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Kreativita, jej postavenie a funkcie v rámci prípravy 
reklamnej kampane 
Creativity, its status and functions in preparation for advertising campaign 

prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc. 

Abstrakt: Kreativita je súčasťou nášho myslenia, správania sa, i jednotlivých oblastí 
sociálnej reality. Najviac sa prejavuje v oblasti umenia, vedeckých objavov, humoru, ale aj 
reklamy. V  rámci reklamného procesu ju využívame vo všetkých jeho fázach, resp. 
aktivitách. Od prvotného zadania, ktorým je briefing ju nájdeme rovnako v  oblasti 
prieskumu, plánovania, tvorby, produkcie i vyhodnotenia účinnosti reklamnej kampane.   

Kľúčové slová: kreativita, originalita, reklama, komunikácia, reklamná kampaň,  briefing, 
prieskum, plánovanie, tvorba, produkcia, účinnosť kampane 

Abstract: Creativity is a part of our thinking, behavior and the individual areas of social 
reality. Most evident is in the arts, scientific discoveries, humor, but also advertisement. 
As part of the advertising process, we use it in all its phases, resp. activities. From the 
initial assignment, which is briefing we find it equally in the exploration, planning, 
development, production and evaluating of the effectiveness of advertising campaigns. 

   Keywords: creativity, originality, advertising, communication, advertising campaign 
briefing, research, planning, development, production, effectiveness of campaigns. 
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„Propaganda mnoha agentur vytváří dojem, že v procesu reklamní tvorby existuje okamžik 
zlomu, kdy racionální levá hemisféra kolektivního mozku agentrury dokončí práci na sběru dat, 
jejich analýze a syntéze, a získané informace předá jako štafetový kolík pravé straně, která jim 
pusobením intuice a představivosti vtiskne novou, zaujímavou a nečekanou formu. Předání 
psaného zadání – kreatiívního briefu, většinou na formální schuzce, je znamením, že 
intelektuální předehra skončila.“ 
                                                              Jon Steel 

Súhlasiť s uvedeným tvrdením možno v tom, že „propaganda” mnohých agentúr tento 
dojem naozaj vytvára. Menej už s tým, či je táto propaganda pravdivá. Lebo tak, ako je k 
rozvoju naozajstnej efektívnej kreativity potrebná schopnosť súhry obidvoch polovíc 
mozgu, tak je k efektívnej kreativite v reklame potrebná súhra a prepojenie aktivít 
jednotlivých oddelení agentúry. Na kreativitu v reklame možno nazerať isto z rozličných 
uhlov pohľadu. V  našej analýze chceme podrobiť kreativitu,  presnejšie, jej prienik do 
jednotlivých fáz, resp. častí procesu reklamy.  

Kreativita v rámci marketingového komunikačného mixu 

 „Naše hlava je kulatá, aby myšlení mohlo měnit směr. Kreativita znamená vidět to, co vidí 
ostatní, ale něco jiného si u toho myslet“              
  Francis Picabia  

V širšom zmysle slova je nevyhnutné nazerať kreatívne na celú oblasť marketingovej 
komunikácie (MK), t. j. aj samostatne, na jej jednotlivé zložky.  Lebo kreativita je potrebná 
nielen napr. pri guerilla marketingu, ale rovnako pri osobnom predaji, sponzoringu 
a ďalších jej zložkách, ktoré vidíme na tabuľke.  

Marketing communication mix 

PROMOTION MIX     + VYBRANÉ AKTIVITY   + NOVÉ FORMY MK 
reklama   sponzoring   guerilla marketing 
osobný predaj  výstavy a veľtrhy  viral marketing 
podpora predaja  human relations  event marketing 
public relations  media relations  mobil marketing 
direct marketing   packaging   internet marketing                
        product placement                      
                                     CORPORATE IDENTITY    
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 Okrem toho však kreativitu potrebujeme aj pri výbere aktivít, ktoré v  rámci 
kampane použijeme.  Výber z mixu marketingovej komunikácie, ktorý som prezentoval vo 
svojej Reklame   v rámci “povinného pôsobenia” integrovanej MK je tiež otázkou našej 1

kreatívnej selekcie.  Aktivity vyberáme nielen podľa stanoveného budgetu, ale v kontexte s 
riešeným problémom, propagovaným predmetom, cieľom a cieľovou skupinou tak, aby 
navzájom ladili medzi sebou a priniesli očakávaný synergický efekt. Teda vonkoncom nie 
podľa svojich obľúbených “zaručených” tipov. Vždy vychádzame z konkrétnej aktuálnej 
situácie klienta.  
 V užšom slova zmysle sa pozeráme na oblasť kreativity v reklame. Kreativitu v 
procese reklamy možno nájsť vo viacerých fázach, resp. momentoch. Azda vo všetkých. Ak 
si vo všeobecnosti vymedzíme ako základné sféry kreativity: myšlienkový proces jedinca, 
špecifický tvorivý fyzický proces a  výsledný artefakt tejto aktivity, tak v  konfrontácii 
s  procesom v  oblasti reklamy je evidentný základný kontext. Propagačný proces sa 
podobne skladá zo sociálnych štruktúr (zadávateľ, realizátor, recipient), z  ich aktivít 
(briefing, prieskum, plánovanie, tvorba propagačného prostriedku, vyhodnotenie 
účinnosti) a z produktov týchto činností (brief, plán, propagačný prostriedok). Kreatívny 
rozmer je teda evidentný pri každej sociálnej štruktúre (myšlienkový proces accounta, 
výskumníka, realizátora...), ako aj v ich fyzických aktivitách, vedúcich k tvorbe produktu. 
No aj tak za určujúci považujeme práve myšlienkový proces. Fyzický rozmer kreatívneho 
procesu vystupuje do popredia väčšmi pri tvorbe prostriedku (slogan, spot...), no i  ten 
treba najskôr vymyslieť.  
 Dodajme, že aj keď je kreatívna produkcia považovaná podľa výsledného produktu 
za prácu kreatívneho oddelenia, ide skôr o označovanie celku časťou (podobne ako rifle – 
džínsy). Výsledná reklamná kampaň je skutočne súčtom aktivít všetkých zúčastnených 
štruktúr. Pevnejšiu väzbu s  kreatívnym oddelením má skôr konkrétny propagačný 
prostriedok, no i  pri ňom sa stretávame s  aspektmi, ktoré ovplyvnili ostatné oddelenia 
agentúry, resp. sám klient.  

Reklamný proces  

„Keď premeníte svoju fantáziu na skutočnosť budete schopný vytvárať si čoraz väčšie a väčšie 
fantázie. A to, milí priatelia, sa nazýva tvorivý proces“. 
                                                                                                     Bob Proctor 

 Zadávateľ, resp. realizátor si v rámci riešenia problému ujasní v spolupráci s členmi 
propagačného, resp. marketingového  oddelenia technické a úžitkové parametre 

 Horňák, P., Reklama – teoretické a historické otázky reklamy a marektingovej komunikácie. 2010. s. 30.1
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problémového predmetu (resp. predmetu,  ktorý mu pomôže riešiť situáciu) a stanoví si 
cieľ, ktorý mu má problém vyriešiť, napr. zvýšenie odbytu tovaru. Predmet s cieľom mu 
dajú základné parametre výberu vhodnej cieľovej  skupiny.  
          Podrobnejšie možno tento proces  rozviesť z pohľadu samotnej agentúry. Popis tejto 
situácie je pre prax agentúr azda najdôležitejší. Pokúsme sa tu položiť  dôraz na  aktivity 
agentúry  (prieskum, plánovanie atď.) a produkty týchto aktivít, resp.  na komponenty, 
ktoré s uvedenými aktivitami najviac súvisia.  Agentúra si tu so zadávateľom ujasní v 
rámci briefingu predmet, cieľ a cieľovú skupinu reklamy. Nasleduje prieskum základných 
komponentov procesu (ktorými sú v tomto prípade najmä konkurencia, cieľová skupina), 
konkrétneho predmetu, situácie, v ktorej bude kampaň prebiehať (finančných, časových i 
priestorových relácií), ale aj prieskum vhodného média pre stanovenie konkrétnych 
plánov (časový, finančný, mediálny...). Potom v rámci komplexného brainstormingu 
navrhne kreatívne riešenie (výpoveď) v kontexte s navrhovanými prostriedkami a 
médiami. Dalo by sa vlastne povedať, že tento brainstorming sa odohráva ešte pred 
tvorbou plánu, kým ďalší brainstroming viazaný už na tvorbu konkrétnych argumentov, 
apelov, sloganov atď. predchádza, resp. je súčasťou tvorby propagačných prostriedkov. 
Ďalšou  fázou je tvorba, t.j. realizácia kreatívnych riešení konkretizovaných na základe 
prieskumu do propagačných prostriedkov  a následne ich začlenenie do médií podľa  
vypracovaného mediálneho plánu.  Po zmedializovaní výpovedí nastáva prieskum 
účinnosti. 

   1.Briefing            2. Prieskum.                  3.  Brainstorming 
   - cieľ                                  - subjekt                        - kreatívne riešenie - Big Idea 
   - predmet                           - konkurencia                - propagačný prostriedok  
  - cieľová skupina                - predmet                       - médium                
  - budget                               - cieľová skupina          - cieľ 
                                              - situácia 

 4. Plánovanie                  5. Tvorba             6. Produkcia            7. Prieskum účinnosti 
   - rozpočet                         - argumenty           - začlenenie do média     - vyhodnocovanie publicity 
   - časový harmonogram    - apely                   - tlač, rozhlas, TV,           - dotazník, anketa... 
   - lokalita pôsobenia         - slogany               - technická príprava  
   - mediálny plán                - grafika a pod.  
  - plán propagačných prostr. 

    Samozrejme, že  ide o zjednodušený  všeobecný príklad. Jednotlivé činnosti 
nemožno totiž striktne oddeliť, keďže sa navzájom  prelínajú.  Fáza prieskumu  a  
brainstormingu  je pevne spätá, že je komplikované určiť, ktorá z nich je z 
chronologického hľadiska na prvom mieste. Veď  kreatívne riešenia, resp. voľbu média a 
pod. upresňujeme v pláne podľa výsledkov prieskumu, ale aj pretestingu (ktorý by  mal 
predchádzať medializácii výpovede), alebo plány môžeme urobiť po základnom 
brainstormingu a potom pristúpime ku druhému. A nemusí ísť o klasické chápanie „búrky 
duší” skôr o tvorivé stanovenie, výber komponentov kampane. Korekcie však robíme aj 
podľa finančnej situácie a ďalších skutočností. Na druhej strane uskutočníme prieskum, aj 

str. #7



podľa výsledkov brainstormingu. Pretesting sa týka nielen brainstormingu, ale 
predovšetkým výsledkov  tvorivej fázy. Členovia oddelenia pre styk s klientom majú na 
starosti aj prepojenie týchto aktivít v agentúre. Pochopiteľne, že do toho       zasahujú aj 
ďalší pracovníci (trafic manager...) a  že prax jednotlivých agentúr môže byť podľa ich 
špecifického určenia, či zaužívanej praxe do značnej miery odlišná. 

Kreativita vs. briefing 

 „Společnost, která si ze všeho nejvíc váží pořádku nebude tvůrčí. Bez správné míry pořádku se 
tvořivost začne ztrácet jako v nějaké černé díře“ 
Lester Thurow  

 Briefing je často v praxi nedocenený predovšetkým z pohľadu klienta, ktorý musí 
prísť na stretnutie skvele pripravený. Musí presne vedieť o čo mu ide (problém, ktorý chce 
riešiť – resp. cieľ kampane) a  má sa usilovať o  detailný popis viacerých súvisiacich 
skutočností. Reagovať by mal citlivo, nie za každú cenu predpisovať agentúre svoje jediné 
možné riešenie. 
 V našom Velkém slovníku marketingových komunikací som ho charakterizoval ako:              
„v širším slova smyslu setkání zadavatele reklamy s agenturou, která má reklamní kampaň 
uskutečnit. V užším jde o komplexní  výklad, poskytnutí informací (postavení firmy a 
konkurenčních firem na trhu, upřesnění technických parametru, užitných vlastností 
produktu, definování problému a cílové skupiny i navržení cíle, který by jej vyřešil) 
agentuře v ústní i písemné podobě – brief.”   2

 Kreativita sa tu týka už samotného priestoru pre stretnutie, výberu účastníkov (zo 
strany firmy i agentúry), nemusí byť vždy „otrocky” stretnutím accounta a zástupcu firmy 
určeného pre styk s agentúrou.  Flexibilné by mali byť otázky i odpovede. Informácie 
musia byť originálne v zmysle novosti, nie šokujúce pre agentúru. Len tak splnia druhý 
hlavný parameter kreativity, ktorou je užitočnosť.  

Klientský brief 

 Brief zasa chápeme ako: “list, krátky výpis – produkt briefingu, zadání, popis 
problému, který potřebuje zadavatel vyřešit prostřednictvím kampaně, cílové skupiny MK, 
produktu, kýženého efektu, resp. popis řešení prostřednictvím zvolené agentury.”  3

Originálny v zmysle novosti musí byť aj písomný produkt briefingu. Primárne si treba 

 Jurášková, Horňák, 2012. s. 39. 2

 Jurášková, Horňák,  2012. s. 38 a 39.3
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uvedomiť, že samotný propagovaný predmet a cieľ, ktoré vymedzujú cieľovú skupinu nie 
sú v každom prípade nemennými konštantami. Všetky tieto (predmet, cieľ, cieľová 
skupina) i ďalšie základné komponenty propagačného procesu možno skúmať z rozličných 
uhlov pohľadu a podľa toho ich možno nahrádzať inými, vhodnejšími variantmi. Jedinou 
nemennou konštantou je riešenie problému klienta. Základom je uvedomiť si, že ďalšie 
„konštanty” určujeme preto, aby sme vyriešili problém zadávateľa, takže sa môže stať, že 
zmeníme nielen cieľ celej akcie, ale aj samotný predmet a s ním i cieľovú skupinu. Alebo 
sa pri absencii vhodného finančného zabezpečenia, potrebného na optimálne riešenie 
situácie, rozhodneme samotnú akciu zrušiť. 
 No už v tejto fáze briefingu nám pomôže práve uvedomenie si, využitie (ev. 
precvičovanie) základných znakov kreativity. Fluencia nám umožní vymyslieť vždy viac 
variantov riešenia problému, resp. kampane,  jej komponentov, flexibilita prostredníctvom 
zmeny uhla pohľadu čo najefektívnejšie riešenie spolu s originalitou, empatia a elaborácia 
nájsť prípadné chyby a vypracovať detailné vypracovanie zvoleného riešenia. Podobne 
možno aplikovať na celý „proces marketingovej komunikácie” samozrejme aj ostatné 
kategorizácie znakov či princípov kreativity. Aby bol tento proces naozaj tvorivý. Či už je 
to ochota riskovať, odvaha, vytrvalosť atď.  Najdôležitejšie je si ich uvedomiť (hlavne tie 
najdôležitejšie – originalita a užitočnosť) a potom ich aplikovať.  Praktické cvičenia na 
prehlbovanie a rozvíjanie týchto vlastností obsahuje množstvo publikácií, ktoré sú bežne 
dostupné.   4

Kreatívny brief 

 V predošlom texte sme hovorili predovšetkým o briefingu resp. o klientskom briefe, 
spresňujúcom základné parametre akcie.  Občas sa dokonca obidva briefy stotožňujú.  V 
reklamnej praxi sa stretávame najčastejšie s tzv. klientským briefom a kreatívnym briefom. 
Ide vlastne o logický paradox, lebo obidva musia byť kreatívne, no ten s označením 
kreatívny má skôr špeciálne poslanie: „Brief kreativní je krátký, stručný dokument, který 
připravuje account manager pro pracovníky kreativního oddělení agentury. Obsahuje 
základní instrukce vymezující cíl reklamní kampaně, cílovou skupinu, plánovaná media, 
omezení ze strany klienta a další doplňující informace.”   5

 Tu si treba uvedomiť minimálne dve roviny problému. Prvým je jeho adresát. 
Kreatívni pracovníci sú naozaj často viac „umelci ako vedci”. Preto zadanie by malo byť 
jasné a zrozumiteľné, napísané odborným, nie beletristickým štýlom. V druhom rade však 
v procese druhého brainstormingu, v rámci kreatívneho oddelenia možno napr. v kontexte 
so zvolenou big ideou kampane tiež prísť k posunu v spresnení, resp. aj v zmene cieľovej 

 napr. Buzan, 2001 i 2003, Žák, 2004, Clegg, Birch, 2005.4

 Jurášková, Horňák, 2012. s. 38 a 39.5

str. #9



skupiny, ale aj predmetu kampane. Podstatným je splnenie cieľa, resp. vyriešenie 
problému kampane.  
 O kreatívnom briefe napísal cca 20 strán Vít Baloušek.   Uvádza tu aj vzorové 6

zadanie, na ktoré ma brief odpovedať. Najskôr treba uviesť identifikáciu zadania – názov, 
meno tvorcu, značku firmy, krajinu, produkt, cieľovú skupinu a  deadline. Obsahuje 
detailné zadanie projektu (čo potrebujeme - náklad, rozmer, farebnosť, jazyk, jazykové 
mutácie), dôvody prečo to potrebujeme (marketingové dôvody a príčiny, marketingový cieľ 
– budovanie známosti značky, zvýšenie návštevnosti, podporenie predaja -  to, čo budeme 
meniť v správaní spotrebiteľa a situácii na trhu,  fakty, ktoré môžu ovplyvniť nový projekt 
(história, súčasná situácia na trhu, skúsenosti, príbehy úspechu iných značiek, skryté 
súvislosti, príležitosť na trhu, ktorú možno využiť...),  popis cieľovej skupiny – 
sociodemografický popis – (ako žijú, myslia, správajú sa zákazníci, akú majú motiváciu, 
hodnoty, koníčky, koľko za ne utrácajú, koľko zarábajú, kde bývajú, aké masmédiá sledujú, 
aké sú ich postoje k našej značke, čo odporúčajú svojim známym...), popis sekundárnej, 
resp. terciálnej skupiny, ale aj správny čas, kedy môžeme cieľovú skupinu osloviť – (deň, 
hodina), kľúčovú výpoveď jednou vetou, povinné prvky kampane (CI a grafický manuál, 
logo a slogan, kontaktné údaje, piktogramy a grafy, logá sponzorov, povinné texty, 
obrázky, ..., ), kritické body komunikácie, ďalšie fakty – úspešné kampane i konkurenčné, 
čo by ocenil klient..., akú akciu chceme vyvolať (zavolanie na infolinku, objednanie 
katalógu, tovaru, návšteva predajne...), porovnanie s konkurenciou, orientačný rozpočet 
(kreativita, account, média, produkcia, hodinové sadzby), použité médiá (tlač, rozhlas, Tv, 
nové médiá...),  i časový plán (zadanie, prvý návrh, schválenie, finálny layout, mediálne 
nasadenie...).  7

                                                                                    
 Tento príklad briefu uvádzam pre jeho relatívnu komplexnosť. Jeho vyplnenie je 
isto otázkou nie hodiny, či dvoch. Je to i podstatou kreatívneho briefu, malo by sa na ňom 
pracovať priebežne. Obsahuje viaceré informácie, ktoré nám pomôže spresniť až prieskum, 
resp. už i návrhy plánov, ktoré tiež robíme na základe prieskumu. Okrem toho sa 
v  agentúrach niektoré súčasti robia ako samostatné druhy plánov, resp. ich návrhov 
briefov. 
 Jednoduchší, ale rovnako inšpiratívny model kreatívneho briefu predkladá aj Jan 
Cézar: 
     

 Baloušek, 2011, s. 23-39.6

 podľa: Baloušek, 2011, s. 24-27.7
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(Cézar, 2007, s. 183)  

                                                 
Výstižným spôsobom uvádza vo svojej schéme faktory, ktoré nás determinujú pri tvorbe 
kreatívneho briefu aj skvelá publikácia belgických autorov: 
                          

(Pelsmaacker, Geuens, Bergh, 2003, s. 212) 

Poznáme aj ďalšie druhy briefov, napr.: „Brief mediální je rovněž krátký, stručný 
dokument, který připravuje account manager pro pracovníky mediálního oddělení 
agentury, resp. pro mediální agenturu. Obsahuje informace o komunikačním cíli kampaně, 
cílové skupině, časovém harmonogramu, ale i plánovaná média, omezení ze strany klienta 
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a další doplňující informace.”   Z chronologického hľadiska aktivít agentúry sa s jeho 8

tvorbou stretávame skôr až v ďalších fázach procesu, po prieskume základných 
komponentov, potrebných pre efektívnu kampaň.  
 Podobne, ako v našej charakteristike, popisuje aj Jon Steel vo svojom bestselleri 
o plánovaní základné ciele zadania briefu. Malo by splniť tri hlavné ciele: ”Po prvé by mělo 
kreatívnímu týmu předat realistický pohled na to, čeho má jejich reklama dosáhnout a 
čeho pravděpodobně dosáhnout dokáže. Za druhé by mělo poskytnout jasný popis lidí, 
které má reklama oslovit. A konečně, musí dát jasné instrukce ohledně sdělení, kterému 
bude cílové publikum zřejmě nejochotněji poslouchat”.   9

 Problematike kreatívneho briefu venoval až 40 strán. Postupne rozoberá na 
príťažlivých príkladoch aktuálne otázky späté so zadaním, resp. na ne odpovedá. 
Napríklad - že to, čo je v briefe relevantné pre klienta, nemusí byť pre brief, že úlohou 
briefu nie je produkt ospevovať, že brief nemá len popisovať vo formulári problém a jeho 
charakteristiky, ale má prinášať riešenia, má identifikovať hlavný problém - prečo reklamu 
vôbec robíme, aký cieľ ňou chceme dosiahnuť, koho ňou chcem osloviť, ale aj spoznať ju 
bližšie, no a nájsť hlavnú myšlienku (big idea), ktorú chceme povedať zvolenou 
stratégiou.   10

 Najviac nás však oslovili dve myšlienky. Podobne som sa o to usiloval aj vo svojej 
praxi. Jedna, že kreatívneho briefingu by sa mal zúčastniť aj zástupca kreatívneho 
oddelenia, no klient naopak nie. Ten má naozaj svoje miesto skôr v klientskom briefe a veď 
v konečnom dôsledku bude kampaň schvaľovať, tak nech si „nezväzuje ruky”.  No a druhá, 
že práve account pri tvorbe tohto kreatívneho briefu určeného pre kreatívne oddelenie 
môže, resp. má navrhnúť svoje kreatívne riešenie. Racionálne, jednoduché a logické... Teda 
hrať sa na umelca a „predávať” svoj veľký nápad, to nie. Ale dať tomu nápadu logický 
podstavec..., zadanie nemá byť dôkazom usilovnej práce accounta. Prípadne - pridajme 
kacírsky tretiu myšlienku. Že kampaň možno urobiť aj bez kreatívneho briefu. Áno, 
potvrdzujú to aj spomenutí „muži praxe”, urobil som to párkrát v praxi aj sám. No aj keď sa 
kampaň vydarila, neznamená to, že ho netreba. Opak je pravdou... 
 Podstatné je však pri brífingu, prieskume, plánovaní... nielen prepojenie členov 
tímu agentúry, jednotlivých oddelení v súčinnosti s aktivitami a produktmi týchto aktivít v 
rámci propagačného procesu, ale aj vedomé zapojenie jednotlivých kreatívnych princípov, 
ktoré si môžeme vyhodnocovať aj v kontexte s kritériami kreativity. 
 Tak je tomu aj pri ústrednom kreatívnom nápade kampane, ktorý označujeme často 
ako big idea. Tento nápad sa naozaj často rodí už v prvotnej fáze briefingu, no je vecou 
kreatívneho oddelenia, aby z neho urobila naozaj veľký nápad i po stránke formálnej. Tej 
však spravidla predchádza prieskum. 

