov* a* gramatických! skratiek,) výsledkom) čoho) bolo) niekoľko) desiatok)
možných( označení( pre( tú( istú( pieseň.( Dnes( však( funguje( systém( automatických( opráv,( ktorý(
podobných) umelcov) zlučuje) do) jedného) konta,) prípadne) upravuje) názvy) piesní) tak,) aby) mali)
oficiálny*názov*(napríklad*korešpondujúci*s*názvom*skladby*na*albume).*

V"prípade,"že"skladba"neobsahuje"v"ID3"tagu"žiadne"údaje,"systém"ju"nedokáže"rozpoznať"a"
skladba*sa*nezaznamená.*

Ďalším' problémom,' s' ktorým' sa' na' stránkach' Last.FM' používatelia' stretávajú,' sú' chybné'
biografické$údaje$či$ štatistiky$–!vznikajúce+vtedy,+keď+má+viacero+hudobníkov+na+svete+ (väčšinou+
kapiel)( rovnaký( názov.( Príkladom( môže( byť( americká( chlapčenská( skupina( B3( a( slovenská(
elektronická+formácia+B3,+ktorých+štatistiky+sú+spojené+a+neprehľadné.*

Pre* prostredie) webových) stránok) Last.FM) je) charakteristická) úzka) prepojenosť) funkcií.)
Takmer' každý' názov' umelca' automaticky' odkazuje' na' umelcovu' postránku,' názov' piesne' na'
stránku( konkrétnej( skladby.( Väčšina( aktivít( je( zdieľateľných( (pomocou( ďalších( sociálnych& sietí&
alebo&e'mailu&môže&používateľ&upozorniť&svojich&priateľov&na&zaujímavého&interpreta&či&pozvať&na&
kultúrnu( akciu).( Veľa( funkcií( sa( vyvoláva( prostredníctvom( ikon,( ovládanie( je( intuitívne( a(
zrozumiteľné.*
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Albumy* alebo* jednotlivé* piesne* si* používateľ) môže) pridať) do) svojej) hudobnej) knižnice,)
medzi& obľúbené& skladby& alebo& do& osobného& playlistu.& Pri& niektorých& skladbách& (albumoch)& sa&
nachádza(odkaz(na(digitálne(zakúpenie(či(možnosť(stiahnuť(si(ich(ako(zvonenie(mobilného(telefónu.*

*

Prvá!návšteva!stránky!a!registrácia!

Pri$návšteve$stránky$www.last.fm$sa$zobrazí$uvítacia$obrazovka,$ktorá$okrem$úvodných$slov$
stručne(vysvetľujúcich(cieľ(stránky((„Last.fm)odporučí)hudbu,)videá)a)koncerty)na)základe)toho,)čo)
počúvate“),# obsahuje# prehľad# najzaujímavejších* funkcií.* Na* základe* zistenej* IP* adresy* dokáže'
Last.FM(odporučiť(najbližšie(koncerty(v(okolí,(predstavuje(rebríček(najsťahovanejších(bezplatných(
piesní,(predstavuje(aktuálne(najpopulárnejšie(kapely,(no(taktiež(upozorňuje(na(možnosť(založenia*
hudobného*profilu.*

Hlavička( úvodnej( stránky( (ktorá( je( spoločná( pre( každú( podstránku)( obsahuje( odkazy( na(
základné)sekcie)–!Music,'Radio,'Events,'Charts,'Community;'odkaz'na'prihlásenie'alebo'registráciu'
nového&používateľa,& vyhľadávacie& okno& a& voľbu! jazyka& (Last.FM& je& v& súčasnosti& preložené&do&11&
jazykov).*Vzhľad*úvodnej*stránky*je*prehľadný*a*návštevník*sa*vie*ľahko*rozhodnúť,*ako*bude*na*
stránke(pokračovať.*

Pätu%stránky%tvoria%odkazy%na%dodatočné%informácie%o%Last.FM.*

Pre*plnohotnotné*využívanie&siete&Last.FM&je&potrebná&registrácia.&Pri&registrácii&je&potrebné&
zadať% želané% používateľské% meno% (nie% je% možné% ho% neskôr% zmeniť),% platnú% e>mailovú% adresu% a%
želané' heslo.' Pred' potvrdením' registrácie' je' nutné' súhlasiť' s' podmienkami' používnia' služby#
Last.fm.( Registrácia( hudobného( profilu( alebo( vydavateľstva( je( možná( len( na( základe( už(
existujúceho, bežného, konta,, pričom, zamestnanci, Last.FM, e=mailom, osobne, overujú, práva,
používateľa+na+manažovanie+hudby+konkrétneho+interpreta.*

Po*úspešnej*registrácii"sa"môže"nový"používateľ"prihlásiť"a"využívať"všetky"funkcie"Last.FM"
–*okrem*špeciálnych*prémiových*služieb,*ktoré*sú*spoplatnené.*

*

Prémiové(konto(–!predplatiteľ!