 Jurášková, Horňák, 2012. s. 38 a 39.8

 Steel, 2003, s. 123.9

 Steel, 2003, s. 121-162.10
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Kreativita vs. prieskum 
„Čím viac toho vieme o ostatných, tým lepšie pochopíme sami seba“. 
                                                                                                                   Skinner 

 V rámci prieskumu analyzujeme predovšetkým predmet, cieľ i cieľovú skupinu, 
rozhodnutie o rozpočte,  vrátane prieskumu vlastnej činnosti a situácie (priestoru, 
krajiny...),  v ktorej bude proces prebiehať. Výsledkom prieskumu je  prehodnotenie 
samotného predmetu, cieľa i spresnenie optimálnej cieľovej skupiny.  Práve tu sa stretáva 
vedľa seba tesne kreativita s vedou.  Tak, ako je kreatívny brief account dpt. mostíkom 
medzi odborným zadaním a kreatívnym riešením kreatívneho oddelenia, sú exaktné 
výsledky odrazovým mostíkom pre brainstorming kreatívcov. Tu by sa mala big idea už 
objaviť v jasnejších kontúrach.  Okrem toho sa na základe prieskumu i brainstormingu 
stanoví reálny finančný rozpočet, i časový a územný, resp. mediálny plán komunikačného 
procesu. Predovšetkým  cieľu,  cieľovej skupine, ale aj charakteru predmetu reklamy sa 
prispôsobí  výpoveď, ktorú stvárni  adekvátnym  spôsobom, resp. zadá požiadavky 
realizátorovi – kreatívnemu oddeleniu (napr. plagát -  vlastnému výtvarníkovi  a pod.). 
Prostredníctvom agentúry ho  dá na zverejnenie (plagát – vylepovacia služba). Potom už 
len počká vymedzený časový úsek a prostredníctvom odborníka uskutoční vyhodnotenie 
účinnosti svojej akcie.  Obsah prieskumu možno zhrnúť nasledovne: 
 a/ špecifikovanie problému na základe prieskumu predmetu (jeho úžitkové a 
technické parametre,  imidž a pod.), cieľa (ekonomické a mimoekonomické ciele) a cieľovej 
skupiny; 
 b/ prieskum vlastných možností subjektu, existujúcej konkurencie a  propagačných 
prostriedkov (situácia na trhu propagačných prostriedkov,  t.j. ich sortiment a cena), ale aj 
ich nositeľov  - médií (regionálna pôsobnosť, periodicita, charakter, cena, farba; 

 V rámci prieskumu teda podrobíme analýze predovšetkým vymedzené základné 
premisy akcie, no platí priama úmera. Čím viac komponentov tejto analýze podrobíme, 
tým lepšie podklady získame pre korekciu našich plánov, aj pre ďalšie podklady určené 
kreatívnemu oddeleniu. 
 Pokiaľ ide o prieskum, treba vymedziť jeho rozmer i hĺbku. Týka sa to predovšetkým 
troch zložiek propagačnej kampane. V prvom rade je to spomenutý prieskum pred 
propagačnou kampaňou, v druhom pretesting scenárov, resp. náčrtov grafických 
prostriedkov a nakoniec záverečné vyhodnotenie účinnosti kampane. Pokiaľ ide o 
metodológiu prieskumu postupujeme pri výbere metód kvantitatívnych, či kvalitatívnych 
vždy podľa konkrétneho predmetu, resp. objektívnej situácie. 
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 Napríklad metódy zamerané na poznávanie, kognitívnu stránku (testy známosti, 
znovu poznania, spomenutia...), na efektívnu, emocionálno-motivačnú stránku (analýza 
imidžu...), na nákupne správanie (kontrolované pokusy v teréne...) atď.                                                                                        11

 Pretesting vytvorených artefaktov je rovnako dôležitý, ako ostatné súčasti 
prieskumu. Pomôže nám nielen ušetriť financie na prostriedok neakceptovateľný cieľovou 
skupinou, ale hlavne nájsť prípadné chyby konceptu a novú cestu k adresátovi. Pri meraní 
imidžu inštitúcie nám pomôže napríklad analýza imidžu, kde zistíme aj trhový obraz 
produktu, no pri pretestingu uprednostňujeme skôr kvalitatívne metódy (napríklad focus 
group) so zástupcami cieľovej skupiny, ako aj kvantitatívne – dotazník s pripravovaným 
artefaktom. Podobne používame aj následné testy, ako sú testovacie škály, či asociačné 
testy. Tie sa používajú frekventovane i pri prieskumoch účinnosti. Tu je rozdiel skôr v 
počte testovaných, resp. v niektorých ďalších testoch, napr. pamäťové testy 
znovupoznania, reprodukcie... Viac menej špecifické postupy používame pri testovaní 
inzerátov, rozhlasových, či televíznych spotov.  Moment kreativity tu nájdeme 12

predovšetkým v kombinovaní, resp. variovaní testov (fluencia a flexibilita), ale aj pri 
hľadaní chýb (empatia), či detailnom vypracovaní riešenia (elaborácia).  

Praktickou pomôckou pre skúmanie účinnosti reklamy by mohli byť nasledovné okruhy: 
1. Či si recipient reklamu vôbec pamätá? 
2. Či k reklame, na ktorú si pamätá, má pozitívny vzťah? 
3. Či v reklame ktorú si pamätá a má k nej pozitívny vzťah vie určiť aj jej predmet? 
4. Či si na základe takejto reklamy už niekedy aj niečo kúpil?  13

Kreativita vs. plánovanie 

„Plány sú sny múdrych ľudí“  
                 Feuchtersleben 

 Väčšina autorov uvádza briefing ako most ku kreativite. Zdalo by sa, že by sme ju 
mohli „nachvíľku opustiť” pri uvedenom prieskume, či pri tvorbe plánov. Naozaj len 
zdanlivo, lebo tak, ako využívame zásady kreativity pri tvorbe, využívame ich i pri 
prieskume - a takisto aj pri tvorbe plánov, ktoré korigujeme na základe prieskumu. Tu 
možno tvorivosť aplikovať nielen pri ich tvorbe, ale aj pri samotnom výbere plánov, ich 
druhov, resp. ich vzájomnej koordinácii, prepojení, ktoré nám prinesie synergický efekt 
kampane (podobne ako prepojenie jednotlivých aktivít MK, resp. médií, ktorými pôsobíme 

 podľa: Vysekalová, 2012, s. 196.11

 bližšie: Hradiská, 1998, s. 185-219.12

 podľa: Horňák, P.: Reklama, 2014, s. 65.13
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na recipienta). Veď práve tu ide o tvorbu kampane, kreatívne oddelenie rieši často skôr 
tvorbu jednotlivých propagačných prostriedkov. 
        Plán reklamy je  rozpis jednotlivých položiek (argumenty, apely, ich stvárnenie, 
výroba, šírenie...), ktorý vyplýva priamo z prieskumu. Väčšinou ho v agentúre zostavuje 
oddelenie strategického plánovania, ktoré má na starosti spravidla i výskum. 
Profesionálne zostavený plán odborníkmi sa nesmie stať bariérou pre kreatívne oddelenie. 
V agentúrach sú jednotlivé druhy plánov rôzne prepojené, resp. relatívne odlišné. Jednako 
možno pre inšpiráciu uviesť na základe prieskumu väčšiny agentúr typu full service 
základné druhy plánov, ktoré realizuje väčšina agentúr, či už prostredníctvom svojho 
oddelenia, resp. prostredníctvom špecializovanej agentúry, ktorá realizovala aj prieskum. 
Patrí sem najmä: 
 Finančný plán (rozpočet) znamená rozpis finančných prostriedkov podľa 
jednotlivých  zložiek procesu, členený na priame a nepriame výdavky. Tu by 
zostavovatelia mali mať na zreteli, že je to práve budget, ktorý môže zviazať ruky 
kreatívnemu oddeleniu - v prípade, že nepokryje prácu oddelenia, resp. aj náklady na 
realizáciu a produkciu propagačného prostriedku. Úsporné varianty klientovi často jeho 
problém nevyriešia. Na druhej strane však kreatívne oddelenie je preto kreatívne, aby 
prinieslo viacero variantov riešenia, ktoré zbytočne neplytvajú financiami klienta. A sme 
presvedčení, že tak, ako pri písaní kreatívneho briefu platí, že génius je v jednoduchosti.  
 Časový plán obsahuje začiatok, koniec i lokalitu pôsobenia. Nechápeme pod ním 
teda len samotný timing priebehu akcie, ale aj času na jej prípravu, realizáciu, produkciu... 
Nedostatočné časové vymedzenie je jednou z hlavných bariér kreativity, ku ktorým sa 
pridávajú logicky ďalšie. Stres a strach. V prípade nedostatku času kreatívnym 
pracovníkom - odvaha, či ochota riskovať pomôže len veľmi málo a často je to na úkor 
kvality.  
 Mediálny plán je v prípade reklamnej akcie často súčasťou časového plánu,  t.j. 
rozpis propagačných prostriedkov v konkrétnom čase a priestore. 
 Organizačný plán nám zasa umožňuje priebežnú kontrolu jednotlivých fáz akcie. Tu 
moment kreativity vidíme skôr v operatívnosti jeho praktického použitia. Teda opäť platí 
zásada jednoduchosti a zrozumiteľnosti. V prepojení s časovým plánom je nevyhnutnou 
súčasťou optimálneho fungovania prípravy i realizácie kampane. V žiadnom prípade však 
kontrola neznamená stres a naháňanie zodpovedných. Ide skôr o včasné pripomenutia a 
partnerské upozornenia. Kreativita kontrolného napr. trafic manažéra by sa mala prejaviť 
skôr v nenásilnej stimulácii a v koordinácii prác na kampani.  
 Kreativita mediálneho plánu, resp. plánu propagačných prostriedkov sa môže 
prejaviť v kreatívnej selekcii médií, aktivít MK, či konkrétnych prostriedkov, ale aj v 
nastavení ich vzájomnej interakcie. Samozrejme, že vychádzame z cieľovej skupiny a 
médií, ktoré ju zasiahnu, resp. ju determinujú i prostriedky, ktoré ju oslovia, no i tu možno 
v kontexte s predmetom reklamy vymyslieť novú efektívnu kombináciu aktivít a 
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prostriedkov (napr. prepojenie internetu s querilou a pod.). „...mediální oddělení agentury 
muže pracovat stejně tvořivě jako kterékoli jiné”.   14

 Brannan tu uvádza aj viac príkladov na kreatívnu prácu tohto oddelenia. Napr. 
„Slavná kampaň na minerální vodu (eau, vysl. [ó] ) Perier obsahovala jednou reklamu s 
titulkem „Heule”. Mediální plánovč spolu s autorským týmem přišli s nápadem, že reklamu 
by měla částečně odkrývat již „díra” (angl. „hole”) na předchozí stránce.”   15

 Využívajme teda osvedčené médiá a prostriedky, no nezabúdajme na nové formy, 
tvorivú kombinatoriku, či na tie, ktoré ešte len vznikajú. K ich vzniku môžeme prispieť aj 
my. Za zvoleným médiom, či prostriedkom v ňom umiestneným, musí stáť nápad. Teda ak 
chceme, aby si ho recipient všimol... 
 Plán vyhodnotenia účinnosti kampane predpokladá zasa selekciu kvalitatívnych a 
kvantitatívnych metód, potrebných pre zistenie predpokladaných účinkov.  

 Pri pohľade na Guilfordov model: Fluencia, Flexibilita, Originalita, Senzitivita, 
Redefinícia, a Elaborácia si uvedomíme, že sú doménou tvorivosti aj v oblasti plánovania. 
Možno obmedzenejšie tu využívame fluenciu, pokiaľ ide o množstvo nápadov. Originalitu 
plánov nevidíme v  ich formálnej úprave, či v  šokujúcom obsahu. Pomáha nám skôr ako 
obrana proti upadnutiu do stereotypov. Lebo tak, ako je každá nová kampaň nová, je 
novým riešením aj jej plánované vymedzenie. No aj tak v  tejto fáze je to predovšetkým 
flexibilita, ktorá umožní tvorcom meniť uhol pohľadu.  Rovnako, ako  pri výskume - 
senzitivita a  elaborácia nám umožnia nájsť chyby v  riešení a  vypracovať dokonalý 
bezchybný plán ako základ pre úspešnú a  efektívnu kampaň. Pre jej užitočnosť, pre 
agentúru, klienta i spotrebiteľa.  
  

Kreatívne postupy v procese tvorby kreatívneho oddelenia 

„Člověk má odvahu k ničení, ku tvoření ještě dlouho ne“ 
Jan Werich 

 Aj keď zdôrazňujeme, že kreativita sa týka všetkých fáz prípravy reklamnej 
kampane (rovnako všetkých oddelení reklamnej agentúry), jednako je jedna fáza, ktorá s 
ňou súvisí bezprostredne a jej výsledky sú často nielen meradlom kreativity, ale aj kvality 
celej reklamnej agentúry - propagačné prostriedky - výsledky práce oddelenia, ktoré sa 
nazýva kreatívne. 
 „Oddelenie kreatívne – (gr.) je jedno z najdôležitejších oddelení reklamnej 
agentúry, ktorého úlohou je realizovať originálne a tvorivé riešenie reklamných kampaní, 

 Brannan, 1996, s. 123.14

 Brannan, 1996, s. 123.15
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t. j. nielen tvorbu reklamných textov, sloganov, vizuálov, ale aj celkovú tvár propagačných 
prostriedkov -  ich distribúciu, rozmiestnenie a pod. Tvoria ho spravidla kreatívny riaditeľ, 
art director, textári, grafici, creative department manager, operátor DTP a pod.”   16

Definovať tajomstvo kreatívneho postupu je racionálne naozaj veľmi komplikované. 
Existujú však modely, ktoré sa usilujú túto činnosť vtesnať do určitého systému. Je to isto 
funkčné, no kde presne a ako sa konkrétny nápad zrodil zostane tajomstvom aj pre autora, 
ktorý ho splodil. 
 Legendárny textár a osobnosť reklamy David Ogilvy k označeniu kreativita veľmi 
neinklinuje. Hovorí, že aj napriek tomu, že toto ohavné slovo sám používa, nepozná lepšie. 
S  humorom hovorí aj to, že koho kreativita zaujíma viac, nech si prečíta univerzitnú 
publikáciu o  kreativite, kým on musí zatiaľ vymyslieť skvelý nápad pre svojho klienta. 
Kreativita mu pripadá ako príliš zveličené slovo pre to, čo musí od tohto okamžiku do 
utorka urobiť. Dokumentuje to podobne ako Zyman aj konkrétnymi faktami, keď agentúry 
získajúce prestížne ocenenia na festivaloch kreativity prišli o klientov, skrachovali a pod. 
 Ogilvy však za základ kreatívneho postupu považuje skvelý nápad. Sám hovorí, že 
za život vymyslel len zo 20 dobrých nápadov a ako pomôcku pre overenie si, či je nápad 
dobrý, ponúka svojich päť otázok: 

• Prinútilo ma to zalapať po dychu, keď som to po prvýkrát videl? 

• Želal by som si, aby som na to prišiel sám? 

• Je to jedinečné? 

• Zodpovedá to presne stratégii? 