Prémiovým) používateľom) sa) môže) stať) každý) zaregistrovaný) používateľ,) ktorý) chce) využívať#
platené( funkcie( Last.FM( –! najmä& neobmedzené& online& rádio.& Služba& je& v& súčasnosti& spoplatnená&
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jednotnou( sumou( 3( EUR/USD/GBP( mesačne.( Medzi( ďalšie( výhody( prémiového( konta( patrí(
využívanie* stránok* bez* zobrazovania* reklamných* bannerov;* zobrazovanie* používateľov,) ktorí)
navštívili)prémiový)profil;)špeciálne)označenie)používateľského)obrázka)(avataru))a)prístup)k)VIP)
službám*v*sekcii*Last.FM*Playground.*

*

Základné!sekcie!

Pod$ základnými$ sekciami$ rozumieme$ položky$ hlavného$menu$ v$ hlavičke$ stránky.$ Sú$ nimi$Music&
(Hudba),)Radio,)Events)(Akcie),)Charts)(Rebríčky)a)hitparády),)Community)(Komunita).*

*

Music! L! Položka' Music' slúži' na' katalógové' vyhľadávanie' hudby' v' prostredí' Last.FM.' Je' možné'
vyhľadávať) podľa) mena) interpreta) alebo) jednotlivých) tagov) (pričom) najpoužívanejšie- tagy- sa-
nachádzajú*prehľadne*abecedne*zoradené*v*ľavej*časti*stránky).*Stránka*zároveň*obsahuje*rebríček*
aktuálne)najpočúvanejších)interpretov)a)okno)odporúčaných)kapiel.!

*

Radio! L! Radio& patrí& k& základom& Last.FM.& Stačí& zadať& meno& interpreta& alebo& žáner& a& systém&
postupne( prehrá( súvisiace( piesne.( Je( možné( „naladiť( sa“( na( stanicu( založenú( na( interpretovi,(
vypočuť(si(hudbu(z(vlastnej(hudobnej(knižnice,(alebo(jednoducho(to,(čo(počúvajú(Last.FM(susedia(
(používatelia*s*podobným*hudobným*vkusom).!

*

Events!L!Podstránka+Events,+teda+akcie+alebo+koncerty,+prehľadnou+formou+informuje+ochystaných+
podujatiach+(účinkujúci+interpreti,+názov+akcie,+miesto+konania,+počet+používateľov+Last.FM+ktorí+sa+
plánujú( akcie( zúčastniť).( Používateľ( si(môže$ zvoliť$ konkrétny$ dátum,$ kedy$má$ záujem$ okoncert,$
Last.FM( mu( poradí( zodpovedajúce( podujatia.( Súčasťou( prehľadu( a( zaujímavým( spestrením( sú(
plagáty* k* jednotlivým* akciám,* ktoré* pridávajú* používatelia* a* fotografie* z* predchádzajúcich* akcií*

(funkcia* event* je* automaticky* prepojená* so* službou* Flickr* W* fotografie* sa* pridajú* na* Flickr* a*

následne* sa* spoja* s* danou* akciou).* Nové* podujatia* pomocou* jednoduchého* formulára* pridávajú*

Last.FM*používatelia.!

*
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Charts! L!Rebríčky) zostavené) na) základe) štatistík) používateľov" Last.FM"–!najpopulárnejší- umelci,-
najviac'obľúbené'piesne,'najpočúvanejšie'piesne,' „skokani“'v'kategórii'umelci' a' skladby' (tj.' tí,' čo'
zaznamenali(najväčší(postup(nahor)!

*

Community!L!Podstránka*Community*apeluje*na*to,*že*Last.FM*je*službou,*ktorá*je*z"veľkej"miery"
poháňaná(aktivitou(svojich(používateľov.(Nabáda(k(stiahnutiu(scrobblovacieho(softvéru,(pomocou(
ktorého'je'možné'začať'tvoriť'vlastné'hudobné'štatistiky.'Zároveň'ponúka'odkazy'na'diskusné'fóra,'
používateľské.skupiny.a.vyhľadávanie.konkrétnych)ľudí)a)skupín.!

*

Používateľský.profil!

Hlavná' stránka' poskytuje' základný' prehľad' opoužívateľovi:' fotografiu' (avatar),'
používateľské. meno,. reálne. meno,. vek,. pohlavie,. krajinu. a. webstránku.. Zadanie. a. zverejnenie.
osobných* údajov* nie* je* povinné.* Hneď$ v$ úvode$ stránky$ sú$ k$ dispozícii$ štatistiky$ –! odkedy& je&
používateľ+zaregistrovaný,+koľko+skladieb+si+od+tohto+dátumu+vypočul+a+tiež+základné+záznamy+jeho+
aktivity' na' stránke' (počet' obľúbených' skladieb,' blogových' príspevkov,' playlistov' a' diskusných*
príspevkov).*Profil*je*dostupný*na*adrese*www.last.fm/user/Menopouzivatela*

V" hornej" časti" stránky" sa" nachádzajú" sekcie" About" Me" (používateľom" prispôsobiteľná"
„voľná“(plocha(či(nástenka(určená(pre(text,(obrázky(a(odkazy),(Recent(Activity((záznam(poslednej%
aktivity' používateľa),' Friends' (výber' 6' náhodných' priateľov),' Journals' (prehľad' blogových'
príspevkov)*a*Groups*(skupiny,*ktorých*je*používateľ*členom),*prémiovým*používateľom*aj*sekcia*
Recent&Visitors&(avatary&ľudí,&ktorí&si&prezerali&ich&profil).*

Ústrednú) časť) stránky) tvoria) interaktívne) štatistiky) používateľa.) Recently) Listened)Tracks)
(naposledy+vypočuté+skladby),+Library+(informácie+o+počte+umelcov+v+hudobnej+knižnici),+zoznam+
obľúbených*skladieb,*kompletné*znenie*playlistov,*použité*tagy.%Taktiež%rebríček%Top%Artists%(top%
umelci)( za( určité( časové( obdobie,( Top( Tracks( (top( skladby)( a( Shoutbox,( akýsi( odkazovač,( ktorý(
ponúka'priestor'na'komentáre'priateľov'a'ostatných'používateľov.*

*

Ľavú% časť% stránky% tvorí% subnavigácia,% ktorá% po% kliknutí( na( jednotlivé( položky( poskytuje(
detailnejší+pohľad+na+štatistiky+a+údaje+naznačené+na+hlavnej+profilovej+stránke.+Týmito+záložkami+
sú*(okrem*prednastavenej*záložky*Profil):*
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*

Library! L!Knižnica*hudobných*nahrávok*–*katalóg* interpretov,*ktorých*skladby%používateľ%počul.%
Umelcov( je(možné( triediť(podľa(počúvanosti( alebo( abecedne.(Vďaka( tejto( funkcii( je(možné( zistiť(
akú$rôznu$hudbu$(nielen$najpopulárnejšiu)$používateľ$počul$a$je$komplexnejším$pohľadom$na$jeho$
hudobný* vkus.* Knižnica* taktiež* obsahuje' zoznam' Loved' tracks' (obľúbených' piesní,' ktoré'
používateľ+ označil+ ikonou+ srdiečka),+ Playlists+ (detaily+ vytvorených+ playlistov),+ Tags+ (zoznam+
použitých*značiek*buď*formou*tag(cloud(alebo*abecedného*zoznamu).!

*

Charts! L! Rozsiahle* individuálne* rebríčky% najpočúvanejších% interpretov,% skladieb% a% albumov.%
Štatistiky(je(možné(prezerať(aj(v(týždenných(intervaloch.!

*

Events!!L!Kalendár)minulých,)budúcich)a)odporúčaných)akcií)pre)konkrétneho)používateľa,)ako)aj)
zobrazenie)podujatí,)ktorých)sa)zúčastňujú*Last.FM*priatelia.!

*

Friends! L!Prehľad( vytvorených(Last.FM(priateľstiev( vrátane( zobrazenia( informácie( akú(pesničku(
ten$ktorý)používateľ)počul)naposledy.!

Neighbours!L!Prehľad(susedov(–!používateľov+spodobným+hudobným+vkusom.+V+minulosti+Last.FM+
na*mieru&podobnosti&používal&tzv.&„Taste7O7Meter“&(merač&vkusu),&dnes&sa&formou&grafu&zobrazuje&
hudobná(kompatibilita(vrátane(výpisu(niektorých(spoločných(interpretov.!

*

Groups!L!Zoznam'skupín,'ktorých'je'konkrétny'používateľ'členom,'vrátane'informácie'o'aktuálnom)
počte&členov&a&poslednej&zaznamenanej&aktivite&v&skupine.!

*

Journal! L! Journal( je( forma( blogu,( ktorý( je( možné( využiť( na( osobné( informácie( ale( aj( články( a(
komentáre.* Pomocou* označení* BBCode* a* špecifických* značiek* pre* Last.FM* je* možné* text*
formátovať& a& prípadné& hudobné& odkazy& smerovať& priamo& na& stránky& hudobníka,& albumu& či&
konkrétnej) piesne.) Takýto) odkaz) je) zároveň) spätne) prepojený) zo) stránky) hudobníka) na) blogový)
príspevok.!
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!

Tags!L!Vnútorný*odkaz*na*sekciu*Library*–*Tags!

*

Stránka!interpreta!