• Mohlo by sa to používať 30 rokov?   17

 Nápad – hlavná myšlienka kampane, sloganu... je skutočne najdôležitejší.   No 
na jeho uskutočnenie treba množstvo daností, resp. k nemu z hľadiska chronológie vedie 
viacero postupov. Uveďme základné kroky niektorých z  nich. Ako prvý model uveďme 
postup známy pod akronymom „pitches“:  

(Podľa: Brannan, 1996. s.104) 

 Horňák, 2003, s. 199.16

 Ogilvy, 1996, s. 16.17
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1.Proposition     (základní teze)   

2. Idea                (nápad) 
3. Technique      (postup)  

4. Crafting          (odborná práce)  

5. Hiring             (najímání)     

6. Execution       (provedení)   

7. Standards        (cílová úroveň)  



 Najskôr sa tvorivý tím oboznámi s  briefom – zadaním (napr. positioning, 
segmentácia trhu...). Zo základnej tézy v  druhom kroku rozličnými postupmi (napr. 
brainstorming, brainwriting) a  využitím viacerých spôsobov (slovné asociácie, 
dramatizácia hlavnej myšlienky, hľadanie analógií, syntéza informácií...) sa usiluje 
vytvoriť nápad. V treťom kroku tím zvažuje voľbu spôsobu stvárnenia námetu (často spolu 
s  predošlým krokom), napr. prostredníctvom predvedenia výrobku, poukázaním na 
situáciu pred a  po použití výrobku, porovnania s  iným produktom, uvedením scény zo 
života, svedectvom konkrétnej osoby, často celebrity a pod. V ďalšom kroku ide o odbornú 
prácu textára a  grafika, ktorí cizelujú svoje nápady do konkrétnej podoby. Hiring 
využívame, ak do tvorivého procesu vstupuje ďalšia osoba – špecialista, ktorého 
v  agentúre nemáme. V  predposlednom kroku sa kreatívna činnosť aj na základe 
posledných korekcií zadávateľa realizuje prakticky, kým v poslednom kroku sa realizuje 
finálne ukončenie pred tlačou, či vysielaním reklamy. Kreativita v tomto procese má svoje 
opodstatnenie naozaj vo všetkých zverejnených krokoch.   18

  
 Nemeckí autori Huth a  Pflaum (Einfuhrung in die Werbelehre) uvádzajú proces 
tvorivosti H. Poincarého, ktorý má len 4 fázy, no napriek tomu dve z nich venuje tvorbe 
nápadu: 
1. Prípravná fáza – analýza problému, hlavné súvislosti, poznatky o  probléme,   

formulácia odpovede na problém; 
2. Dozrievanie – inkubačná fáza medzi hypotézou a definitívnym riešením, podvedomé 

dávanie informácií do súvislosti s našimi skúsenosťami a  spomienkami;    
3. Osvietenie – uvedomenie si možné riešenie problému; 
4. Overenie riešenia;  

 Pod kreatívny proces zaraďuje v  záverečnom bode aj verifikáciu. Je dôležité, aby 
nezasahovala do prvých troch fáz. Odpovedáme si tu na otázky, či zodpovedá riešenie 
očakávaniu, resp. či je realizovateľné s primeranými nákladmi.  
 Podobná je aj technika na vytváranie nápadov podľa James Webb Younga. Na tvorbu 
nápadu sa sústredil konkrétnejšie:  
1. Zhromaždenie základných materiálov; 
2. Utriedenie materiálov v hlave;  
3. Inkubačná doba;  
4. Zrod nápadu;  
5. Tvarovanie nápadu a jeho rozvoj;  19

 spracované podľa: Brannan, 1996, s. 105-111.18

 podľa: Schultz, E. D., 1995, s. 349-35.19
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          Tellis aplikuje tento proces na oblasť reklamy mimoriadne názorne a užitočne. 
Najskôr  v procese prípravy zbierame dáta, oboznamujeme sa s nimi (aj preto aby sme 
nevymysleli vymyslené) analyzujeme ich, dávame do spojitostí. Potom vo fáze inkubácie 
odložíme problém nabok. Odporúča aj vykonávanie iných činností simultánne. Výmena 
ako ďalšia fáza predstavuje u  Tellisa výmenu názorov, námetov a nápadov medzi 
viacerými jedincami, napr. formou brainstormingu. Poslednú fázu procesu overovanie 
chápe zhodne ako aj iní autori ako konfrontáciu nápadu s realitou.  20

         Fázy sa nijako zvlášť nelíšia od predošlých. Zaujímavejší je už ich výklad. Paradoxom 
do určitej miery je azda len fáza výmeny. Na jednej strane toľko vychvaľovaný, ale už aj 
zatracovaný brainstorming je u neho podmienkou množstva i kvality nových nápadov. Na 
druhej strane však vieme, že znakom kreatívnej osobnosti je práve odpor voči tímovej 
práci. Zrejme sa ho v tejto situácii žiada potlačiť ako bariéru. No pre kreatívnu osobnosť je 
to značne diskutabilné. Naopak by sme chceli vyzdvihnúť fázu inkubácie, ktorú si 
nemožno prekrývať, resp. zamieňať s  fázou prípravy. Tu je dôležitý naozaj odstup od 
problému. Práve odstup nám umožní potrebný  nadhľad nad situáciou. Zdôrazňujú to 
mnohí autori (Buzzan, Kleon, Tellis...) a nielen v oblasti reklamy. Niektorí nás dokonca 
nabádajú, aby sme sa naučili nudiť sa...   21

  
        Uvedené modely uvádzajú postupnosť krokov v rámci kreatívneho procesu - od zberu 
informácií až po ich pretvorenie do finálnej informácie - kreatívnej – reklamného výstupu. 
Srdcom týchto procesov je konkrétny myšlienkový postup vedúci k tvorbe nápadu, tzv. big 
idea.  
 Jon Steel vo svojom reklamnom bestselleri (Reklama – pruzkum, příprava, 
plánování) prirovnáva vtipne a trefne briefing rybárskemu sprievodcovi, ktorý vás privedie 
na najlepšie miesto v neznámej vode a poradí aj, akú návnadu použiť. Sám ryby nechytá, 
no zaistí úspešný lov.  Dodal by som, že asi aj každý kreatívec sníva o svojej veľkej rybe. 
O najväčšej zo všetkých veľkých myšlienok, o nápade nápadov... Nazývajú ju aj big idea. 

 podľa: Tellis. s. 125-126.20

 Inkubácia ako oddych neznamená v procese tvorby niečo negatívne. Toto ničnerobenie je i nie je ničnerobením. Je 21

nevyhnutnou fázou vedúcou k riešeniu. Ak teda netrvá roky... Zistil som to často pri práci na reklamných textoch. Pri 
písaní tejto knižky som v časovom strese nakoniec na krátkej dovolenke zahodil notebook a prestal pár dní písať. Práve 
vtedy som zistil, že „kráčam“ celkom zlým smerom a získal som pocit, že som našiel cestu. Či správnu, nechám na 
čitateľa.
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Kreativita vs. big idea 

“Pokud vaše kampaň neobsahuje SKVĚLÝ NÁPAD,  propluje kolem zákazníku jako neosvětlená 
loď v noční tmě.” 
       David Ogilvy 

 Po kreatívnych postupoch si uveďme bližšie, kam nás vlastne myšlienky, resp. 
nápady majú viesť. Predovšetkým k nápadu kľúčovému. V reklame ho nazývajú aj big idea. 
V pohľade na to, čo je veľká myšlienka v reklame sa môžu odborníci mierne rozchádzať. 
No všetci sa zhodujú v tom, že kreativita je základom reklamy,  i v tom že definovať nápad 
je veľmi ťažko.  
  
 Peelsmacker uvádza, že nápad je „představivostí vyvolaná myšlenka pro tvorbu 
cílově zaměřené a problém řešící reklamy”. Uvádza aj názory ďalších autorov, ktorí 
charakterizujú kreatívny nápad, aj ako „katalyzátor chemické reakce” okamžitého 
pochopení pozice značky. Na tomto mieste cituje aj veľmi zaujímavý názor jazzového 
hudobníka Charlie Mingusa: „kreativita obnáší více, než jen odlišnosť. Každý muže hrát na 
piano, to je snadné, ale je obtížné hrát jako Bach. Udělat jednoduché složitým je snadné, 
ale udělat složité jednoduchým, to je kreativita”.  22

 Ak sa pozornejšie zahľadíme na tieto charakteristiky, tak si môžeme „preložiť”  
výrazy  ako problém riešiaci, odlišnosť, urobiť zložité jednoduchým... ako naše „staré 
známe” zhrnutie podstaty kreativity, t. j. originalitu a užitočnosť. Podstata kreativity je 
teda naozaj v jej nápade, resp. paradoxne v nej samej... 
 Nápad, resp. „veľkú myšlienku” som sa v našom slovníku MK pokúsil 
charakterizovať takto: „velká myšlenka, ale i cerative concept, puvodní, hlavní, nosní 
myšlenka reklamní kampaně, dramatizuje smysl prodeje, určuje kreativní řešení 
jednotlivých propagačních prostředku, vychází z klíčových předností produktu. Její 
základem je originalita, novost, zapamatovatelnost, schopnost získat si zákazníka, 
odlišení od kampaní srovnatelných produktu apod.”   23

 No jedna vec je charakterizovať, čo to vlastne myšlienka je a druhá, výrazne 
komplikovanejšia je, ako sa k nej dostaneme. Ako ten veľký nápad, či už v  jednotlivých 
krokoch kreatívneho procesu, resp. pri briefingu, či pri samotnej tvorbe konkrétneho 
sloganu a pod. zhmotníme. Tu kdesi leží tiež tajomstvo kreativity, ktoré vyplýva z jej 
znakov, princípov a hodnotíme ju stanovenými kritériami.     
 V odbornej literatúre (Tellis, Schultz, Arens...) sa častejšie uvádza aj „horizontálne 
myslenie” Edvwarda de Bono. Ide tu o svojráznu charakteristiku divergentného, resp. aj 
laterálneho myslenia. Zaujímavejšie je zhrnutie jeho zásad : ”rozpoznání, dominantních 

 Peelsmacker, 2003, s. 213.22

 Jurášková, Horňák, 2012. s. 34.    23
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nebo vudčích nápadu, či myšlenek, hledání ruzných pohledu na věci, omezení přísného 
vertikálního myšlení, využití provokativních metod za účelem zavedení nespojitosti do 
myšlenkového procesu”. Ako metódy pri stimulácii tohto myslenia uvádza Bono (vytvářet 
alternativy k daným situacím, pochybovat o daných předpokladech, zavádět novoty, na 
nějaký čas upustit od posuzování věcí, otočit tradiční přístup, vyvinout analogie pro 
danou situaci, náhlá inspirace.”   24

 Už pri letmom pohľade na tieto zásady je evidentné využitie základných 
predpokladov kreatívnej osobnosti aj v  reklame, ako sú flexibilita, empatia, originalita, 
redefinícia, ale aj odvaha, ochota riskovať a ďalšie. Hlavné uvedené metódy, či už 
vytváranie alternatív, analógií, či novôt sú však naozaj užitočné a v praxi využiteľné. 
Ďalšie z nich, napr. otočiť tradičný prístup v kontexte s návrhom provokatívnych metód sú 
opäť vyjadrením nielen originality, ale aj odvahy a ochoty riskovať. Okrem toho aj 
„protibariérnou” radou proti strachu, prehnaného posudzovania artefaktu v procese 
tvorby, tradicionalistickému mysleniu atď. 
 Arthur Koestler naproti tomu hovorí o „akte vytvorenia nápadu“, ako o myšlienke, 
tzv. bisociácii. Nápad podľa neho vzniká stretom, resp. kombináciou dvoch myšlienok. Ak 
sa v  procese biosociácie stretnú dva pomerne bežné koncepty, myšlienky, situácie či 
udalosti, je výsledkom nový originálny nápad – akt oslobodenia.  Pri pohľade na znaky, či 25

kritériá kreativity je však táto charakteristika, hoci aj praktická, dosť zjednodušená, 
zúžená - je skôr vyjadrením „nového spôsobu riešenia“ resp. empatie.   
 Viac riešení v  tomto zmysle uvádza Tellis. Konkrétne tri modely myšlienkových 
procesov troch rozdielnych autorov. Guilford za kreatívne myšlienkové procesy pokladá 
dva spôsoby myslenia: logické – reťazenie myšlienok od východiska k nepopierateľnému 
záveru a divergentné – z počiatočného bodu myšlienky plynú všetkými smermi zdanlivo 
nelogickým spôsobom. Young uvádza asociatívne myslenie, kde do vzájomného vzťahu 
dáva nesúvisiace myšlienky. Tretí model Rogera von Oecha hovorí o jemnom a náročnom 
myslení. Jemné - metaforické, paradoxné, dvojznačné, fantazijné a náročné - exaktné, 
analytické, logické a sústredené myslenie.  Celkový proces zaraďuje do podobných krokov  
ako Young: príprava, inkubácia, výmena názorov a postojov, overovanie.  26

 V rámci briefingu sa teda sústredíme na „zber“ množstva informácií, ktoré tvorivo 
selektujeme v  kontexte s  cieľom kampane, cieľovou skupinou a  hlavným benefitom 
produktu, či akcie. Informácie analyzujeme, škatuľkujeme, preosejeme sitom potreby pre 
riešenie problému. Potom si dáme oddych. No a potom sa už hráme s myšlienkami.  
 Dôležité je, aby sme mali dostatok času a tak sa na túto hru s myšlienkami vlastne 
tešili, robili ju s  radosťou. Overenie riešení, ktoré sa nám najviac páčia necháme na 
zástupcov cieľovej skupiny v pretestingu.  

 Schultz, s. 353.24

 Schultz, c.d. s. 350-351.25

 Tellis, 1998, s. 124-125.26
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 Spôsobov hľadania veľkého nápadu môže byť toľko, koľko vám dovolí kapacita 
vášho mozgu, resp. skúsenosti i znalosti, ktoré však nemôžu byť retardujúcou šablónou 
vášho riešenia. Som presvedčený, že práve kombináciou krokov kreatívneho procesu 
s  divergentným spôsobom myslenia a  vedomím zapojením svojich kreatívnych daností, 
odstránime bariéry v sebe i v okolí a dostaneme sa k tým najtvorivejším nápadom.  

Spôsoby inšpirácie 

„Nikto nejde ďalej, keď nevie kam ide“ 
 Oliver Cromwell 

 Spôsobov hľadania nápadov, resp. námetov je samozrejme omnoho viac. Nejde nám 
teda o uvádzanie množstva konkrétnych metód, techník a cvičení, na čo existuje viacero 
samostatných publikácií. Skôr chceme upozorniť na niektoré zaujímavé spôsoby 
získavania nápadov. Vybrali sme pár na prvý pohľad odlišných, no zainteresovanejší 
pohľad nám ich pomôže zlúčiť do efektívnej pomôcky. Spoločným menovateľom sú 
predovšetkým asociácie a naša inšpirácia s už existujúcimi vzormi.  
 Gordon na precvičenie kreatívneho myslenia vytvoril svoju Synektiku založenú na 
metafore, resp. vyňatí jednej myšlienky z  kontextu a  jej doplnení do iného. Ide o  tri 
použitia. Prvou metódou je priama analógia – „metaforické srovnávání klíčové části 
problému a  zhruba podobné představy v  nové souvislosti. Za druhé – personifikovaná 
analogie – je snaha vcítit se do problému. Člověk by si měl například představit, jak se cítí 
rozevřený deštník v bouřce“. Třetí přístup se nazývá střet protikladu – nové nápady jsou 
tvořeny dvěma slovy, přičemž jednotlivá slova se vzájemně popírají, např.: citlivý 
útočník“.   27

 Gordonova synektika dáva kreativitu do šablóny, no hoci sa týka sa len malej časti 
tvorivého myslenia, pri agentúrnom využití môže priviesť k novému nápadu. Nesmie sa 
však stať univerzálnou, frekventovanou pomôckou, viesť k  vytvoreniu klišé  (poctivý 
zlodej, nesmrteľná smrť, rýchly slimák...). Okrem toho tretiu metódu poznajú aj naši 
tvorcovia ako oxymoron. Napriek tomu je však vďaka zázračnej jednoduchosti jednou 
z  ciest vytvorenia dobrého nápadu, resp. reklamného textu, či vizuálu. Záleží teda na 
konkrétnom tvorcovi, aby vytvoril napriek šablóne nový, tvorivý, objavný artefakt.  
 Množstvo metód a techník na hľadanie nápadu uvádza aj Clegg a Birch.  Podobnou 28

obľúbenou technikou v  agentúrach sa stáva napríklad hľadanie asociácií na náhodne 
vybrané slovo. Keď ukončíme zoznam asociácií, pokúsime sa ich aplikovať na náš 
„problém“... Nebezpečenstvo vybrať si a  používať dlhodobejšie jednu obľúbenú metódu 

 Schultz, 1995. s. 354.27

 Clegg, Birch 2005, s. 41.28
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hrozí aj tu. Východiskom je oboznámiť sa prostredníctvom uvedených publikácií s  čo 
najväčším počtom, vyskúšať si ich a v praxi striedať.  

S  analógiou som sa podvedome pohral pri tvorbe sloganu pre cateringovú firmu Lady 
Gastro: Je tu pre všetkých, ale naďalej zostáva dámou. Zmysel, resp. dvojzmysel teda 
zostáva v myšlienkovom paradoxe, ktorý vznikol na základe jeho „střetu protikladu“. 

 Diametrálne odlišný spôsob uvádza už citovaný Kleon. Odporúča nápady kradnúť. 
V  časti Rodokmen nápadu píše: „Každá nová myšlenka je jen úpravou nebo smícháním 
jedné nebo více starších myšlenek“  . Ilustruje to príkladom, ktorý sa vraj ako „kouzlo“ učí 29

na umeleckých školách. Nakreslil vedľa seba dve čiary. Otázka znie: Koľko je to čiar. 
Možno uzavrieť, že sú to dve čiary. Jedna, druhá vedľa, ale kúzlom je, že medzi nimi 
vznikla tretia biela čiara. Takže vlastne platí, že 1 + 1 = 3.  

                          ____________________ 
                          ____________________  

 Ak však zapojíme do riešenia flexibilitu, prípadne aj redefiníciu, tak môžeme pridať 
ďalšie riešenie. Pri inom „zaostrení optiky“ môžeme dodať, že máme na obrázku len jednu 
hrubú čiaru s ohraničenou šírkou, t. j. 1 + 1 = 1. Matematici by z nás asi radosť nemali, no 
príklad nám slúži iba ako ilustrácia na ich konvergentné myslenie.  
 Pri pozornejšom pohľade na vec si však uvedomíme, že jeho krádež vôbec krádežou 
nie je. Je to len jeden z pohľadov na otázku tvorby. Dokazuje, že „kradnutím“ , t. j. tvorivou 
inšpiráciou už existujúceho dokážeme vytvoriť nové, originálne dielo. Napriek tomu, že sa 
tvári akoby pohŕdal originalitou, čitateľ zistí, že ide len o hru. Veď záleží len na tom, ako si 
originalitu zadefinujeme. Jeho rady, aby ste čítali, chodili na výstavy, do kina..., 
obklopovali sa predmetmi, ktoré milujete, hovorili v duchu s osobnosťami ktoré obdivujete 
sú skvelé. Je evidentné, že tieto skutočnosti pôsobia na vašu tvorbu, ktorá ak chcete, aby 
sa páčila iným sa musí páčiť najskôr vám. 
 Aby sme boli tvoriví nás nabáda aj Tom Brannan. Jeho kreatívny postup je naozaj 
inšpirujúci: 

• Vraťte se k základní myšlence reklamy, kterou jste si v předchozích etapách vytvořili. 
Dal by se zvýšit její motivační účinek? Zkuste každou takovou myšlenku vyjádřit ve 
třech ruznych podobách a  své návody nechte přes noc uležet. Který z nich potom 
vypadá nejúčinnější?  

• Požádejte přítele, nebo rodinného příslušníka, aby vám přečetl titulek, nebo popsal 
předmět tiskové reklamy, ale sami se na ni nedívejte. Potom si popsaným postupem 

 Kleon, 2012, s. 17.29
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zpracujte svoji vlastní. Nakonec se podívejte na originál. Jak to srovnání dopadlo? 
Přišli jste i vy na nápad, který použila agentura? 

• Vyberte si dvě reklamy, které podle vašeho názory vypadají pěkně. Pokuste se přijít 
na to, proč ten názor máte. 

• A  teď si najděte dvě, o  kterých si myslíte, že jsou dobře napsané. Proč jsou dobře 
napsané?   30

 Uvedené cvičenie kreativity je naozaj jednoduché, relatívne nenáročné na čas, ale 
hlavne efektívne pre použitie v praxi. Návraty k pôvodnej, či prvej myšlienke sa naozaj 
oplatia. Všetci poznáme tvorcov, ktorí sú presvedčení o genialite svojho prvého nápadu 
a namiesto času na tvorbu ho strácajú obhajobou svojho neslávneho projektu. Tri ďalšie 
body Brannan založil na tvorivej komparácii a selekcii. Dôležité je nielen prísť nato, prečo 
sa nám reklama páči, ale hlavne si tento dôvod v  sebe ukotviť a  fixovať. Len potom 
môžeme podobne ako aplikáciu kritérií kreativity používať vo svojej práci pravidelne, 
neskôr až podvedome. To však rozhodne neznamená skĺznutie do rutiny. Naopak, pomáha 
nám pri tvorbe tých najkreatívnejších nápadov. 
 Pomôckou na získanie námetov, resp. aj nápadov sú aj viaceré rady našich 
súčasných reklamných praktikov. Baloušek tu navrhuje sledovanie aktuálnej reklamy, resp. 
prehľadov úspešných reklám a výstav umenia. Tento spôsob odporúčam svojim študentom 
už dlhé roky ako pomôcku pri tvorbe reklamných sloganov, titulkov a názvov. Teda zbierať 
tie, ktoré sa nám páčia, následne v nich nájsť to, čo sa nám páči ako zdroj inšpirácie. 
 Cézar odporúča napodobňovanie, resp. inšpiráciu klasikmi, samozrejme tými 
najlepšími. Rozhľad po témach nám podľa neho prináša hudba (témy – príbehy, ale aj 
forma – ich spracovanie), divadlo ako multimédium, kde sa prelína výtvarná stránka, 
hudba, slovo... Výtvarníkom odporúča hlavne Laroussa „Umění a lidstvo”, textárom „mít 
načteno”.  
 Dodal by som, že nielen „načteno“, ale aj „napsáno”.  Pár rokov v redakcii, keď som 
musel denne napísať tri štyri strany textu mi pomohli nielen v rýchlosti formulovať 
myšlienky a ich sled, ale aj v zdokonalení písania všetkými desiatimi. Nepozerať sa na 
klávesnicu pomáha nielen rýchlosti písania, ale aj myslenia. Koncentráciou na myšlienky 
namiesto hľadania písmeniek.  
       
 Ako textár uvádza priamo inšpiratívne námety pre textárov. Radí čítať autorov 
blízkych i odťažitých vášmu naturelu, prózu i poéziu, radšej menej kníh na množstvo, no 
dôkladnejšie (několikrát). A okrem spomenutého kopírovania majstrov, radí aj učiť sa 
rozprávať historky a vtipy, ktoré nás naučia skratke i vypointovaniu príbehov. Začína 
citáciou múzy: „Spojujte nespojitelné a nacházejte nehledaná souvislosti”. A práve tu 
nachádzame súvislosť, veríme že spojiteľnú... Prepojenosť získavania námetov z 
konkrétnych zdrojov a formu ako s nimi pracovať.  