Hlavná& stránka& interpreta& slúži& na& získanie& základného& prehľadu& o& umelcovi& či& kapele.& Je&
dostupná)na)adrese)www.last.fm/music/menointerpreta,)pričom)stránky)sa)vytvárajú)automaticky)
na#základe#dát#získaných#zo#scrobblovania#–!používateľ+si+vypočuje+pesničku&kapely&Talkshow(a"v"
prípade,( že( je( prvým( poslucháčom,( jeho( vypočutie( vytvorí( na( Last.FM( stránky( interpreta(
„Talkshow“,, ktoré, sa, začínajú, plniť, informáciami, a, štatistikami., Takýmto, spôsobom, dochádza, k,
vytváraniu*obrovského*hudobného*katalógu*či*encyklopédie.*

Okrem& mena& umelca& sa& v& hlavnej& časti& stránky& nachádza& skrátená& biografia,& náhľady&
fotografií) a) najpoužívanejšie) označenia.) Vďaka)nim) je)možné)určiť) podobných)umelcov)–!Similar'
Artists.'Nasleduje'prehľad'najpopulárnejších'albumov'umelca," rebríček"najpočúvanejších"piesní"a"
Shoutbox(–!priestor(pre(komentáre(a(odkazy(používateľov.*

Ďalej& sa& na& stránke& nachádzajú& sekcie& Videos& (náhľady& hudobných& videoklipov),& Events&
(najbližšie* vystúpenie* umelca),* News* (oficiálne* novinky),* Listeners* (konkrétni& poslucháči& na&
Last.FM),* Recent* Activity* (posledná* zaznamenaná* aktivita* súvisiaca* sprofilom* umelca),* Related*
Journals)(zoznam)blogových)článkov,)v)ktorých)sa)umelec)spomína),)Groups)(skupiny)týkajúce)sa)
umelca)*a*More* Information* (odkazy*na*externé*zdroje'ako'oficiálne'stránka,'profil'na'Wikipedii,'
Myspace,)ako)aj)odkaz)na)profil)hudobného)vydavateľstva).*

Rovnako' ako' v' prípade' bežného' používateľského' profilu,' ľavá' strana' profilu' hudobníka'
obsahuje*záložky,*ktoré*sú*odkazmi*na*sekcie*s*detailnými*informáciami*naznačenými*na*úvodnej*
stránke*umelca.*Záložkami*sú:*

*

Biography! L!Biografické+ informácie+ o+ umelcovi+ písané+ encyklopedickým+ štýlom.+ Častokrát+ ide+ o+
prevzaté)články)z)Wikipedie.)Používatelia)môžu)informácie)dopĺňať)a)upravovať)wikiAsystémom.!

*
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Pictures! L!Fotogaléria*obsahujúca*oficiálne*(umelcom*či*vydavateľstvom*pridané)*a* fanúšikovské*
fotografie.*Používatelia*hlasujú*ktorá* fotografia* sa* im*páči*alebo*nepáči,*na*základe*hlasovania* sa*
vždy*zvolí*hlavná,*profilová*fotografia*umelca.!

!

Videos! L!V"minulosti" umožňovalo" Last.FM" pridanie" (uploadnutie)" videa," dnes" sa" klipy" preberajú"
automaticky*–!výlučne(zo(služby(YouTube.!

*

Albums! L! Prehľad( albumov( konkrétneho( interpreta( snázvom,( obalom,( počtom( piesní,( dátumom(
vydania*a*názvom*hudobného*vydavateľstva.!

*

Tracks!L!Najpopulárnejšie*piesne*konkrétneho*interpreta!

*

Events*W*Kompletný*prehľad*minulých*a*budúcich*vystúpení*vrátane*názvu*akcie,*miesta*konania*a*
počtu&ľudí,&ktorí&planujú&podujatie&navštíviť.&Kalendár&podujatí&je&možné&synchronizovať*napríklad*
so*softvérom*Outlook*prípadne*službou*Google*Calendar*

*

News!L!Novinky,)ktoré)sú)formou)správ)alebo)článkov)väčšinou)automaticky)preberané)zo)stránok)
umelca'(napr.'z'oficiálnej'webovej'stránky'či'MySpace'blogu)!

Charts*W*Kompletný*rebríček*popularity*piesní*umelca*

*

Similar! Artists! L! Na# základe# množstva# arelevantnosti# jednotlivých# označení,# ktoré# priradili#
používatelia,- sú- generovaní- podobní- umelci.- Je- to- jedna- z- najzákladnejších- a- veľmi- často-
využívaných* funkcií* Last.FM.* Ak* má* niekto* rád* britpopovú' kapelu' Oasis,' medzi' podobnými'
umelcami( objaví( napríklad( rovnako( populárnych( Blur,( Travis( či( Kasabian,( ale( aj(menej( známych(
Ocean*Colour*Scene*alebo*The*Libertines.!

*
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Tags! L! Označenia,) ktoré) používatelia) umelcovi) priradili) –! zoradené) buď) abecedne! alebo& podľa&
relevantnosti*tagu.!

*

Listeners!L!Poslucháči+konkrétneho+interpreta,+pričom+Last.FM+vyhodnocuje+aj+top+listeners+–!(teda&
ľudí,&ktorí&sú&najväčšími&fanúšikmi)&s&informáciou,&koľko&percent&vypočutých&skladieb&tvorí&hudba&
zadaného*interpreta"a"ktorú"jeho"skladbu"počúva"používateľ"najčastejšie.!

*

Journal!L!Odkazy'na'blogové'príspevky'používateľov,'ktoré'súvisia's'daným'umelcom.!

*

Groups!L!Zoznam'relevantných'používateľských'skupín!