 Brannan, 1996, s. 111-112.30
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Záver 
 Tvorbou nápadov, teda aj zvládnutím kreatívnych postupov sa zaoberá reklamná 
agentúra, jej kreatívne oddelenie, či spolupracujúci externisti. Pracovníci sú odlíšení podľa 
konkrétnej veľkosti oddelenia na vedúcich a  im podriadených pracovníkov, ako je 
napríklad kreatívny riaditeľ, art director, starší, mladší, či výkonní a  pod. Základné 
členenie podľa náplne práce je členenie na textárov a grafikov, ktorých prácu nemožno 
oddeľovať. Naopak len v tesnej spolupráci grafika vzniká často aj ten najlepší slogan, či vo 
vizuálnom stvárnení sloganu najlepší vizuál – inzerát, billboard. A sú to práve reklamní 
textári, ktorý za vrchol svojej práce považujú tvorbu reklamných titulkov, ešte viac 
sloganov a názvov, ktorým sa venujem podrobnejšie v publikácii „Kreativita v reklamě“. 
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Vianoce a reklama 
Christmas and Advertising 
doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD. 

Abstrakt:  Predmetom štúdie sú najväčšie sviatky roka – Vianoce, s  ktorými sa 
v  súčasnosti neodmysliteľne spája aj reklama. Po historickom úvode o  pôvode týchto 
sviatkov  nasleduje  sonda do špecifík  Vianoc  v  jednotlivých krajinách Európskej únie. 
V druhej časti  venujeme pozornosť  prieskumu, v ktorom sme zisťovali vzťah Slovákov k 
Vianociam  a vianočnej reklame.  
Kľúčové slová: Vianoce, televízia,  reklama, spot, posolstvo, respondent, analýza  

Abstract: The study object is the greatest holiday of the year - Christmas, which is at 
present inherently linked by an advertising. After a historical introduction on the origin of 
these holidays a probe intospecifics of Christmas in different countries of the European 
Union follows. In the second part, we pay attention to the survey, in which we investigated 
the relationship of the Slovaks to Christmas and Christmas advertising. 
Keywords: Christmas, Television, advertising, spot, message, respondent, analyse 
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Úvod 

Sviatky mieru a  pokoja. Pre väčšinu z  nás, najväčšie sviatky v  roku. Hoci pôvodne išlo 
o  pohanskú oslavu zimného slnovratu a  neskôr o kresťanskú oslavu narodenia Ježiša 
Krista, v súčasnosti nadobudli tieto sviatky aj výrazný spoločenský rozmer a sú sviatkom 
pre veriacich aj neveriacich.  
 Vianoce sú obdobím roka, ktoré mnohí považujú za vrcholové. Pokiaľ ide o obrat 
v obchodných aktivitách, je to nesporne tak. V žiadnom inom ročnom období nemíňame 
toľko peňazí ako práve pred Vianocami. Vtedy často padajú nákupné zábrany aj u  ľudí, 
inokedy triezvych a rozvážnych pri nákupe produktov a služieb.  Čím to je ? Domnievame 
sa, že so zvyšovaním životnej úrovne sa mení  aj obsahová náplň Vianoc. Popri 
duchovnom a  rodinnom rozmere sa tam vkradol aj konzum, ktorý neustále bujnie 
a narastá a v mnohých domácnostiach a stáva sa už dominantnou črtou Vianoc.  Aj tam, 
kde čistému konzumu nepodľahli, narastá spotreba – na Vianoce sa lepšie stravujeme, 
doprajeme si drahšie potraviny i  nápoje, veď je to len raz za rok. Obchodníci citlivo 
vnímajú tento trend a  tak zabezpečia trh produktmi, medzi ktorými sa dá nájsť takmer 
všetko. Nasýtenosť trhu množstvom tovaru rôznych značiek, často porovnateľnej kvality 
za   primeranú cenu  otvára široké pole pôsobnosti aj reklame. Produkt, ktorý  sa viac 
dostane do povedomia verejnosti má prirodzene väčšiu šancu na odbyt.   A  tak sa 
reklamný kolotoč krúti pred Vianocami ešte rýchlejšie a  dlhšie ako inokedy. V  snahe 
rozšíriť si priestor na šírenie reklamných posolstiev sa pre istotu začína v  časovom 
predstihu a žiaľ,  tento štart sa posúva  čoraz bližšie k letnému obdobiu.  
 V  našej štúdii sme sa rozhodli venovať pozornosť reklame práve v  tomto 
exponovanom období. Po kratších  sondách do histórie Vianoc a  spôsobov prežívania 
vianočných sviatkov v krajinách Európskej únie,  sme sa vrátili k domácemu obyvateľstvu. 
 V  dotazníkovom prieskume sme zisťovali, ako naši ľudia vnímajú Vianoce, ako 
nakupujú darčeky a ako im pri tom pomáha reklama 

Z histórie  Vianoc 

Úplny počiatok týchto sviatkov môžeme nájsť v prádavnej minulosti, v pohanských 
oslavách zimného slnovratu a narodenia Boha slnka z 24. na 25. decembra. Prvá zmienka o  
25. decembri ako cirkevnom sviatku je z  Filokalovho kalendára z roku 354, ktorý čerpal z 
rímskych prameňov ”Depositio Martyrum” z roku 336. Často sa  poukazuje na možnú 
súvislosť s rímskym sviatkom slnečného božstva, tzv. Dies Natalis Solis Invicti – Sviatok 
zrodenia nepremožiteľného Slnka – ktorý sa tiež slávil 25. decembra a prekrýval sa s 
tradičným dátumom zimného slnovratu. Aj niektorí raní kresťanskí autori spájali 
narodenie Krista so sviatkom znovuzrodenia Slnka.  
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 Ďalšia písomná zmienka o slávení Vianoc pochádza zo zoznamu sviatkov Gregora z 
Tours v jeho diele Historia Francorum z roku 461. V oblasti Egypta sa prvý raz spomínajú 
Vianoce v roku 432, v Palestíne a Jeruzaleme sa začínajú sláviť až v 6. storočí, keď sa v 
predchádzajúcom období ich slávenie neúspešne snažil zaviesť sv.  Hieronym.   
 Po rozšírení kresťanstva sa Vianoce stali  kresťanským sviatkom vtelenia a 
narodenia Ježiša Krista. Keďže v  rímskej cirkvi je hlavným sviatkom Sviatok Narodenia 
Pána alebo Prvý sviatok vianočný,  podľa gregoriánskeho kalendára  25. december bol 
hlavným sviatkom práve  tento deň.  Od reformácie sa však Vianoce začínajú sláviť už deň 
vopred, teda na Štedrý večer 24. decembra, čím sa oslava narodenia Ježiša Krista  rozkladá 
na  dlhší čas.  
 Samotný názov  Vianoce pravdepodobne vznikol z nemeckého slova  Weihnacht, čo 
v doslovnom preklade znamená Svätá noc. V nemčine je toto slovo v podobe wîhe naht 
prvýkrát doložené až v  roku 1170. 

 Vianoce sú azda najkrajšími sviatkami v roku. Sú to sviatky oslavy zrodenia Pána, 
pokoja a radosti medzi ľuďmi. Kresťania aj nekresťania ich slávia aj vzájomným 
obdarovávaním sa.  
 So sviatkami Vianoc sú úzko späté typické vianočné symboly, ktoré majú svoju 
hlbokú symboliku - aj keď v súčasnosti pribúdajú rôzne nové trendy, ktoré sú nezriedka 
gýčove. V  spojení s  internalizáciou nášho života prichádzajú zvyky, ktoré nemajú nič 
spoločné s  tradičnou kultúrou daného regiónu. Predovšetkým sú to vplyvy z USA, takže 
možno hovoriť o istej amerikanizácii Vianoc. Najznámejším symbolom Vianoc je 
nepochybne vianočný stromček. Zeleň bola už v predkresťanskej dobe znamením nádeje 
na nový život uprostred zimy a kresťanstvo túto symboliku preberá. Zeleň je  aj symbolom 
večného života.  
 Prvá zmienka o vianočnom  stromčeku je zo 6. storočia, keď podľa legendy  jeden 
írsky mních oslavoval  v Burgundsku  Vianoce pri posvätenej jedli na kopci s miestnymi 
obyvateľmi. Stará  pieseň z 13. storočia  zasa spomína domček  s horiacimi sviečkami. 
V roku  1570 si  v Brémach  každý mohol vyrezať v mestských lesoch na Vianoce jedličku. 
Zdobili ju ovocím, sladkosťami, papierovými kvetmi. V 17. storočí sa stromček v Nemecku 
od remeselníkov rozšíril medzi šľachtu a úradníctvo, v 18. storočí  do evanjelických 
kostolov,  v 19. storočí ho začali ozdobovať mešťania a vydal sa do iných krajín. 
 Podľa niektorých sa vianočný stromček  stavia aj na počesť príchodu Spasiteľa, 
ktorého so zelenými ratolesťami vítali v Jeruzaleme a kričali Hossana.  
 Červené jabĺčka alebo gule zasa symbolizujú biblický strom života, z ktorého jedli 
Adam a Eva, hoci to mali zakázané. Môže to symbolizovať aj Božiu milosť a vyliatie 
Kristovej Krvi. Sklenené gule, kolekcie a ostatné ozdoby sú ako ovocie života – skutky – na 
tomto stromčeku.   
 Sviečky na stromčeku, v súčasnosti skôr svetelná reťaz, sú pôvodne symbolom viery 
v Ježiša Krista ako Svetla sveta. Aj samotný strom má svoje symbolické   opodstatnenie. 
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Kresťania by  ho nemali chápať  iba ako ozdobu svojho príbytku, ale aj  ako vzácny symbol 
stromu svojho života.   

 Vianočné obdobie sa začína adventom. Toto slovo pochádza z latinského adventus - 
príchod. Začiatky jeho slávenia sa datujú od konca 4. storočia v Južnej Gálii a Španielsku, v 
Ríme sa spomína za pápeža Leva I. Veľkého (5. stor). V 6. storočí  bol už súčasťou 
cirkevných kalendárov a  definitívnu podobu získal  v 8. - 9. storočí.  História adventného 
venca siaha do 19. storočia  a  regionálne do mesta Hamburg. Tamojší duchovný zriadil 
útulok pre opustené deti a oni sa ho stále vypytovali, o koľko dní budú Vianoce. Ako trvalú  
odpoveď na ich otázky  vyrobil drevený veniec so sviečkami, devätnástimi tenkými pre 
všedné dni a štyrmi hrubými pre štyri adventné nedele. Z pôvodnej podoby sa do našich 
čias zachovali na adventnom venci štyri sviece pre štyri nedele. Veniec sám o sebe bol od 
nepamäti prejavom úcty, radosti a víťazstva. 
 Ďalším vianočným symbolom je Betlehem. Zhotoviteľom prvého Betlehema   je sv. 
František z Assisi v roku 1223.  
 Vianočná ruža bola symbolom nového života pre bojovníkov a v súčasnosti by mala 
byť symbolom boja proti zlu a  symbolom večného života.  
 Pre kresťanov  je najväčším symbolom Vianoc  malé Jezuliatko.  
 Ako sme už spomenuli, Vianoce už dávno nie sú len sviatkom veriacich. Aj 
v ateistických rodinách sa s Vianocami  spája množstvo tradícií.  Vianočne  zvyky sú veľmi 
rozmanité,  determinované  rôznymi  dimenziami:  demografickými, religióznymi, 
historickými, regionálnymi  a  i.  K najvšeobecnejšie rozšíreným patrí ozdobovanie 
stromčeka, rozdávanie darčekov a vianočný jedálny lístok.  Na Slovensku základ  klasickej 
štedrej večere, ktorá v mnohých rodinách nasleduje po celodennom pôste, tvoria oplátky 
s medom,  štedrovečerná polievka (kapustová, hubová, šošovicová....)  a vyprážaný  kapor  
so zemiakovým šalátom. Samozrejme súčasnosť sa podpisuje pod všetky súčasti Vianoc  
a ponúka množstvo variácií v každej oblasti.  

 Už sme  uviedli, že neodmysliteľnou zložkou Štedrého večera sú vianočné darčeky. 
Kto ich však prináša? V našej časti Európy je to Ježiško, dokonca aj v ateistických rodinách. 
Ako vyzerá, nikto nevie, pretože darčeky nosí tajne. A ak náhodou deti prichytia pri tejto 
činnosti niektorého z  rodičov, chápe sa to  len ako  doloženie darčeka, ktorý Ježiško 
zabudol, alebo nechal niekde inde. V  socialistickom období existencie našej krajiny bol 
tento nežiaduci darca nahradený  sympatickým bradatým Dedom Mrázom, ktorý 
prichádzal z ďalekej Čukotky na saniach ťahaných sobmi, spolu so zvieratkami a veľkým 
darčekovým vrecom. V  postsocialistickom  období pribudla ďalšia konkurencia – Santa 
Claus. Autorom jeho podoby – milého bradatého deduška -  bol v polovici 19. storočia 
Thomas Mast. Do konečnej verzie, v  ktorej ho dnes poznáme ho dotvoril v  tridsiatych 
rokoch 20. storočia kresliar Haddon Sundblum. Tiež je to milý starček, s veľkým bruchom, 
dlhými bielymi fúzmi a  bradou, v  červenom hábite. To je všobecne známe. Už menej 
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známe je, že za farbou jeho oblečenia stojí svetoznáma firma Coca – Cola. Pri nakrúcaní 
reklamného spotu, ktorý mal zvýšiť predaj tohto obľúbeného  nealkoholického nápoja 
v období Vianoc, bolo pôvodné oblečenie „Santu“ zelenej farby. Ale kedže  k  červeným 
prepravkám, v ktorých sa Coca – Cola prevážala sa viac hodila červená, „Santu“  prezliekli.  
Na Slovensku, v Česku, Rakúsku, v Južnom  Nemecku, Rumunsku a v ďalších európskych 
krajinách dominuje  ako darca Ježiško. Existujú však  aj  špecifickí a  často neobvyklí 
darcovia. 
 Napríklad v Nórsku  ako v jedinej zo severských krajín, nosí  darčeky  Vianočná 
koza.   Podľa legendy nórsky kráľ Olaf II našiel počas svojej  prechádzky   na skalách 
poranenú kozu.  Zniesol ju dolu zo skál,  vo svojom paláci ju nechal vyliečiť a potom ju 
znova pustil na slobodu. Z  vďačnosti za záchranu mu potom koza každoročne nosila 
vzácne byliny.  A  doteraz spolu s  neodmysliteľnými nórskymi bytosťami trollmi nosí 
darčeky deťom pod vianočný stromček.  
 V mimoeurópskych krajinách sú darcovia pre nás ešte neobvyklejší.  V Sýrii je to 
napr. ťava, v Guinei africký slon, ktorý údajne  odovzdáva aj niektoré zo svojich vlastností, 
napr. dobrú  pamäť, mierumilovnosť, trpezlivosť.  
 Rozmanitosť a  veľké rozdiely  nie sú  však len vo vianočných darcoch, ale aj 
v ostatných tradíciách a zvykoch, ktoré majú jednotlivé krajiny špecifické.  

Vianoce v krajinách európskej únie 

 Belgičania na Štedrý deň ráno pečú špeciálny chlieb v  tvare jahniatka. Popoludní sa 
tradične chodia korčuľovať na zamrznuté kanály. Tiež  v  čase Vianoc  organizujú Vianočný 
pivný festival v Essene, na ktorom sa podávajú zimné druhy piva a Festival ľadových sôch 
v Bruggách. 
 V Bulharsku sa  vianočné sviatky  slávia až do Troch kráľov. Darčeky rozdáva Dedo 
Koledat v noci zo Štedrého dňa na prvý sviatok vianočný. Darčeky sa  rozdávajú aj na 
Troch kráľov. V  žiadnej bulharskej rodine nechýba vianočný stromček.  Tradičné 
štedrovečerné  menu  sa skladá z  piatich až siedmich bezmäsitých jedál, ktorých  
základom je šošovica, fazuľa, ryža a  kapusta. Zo sladkého kysnutého cesta sa pečú 
kruhovité koláče, podobné ako naša štrúdľa. Aj na  Cypre slávia Vianoce  od 24. decembra 
do Troch kráľov. V  týchto dňoch vraj  prichádzajú akýsi zlí duchovia. Darčeky deťom  
rozdáva až na Nový rok ráno Ai – Vasilis. Na štedrovečernom stole nesmie chýbať bravčové 
pečené mäso, ktoré je považované  za sväté. Dáni nazývajú vianočné obdobie „Oslavou 
sviečok“.  Zapaľujú ich všade: na adventnom venci, kde štyri sviece symbolizujú štyri 
obdobia ľudského života (detstvo, mladosť, dospelosť a  starobu), na vianočných 
stromčekoch, na oknách, pri dverách i v kostoloch. Možno preto získali svetové prvenstvo 
v  počte zapálených sviečok  na jedného obyvateľa. Vianočné darčeky nosí deťom záhadný 
„vianočný posol“. Darčeky Dáni nakupujú s  veľkým predstihom a  robia s nimi  veľké 
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tajnosti. Vraj čím väčšie je prekvapenie, tým šťastnejšia budúcnosť obdarovaného čaká. Na 
štedrovečernom stole dominuje husacina, kačacina, bravčové pečené s červenou kapustou, 
teplá šunka, okorenená treska s reďkovkou a  horúca ryža poliata studeným mliekom, 
pivný a pšeničný chlieb a ako dezert sladký ryžový nákyp so zapečenou mandľou.  
 Fínsko je údajne domovskou krajinou  Santa Clausa.  Žije v  Laponsku,  na úpätí 
hory Korvatunturi so svojou ženou a množstvom škriatkov, ktorí mu pomáhajú s balením 
darčekov pre deti a ich roznášaním po celom svete. Fíni ho volajú Veľký Ukko.  Má dlhé 
biele fúzy, ktoré mu siahajú až po pás a na  hlave polmetrovú červenú čiapku so 
zvončekom.  Vo Fínsku sú Vianoce  veľkou slávnosťou vianočného stromčeka, ktorý je však 
celý biely.  Na vianočnom stole sú predovšetkým pečené husi a moriaky.   
 Vo Francúzsku je dobrým vianočným duchom Pére Noel - Otec Vianoc. Chodí vždy 
v bielom, darčeky dáva deťom do topánok a čižiem, alebo ich necháva za kachľami či pri 
kozube. Jeho náprotivkom  je Pére Fouettard.Ten rozdeľuje deťom buď darčeky, ak boli 
dobré po celý rok, alebo im trstenicou uštedrí pár milosrdných úderov na zadok, ak boli 
neposlušné. 0bľúbené sú „živé“ jasličky, v ktorých hrajú mladí i starí „vianočné hry“. 
Väčšinou ich organizuje  miestna farnosť. Vianočná večera  je veľmi bohatá,  niekedy je to  
až  dvanásť chodov. Predjedlami sú ustrice, biele klobásy, slimáky.  Nasleduje  rybia 
polievka a po nej  tradične  pečený moriak s gaštanovou plnkou a lanýžovou pastou a 
kurčatá so zeleninovým šalátom, paradajkami a olivami, ale tiež pečená hus na divoko. 
Francúzi majú radi  škeble, kaviár,  lososa,  žabie stehienka.  Nesmie chýbať ani niekoľko 
druhov syrov. Zo sladkých dezertov sa servíruje trufle z čokolády a datlí, koláč so 
smotanou, čokoládové salámy a rolády. Popíja sa víno a calvados.  
 Pre Estóncov sú Vianoce zmesou tradičného i  moderného.  K   zaujímavým 
tradíciám patrí vytváranie vianočnej koruny, ktorá pripomína kostolné lustre. Každý rok 
na Štedrý deň estónsky prezident vyhlási tzv. Vianočný  mier a  vyzve obyvateľov, aby 
hodovali. Vianočný mier sa vyhlasuje v Estónsku už 350 rokov podľa  nariadenia  vtedajšej  
spoločnej švédskej kráľovnej Kristíny.  Na vianočnom stole nesmie chýbať pečená hus  
alebo morka s  jablkami. Ako desert  sa podávajú vianočné koláčiky posypané kakaom 
a škoricou. 
 V Grécku sa od náboženského založenia národa odvíjajú aj tradície vianočných 
sviatkov. Už 40 dní pred Vianocami,  sa podáva boží chlieb – Christopsomo. Dôležitým 
patrónom Grékov je Svätý Mikuláš, ktorý od nepamäti ochraňoval námorníkov  na 
rozbúrenom mori.  Na Štedrý večer obchádza  v  mestách deti a nosí im darčeky.  Ešte pred 
niekoľkými  desaťročiami Gréci nepoznali vianočný stromček. Namiesto neho námorníci 
na kotviacich lodiach rozsvecovali dekorácie na lodiach, aby vzdali úctu jednému z 
hlavných zdrojov svojej obživy. V súčasnosti sú aj v gréckych domácnostiach a na 
námestiach ozdobou vianočné stromčeky. Darčeky deťom rozdáva Svätý Vassilios až 1. 
januára.  Tradičná  vianočná polievka obsahuje mäso z moriaka alebo sliepky a ryžu. Tiež 
sa spoločne  krájajú  špeciálne novoročné koláče a kúsok  so zlatou  alebo striebornou 
mincou, znamená  šťastie v nasledujúcom roku. 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 Holanďania  slávia Vianoce 25. decembra, na Boží hod. Deti dostávajú pod stromček 
darčeky, ktoré im tam necháva dobrácky dedo Sinter Klaas. Deti veria, že do Holandska 
pripláva vždy zo Španielska na začiatku decembra. Slávnostne ho vítajú v  prístavných 
dokoch  a  televízia zabezpečuje prenos udalosti do celej krajiny. V červenom biskupskom 
plášti prichádza  na bielom koni aj so svojou družinou. Štvrtého decembra obchádza 
potom so svojím pomocníkom – Čiernym Petrom strechy domov a do pripravených 
topánok cez komín vkladá deťom drobné darčeky zabalené síce v pestrofarebných 
papieroch, ale čierne od sadzí priamo pod ozdobený stromček. Holandský vianočný duch 
však má v posledných rokoch veľkého konkurenta vo svojom americkom príbuznom Santa 
Clausovi. Aby Holanďania vyjadrili svoju podporu domácemu Sinterovi  Klaasovi,  na 
viditeľné miesta svojich domov umiestňujú zákazové značky pre amerického Santa Clausa. 
Obľúbeným vianočným jedlom  je pečený králik s brusnicami. 
 V Írsku  umiestňujú  v čase vianočných sviatkov do okien domácností rôzne zelené 
dekorácie so sviečkami.  Podľa starých povier svietia svetlá sviečok po celú Štedrú noc na 
cestu Svätej rodine a zároveň poskytujú kúsok tepla i chudobným okoloidúcim.  Pre Írov 
sú Vianoce predovšetkým  obdobím náboženských a duchovných osláv. Len v máloktorom 
dome by sme nenašli  jasličky. Po štedrovečernej večeri prináša gazdiná na stôl chlieb a 
mlieko pre Jozefa, Máriu a malého Ježiška a   vchodové dvere zostávajú pootvorené na 
dôkaz  pohostinnosti.     
 V Litve sa oslavy začínali  tradične so zimným slnovratom  22. decembra. Skončili 
sa  všetky práce na poliach a v záhradách a príroda bola pripravená na zimný odpočinok. 
Vtedy sa začínal čas vianočných príprav, spevu a tanca. Aj v súčasnosti si domy  zdobia  
slamenými ozdobami a rôznymi červenými ornamentmi.  Najznámejšou litovskou 
vianočnou tradíciou je  sprievod  masiek. Najpopulárnejšie sú   medveď, kôň, vôl, vysoká 
žena a malý muž. Sprievod putuje od domu k domu, od dediny k dedine a  prináša  
požehnanie, plodnosť, hojnosť a ochranu pred zlými duchmi a nešťastiami. Sprievod  
vlečie i  drevenú kladu ako symbol problémov a nešťastia.  Spievajú sa tradičné piesne a 
nakoniec kladu spoločne spália,  aby  zahnali nešťastie a problémy pre budúci rok.  Na  
vianočnom stole nesmie chýbať prasačia hlava varená spolu s jačmennou kašou, varený 
hrach s fazuľami a klobásami,  ktorých kolieska  symbolizujú slnko v  budúcom roku.  
 V Lotyšsku v časoch sovietskej okupácie bola oficiálna oslava Vianoc, podobne ako 
v ostatných bývalých sovietskych pobaltských republikách, zakázaná. Napriek tomu sa 
Vianoce v týchto krajinách oslavovali a tak sa našťastie zachovali aj dávne tradície. 
Najvýznamnejším zvykom je prezliekanie do masiek. Aj ostatné tradície, vrátane štedrej 
večere, sú podobné  ako v Litve.  
 V Luxembursku  môžete stretnúť  Mikuláša, ktorému tu hovoria Kleeschen už 
koncom novembra.  Tiež má opak – Housekera (čiže Čierneho Petra).  Na Mikuláša 
obdarúvajú deti drobnými darčekmi. Veľké darčeky potom dostávajú luxemburské deti a 
dospelí na Vianoce a prináša ich Ježiško. V predvianočnom čase sa ulice osvetľujú a zdobia 
svietiacimi vianočnými stromčekmi. Všade rozvoniava varené víno, špeciálna polievka s 
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údeninou a tradičné palacinky.  K stolu sa schádza celá rodina a pochutnáva si na typicky 
zimnom jedle -  čiernom  pudingu  so zemiakovou kašou a jablčnou omáčkou.  
Na  Malte je v čase Vianoc  príjemne teplo. Preto sem radi príchádzajú  i turisti. Tradičné 
oslavy Vianoc v tejto silne katolíckej krajine prinášajú na  ulice betlehemy a  koledy. 
Maltskú kuchyňu ovplyvnila koloniálna  nadvláda Britov. Preto aj na ich vianočnom stole 
dominuje pečený moriak a puding. 
 V Maďarsku sú Vianoce nielen cirkevným, ale i celonárodným sviatkom.  Na Štedrý 
deň by  podľa starodávnych maďarských zvykov nemal byť nikto celkom sám, preto v 
minulosti pozývali do rodín k bohato prestretému stolu aj  chudobných žobrákov a 
tulákov.  Oslavy aj jedálniček je podobný, ako u nás. Väčšina rodín začína  Vianoce 
pečením tradičného svätoštefánskeho koláča, ktorý sa v prvú adventnú nedeľu položí na 
okraj stola a musí tam vydržať až do Troch kráľov. Pod obrus sa začiatkom adventu 
ukladajú zrnká obilia z poslednej úrody a trs sena symbolizujúceho vďačnosť hospodára za 
dary zeme a prianie dožiť sa i na budúci rok dobrej úrody.  
 Nemecko je preslávené nádhernými adventnými vencami, ktoré sa už v prvý 
adventný deň  objavujú na nemeckých príbytkoch. Vianočné darčeky nerozdáva iba 
Ježiško, ale aj  vianočný duch  Weinachtsmann. Má ryšavé fúzy a bradu, nosí plášť s 
kapucňou a cestuje na osedlanom divokom vetri. Obľúbeným vianočným jedlom je pečená 
hus a tradične sa podávajú aj sladké ovocné kompóty.  Z hydiny je obľúbená  kačica a 
morka.  Vzhľadom na rozľahlosť krajiny prirodzene v štedrovečernom menu existujú 
regionálne špecifiká.  Od 18. storočia sa vypeká vaječné pečivo,  “marcipán chudobných” 
alebo Springle.  Na predvianočných trhoch rozvoniavajú najčastejšie varené víno a pečené 
gaštany. 
 V Poľsku je oslava Vianoc  podobná ako u nás. Na štedrovečernom stole je o jeden 
príbor navyše, aby si hostiteľ mohol uctiť náhodného návštevníka alebo hladného pútnika.  
Kňazi pripravujú  azymy, tenké oblátky z bielej múky veľké ako  tanier a rozdeľujú ich 
farníkom. Na Štedrý deň Poliaci dodržiavajú tradične pôst a nikto sa k stolu neposadí skôr 
ako vyjde na oblohu prvá hviezda. Pri štedrovečernej večeri  sa podáva dvanásť chodov 
symbolizujúcich 12 mesiacov v roku. Tradičným  vianočným pokrmom je podlhovastý 
biely chlieb, špeciálne pripravený pre túto príležitosť.  Ako zákusok sa podávajú cestové 
„ušky“ a pirôžky plnené hubami a kapustou. Pije sa „varzonka“ alebo grog.  
 Portugalci majú svoj zvláštný  sviatok  consoda, ktorý oslavujú na Štedrý deň ráno. 
Na stôl prestierajú taniere pre duše zosnulých a servírujú im jedlo. Veria, že tento skutok 
im v ďalšom roku prinesie šťastie.  Vianoce sú výrazne poznačené  silným náboženským 
vyznaním Portugalcov, ale na počudovanie sú to bežné pracovné dni. Jediným dňom 
pracovného pokoja je Prvý sviatok vianočný. Darčeky  prináša Ježiško  na Štedrý deň 
neskoro večer a  deti ich hľadajú  za komínom alebo v kozuboch. Na uliciach sú vystavené 
betlehemy a kvetináče sú ozdobené pšenicou, kukuricou alebo jačmeňom – symbolmi 
bohatej úrody. Tradičným vianočným jedlom je treska,  portugalské  národné jedlo. Kupuje 
sa sušená a pred spracovaním sa niekoľko dní máča vo vode. Typickým vianočným 
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dezertom je kráľov koláč “Bolo-Rei” s  cukrovou polevou a kúskami  kandizovaného 
ovocia.  
 V Slovinsku prevažuje katolícke náboženstvo, preto aj vianočné  zvyky sú podobné,  
ako u nás. Odlišné je, že Slovinci v podstate slávia až  troje Vianoc. Okrem klasických aj 
druhé na Nový rok a tretie na Troch kráľov, keď zapaľujú kadidlo, aby dym priniesol 
magickú silu do domu a vyhnal z neho zlých démonov .Na Troch kráľov aj  dojedajú  
zvyšky vianočného chleba, tzv. božičníka.  Polovicu z neho dostanú ľudia a polovicu 
zvieratá a vtáčiky. Darčeky nosí pod vianočný stromček Ježiško po štedrovečernej hostine. 
Oslavy Vianoc  v temperamentnom Španielsku sú plné  spevu, hudby a tanca. Obľúbenou 
súčasťou vianočných osláv  sú živé obrazy betlehemov pred kostolmi. Ulicami znejú 
tamburíny,  gitary a kastanety.  Na uliciach, v kaviarňach, na námestiach, ba dokonca i v 
kostoloch sa tancujú  ľudové tance ako bolero a  sevillana. Večera na Štedrý večer sa  
začína až okolo desiatej večer a končí hlboko v noci. Hodovanie  strieda spev okolo 
betlehemu s jasličkami. S darčekmi  je to v Španielsku veľmi špecifické. Prvé darčeky  
roznášajú už na Štedrý deň Traja králi. Na  uliciach s rozsvietenými lampiónmi rozdávajú  
sladkosti z nugátu, rôzne druhy maslových sušienok a   marcipán.  “Skutočné”vianočné 
darčeky  sa v Španielsku rozdávajú až na Troch kráľov. Nádielka však  nečaká pod 
stromčekom, ale dáva sa do topánok. Na Štedrý večer je  hlavným  chodom baranie, 
jahňacie alebo kozľacie mäso s množstvom zeleniny, ovocia a vínom. Samozrejmosťou sú 
sladké múčniky a zákusky. Každý kraj pripravuje svoje špeciality. V Andalúzii gazdinky 
pečú napríklad korenený mandľový koláč s ovocím. Obľúbenou vianočnou pochúťkou sú 
olejové a maslové placky, omelety a citrónová torta s kandizovaným ovocím.  
 V Rumunsku nosí  vianočné darčeky  Svätý muž 24. decembra. Necháva ich  v 
prútenom koši pod stromčekom alebo vedľa betlehemov. V niektorých krajoch ich 
schováva do topánok alebo pod posteľ.   V minulosti  boli počas Vianoc obľúbené závody 
saní alebo vozov ťahaných niekoľkými koňmi. V ostatných rokoch  ich  vystriedali  divoké 
naháňačky silných automobilov novodobých zbohatlíkov. Romantickou tradíciou je  
vianočné  veštenie budúcnosti podľa jablčných jadierok alebo s pomocou čierneho 
kohúta.  Tradičným vianočným jedlom je varená pšenica ochutená kandizovaným ovocím, 
medom a hrozienkami. 
 Vo Švédsku  sú vianočné sviatky oslavami „živého svetla“. V každej domácnosti stojí 
na čestnom mieste trojramenný vianočný svietnik (Svätá trojica) s klasickými  sviečkami.  
Stromček sa zdobí až na Štedrý deň. Aj byt sa ozdobuje farebnými pentlicami a zelenými 
girlandami zo živých smrekových vetví. Uprostred miestnosti,  v  ktorej sa večer zíde celá 
rodina, je na strope zavesená tzv. vianočná koruna, ozdoba spletená z dlhých dutých 
rákosov zviazaných stuhami. Vianočné darčeky roznáša hrbatý trpasličí starček Jultombe  
a spolu s  malým  trpasličím Julnissarom  vhadzujú darčeky otvoreným oknom. Dôležitá je  
estetická  úprava vianočných darčekov a tak sú  balené  do pestrých, často ručne 
maľovaných papierov. Tradičným  vianočným jedlom je varená sušená treska v bielej 
omáčke, teplá šunka so zeleným hráškom, alebo šunka potretá horčicou a zapečená so 
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zemiakmi a červenou kapustou a prirodzene vianočná špecialita – varená hnedá fazuľa so 
slaninou, zapečená v cibuli.  Na vianočnom stole  je často i pečený moriak, pečené 
bravčové rebierka či karbonátky. Populárne sú i rôzne ochutené slede, ryžová kaša so 
smotanou, perníky a tradičný vianočný nápoj glogg. Nakoniec sa podáva sladký ryžový 
nákyp so zapečenou mandľou pre šťastie alebo švédska vianočná kaša poliata jahodovým 
sirupom. 
 V talianskych mestách nepanuje štedrovečerná nálada, akú poznáme z našich 
miest, ale  zdanlivo všedný  život. Hlbokým zážitkom je však polnočná omša vo Vatikáne v 
slávnej Bazilike Svätého Petra. Vianočné sviatky prakticky začínajú až v Prvý deň vianočný 
obedom, po slávnostnom pápežovom požehnaní Urbi et Orbi. Talianske deti obdarúva   
trojkráľová čarodejnica,  ktorá je stará a škaredá a hovoria jej La Befana.  Darčeky roznáša  
až 7. januára. Na slávnostnom vianočnom stole v Taliansku je zvyčajne pečené jahňa alebo 
moriak.  Zo sladkostí  nechýbajú datle či figy s rôznymi náplňami a tiež miestna podoba 
vianočky – panettone. 
 Vo Veľkej Británii  boli Vianoce pôvodne  jedným veľkým karnevalom. Potom 
puritáni premenili Vianoce na sviatky rodiny za zatvorenými dvermi.   Začínajú sa prvým 
adventným dňom a končia sa na Troch kráľov. Hlavným vianočným sviatkom je 25. 
december.  Santa Claus  prichádza v noci z 24. na 25. decembra a vstupuje do domu 
komínom kozubu, aby deťom naplnil ich pančuchy. V Anglicku vznikla dnešná podoba 
vianočnej  pohľadnice, vlastnoručne vyrobenej J. C. Horsleyom v roku 1843,  prvé tlačové 
vianočné prianie vzniklo v roku 1846. K výraznému rozšíreniu tohto zvyku aj do iných 
európskych krajín došlo v priebehu 19. storočia a postupne sa dostal  prakticky do celého 
civilizovaného sveta. Na vianočnú večeru (25. decembra) sa podáva plnená sliepka, hus 
alebo moriak a ako dezert špeciálny dlho pripravovaný vianočný puding.   

Vianočná reklama  
Neodmysliteľnou súčasťou vianočného obdobia sa stala v ostatných desaťročiach aj 
vianočná reklama. Ako sme už  spomínali,  v tomto období sa výrazne zvyšuje predaj a v 
snahe získať zákazníka zohráva reklama podľa predstáv jej zadavateľov významnú úlohu. 
Z hľadiska objemu a frekvencie sa reklamný obsah neustále zvyšuje, čo často vedie aj k 
bumerangovému efektu.  Vyrátať  presnú efektívnosť reklamy nie je možné. Možné je však 
skúmať názory ľudí na túto oblasť.  Práve to sme urobili v našom  prieskume. 
Prostredníctvom dotazníka sme skúmali vzťah respondentov k Vianociam, zisťovali sme 
spôsob, ako nakupujú darčeky a ako vnímajú vianočnú reklamu. 
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Charakteristika vzorky 

 Objektom  nášho skúmania bolo 120 respondentov. Vzorku  tvorili   dve rovnako 
veľké skupiny. V prvej sú vysokoškolskí študenti a v druhej náhodne vybraní  dospelí ľudia 
rôzneho veku, s rôznym zamestnaním.  Pri porovnávaní výsledkov budeme v snahe o jasné 
rozlíšenie  prvú skupinu nazývať Študenti a druhú skupinu označovať názvom Dospelí,  aj 
keď samozrejme aj študentov  považujeme vzhľadom na ich vek za dospelých.  
 Prvú skupinu tvoria v súlade so sofistikovanejším prístupom štyri podskupiny 
študentov spoločenskovedných odborov. Tri podskupiny študujú priamo oblasť 
marketingovej komunikácie, s rôznou doterajšou dĺžkou štúdia a štvrtá skupina je 
poskladaná zo študentov iných  spoločenskovedných odborov (sociológia, kulturológia, 
prekladateľstvo a i.) Z celkového počtu tvorí zastúpenie dievčat 66 %, čo je vzhľadom na 
charakter štúdia vcelku prirodzené.  V jednotlivých skupinách je podiel dievčat 50 %, 80 %,  
80 % a 60 %. Vek študentov je v rozpätí od 21 do 29 rokov.  
 Druhú skupinu tvoria iní dospelí ľudia. Tam je zachované rovnomerné zastúpenie 
podľa pohlavia (muži a ženy po 50 % ). Ženy sú vo veku od 26 do 64 rokov, priemerný vek 
je  50 rokov. Muží majú od 30 do 68 rokov, pričom priemerný vek v skupine je 49 rokov. 
Pokiaľ ide o pracovné zaradenie 8 % vzorky tvoria nezamestnaní, 12 %  dôchodcovia a 80 
% respondentov je aktívne zaradených v pracovnom procese. Z profesijného hľadiska je 
skupina naozaj rôznorodá – 10 % respondentov pracuje v školstve, 8 % v obchode, 8 %  v 
médiách, 8 % je administratívnych pracovníčok. Zastúpená  je veda, rezort  dopravy, 
služieb, športu, kultúry, stavebníctva, geológie,  cestovného ruchu, poľnohospodárstva, 
gastronómie. Takmer polovica Dospelých má vysokoškolské vzdelanie (48 %), 28 % má 
stredoškolské vzdelanie a 8 % stredné odborné vzdelanie.  Časť vzorky (14 %) vzdelanie 
neuviedla.   
 Prv, ako sme sa dostali k vianočnej reklame, venovali sme pozornosť vianočným 
sviatkom. Zaujímalo nás, aký majú naši respondenti vzťah k Vianociam, čo pre nich 
znamenajú, ako nakupujú darčeky.  
 V skupine vysokoškolákov  sa 67 % respondentov vyjadrilo kladne – Vianoce majú 
radi. Ďalších 25 % má tiež pozitívny vzťah vyjadrený odpoveďou “ skôr mám rád”.  Len 9 % 
- tám sú Vianoce ľahostajné a dokonca 7, 5 % sa vyjadrilo, že ich “ skôr nemajú radi”. 
Zápornú možnosť “Vianoce nemám rád” si v tejto skupine nevybral nikto.  
V skupine Dospelí  44 %  respondentov má rado Vianoce, ďalších 30 % volilo možnosť 
“skôr mám rád”, 6 % - tám sú ľahostajné, 12 % si vybralo alternativu “skôr nemám rád” a 6 
% vyjadrilo  negatívny vzťah – nemajú radi Vianoce.  
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Tabuľka č. 1 - vzťah k Vianociam – výsledky v jednotlivých skupinách 

 V druhej otázke sme sa pokúšali zistiť, čo pre našich respondentov tieto sviatky 
znamenajú. Respondenti si mohli vybrať zo štyroch odpovedí aj viac alternatív a rovnako 
mohli doplniť vlastný obsah. Takáto benevolencia priniesla množstvo kombinácií a značne 
zvýšila zložitosť spracovania.  
Medzi študentmi, ale aj medzi  Dospelými  mala najväčšie zastúpenie skupina, pre ktorú 
znamenajú Vianoce predovšetkým rodinné stretnutia. U  študentov  to bolo 33 %, u 
Dospelých 32 %.  Rovnako veľké skupiny sa zhodli na tom, že okrem rodinných sviatkov je 
to aj čas na zastavenie sa a zamyslenie (13, 5 % a 14 %). Veľmi rozdielny bol názor na 
hodovanie, ktoré u študentov spája s týmito rodinnými sviatkami  20 %, zatiaľ čo u 
Dospelých  je to len 6 %. Vyplýva to zrejme z faktu, že väčšina študentov žije počas 
bežného roka mimo rodičovského domu a tak naozaj okrem iného oceňuje aj  “maminu 
kuchyňu “. Najväčší rozdiel bol však vo vnímaní tienistejšej stránky týchto veľkých 
sviatkov, ktorou je stres a zhon. Zatiaľčo u študentov takto vníma Vianoce len 3, 5 %, u 
Dospelých je to až 22 %. Vyplýva to zo zodpovednosti za priebeh sviatkov v rodine, 
povinností  zabezpečiť  stravu a ďalších úloh, ktoré majú v spojitosti s Vianocami 
predovšetkým rodičia.  
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5. ročník 4ročník 3.roční Iní študenti dospelí

Mám rád   52 %   72 %  70 %     40 % 46 %

Skôr mám rád   16 %     8 %   22 %     60 % 30 %

Sú mi ľahostajné   16 %  16 %     -        -  6 %

Skôr nemám rád   16 %    4 %    8 %        - 12 %

Nemám rád      -      -      -        -  6 %



Tabuľka č. 2 - Význam Vianoc – výsledky v jednotlivých skupinách 

 Tretia otázka sa týkala nákupu darčekov z časového hľadiska.   V tejto oblasti 
panuje zhoda. Rovnako mladí, ako tí skôr narodení, kupujú darčeky pár týždňov pred 
Vianocami – v oboch skupinách po 36 %. Trochu “neporiadnejší “ sú mladí, z  ktorých viac  
ako polovica (54 %) kupuje darčeky tesne pred Vianocami na  rozdiel od starších, z ktorých 
to robí len 38 %. Priebežne po celý rok nakupuje darčeky 7, 5 % študentov a 4 % Dospelých. 
Kombináciu nakupovania darčekov po celý rok a nakupovania tesne pred Vianocami 
praktizuje 9 % študentov. V skupine dospelých takúto možnosť neuviedol nikto. Darčeky 
nekupuje len 1,5 % študentov a 4 % Dospelých.  