*

Stránka!piesne/skladby!

Stránka*piesne*zobrazuje*detailné*informácie*o*konkrétnej*skladbe:*meno*interpreta,*názov*
skladby,)dĺžku) trvania)apočet) albumov,)na)ktorých) sa)daná)pieseň)nachádza.) Samozrejmosťou) sú)
označenia( pre( pieseň,( sprievodný( videoklip( (pokiaľ( bol( natočený( aje( k( dispozícii( na( službe(
YouTube),!celkový(počet(scrobbnutí(a(počet(poslucháčov(skladby.*

*

Music!Manager!

Ak#chce#umelec#šíriť#svoju#hudbu#v#prostredí#Last.FM,#musí#požiadať#o#zriadenie#konta,#ktoré#
mu#umožní#uploadovať#piesne#v#mene#toho3ktorého#interpreta.#Aby#nedochádzalo#k#nelegálnemu*
šíreniu*skladieb,*kontá*sú*najskôr*overené*pracovníkmi*Last.FM.*

V" prostredí" "hudobného"manažéra"" je" možné" pridávať" skladby" vo" formáte" MP3," usporiadať" ich"
podľa& albumov.&Najdôležitejším& je& však&nastavenie& práv&na& šírenie& piesní:& návštevníkom&Last.FM&
môže% byť% k% dispozícii% len% 306sekundová% ukážka% skladby,% alebo%môže% byť% skladba% vypočutá% v% jej%
plnej& dĺžke.& V& Music( Manageri( sa# taktiež# uvoľňujú# piesne# do# Last.FM# online# rádia.# V# prípade#
zverejnenia*skladby*pre*online*rádio,*je*možné*za*jej*hranie*poberať$tantiémy.*
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Bližšie'pravidlá'a'podmienky'určuje'rozsiahla'dokumentácia'pre'umelcov,'ktorú'je'možné'nájsť'na'
stránkach*Last.FM.*

*

LAST.FM!PLAYGROUND**W*„Ihrisko“*pre*vývojárov,*bonus*pre*používateľov*Last.FM*

Programátori*a*vývojári*Last.FM*v*sekcii*Playground((ihrisko)(na(adrese(playground.last.fm(
zverejňujú)a) testujú)nápady)k)budúcemu)rozvoju) stránky.)Častokrát) ide)o)nové) funkcie)webu,)ku)
ktorým'majú'používatelia'možnosť'vyjadriť'sa'ešte'pred'ich'spustením.'Takýto'spôsob'zavádzania'
noviniek* je*výhodný$pre$obe$strany$–!používatelia,sa,radi,zúčastňujú, testovania,betaverzií,,môžu,
napísať'svoj'pocit'z'novej'služby'(hoci'aj'jednoduchým'spôsobom'páči'sa/nepáči'sa)'a'samozrejme'
upozorniť)vývojárov)na)chyby,)ktoré)sa)vyskytli.*

Zároveň( je( Last.FM( Playground'miestom,' kde' prémioví' používatelia' (predplatitelia)' nájdu'
rôzne& bonusy& a& zaujímavosti& ku& svojim& profilom.& Je& teda&možné& považovať& túto& sekciu& za& akúsi&
pridanú( hodnotu( k( predplatnému,( čo( zvyšuje( atraktívnosť( prémiových( kont.( Funkcie( prístupné(
predplatiteľom* sú* označené* nápisom* VIP,* ktorý* v* používateľoch* evokuje* pocit* výnimočnosti* a*
exkluzivity.*

*

V"súčasnosti"sa""na"ihrisku""nachádza:*

Night!Out* !" odporúčané"akcie"pre"používateľa" a" jeho"Last.FM"kamarátov" založené"na" spoločnom"
hudobnom*vkuse.*Stačí&zadať&používateľské&mená&priateľov&a&mesto,&v&ktorom&sa&má&akcia&konať,&
Last.FM(vyberie(vhodnú(hudobnú(udalosť.*

(

Musical! Neighbourhood* !" odporučí" novú" hudbu" na" základe" podobnosti" vkusu" "hudobných"
susedov"( z( posledného( týždňa,( dvoch( týždňov,(mesiaca,( 3(mesiacov,( 6(mesiacov( a( roka.( Takto( je(
možné&zistiť,&na&základe&ktorého&konkrétneho&suseda& (či& susedov)&bol&používateľovi&odporučený&
ten$ktorý) nový) interpret.) Zároveň) je) možné) pozrieť) si) ako) sa) vyvíjalo) susedstvo) počas) určitého)
časového(obdobia.*

(
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Scrobbling! Timeline* !" personalizované" vizualizácie" hudobných" štatistík" používateľa." Okrem"
prehľadných+grafov+na+variabilnej+časovej+osi+vidí+používateľ+kedy+systém+zaznamenal+"jubilejné"+
vypočutie*a*o*akú*pesničku)išlo.)Pod)jubileom)sa)rozumie$napríklad$desaťtisíca$(204tisíca,$504tisíca)$
skladba,( ktorú( si( používateľ( vypočul.( Graf( je( možné( porovnať( s( jedným( z( hudobných( priateľov.(
Samozrejme,* takéto* informácie* nemajú* veľkú* úžitkovú* hodnotu,* sú* však* vítanou* pozornosťou* či*
zaujímavosťou.*

*

Listening! Trends! (VIP)* !" vizualizácia" 40" najpočúvanejších" interpretov" formou" tzv." prúdového"
grafu.' Dáta' pochádzajú' zo' štatistiky' používateľa,' pričom' výsledná' podoba' je' graficky' príťažlivá.'
Výsledok*je*generovaný*do*formátu*PDF,*ktorý*v*prípade*záujmu"umožňuje"kvalitnú"tlač"grafu.*

**

Music! Universe! (VIP)* !" generovaná" vizualizácia" reprezentuje" interpretov" za" rok" 2009," ktorí" sú"
zoskupení*do*"planetárneho*systému"*na*základe*podobnosti*(priradených*označení).*

(

Tube!Tags!(VIP)*W*vizualizácia*zobrazuje*zmeny%v%počúvanosti%za%posledných%21%mesiacov.%Svojím%
dizajnom*pripomína*schematické*mapy*londýnskych*podzemných*dráh*vrátane*staníc.*

*

Image!Chart! (VIP)* !" koláž" fotografií" najpočúvanejších" interpretov." Používateľ"má"možnosť" určiť"
časové'obdobie,'podľa"ktorého"má"byť"výsledná"koláž"generovaná,"či"počet"zobrazených"umelcov.*

*

History! Chart! (VIP)! L! graf% zobrazuje% najpočúvanejších% umelcov% (kedy% a% ako% často% častoich%
používateľ+počúval)*

*

Artist!Connections!(VIP)*!"dokáže"nájsť"spojitosť"medzi"zdanlivo%nepodobnými%interpretmi%A%a%B.%
Pomocou& označení& či& žánrov& spojí& v& niekoľkých& bodoch& napríklad& slovenskú& kapelu& Desmod& s&
britskými) The) Beatles.) Čím) menej) krokov) je) potrebných) ku) spojeniu,) tým) sú) si) interpreti)
podobnejší.*
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(

World!Chart! (VIP)* W* zobrazuje*ako* sú* fanúšikova* tohoWktorého* interpreta* rozmiestnení*na*mape*

sveta.*

(

Event! Map* !" odporučenie" kultúrnej" akcie" (koncertu)" na" základe" miesta" a" stanoveného" okruhu"
vzdialenosti*od*konkrétneho*miesta.*Aplikácia*využíva*mapy*služby*Google*Maps*a*dáta*priradené*k*

jednotlivým*koncertom.*

(

Steerable!Recommendations*!"prispôsobenie"odporučených"umelcov"prostredníctvom"filtrovania"
označení((tagov)*

(

Similar!Groups*!"vyhľadávanie"podobných"používateľských"skupín"na"Last.FM*

(

Most! Unwanted! Scrobbles* W* zverejnenie! skladieb,* ktoré* používatelia* za* posledný* mesiac*
najčastejšie*odstraňovali*zo*svojich*štatistík.*

(

Artist! Name! Variations* !" variácie" mien" a" názvov" kapiel." Údaje" vychádzajú" z" ID3" tagov," ktoré"
používatelia,scrobblujú.,Častokrát, ide,o,chybné,označenie,,o,názov%bez%diakritiky,%či%výmenu%polí%
interpret' –! názov& skladby.& Alternatívnymi& pomenovaniami& pre& slovenského& hudobníka& Laca&
Lučeniča(sú(podľa(Last.FM(dát(napríklad(Laco(Lucenic((25.72%),*LUCENIC(LACO((12.61%),*Lučenič'
Laco((8.11%),*Laco(Luèeniè((7.51%)"či"Laco%Lučenič%(Double%L)%(2.83%).*

(

Islands! of! Music* !" vizualizácia," ktorá" z" počúvanosti," príbuznosti" a" obľúbenosti" tagov" vytvára"
"ostrovy"*na*fiktívnej*mape*hudobného*sveta.*

*

BUILD.LAST.FM!!L!Využívanie*Last.FM*API*v*praxi!
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Application* programming* interface) (API),) teda) rozhranie) pre) programovanie) aplikácií,) je)
bežnou' súčasťou' služieb' typu'Web' 2.0.' Znamená' to,' že' spoločnosti' sprístupnia' isté' časti' svojich'
programov( či( kódov( (napríklad( funkcie,( triedy),( ktoré( je( možné( využiť( a( spracovať( do( ďalšieho*
softvéru.*

Build.Last.FM-je-galériou-aplikácií,-ktoré-boli-vytvorené-vývojármi-z-celého-sveta-na-základe-
sprístupneného, Last.FM, API, –! ide$ o$ programy,$ ktoré$ používateľ$ môže$ po$ stiahnutí$ využívať$ na$
svojom& počítači& (šetriče& obrazovky& apod.),& aplikácie,% ktoré% sú% určené% pre% online% prostredie%
(generátory* štatistík* a* vizualizácií),* pre* sociálne* siete* (Facebook,*MySpace,* Livejournal)* a* široký*
výber& scrobblerov& pre& ďalšie& hudobné& prehrávače& a& aplikácie& ako& napríklad& Skype,& ICQ,& Pidgin&
apod.*