Tabuľka č. 3 - Nakupovanie darčekov z časového hľadiska- výsledky v jednotlivých 
skupinách  

5. ročník 4. ročník 3. ročník Iní študenti dospelí

Priebežne po celý rok (A)   24 %       -     8 %        -    4 %

Pár týždńov pred Vianocami (B)   32 %   32 %   32 %     40 %   36 %

Tesne pred Vianocami ( C )   48 %   54 %   48 %     60 %   38 %

B+C      -     8 %   12 %     10 %      -
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5. ročník 4ročník 3. ročník Iní študenti dospelí

Rodinné stretnutia (A)   24 %   32 %    40 %     10%  32 %

Hodovanie (B)     6 %     8 %      4 %     10%    2 %

Zastavenie a zamyslenie(C )     8 %     4 %       -        -    6 %

Zhon a stres (D)     8 %     4 %       -        -  22 %

A+B   16 %   20 %    20 %     10 %    6 %

A+C   22 %    8 %     8 %     20 %  14 %

A+D       -    4 %     8 %     10 %      -

A+B+C   16 %      -     8 %     30 %   2 %



 Ďalšia otázka sa týkala toho, ako naši respondenti darčeky vyberajú.  Tu sa už 
prístupy medzi skupinami dosť líšia. Výber darčeka tipovaním, komu sa aký  hodí, realizuje  
26 % Dospelých a 15 % Študentov.  Z Dospelých sa 20 % spýta, kto  si čo praje dostať pod 
stromček. Mladým sa toto pragmatické a praktické riešenie asi nepozdáva, robí tak len 4, 5 
%. Zato sú študenti  aktívnejší pri vymýšľaní prekvapení – takým spôsobom zabezpečuje 
darček až 43, 5 %, zatiaľ čo u dospelých je to len  8 %.    

Tabuľka č. 4 - Spôsob  výberu darčekov – výsledky v jednotlivých skupinách 
  

 Pri piatej otázke sme zisťovali, či našich respondentov inšpirovala niekedy pri kúpe 
darčeka reklama. Zo Študentov to priznali 3 %, z Dospelých 8 %. Boli to napr. kniha, 
časopis, potraviny. Pravdepodobnosť vplyvu reklamy na kúpu produktu pripúšťa až 46 % 
Študentov, ale z Dospelých len 18 %.  Na takýto účinok reklamy sa nepamätá 28, 5 % 
Študentov a  12 % Dospelých. Jednoznačne nie odpovedalo 32, 5 % Študentov a  50 % 
Dospelých.  

Tabuľka č. 5 – Inšpirácia reklamou pri kúpe – výsledky podľa skupín  

5. ročník 4. ročník 3. ročník Iní študenti Dospelí

Tipujem, komu sa čo hodí       -   16 %   12 %     30 %   26 %

Spýtam sa kto čo chce       -                      8 %     4 %         -   20 %

Vymýšľam prekvapenia    32 %   44 %   48 %      20 %     8 %

A+B      8 %       -      -      10 %     8 %

A+C    24 %   20 %   24 %      20 %   12 %

B+C      8 %     4 %     8 %        -     4 %

C+D       -       -     4 %      10 %     6 %

A+B+C    24 %     4 %      -      10 %      -

Inšpirovala ťa pri kúpe R? 5.ročník 4. ročník 3. ročník Iní študenti dospelí

Áno      -    4 %     4 %        -   8 %

Pravdepodobne áno   48 %  48 %  32 %     76 %  18 %

Nepamätám sa   20 %  16 %  40 %       4 %  12 %

nie   32 %  32 %  24 %     20 %  50 %
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 Dostali sme sa konkrétne k  vianočnej reklame a tak nás zaujímalo, ako ju naši 
respondenti celkovo vnímajú. Tu sme predpokladali, že u študentov marketingovej 
komunikácie bude prístup pozitívnejší. Bol, ale musíme konštatovať, že len v malej miere. 
Tvrdenie, že  reklama patrí k Vianociam, uznáva 9 % Študentov a 12 % Dospelých.   Ďalších 
22, 5 % Študentov si síce myslí, že to patrí k Vianociam ale zároveň dodáva, že  reklamné 
kampane sa začínajú príliš skoro. K druhej časti  konštatovania – začína sa príliš  skoro, sa 
pridáva ďalších 52, 5 %  Študentov a tak to vníma aj 34 % Dospelých.  O pozitívnom vplyve 
reklamy, keď pomáha pri nákupnom rozhodovaní, sú  presvedčené  3 % Študentov a 6 % 
Dospelých. Naopak, že   reklamu nemajú radi a ešte sa podľa nich aj začína skoro deklaruje 
13, 5 % Študentov a 16 % Dospelých. Striktne negatívny postoj vyslovilo ďalších 7, 5 %  
Študentov  a 28 % Dospelých.   

Tabuľka č. 6 – Vnímanie vianočnej reklamy – výsledky podľa skupín 

Ďalej sme zisťovali, či si naši respondenti spomínajú na staršiu vianočnu reklamu, ktorá 
ich pobavila alebo nahnevala alebo sa im nepáčila.  V skupine Študentov si 45 % 
spomenulo na reklamu, ktorá ich pobavila. Ďalších 18 % pobavila konkrétne reklama na 
Kofolu. Na reklamu zo všetkých kategórií si spomenulo 4, 5 %  a Študentov, ktorých 
niektorá reklama pobavila a niektorá sa im  nepáčila, bolo 6 %.   V skupine Dospelých si 50 
% spomenulo, že niektorá reklama ich pobavila  a ďalších 30 % pobavila konkrétne 
reklama na Kofolu. Negatívnu spomienku (reklama sa im nepáčila ) malo 10 % a 6 % si 
nespomenulo na žiadnu reklamu, ktorá by sa im páčila.   

Ako vnímaš vianočnú reklamu? 5 ročník 4. ročník 3. ročník Iní študenti  dospelí

Patrí to k Vianociam  ( A )      -    16 %     8 %  12 %

Začína sa príliš skoro ( B )    32 %    56 %   46 %     50 %  34 %

Pomáha mi rozhodnúť sa ( C )      -      8 %       -        -    6 %

Inšpiruje ma ( D )      -       -       -        -      -

Nemám ju rád/rada ( E )    16 %       -    10 %        -  28 %

A + B      8 %    12 %    24 %     40 %

B + E    24 %      8 %    12 %     10 %  16 %
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Tabuľka č. 7 – Spomienka na staršiu reklamu – výsledky podľa skupín 

 Predposledná otázka sa týkala toho, či respondenti poznajú nejakú aktuálnu 
reklamu, ktorá sa im páči. Z tohto pohľadu najlepšie skončila Kofola. Napriek tomu, ze už 
niekoľko rokov tvorí základ spotu  ten istý príbeh, reklama sa teší značnej obľube divákov. 
V našej študentskej skupine si ju v pozitívnom zmysle pripomenulo 34 %. Na druhom 
mieste skončila COOP Jednota – Duch Vianoc 10,5 %, na treťom mieste Tesco 9 %. Ešte sa 
páčila reklama Tcom/T mobil (6 %) a Coca-Cola. Medzi Dospelými mala tiež najväčší 
úspech Kofola – 22 %. Na druhom mieste sa s rovnakým výsledkom 6 % umiestnilo 02, 
Orange a Coca-Cola a na treťom mieste s 3,5 %  Tcom/T mobile. 16 % si nespomenulo na 
žiadnu reklamu, ktorá by sa im páčila a 8 % reklamy nepozerá.     

Tabuľka č. 8 – Páči sa mi  reklama  – výsledky podľa skupín 

Staršia reklama 5. ročník 4. ročník 3. ročník Iní študenti dospelí

Pobavila ( A )   48 %    36 %   48 %     30 %  50 %

nahnevala (B)       -       -   12 %         -     -

Nepáčila sa mi ( C )     8 %    36 %   44 %     20 %  12 %

A Kofola   16 %     8 %   12 %     50 %  30 %

A+C   16 %     8 %       -         -     -

A+B+C   16 %     4 %       -         -     -

 Páči sa mi 5. ročník 4. ročník 3. ročník Iní študenti Dospelí

Kofola   32 %   24 %   16 %    60 %  22 %

COOP Jednota     8 %     8 %   12 %      8 %      -

Tesco       -     8 %   12 %      8 %      -

 Coca - Cola       -     4 %     4 %     24 %   6 %

T com/Tmob -     4 %   12 %        -   4 %

Orange       -     4 %       -        -   6 %

žiadna    24 %   12 %   12 %        -   6 %

nepozerám       -       -   12 %        -   8 %

str. #42



 Ako reakciu na poslednú otázku mali respondentu uviesť aktuálne vysielanú 
reklamu, ktorá sa im nepáči. Tu sa ukázala väčšia prísnosť Študentov, keď sa až 34, 5 % - 
tám nepáčila reklamná kampaň Orange, zatiaľčo u Dospelých to bolo len 8 %. Rovnako 
odmietavo sa Študenti poostavili voči kampani Tcom/T mobil, keď ju v tejto otázke 
označilo 22, 5 %, kým u dospelých len 2 %.  Negatívny postoj k reklame jednoznačne 
vyjarilo 18 % Dospelých, keď 10 % - tám sa nepáčia všetky reklamy a 8 % ich vôbec 
nepozerá. Toto číslo však nemožno brat absolútne, pretože  na dve  záverečné otázky 
odpovedalo len 68 %  a 60 % Dospelých, čo môže znamenať aj fakt, že nechcú na tieto 
otázky odpovedať, pretože im za to ani nestoja. V oveľa väčšej miere odpovedali na tieto 
otázky: 5. Ročník – 72 % a 80 %, 4. Ročník 96 % a 100 %, 3. Ročník 80 % a 100 % a iní 
študenti 100 % a 100 %. Aj tieto hodnoty naznačujú, že  viac respondentov reagovalo na 
otázku o negatívnom  vyznení reklamy.   

Tabuľka č. 9 – Nepáči sa mi reklama - výsledky podľa skupín 

Záver 

 Ako naznačujú výsledky nášho prieskumu, isté rozdiely vo vnímaní Vianoc, spôsobe 
nakupovania darčekov a  vo vzťahu k vianočnej reklame  sú predovšetkým 
medzigeneračné, teda medzi skupinou Študenti a skupinou Dospelí.  V štyroch 
podskupinách s rôznou úrovňou vzdelania z oblasti marketingovej komunikácie sa 
výraznejšie  odlišnosti  neprejavili.  
 Čo sa týka celkového vzťahu k Vianociam  v oboch skupinách prevláda pozitívny 
postoj, medzi Študentmi je o málo viac tých, ktorí majú Vianoce radi a medzi dospelými o 
málo viac tých, ktorí ich radi nemajú.  V oboch skupinách dominuje vnímanie Vianoc ako 
čas rodinných stretnutí. U Študentov je väčšia skupina, ktorá ich spája s hodovaním a u 
Dospelých pre  väčšiu  skupinu znamenajú zhon a stres. V nákupných praktikách sa 

Nepáči sa mi 5. ročník 4. ročník 3. ročník Íní študenti dospelí

Orange 2012    64 %   36 %   12 %     30 %   8 %

Tcom/Tmobil   16 %   28 %     8 %     40 %   2 %

Orange + Tcom/T-mobil      -      -   28 %        -   4 %

Máziková      -      -   28 %     20 %   6 %

Všetky      -      -      -         - 10 %

nepozerám      -    8 %   16 %         - 14 %
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rovnaká časť respondentov v oboch skupinách časovo zhodne obdobím pár týždňov pred 
Vianocami. Viac študentov si necháva túto aktivitu na obdobie tesne pred Vianocami a 
medzi Dospelými je trikrát väčšia skupina, ktorá  darčeky nenakupuje vôbec. Najväčšie 
rozdiely boli v tom, akým spôsobom darca darčeky vyberá. Takmer polovica študentov 
vymýšľa prekvapenie, čo je viac ako päťnásobok oproti Dospelým.  Naopak päťkrát viac 
Dospelých ako Študentov zabezpečí  darček tak, že výber prenechá na obdarovaného.  
Trochu prekvapujúce bolo zistenie, ako ovplyvňuje reklama výber darčekov.  V našom 
prieskume tretina Študentov a polovica Dospelých nepripustila, že by ich niekedy nejaká 
reklama ovplyvnila pri kúpe darčeka.  Ďalšia takmer tretina Študentov a 12 % Dospelých si 
nič také nepamätá.  Takmer polovica študentov pripúšťa, že ich mohla niekedy nejaká 
reklama ovplyvniť, ale len 3 % zo Študentov a 8 % Dospelých si pamätá, že ich reklama ku 
kúpe inšpirovala.   
 Celkový postoj k vianočnej reklame je skôr negatívny. Len približne desatina z 
oboch skupín pripúšťa, že reklama patrí k Vianociam.  A o pozitívnom vplyve reklamy na 
vianočné nakupovanie sú presvedčené len 3 % Študentov a 6 % Dospelých.  Najväčšia časť 
respondentov  – tretina študentov a polovica dspelých si myslí, že sa s vianočnou 
reklamou začína príliš skoro. A skoro tretina Dospelých ma jednoznačne negatívny postoj.    
V skutočnosti reklamný obsah stále neuveriteľne narastá.  V značnej  časti obyvateľstva 
vyvoláva negatívny postoj  prerušovanie televízneho diela reklamnou prestávkou. 
Televízne stanice však na to nielenže nedbajú, ale práve naopak -  zvyšujú rozsah reklamy 
aj  frekvenciu jej vysielania. Kýym pred pár rokmi trvala reklamná vsuvka  5 minút a bola 
vložená minimálne s 30 – 45  minutovým intervalom, v súčasnosti trvá takmer 10 minút a 
nasleduje po 20-22 minutách filmu či relácie.  Je bežné, že ľudia tento značný časový 
rozsah využívajú nielen na prípravu občerstvenia či návštevu toalety, ale napr. aj na 
kompletnú večernú očistu (sprcha). V súčasnosti, v čase dostupnosti technických noviniek 
čoraz častejšie vyhľadávajú formy sledovania televízie iným sôsobom (na internete, z 
rekordérov a pod.) Záverom môžeme opäť len konštatovať, že v tejto oblasti by 
pravdepodobne  menej  mohlo znamenať viac. Niektoré  rozhlasové stanice uvádzajú 
napríklad ako svoj bonus, že v niektorých  hodinách dňa nevysielajú žiadnu reklamu. Tým 
vlastne len potvrdzujú, že vedia o negatívnom postoji adresátov k vysielaniu reklamy.    
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Sémantika farby v dizajne loga 
The Semantics of Colour in Logo Design 

PhDr. Milan Banyár, PhD. 

Abstrakt: Štúdia je venovaná analýze dizajnu loga so zameraním na význam farieb. Autor 
sa v príspevku venuje základnému členeniu a  kategorizácií farieb, ale aj psychológii 
a symbolike farieb v kontexte grafického návrhu loga. Na základe konkrétnych príkladov 
použitia farby v  logách autor hľadá súvislosti medzi jednotlivými významami farieb 
(prípadne ich kombinácií) a celkovým imidžom firiem, spoločností, značiek či organizácií. 
Autor príspevku zároveň skúma historické, kultúrne či spoločenské vplyvy na význam 
farieb, ktoré majú tiež výrazný podiel na tom, ako spotrebitelia vnímajú celkovú vizuálnu 
identitu jednotlivých značiek. 

Kľúčové slová: logo, značka, grafický dizajn, dizajn loga, farba, psychológia farieb, 
symbolický význam farieb 

Abstract: The study is devoted to the analysis of logo design focusing on the meaning of 
colours. The author of the paper deals with the basic classification and categorization of 
colours, but also with the psychology and symbolism of colours in the context of graphic 
logo design. Following concrete examples of colour usage in logos the author seeks 
connections between particular meanings of colours (eventually their combinations) and 
the overall image of firms, companies, brands and organisations. The author of the paper 
also explores the historical, cultural or social effects on the meaning of colours, which also 
play a significant role in how consumers perceive the overall visual identity of individual 
brands. 

Keywords: logo, brand, graphic design, logo design, colour psychology, symbolic meaning 
of colours 
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Úvod 
Názov logo pochádza z gréckeho slova logos, čo znamená „slovo“. V súčasnosti má 

však logo nielen slovnú, resp. textovú podobu - jeho praktické použitie je oveľa 
variabilnejšie. Logo môžeme všeobecne definovať ako vizuálny symbol, určitý grafický 
znak, ktorý používajú firmy, spoločnosti, organizácie, rôzne skupiny alebo aj jednotlivci na 
odlíšenie vlastnej identity, svojich produktov či služieb od konkurencie. Primárna funkcia 
loga preto súvisí s odlíšením značiek, firiem, spoločností, ich produktov, resp. služieb od 
iných, konkurenčných firiem, na čo má výrazný vplyv aj výber farieb, resp. konkrétnych 
farebných kombinácií. Logo spĺňa predovšetkým informatívnu funkciu, nesmieme však 
zabúdať ani na jeho estetickú hodnotu, prostredníctvom ktorej sa stáva pre spotrebiteľov 
vizuálne atraktívne, príťažlivé a pomáha budovať celkový imidž firmy, spoločnosti, resp. 
konkrétnej značky.  

Logo môžeme z hľadiska grafickej, vizuálnej stránky hodnotiť z rôznych aspektov. 
Tri najhlavnejšie aspekty ovplyvňujúce význam vizuálnej stránky loga sú tvar, písmo 
a  farba. V obsahu tohto príspevku sa budeme podrobnejšie zaoberať analýzou významu 
farieb pri grafickom návrhu loga. 

Farba – základné teoretické východiská  
Farba je nositeľom silného informačného kódu a emocionálneho náboja, ktorý 

výrazným spôsobom vplýva na vedomie (často aj podvedomie) recipientov/spotrebiteľov, 
preto samotný výber farby patrí k dôležitým aspektom tvorby loga, aj celkovej vizuálnej 
identity značky. 

Na farbu môžeme nazerať z  viacerých uhlov pohľadu – z  fyzikálneho, 
technologického, fyziologického, psychologického, ale aj symbolického. Pre oblasť 
marketingovej komunikácie sú najdôležitejšie najmä posledné dve spomínané hľadiská. 

Aby sme mohli s výberom farieb a  ich vzájomnou kombináciou pracovať efektívne, 
mali by sme poznať základné špecifiká jednotlivých farieb, ich symbolický význam, aj ich 
psychologické pôsobenie na recipientov.  

Medzi teplé farby patrí: žltá, žlto oranžová, oranžovo-červená, červená 
a  červenofialová. Teplé farby sú agresívne, dynamické, pozitívne, majú tendenciu 
vystupovať, pútajú pozornosť, dráždia psychiku človeka a  pôsobia na neho aktívne. 
Naopak, studené farby, ako sú zelenožltá, zelená, modrozelená, modrá, fialovo-modrá 
a  fialová, pôsobia na diváka upokojujúco, pasívne, dokonca až letargicky - sú 
melancholické, meditačné.  