Niektoré* takto$ vytvorené$ aplikácie$ využívajú$ API$ niekoľkých$ služieb$ súčasne$ –! v" takom"
prípade'ide'o'tzv'mash0upy.'Mash0up'je'anglický'výraz'pre'stránku'či'aplikáciu,'ktorá'používa'alebo'
kombinuje* dáta* dvoch* alebo* viacerých* zdrojov* na* vytvorenie* novej* služby.*Môže* ísť$ napríklad*o"
interaktívny+kalendár+hudobných+podujatí+(prepojením+dát+z+Last.FM+a+Google+Maps),+ informačne+
bohaté*nakupovanie*hudby*v*internetovom*obchode*Amazon*(v*kombinácii*s*biografiou*umelca*na*

Last.FM)*a*podobne.*

Aj* samotné* Last.FM* môžeme* považovať$ do$ istej$ miery$ za$ mash1up:$ na$ jednotlivých$
stránkach* sa* využívajú* dáta* videoslužby* YouTube* (automatické* vyhľadávanie* a* pridávanie*
hudobných)klipov))alebo)The)Hype)Machine)(informácie)o)interpretoch)z)blogov)po)celom)svete))či)
Flickr*(fotografie*z*koncertov).*

V"súčasnosti"obsahuje"galéria"Build.Last.FM"vyše"200"používateľmi"vytvorených"programov"
či#webových# služieb.# Každý# z# nich# najskôr# prejde# procesom#overenia# a# schválenia# a# až# potom# je#
oficiálne) zverejnený.) Samozrejmosťou) v) prípade) sprístupnenia* API* je* bohatá* dokumentácia*
prostredia*Last.FM.*

Okrem& oficiálne& schválených& mash3upov,& ktoré& sa& nachádzajú& na& stránkach& Last.FM,& je&
možné&mnohé&ďalšie&nájsť&osobitne&na&internete.*

REKLAMA!NA!LAST.FM!!L!Rôzne&formy&cielených&komerčných&informácií&v&prostredí*Last.FM!

Propagácia* umelcov* prostredníctvom* hudobného* profilu* a* aktualizácie* údajov* vňom* (blogové*
príspevky,* aktuálne* koncerty,* sprístupňovanie* hudby* online)* je* zadarmo* –! vyžaduje) sa) len)
zriadenie(obyčajného(používateľského(profilu(a(overenie(informácie,'že'daný'používateľ'má'právo'
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vystupovať*a*konať*v*mene*umelca.*Potom*získa*používateľ*prístup*k*službe*Music*Manager,*kde*
spravuje*kontá*jedného*alebo*viacerých*interpretov.*

Prostredie) Last.FM) ponúka) niekoľko) možností) šírenia) komerčných) odkazov." Sú" to" napríklad"
tradičné)bannery,)ktoré)môžu)byť)statické,)animované,)alebo)interaktívne)(technológia)Flash).) Ich)
rozmery'sú'štandardizované'podľa'Interactive(Advertising(Bureau.*

*

Veľkosti)bannerov:*

• 728x90px*(Leaderboard)**

• 758x140px*300x250px*(Medium*Rectangle)**

• 300x600px*(Half*Page*Ad)**

• 160x600px*(Wide*Skyscraper)*

*

Bannerový)systém)na)stránkach)Last.FM)je)súčasťou)služby)Google)AdSense.)Pomocou)nej)sa)do)
stránok*automaticky*vkladajú*reklamy,*ktoré*sú*takisto*v*systéme.*Zobrazovanie*bannerov*sa*však!
nedeje% náhodne,% ale% na% základe% viacerých% parametrov.% Last.FM% totiž% dokáže% reklamu% zacieliť% na%
určenú' skupinu' ľudí' pomocou' dát,' ktoré' o' používateľoch' získava' automaticky' (čas' prístupu,' IP'
adresa)'alebo'z'dobrovoľne'vyplnených'osobných'údajov'(vek,'pohlavie,*krajina).*

*

Cielenie&podľa:*

• Veku*

• Pohlavia*

• Obľúbeného*hudobného*žánru**
• Počúvaných+umelcov+(++im+podobných+umelcov)*
• Top$100$umelcov$podľa$vekovej$kategórie*
• Geotargeting*(geografická*poloha*zisťovaná*na*základe*IP*adresy*počítača)*
• Jazyka/krajiny*(využíva*sa*kombinácia*GeoWIP*a*zvoleného*jazyka*stránky)*

*

*
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Ďalšie'možnosti'propagácie*

• Landing'page'skins,'teda'pútavé'grafiky'či'témy,'ktoré'sa'nachádzajú'na'*hlavnej*stránke.***
• Inteligentné*SmartAds,*kontextuálne*relevantné*bannery,*ktoré*súvisia*s*obsahom%aktuálnej%

stránky(a/alebo(s(profilovými(dátami(používateľa.(*
• Vlastné*aplikácie*a*widgets*využívajúce*Last.FM*API**

• Sponzorované*hudobné*akcie*(koncerty*a*festivaly)***

*

Okrem& toho& Last.FM& ponúka& špecifické& služby& pre& zadávateľov& reklamy& areklamné& agentúry.&
Vprípade( hudobných( podmazov( je( možné( nájsť( „hudbu,( ktorá( sa( podobá( na...“( (využívané*
vreklamných,spotoch,,kedy,je,licencovanie,známej,piesne,oveľa,drahšie,ako,licencovanie,podobnej,,
neznámej).)Last.FM) tiež) zabezpečuje)vyrovnávanie)autorských)práv)s"umelcami."Ak"má" reklamná"
agentúra(vybratú(hudbu,(ktorú(chce(použiť(v(reklamnom(spote,(môže(si(prostredníctvom(Last.FM(
overiť,(či(bude(vhodne(prijatá(určenou(cieľovou(skupinou.(*

*
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Last.FM!dnes!a!zajtra!(záver)!

Ako*každý*“živý”*online*projekt,*aj*Last.FM*neustále*podlieha*zmenám*a*zlepšeniam.*Nie*je*

podstatný*len*rast*fanúšikov*či*hudobnej*databázy*–*vývojári*a*dizajnéri*denne*pracujú*na*nových*

funkciách* a* vývine* nových* služieb.* V* auguste* 2012*prešlo* Last.FM*ďalším* (tentokrát* jemnejším)*

redizajnom* –* podľa* slov* Simona* Morana* na* blogu* Last.HQ* ide* o* čistejší,* racionálnejší* layout* a*

sviežejší*vizuálny*štýl.*

Okrem*toho*Last.FM*pokračuje*v*organizovaní*vlastných*koncertov*a*hudobných*podujatí*s*

etablovanými,* ale* aj* novými* zaujímavými* interpretmi.* Vývojári* zároveň* pracujú* na* niekoľkých*

experimentálnych*funkciách*Last.FM*–*prepájajú*vypočuté*skladby*s*aktuálnou*náladou*poslucháča,*

alebo*analyzujú*kedy*začína*popularita*tohoWktorého*žánru.*

Zdá*sa,*že*dnes,*niekoľko*rokov*po* tom,*ako*sa*Martin*Stiksel,*Felix*Miller*a*Richard* Jones*

stretli,*je*z*Last.FM*to,*čo*si*priali*–*ultimátnym,*neprekonateľným*miestom*pre*hudbu.*Čas*ukáže,*

na*ako*dlho*–*a*či*sa*vôbec*objaví*nový*projekt,*ktorý*by*prekonal*úspech*Last.FM.*
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Pramene:!
CHENG,*Jacqui:*RIAA*denies*rumors*that*Last.fm*turned*over*user*data*(Ars*Technica,*22.*február*2009)*

ELMHIRST,*Sophie:*The*Celestial*Jukebox*(In:*New*Statesman,*jún*2009)*CARDEW,*Ben:*Last.fm*claims*controversial*reWdesign*a*success*(MusicWeek,*

15.*august*2008)*

HAMMERSLEY,*Ben:*The*Essential*Selector*(In:*The*Guardian,*6.*marec*2003)*

JONES,*Richard:*Techcrunch*are*full*of*sh*t*(Last.HQ,*oficiálny*blog*Last.FM,*23.*február*2009)*

JONES,*Richard:*Top*100*ways*to*write:*Guns*N'*Roses*W*Knockin'*On*Heaven's*Door*(Last.FM*blog)*

KISS,*Jemima:*Last.fm*fetches*$280m*(The*Guardian,*30.*máj*2007)*MacMANUS,*Richard:*Last.fm*Launches*Video*W*Aims*To*Be*The*MTV*Of*Web*2.0*

Age*(ReadWriteWeb,*9.*máj*2007)*

KISS,*Jemima:*Second*Chance*Tuesday:*Last.fm*W*the*'conviction*entrepreneurs'*(The*Guardian,*25.*september*2007)**

LAKE,*Chris:*Interview*with*Martin*Stiksel*of*last.fm*(6.*november*2006,*Econsultancy.com)*

MILLER,*Felix:*Message*from*the*Last.fm*founders,*Felix,*RJ*and*Martin*(Last.HQ,*10.*jún*2009)*

OGLE,*Matthew:*Yes,*it*does!*(Last.HQ,*12.*apríl*2010)*

SCHONFELD,*Erick:*Did*Last.fm*Just*Hand*Over*User*Listening*Data*To*the*RIAA?*(TechCrunch,*20.*február*2009)*

VAN*BUSKIRK,*Eliot:*CBS*to*Launch*Last.fm*HD*Radio*Stations*in*Top*4*U.S.*Markets*(Wired.com,*11.*september*2009)  

*



 

 

 

 