Farby môžeme rozdeliť do rôznych  skupín, kategórií, ktoré musíme zohľadniť pri 
tvorbe loga, ako napr. primárne farby – žltá, červená, modrá (nemôžeme ich namiešať 
z iných farieb), sekundárne farby – ako napr. fialová, zelená, oranžová, hnedá (vznikajú 
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zmiešaním primárnych farieb), komplementárne farby – ako napr. oranžová a modrá, 
žltá a fialová, zelená a červená (vytvárajú najväčšie kontrasty). Popis základného členenia 
farieb, uvedený v predchádzajúcej časti, prehľadnejšie znázorňuje nasledujúca schéma. 

Schéma 1 - Farebný kruh a základné farebné skupiny  31

Pri voľbe farby však musíme zohľadňovať aj také kritériá ako sú jas farby, sýtosť či 
jej odtieň. Správnym použitím farebnej škály môžeme u  recipienta navodiť požadovaný 
psychický stav, asociácie, ktoré sa mu vybavia pri vzhliadnutí loga a ktoré následne priradí 
k firme, spoločnosti alebo značke. 

Farby majú od pradávna tiež svoj symbolický význam. Symbolika farieb sa však 
mení v  kontexte času - význam farieb je špecifický pre jednotlivé kultúry a  mení sa 
v  závislosti od rozličných národností, etník, sociálnych skupín či geografických oblastí. 
Farba je tiež jedným zo symbolov, ktoré v  každej kultúre vyjadrujú určité špecifické 
skutočnosti. Neznalosť tejto symboliky môže nepriaznivo ovplyvniť optimálne pôsobenie 
farieb na spotrebiteľov. Napr. modrá farba je vo Švédsku, USA, ale aj v Českej a Slovenskej 
republike spojená s maskulinitou a  je vnímaná ako typicky mužská, resp. chlapčenská 
farba, ale napr. v Holandsku je modrá naopak považovaná za dievčenskú farbu. Biela ľalia 
je symbolom smrti v  Anglicku, nevinnosti v  krajinách strednej Európy, purpurová je 
v  niektorých krajinách Latinskej Ameriky farbou smrti a  v  krajinách strednej Európy 
symbolom moci (VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J., 2010, s. 70, 71), čierna farba je v našej kultúre 
vnímaná ako farba smrti, ale vo východných kultúrach (ako napr. Čína) je považovaná za 
farbu smrti biela atď. Každý jedinec má zároveň taktiež svoju obľúbenú, preferovanú farbu 

 http://www.alejtech.sk/sk/Blog-o-webdizajne/Teoria-farieb-vo-webdizajne.html   31
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resp. viacero farieb, odrážajúcich jeho povahu, charakterové vlastnosti, alebo momentálny 
psychický stav (napr. pre človeka obľubujúceho červenú farbu môže byť typické, že je 
aktívny, činorodý, má skôr cholerickú povahu atp. a  človek, ktorý má rád modrú farbu 
môže byť pokojný, hĺbavý, introvertný atp.). Škála týchto obľúbených, preferovaných 
farieb sa môže v  priebehu života človeka meniť (napr. v mladosti človek obľubuje skôr 
žiarivé, jasné, pastelové farby a v  staršom veku naopak, konzervatívne, tlmené, tmavšie 
odtiene farieb). Farbami sa dá vyjadriť množstvo pocitov, dokážu upokojovať, ale aj 
nahnevať, môžu na nás pôsobiť skľučujúco, depresívne, ale aj optimisticky. Archetypálna 
symbolika farieb, ktorá sa postupne vykryštalizovala už v dávnych prírodných civilizáciách 
je  stále prítomná aj v našej kultúre. Vyvinula sa z prvotných archetypálnych významov 
farieb v  primitívnych ľudských spoločenstvách, kde vyjadrovala základné významové 
protiklady vyplývajúce z  jej biologických, fyziologických, magických, psychologických 
a iných účinkov. Napr. teplé farby vzbudzujú v príjemcoch pocit tepla, pretože sa viažu na 
skúsenosť človeka s ohňom a studené farby vzbudzujú v príjemcovi pocity chladu, zimy, čo 
sa viaže na skúsenosť človeka s ľadom, snehom – farby zimy, mrazu (GERO, Š., 2012, s. 136, 
137). Tieto tzv. pravzory ovplyvňujú naše psychické prejavy (emócie) pri 
vnímaní jednotlivých farieb.  

Sémantika základných farieb v kontexte grafického návrhu loga 

Všetky spomenuté aspekty súvisiace s  vnímaním farieb (či už fyziologické, 
psychologické, symbolické, historické, kulturologické, náboženské atď.) sa vedome, ale 
často aj nevedome využívajú v  rôznych oblastiach marketingovej komunikácie, 
nevynímajúc samotný návrh a  tvorbu loga. Preto sa v  nasledujúcej časti budeme 
sústreďovať na interpretáciu významu farieb v súvislosti s  ich využitím v  logách a  na 
konkrétnych príkladoch sa budeme snažiť verifikovať vzťah medzi významom týchto 
farieb a samotnými značkami, firmami, spoločnosťami, organizáciami a  ich produktmi či 
službami. 

Čierna farba – je v  našej kultúre vnímaná ako farba smútku, smrti, noci, 
temnoty. Čierna, aj biela farba majú veľmi silný emocionálny náboj 
a  symbolický význam. „Černá, symbolicky analogická k  bílé. Stejně jako ona 

odpovídá absolutnímu a  může proto vyjadřovat jak plnost života, tak i  jeho 
naprostý nedostatek. Často se objevuje ve spojení s podobami nediferencovaného, propastného 
a  k  označení temnoty a  prvotního chaosu, smrti. Barva smutku a  rezignované bolesti – na 
rozdíl od bílé, která jako barva světla mluví o naději. Jako barva noci se podílí na symbolickém 
komplexu matka – plodnost – tajemství – smrt“ (BECKER, U., 2007, s. 42). V  oblasti 
marketingovej komunikácie a reklamy však čierna farba paradoxne nadobúda úplne iný 
význam. Spolu so striebornou a  zlatou farbou sa stala znakom luxusu, prestíže, kvality, 
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elegancie, vznešenosti atp. Čierna farba zároveň reprezentuje konzervatívny, seriózny štýl, 
preto sa často využíva pri značkách reprezentujúcich vysokú kvalitu a  u drahých 
produktov. Stačí si len všimnúť oblasť automobilového priemyslu, módy, mobilnej 
technológie, či elektrotechniky, kde sa čierna farba preferuje najviac. Výhodou použitia 
čiernej farby v reklame je jej kontrastnosť a schopnosť zvýrazniť či rozžiariť okolité farby. 
V  súvislosti s  logami má čierna farba podobný význam ako v  reklame. Čiernu 
jednoduchosť a rafinovanosť využívajú najmä firmy a spoločnosti, ktoré chcú vo vedomí 
recipienta navodiť pocit niečoho hodnotného, stáleho, prípadne luxusného.   

 

Obr. 1 - Použitie čiernej farby v logách   32

Biela farba – v nás evokuje dokonalosť, čistotu, nevinnosť, mier, duchovnosť, 
zrod, ale aj prázdnotu. Biela farba vyvoláva pocit chladu a v reklame, alebo 
logách sa najčastejšie používa len ako doplnková farba, napr. jej kombinácia 

s modrou farbou vyvoláva osviežujúci, upokojujúci pocit, alebo v kombinácii 
s čiernou pôsobí honosne, slávnostne a elegantne. 

Obr. 2 - Použitie bielej farby v logách  33

 http://www.brandsoftheworld.com/ 32

 http://www.sloganpublicitaire.com/118/slogannivea.php/100ans-bleu-fr-nl 33

   http://www.phasedesignonline.com/content/gucci-gucci-goo/
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Šedá farba – je pasívna, pôsobí depresívne, nevýrazne a neutrálne. Šedá 
konotuje strach, starobu, blízku smrť, zánik, špinu, monotónnosť, 
utiahnutosť, zdržanlivosť a preto sa v  súvislosti s  reklamou využíva len 

v minimálnej miere. Väčšinou sa šedá farba používa len ako farba doplnková, 
aby viac zvýraznila iné farby v  logách. Šedá farba zároveň dokáže aj vizuálne potlačiť 
pestrosť a sýtosť žiarivých farieb. V istých prípadoch je šedá vnímaná ako elegantná farba, 
predovšetkým vtedy, keď má pripomínať striebornú farbu. 

 

Obr. 3 - Použitie šedej farby v logách  34

Červená farba – pôsobí veľmi sugestívne. Jej význam má zväčša ambivalentný 
charakter. Symbolizuje lásku, život, krv, dravosť, vzrušenie, pohyb, dynamiku, 
nespútanú energiu. S touto farbou sa však spájajú aj negatívne významy ako 

napr. hnev, agresivita, nebezpečenstvo. Červená farba má tendenciu opticky 
zvýrazňovať, zviditeľňovať, pútať pozornosť, a preto sa kvôli jej výraznosti často objavuje 
v reklamách, predajniach, ale aj v  logách rôznych firiem a spoločností. Ľudia, ktorí majú 
radi červenú farbu sú všeobecne považovaní za vitálnych a  preto je červená farba aj 
indexovým znakom mladosti, mladíckej vitality. V  súvislosti s  logom a  reklamou však 
nadobúda použitie tejto farby oveľa širší kontext. Dokazujú to aj známe logá firiem 
a  spoločností, ktoré v  našej západnej kultúre disponujú oveľa širším významom. Napr. 
logo McDonald´s (s jeho výraznou červeno žltou kombináciou) sa stalo vo svete symbolom 
amerikanizmu, rýchleho životného štýlu a teda s tým spojeného rýchleho stravovania. Vo 
všeobecnosti platí, že práve červená farba, najčastejšie v kombinácii so žltou podporuje 
chuť do jedla, a preto túto kombináciu farieb používa veľa firiem v oblasti stravovania, 
gastronómie, fastfoodov atp. Logo talianskej automobilky Ferrari (červeno žltá 
kombinácia, zeleno-bielo-červená trikolóra talianskej vlajky a čierny vzpínajúci sa kôň) je 
vnímané ako symbol technickej vyspelosti a rýchlosti. V  tomto konkrétnom prípade je 
červená farba hlboko zakorenená vo vedomí recipientov, stala sa znakom tejto 
automobilky (ak by sme robili prieskum, väčšina respondentov by si pri značke Ferrari 
automaticky predstavila práve červený športový automobil). Notoricky známe 

 http://www.citylife.sk/miesto/slovenske-narodne-divadlo-cinohra 34

   http://brandingsource.blogspot.sk/2012/10/new-logo-seat.html
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logo spoločnosti Coca-Cola je tiež charakteristické svojou červenou farbou, ktorá v tomto 
prípade reprezentuje tradíciu, pohodu, priateľstvo, rodinu, spolupatričnosť atp.  

Obr. 4 - Použitie červenej farby v logách   35

      

Modrá farba – je farba ktorá explicitne symbolizuje stálosť, uvoľnenie, chlad, 
ale aj nedosiahnuteľnosť. Modrá farba je farba oblohy, neba, preto sa jej často 
pripisujú meditatívne, relaxačné účinky, no pôsobí aj pasívne. V  oblasti 

reklamy stojí ako opozitná farba voči červenej.  Modrá farba vyvoláva pocity 
istoty, dôvery, bezpečnosti, pokoja, preto sa často využíva v oblasti bankového sektora, 
poisťovníctva - vo svojich logách ju často používajú aj mnohé politické strany. Modrá farba 
nie je dráždivá, agresívna, nepúta na seba pozornosť – je menej výrazná, ale napriek tomu, 
môže vystihovať vlastnosti produktu, ako napr. chlad pri rôznych mrazených výrobkoch, 
osviežujúcich nápojoch, alebo upokojujúci účinok pri kozmetike, ako aj čistotu pri rôznych 
hygienických potrebách, pracích prostriedkoch atď.  

Obr. 5 - Použitie modrej farby v logách   36

 http://www.brandsoftheworld.com/ 35

 http://www.huntlogo.com/procter-gamble-logo/ 36

   http://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/logo-banky 
   http://www.ods.cz/pics/loga/ods.gif 
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Zelená farba – sa najčastejšie vyskytuje v  prírode, preto je pre ňu 

charakteristický jej relaxačný, upokojujúci účinok, ale môže pôsobiť aj chladne 
a neosobne. Je predovšetkým symbolom jari, preto je aj symbolom života, 

mladosti, vitality, nesmrteľnosti, je znakom nádeje, ale zároveň môže 
vyjadrovať chorobu, zlosť, čo záleží od jej odtieňa. Najčastejšie u  spotrebiteľov asociuje 
sviežosť, preto sa bežne objavuje v  logách firiem vyrábajúcich osviežujúce produkty, ako 
napr. žuvačky, cukríky, nápoje atď. Zelená farba zároveň môže vyjadrovať ekologické 
hodnoty, starostlivosť o  životné prostredie, preto sa často objavuje aj v  logách 
environmentálne zameraných firiem, alebo pri bioproduktoch, ale aj organizáciách 
zameraných na ochranu životného prostredia. Častý výskyt zelenej si môžeme všimnúť aj 
pri spoločnostiach, ktoré sa zameriavajú na predaj liečivých výrobkov. 

   

Obr. 6 - Použitie zelenej farby v logách   37

Žltá farba – je symbolom slnka, blahobytu, zrelosti, lesku, nádhery, tepla atď. 
Napriek tomu, že je najžiarivejšou a  najteplejšou farbou, z  hľadiska jej 
symboliky má tiež ambivalentný charakter. Môže vyvolávať konotácie, ako je 

napr. závisť, nenávisť, zrada, nevera. Tým, že pôsobí dynamicky, má silný 
energický náboj zároveň vyvoláva aj pozitívne emócie, ako napr. šťastie, energia, vitalita, 
radosť, humor atp.  V reklame a logách má žltá farba predovšetkým pozitívny emocionálny 
význam. Tým, že patrí medzi najjasnejšie farby, zvyknú sa s ňou zvýrazňovať akcie, zľavy, 
výpredaje (najmä v kombinácií s  červenou farbou, ktorá je tiež veľmi výrazná). Obzvlášť 
opatrne treba narábať s  čierno-žltou kombináciou farieb, pretože môže symbolizovať 
nebezpečenstvo, hrozbu (systém dopravných značiek, výstražných zariadení atp.), takáto 
farebná kombinácia však zároveň v recipientoch dokáže vzbudiť pozornosť, čo je zároveň 
aj jej výhodou. 

 http://www.huntlogo.com/wp-content/uploads/2011/09/carlsberg-logo.jpg 37

   http://www.greenpeace.org/canada/Global/canada/image/2012/04/logo/logo-green.png 
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Obr. 7 - Použitie žltej farby v logách   38

Fialová farba – vyvoláva asociácie ako napr. chlad, smrť, smútok, nepokoj, 
choroba. Fialová je zároveň v našej kultúre vnímaná aj ako kráľovská farba. 
V  reklame, ale aj logách firiem môže vyjadrovať najmä kvalitu výrobkov, 

ponúkaných služieb. 

Obr. 8 - Použitie fialovej farby v logách   39

Hnedá farba – pôsobí príjemne, upokojujúco, stabilne (spätá je so zemou – 
farba zeme). Vyvoláva dojem pevnosti, nepoddajnosti, vitality, zdravého 
života. Hnedá je tiež farbou pôžitku, prospechu, blahobytu. V spotrebiteľoch 

má vyvolávať pocity pokoja, pohodlia, zdravia, solídnosti, spoľahlivosti atp. 
V reklame často reprezentuje kvalitu, tradíciu, profesionalitu. Hnedá farba sa najčastejšie 
používa na propagáciu potravín ako sú  čokoláda, káva, zmrzlina atď. 

  

 http://seeklogo.com/esab-logo-48811.html 38

   http://finanza.sk/wp-content/uploads/2013/02/raiffeisen-logo.jpg 

 http://www.businessinsider.com/yahoo-new-logo-2012-10 39
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Obr. 9 - Použitie hnedej farby v logách   40

Oranžová farba – je pútavá, komunikatívna. Jej charakteristickými 
symbolickými významami sú radosť, energia, sviežosť, zrelosť, srdečnosť atp. 
Napriek tomu, že je to teplá farba, na recipienta nepôsobí agresívne až 

vtieravo (ako napr. červená), ale skôr priateľsky. Oranžová farba vyvoláva 
asociácie so slnkom, preto sa často používa napr. v  logách a  reklamných kampaniach 
cestovných kancelárií. Táto farba je vhodná aj na propagáciu jedál a  rôznych pokrmov, 
pretože podporuje chuť do jedla, ale aj firiem, ktoré sa zaoberajú komunikáciou, alebo 
poskytovaním informácií (napr. mobilní operátori, televízne stanice, webové prehliadače 
atp.). Oranžová farba môže byť vnímaná spotrebiteľmi ako ľahkovážna, neseriózna, preto 
sa často kombinuje s konzervatívnejšími farbami, ako napr. čierna (ako to môžeme vidieť u 
mobilného operátora Orange).   

Obr. 10 - Použitie oranžovej farby v logách  41

 http://www.brandsoftheworld.com/ 40

 http://images.businessweek.com/ss/07/09/0911_att/source/8.htm 41

     http://www.huntlogo.com/nickelodeon-logo/ 

str. #55

http://images.businessweek.com/ss/07/09/0911_att/source/8.htm
http://www.huntlogo.com/nickelodeon-logo/
http://www.brandsoftheworld.com/


Ružová farba – v nás vyvoláva pocit detinskosti, infantilnosti, ale aj hravosti, 
voľnosti, radosti. Pôsobí optimisticky a  vyvoláva pozitívne emócie, zároveň 
však na recipientov môže pôsobiť ľahkovážne a infantilne.  Ružová je v našej 

kultúre často označovaná za dievčenskú farbu, preto sa používa najčastejšie pre 
takéto špecifické produkty, služby a cieľové skupiny.  

 

Obr. 11 - Použitie ružovej farby v logách  42

Predchádzajúci popis významu základných farieb aplikovaných v  logách môže 
čitateľom pomôcť lepšie pochopiť ich vzťah k firmám, produktom či značkám, no zároveň 
je nutné dodať, že celkový význam farieb je závislý najmä od ich kombinácií, preto je 
každé logo, čo sa týka farby - jedinečné. Napr. iný pocit v nás vyvolá kombinácia dvoch 
teplých farieb (červená a  žltá farba pôsobia energicky až agresívne) a  iný pocit budeme 
mať z kombinácie teplej a studenej farby (červená a modrá farba vytvárajú napätie, alebo 
pasívna modrá, môže utlmiť agresívnu červenú farbu). Preto sú logá často tvorené na 
základe farebného kontrastu. Podľa J. Vysekalovej a R. Komárkovej môžeme farby rozdeliť 
na tzv. pestré a nepestré. Ich správna kombinácia môže vytvoriť harmóniu, alebo vytvoriť 
napätie. „Nepestré barvy jsou černá a bílá a neutrální šedá. Pestré barvy jsou všechny ostatní. 
Pro kombinaci barev platí, že nepestré barvy stupňují intenzitu pestrých barev, pokud jsou 
použity vedle sebe. Např. účinek žluté barvy je vedle černé, šedé nebo bílé vyšší, než když je 
žlutá vedle červené, oranžové nebo růžové. Při skládaní barevných ploch se doporučuje, aby 
v celkovém obraze nedominovaly více jak dvě pestré barevné plochy, třetí barevnou plochou by 
měla být některá z nepestrých barev“ (VYSEKALOVÁ, J., KOMÁRKOVÁ, R., 2002, s. 77). 

Záleží však aj na výbere konkrétnych farieb a  ich vzájomnej kombinácií, pretože 
niektoré farby na seba vizuálne nadväzujú, vytvárajú dobrú vzájomnú harmóniu a v iných 
prípadoch sa ich vzájomná kombinácia všeobecne neodporúča. 

 http://www.madmod.de/contents/de/front.html 42

    http://www.huntlogo.com/hello-kitty-logo/ 
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Použitie farieb v rámci marketingovej a marketingovo-komunikačnej praxe 
Pri aplikácií farieb do marketingovej praxe je potrebné vybrané farby presne 

definovať, aby grafici nemuseli jednotlivé farebné odtiene iba odhadovať, čo prispieva 
k profesionalizácií výroby rôznych marketingovo-komunikačných kampaní, propagačných 
materiálov atp. Podobne to platí aj v  prípade farebnosti loga, ktorá je väčšinou presne 
definovaná v rámci dizajn manuálu , aby sa firemné farby v rámci vizuálnej komunikácie 43

nepoužívali iba približne, intuitívne, alebo náhodne, ale aby ich použitie v rámci aplikácie 
do rôznych foriem bolo napriek tomu jednotné. Farby možno presne definovať 
v niekoľkých farebných systémoch a farebných paletách. Najčastejšie sú tzv. CMYK, RGB, 
HEX a PANTONE. 

Tlačová technológia CMYK pozostáva zo  štvorfarebnej tlače. Skratka CMYK 
označuje jednotlivé zložky, ako sú C (cyan – azúrová), M (magenta – purpurová), Y (yellow 
– žltá), K (black – čierna), pomocou ktorých sa dá číselne definovať presný odtieň farby. 

Medzi základné tlačové systémy patrí systém priamych farieb PANTONE. V tomto 
systéme sú farby registrované pod trojmiestnym číselným kódom (pri jemnejšom odtieni 
je to štvormiestny číselný kód). Súčasťou číselného kódu farby je aj písmeno C alebo U, 
ktoré určuje použitý tlačový povrch (C  znamená coated, teda natieraný papier – lesklý, 
U znamená uncoated, teda nenatieraný papier – matný). 

Medzi netlačové farebné systémy zaraďujeme zobrazovací režim RGB a  systém 
HEX. Skratka RGB označuje jednotlivé farebné zložky, ako sú R (red – červená), G (green – 
zelená), B (blue – modrá). Systém RGB sa používa pri všetkých elektronických aplikáciách 
určených pre zobrazovanie na monitore a hexadecimálny model tzv. HEX definuje farebné 
rozlíšenie napr. pre webové stránky.  Konkrétny prípad presnej definície farieb loga 44

môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku (Obr. 12).  
 

Obr. 12 - Definícia farieb loga  45

 Aby bol firemný dizajn funkčný aj v praxi, je potrebné konkrétne definovať jeho jednotlivé zložky, ale aj vymedziť 43

presné pravidlá jeho používania v podobe záväzných a ustálených noriem, ktoré firma, spoločnosť bude dodržiavať. Na 
tento účel slúži tzv. dizajn manuál (v praxi sa používajú aj iné výrazy, napr. grafický manuál, manuál vizuálneho štýlu, 
logomanuál alebo Design Manual). Dizajn manuál je firemným dokumentom, „ktorý riadi celú vizuálnu komunikáciu. 
Obsahuje grafické riešenia jednotlivých oblastí vizuálnej komunikácie doplnené vysvetľujúcim textom, pravidlami 
používania prvkov a taktiež technickými postupmi na tvorbu propagačných prostriedkov (KONEČNÁ, V., 2007, s. 144).  

 Časť analyzujúca farebné systémy a farebné palety, ich použitie v rámci loga, je spracovaná podľa článku ZAJDEL, 44

I.: Corporate identity. 2008. [online]. [cit. 21. 11. 2011].   
Dostupné na: http://www.zajdel.sk/blog/corporate_identity.htm 

 zdroj: Vlastné spracovanie 45
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a) Červená:  CMYK: 16/100/ 100/7, RGB: 193/32/38, HEX: c12026, PANTONE: Pantone Red 
032 C 
b) Čierna: CMYK: 0/0/0/100; RGB: 0/0/0/; HEX: 000000; PANTONE: Pantone Black C 
c) Biela: CMYK: 0/0/0/0;RGB: 255/255/255; HEX: FFFFFF; PANTONE: 0 % 
d) Šedá: CMYK: 0/0/0/70; RGB: 110/112/114; HEX: 6e7072; PANTONE: Pantone 424 C 

  Pri návrhu a samotnej tvorbe loga by sme v prvom rade mali zohľadňovať funkčný 
výber farieb. Základným pravidlom je, aby sa v logu nepoužívalo príliš veľa farieb, lebo pri 
použití viacerých farieb bude pôsobiť logo disharmonicky a  nejednotne. Ak budeme 
musieť použiť jeho čierno-bielu aplikáciu, môžu sa jednotlivé šedé odtiene vzájomne 
vizuálne „zlievať“ a  logo, resp. jeho jednotlivé časti budú ťažko rozlíšiteľné. Podobne to 
platí aj v prípade výrazného zmenšenia loga. Ďalším problémom môže byť aj ekonomické 
hľadisko – pri použití veľkého množstva farieb narastajú náklady na výrobu (napr. pri tlači 
loga na darčekové predmety). Spravidla  by sa logo malo skladať maximálne z troch farieb. 
Zvolené farby by mali vhodne vystihovať firmu a  mali by byť integrálnou súčasťou 
firemného dizajnu.   46

Kombináciu konkrétnych farieb je tiež možné registrovať ako ochrannú známku. 
Ochranná známka slúži na to, aby nedochádzalo k zneužitiu značky, loga, alebo ďalších 
identifikačných znakov firmy. Ochranná známka môže obsahovať akékoľvek grafické 
označenie, ktoré možno vizuálne znázorniť – napr. slová, frázy, osobné mená, názvy, 
písmená, iniciály, slogany, číslice, kresby, obrázky, emblémy, etikety, symboly, znaky, logá 
či charakteristické písmo, konkrétne farebné kombinácie, grafiku alebo tvar výrobkov, 
dizajn obalov atď., prípadne ich vzájomné kombinácie. Zjednodušene povedané – 
ochrannou známkou môže byť slovné, obrazové, priestorové, ale aj kombinované 
označenie, ktoré je schopné odlíšiť tovary/služby firiem, spoločností od tovarov alebo 
služieb, ktoré ponúka konkurencia. Funkciou ochrannej známky je zabezpečenie firmy 
pred zneužitím jej charakteristických znakov inými, konkurenčnými spoločnosťami. 
Úlohou ochrannej známky je zároveň pomôcť spotrebiteľom jednoducho identifikovať a 
rozlíšiť tovary/služby, s ktorými sú spokojní, alebo ktoré im zaručujú určitú kvalitu. 
Ochranná známka dáva jej majiteľovi právo takto označovať svoje tovary a služby. Zároveň 
mu zaručuje, že nikto bez jeho súhlasu nesmie používať označenie, ktoré by bolo zhodné 
alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou zapísanou do registra pre rovnaké, resp. 
podobné tovary/služby. 

 Firemný dizajn (Corporate Design) je pomerne bohatý a rozsiahly systém vizuálnej prezentácie firiem, spoločností, 46

na základe vopred definovaných firemných konštánt. Jeho významnou súčasťou sú napr. logo firmy, resp. značky, ale aj 
ďalšie vizuálne prvky (farba, písmo), firemná grafika, propagačné materiály, tlačoviny, orientačná grafika atď. Celkový 
vizuálny štýl sa stáva jedným z kľúčových aspektov súvisiacich s budovaním imidžu firmy a značky na trhu. Jednotný 
vizuálny štýl zároveň pomáha firmám, resp. značkám odlíšiť sa od konkurencie, pomocou neho sa môžu stať firmy/
značky nielen vizuálne príťažlivé, ale aj ľahšie zapamätateľné. 
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V rámci súčasného veľkého, neustále sa rozrastajúceho trhu, plného rôznych firiem 
s  rovnakým, resp. podobným zameraním, zhodných, alebo príbuzných tried 
konkurenčných výrobkov a  služieb je vlastníctvo ochrannej známky veľmi dôležité, 
v istých prípadoch až nevyhnutné.  

Záver 

Na základe predchádzajúcej analýzy možností funkčného využitia farieb pri návrhu 
a tvorbe loga mali čitatelia možnosť vidieť, že farby majú nielen svoj symbolický význam, 
ale dokážu psychologicky pôsobiť na vedomie a podvedomie svojich recipientov. Grafici, 
dizajnéri, reklamní tvorcovia často používajú farby iba intuitívne, ale mnohí z  nich 
ovládajú aj teóriu farieb. Práve kombinácia teoretických vedomostí a  praktických 
skúseností môže byť prínosom, resp. pridanou hodnotou, vďaka ktorej môže byť realizácia 
návrhu vizuálnej identity firiem, spoločností, značiek či organizácií veľmi efektívna. 
Cieľom prezentovaného príspevku bolo objasniť, na základe akých kritérií možno 
realizovať výber farieb pri grafickom návrhu loga a zodpovedať základné otázky týkajúce 
sa vzťahu farieb k  firmám, spoločnostiam, značkám alebo ich produktom, službám či 
zákazníkom a spotrebiteľom.  

Na záver treba dodať, že význam farieb nie je spätý iba s logami firiem, ale stáva sa 
súčasťou mnohých oblastí marketingu a  marketingovej komunikácie. Farby majú svoj 
výrazný vplyv na výrobky, obaly, reklamné kampane, pútače, výklady, dizajn predajní, 
propagačné materiály, webové stránky, odev zamestnancov, vonkajšiu a  vnútornú 
architektúru sídiel firiem, orientačnú grafiku a mnohé ďalšie vizuálne prvky, preto by mala 
firma používať jednotnú farebnosť, aby spotrebitelia dokázali firmu či konkrétnu značku 
ľahšie a rýchlejšie rozpoznať. 
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Tvarová analýza loga 
Význam jednotlivých tvarových kategórií vo vizuálnom zobrazení 
loga 

Shape Analysis of Logotype 
The Meaning of Particular Shape Categories in the Visual Depiction of a Logo 

PhDr. Milan Banyár, PhD. 

Abstrakt: Predložený príspevok je venovaný analýze dizajnu loga so zameraním na 
význam jednotlivých tvarových kategórií používaných vo vizuálnom zobrazení loga. Autor 
sa v príspevku venuje kategorizácii základných tvarov používaných v  logách – od 
jednoduchých geometrických tvarov, cez konkrétne tvary vychádzajúce z reality, tvarové 
kategórie v  kontexte semiotickej teórie až po špecifické tvary. V  rámci jednotlivých 
tvarových kategórií loga autor podrobnejšie skúma ich symbolický a  psychologický 
význam vychádzajúci z historických, kultúrnych, ako aj spoločenských kontextov, ktoré 
majú zásadný vplyv na vizuálnu percepciu loga. Jednotlivé tvarové kategórie sú zároveň 
doplnené o viacero konkrétnych príkladov použitia loga v praxi (logá známych značiek, 
firiem, spoločností či organizácií). 

Kľúčové slová:  logo, značka, grafický dizajn, dizajn loga, symbolický význam loga, 
tvarová analýza loga  

Abstract: The present paper is devoted to the analysis of logo design focusing on the 
meaning of particular shape categories used in the visual depiction of a logo. The author 
deals in the paper with the categorization of basic shapes used in logotypes – from simple 
geometric shapes through concrete shapes coming from or based on reality and shape 
categories in the context of semiotic theory to specific shapes. Within the frame of 
particular shape categories of logotype the author narrowly examines their symbolic and 
psychological meaning originating in historical, cultural as well as social contexts, which 
have cardinal influence on the visual perception of a logo. The particular shape categories 
are also being exemplified by a number of concrete examples of logo usage in the practice 
(logos of well-known brands, firms, companies or organisations).  

Keywords: logo, brand, graphic design, logo design, symbolic meaning of a logo, shape 
analysis of a logo 
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Úvod 
Originalita a  osobitosť loga je prvým veľkým, nie však jediným predpokladom 

úspechu a dobrej propagácie značiek, firiem, spoločností, či organizácií na trhu. Logo ako 
vizuálna zložka reprezentujúca konkrétnu firmu, resp. značku podlieha viacerým 
kritériám: dobré logo musí mať svoj emocionálny náboj, pomocou ktorého vplýva na 
psychiku jednotlivcov a tým priamo či sprostredkovane ovplyvňuje ich konanie. Aby logo 
mohlo ovplyvniť vedomie recipienta, musí byť jeho význam, jeho výpovedná hodnota 
ľahko dekódovateľná, a to nielen u niektorých vybraných jednotlivcov, ale musí osloviť čo 
najväčší počet ľudí rôznych vekových kategórií, intelektuálnej úrovne, sociálnej skupiny, 
životného štýlu, pohlavia, vierovyznania a pod. Komunikačný transfer medzi recipientom 
a znakom (v našom prípade logom) musíme „vyčistiť“ od šumu zabraňujúcemu správne 
interpretovať jeho posolstvo, aby spotrebiteľ vedel okamžite priradiť logo k   „správnej“ 
firme, resp. značke.  

Podľa J. Vysekalovej a J. Mikeša vychádzajú  požiadavky na dobré logo z jeho funkcií, 
ktoré rozdelili na: „Rozpoznatelnost loga – mělo by urychlit rozpoznání firmy a  značky 
(symboly jsou vnímány rychleji než slova); pozitivní emocionální reakce – je důležitá ve 
smyslu možného přenosu pozitivní emoce z  loga na produkt a  firmu (u emocionální reakce 
může jít o  pocity libosti, sympatie, poutavosti, zřetelnosti); jasný význam – spojující logo 
s firmou a jejími produkty, logo by mělo zprostředkovat (komunikovat) stejný význam pro různé 
cílové skupiny; subjektivní pocit obeznámenosti – vytvoření pocitu známosti, která vzbuzuje 
důvěru“ (VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J., 2003, s. 68). 

Pri návrhu loga musíme zohľadňovať aj kultúrne, osobnostné rozdiely, pretože 
„zmysel určitého znaku či znakového systému nie je niečo absolútne. Zmysel sa mení v kontexte 
doby, štýlu, vývoja ľudskej osobnosti, aj pod vplyvom rôznych vnútorných činiteľov ľudskej 
psychiky. Dielo má zmysel len v určitom kontexte, celku, v určitom systéme, alebo aj za istých 
vonkajších alebo vnútorných podmienok existencie ľudskej spoločnosti“ (GERO, Š., TROPP, S., 
2000, s. 51).  

Vizuálne zobrazenie je najľahší prostriedok ako čo najrýchlejšie, najefektívnejšie 
a  bez väčších komplikácií osloviť spotrebiteľov. Vhodný výber loga ovplyvňuje úspech 
firmy alebo značky na trhu - práve preto musí spĺňať aj určité estetické kritériá. Logo (znak 
odkazujúci na firmu, značku) môžeme z  hľadiska grafickej, vizuálnej stránky hodnotiť 
z  rôznych aspektov. Tri najdôležitejšie aspekty ovplyvňujúce význam vizuálnej stránky 
loga sú tvar, písmo a farba.  

V  rámci predloženého príspevku sa budeme podrobnejšie venovať analýze tvaru 
loga, na základe čoho rozdelíme logá do jednotlivých tvarových skupín a kategórií, ktoré 
sa na trhu využívajú najčastejšie. Analýza základných tvarových kategórií loga nám môže 
pomôcť odhaliť, prečo sú niektoré logá na trhu také známe,  populárne a v čom sa ukrýva 
tajomstvo ich úspechu, príp. aké komunikačné,  výrazové a vyjadrovacie prostriedky 
používajú.  
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Pri tvorbe loga v prvom rade zohľadňujeme výber tvaru, pomocou ktorého vizuálne 
vyjadrujeme charakteristické znaky firmy, spoločnosti, značky alebo ponúkaných 
produktov či služieb. Tvar loga, jeho hlavný motív sa tak prepája, či odkazuje na  firmu, 
spoločnosť, resp. konkrétnu značku. Tvar môže obrazne vyjadrovať zameranie firmy, jej 
tradíciu, vzťah k spotrebiteľovi, vlastnosti, silné stránky, kvalitu firmy, resp. jej produktov/
služieb.  

Základné geometrické tvary a ich použitie v logách 
V rámci tvaru sa v logách často používajú základné geometrické útvary, ktoré majú 

svoj psychologický a symbolický význam pôsobiaci na recipientov/spotrebiteľov. 
 

Kruh – vyjadruje dokonalosť, jednotu, ale aj uzavretosť, neprístupnosť. 
Pozorovateľa núti zahľadieť sa do jeho centra. „Kruhové, nebo téměř kruhové tvary 
jsou nejpřirozenější. Pokud jim dáme hloubku, stávají se sférickými nebo kulovitými. 

Kruhy a koule nám připomínají slunce a měsíc, vejce a kapky vody, a kvůli tomu se často 
používají k  zobrazení životního cyklu. V  abstraktnějším provedení symbolizuje kruh střídaní 
ročních období, jednotu světa  nebo nebeskou hudbu. Oblouky a srpy – část cyklu – symbolizují 
nebesa, nebo pohyb nějakého tělesa a představují bezpečí, ochranu, důvěru a víru“ (HEALEY, 
M., 2011, s. 208).   
         V symbolickom a náboženskom význame býva kruh vnímaný často ako symbol Boha, 
kozmu, dokonalosti, neba, slnka, ideálneho pohybu, logickej chyby (bludný kruh), zakliatia 
(začarovaný kruh). V budhizme označuje večný cyklus prevteľovania (ČERNÝ, J., HOLEŠ, J., 
2004, s. 195) a  v  rámci starovekých kultúr znázorňoval aj cyklickú podstatu vecí, 
nekonečný návrat od konca k  začiatku, sebazničenie a  sebaobnovenie, napr. v  symbole 
Urubora (Uruboros – starodávny symbol zobrazujúci hada, alebo draka, ktorý požiera svoj 
vlastný chvost). Podobný symbol – ležatá osmička ∞  (prepojenie dvoch kruhov) je zase 
všeobecným symbolom  nekonečna, večnosti a neustáleho kolobehu života, príp. večného 
obnovovania prírody. Kruhový tvar loga používajú napr. medzinárodný obchodný reťazec 
kaviarní Starbucks, americký nadnárodný konglomerát General Electric Company, alebo 
nemecká automobilka BMW (viď. Obr. 1). 

Obr. 1 - Ukážky použitia kruhového tvaru v logách  47
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Štvorec, obdĺžnik – má symbolizovať hranicu, vymedzenie priestoru, teritória, 
ale aj pevnosť či nepoddajnosť. „Dokonalé čtverce se v přírodě vyskytují zřídkakdy, 
ale jsou to nejzákladnější tvary, které kreslí člověk. Čtverec a krychle představují řád, 

rozumnost a podmanění přírodních prvků. Obdélník – neboli – protažený čtverec tvoří základ 
většiny kompozic: zlatý řez, pojem zavedený starými Řeky, je vizuálně nejuspokojivější 
kompozice a lze ho nalézt  ve spoustě západních uměleckých a architektonických prvků, stejně 
jako v grafických návrzích“ (HEALEY, M., 2011, s. 208).  
        V  symbolickom význame je štvorec zároveň považovaný za symbol poriadku, 
organizovanosti, solídnosti, zakotvenia, kozmického poriadku, konštruktívneho 
a  racionálneho myslenia, dokonalosti, absolútna, božskej prozreteľnosti. Môže 
symbolizovať aj štyri pralátky, hmotu, štyri svetové strany, štyri živly, priestor (na rozdiel 
od  kruhu a špirály, ktoré symbolizujú čas) a neodvratnú smrť (ČERNÝ, J., HOLEŠ, J., 2004, 
s. 194). Štvorcový tvar loga používa napr. americká módna značka GAP a obdĺžnikový tvar 
loga si môžeme všimnúť v logu známej značky slnečných a dioptrických okuliarov Ray Ban 
(viď. Obr. 2). 

 

  

Obr. 2 - Ukážky použitia štvorcového a obdĺžnikového tvaru v logách  48

Trojuholník – symbolizuje svetlo, plameň, nekonečno, pohyb, horu,  pyramídu, 
plodnosť, manželstvo, ale taktiež trojicu rôznych javov: minulosť – prítomnosť – 
budúcnosť, nebo – Zem – podzemný svet, narodenie – život – smrť, otca – matku 

– dieťa. V  súvislosti s  náboženstvom zase trojuholník vyjadruje duchovný rozmer – 
prítomnosť svätej Trojice (Otec, Syn a Duch Svätý). V starovekých kultúrach rovnostranný 

trojuholník s vrcholom otočeným nahor � symbolizoval oheň a  tiež vyjadroval aktívny 

mužský princíp. Naopak, rovnostranný trojuholník smerujúci nadol ▼ symbolizoval vodu 
a  pasívny ženský princíp (ČERNÝ, J., HOLEŠ, J., 2004, s. 196).  Na druhej strane môže 
trojuholník evokovať pocit hrozby, nebezpečenstva či rizika (napr. preto, že tento tvar sa 
často používa pri výstražných dopravných značkách a dopravných značkách upravujúcich 
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prednosť v  jazde). „Trojúhelník, ať už rovnostranný nebo rovnoramenný, pravoúhlý nebo 
nesouměrný, se často používá k  vyjádření konstrukčního napětí v  kompozici. Příroda 
upřednostňuje páry a kruhy, takže náš mozek se často podvědomě snaží trojúhelníkový tvar 
přeložit do něčeho jednoduššího. Trojúhelníky a pyramidy přitahují naši pozornost a často se 
používaly k  vyjádření autority, konfliktu a sexuality. Podobně jako šipky jsou trojúhelníky 
univerzálními indikátory směru“ (HEALEY, M., 2011, s. 208). Trojuholníkový tvar si môžeme 
všimnúť napr. v  logu známej značky piva Bass, alebo v  logu americkej korporácie 
Caterpillar Inc. (skr. CAT), zaoberajúcou sa výrobou stavebných a  banských strojov, či 
v logu austrálskej leteckej spoločnosti QANTAS, ktoré znázorňuje chvostové krídlo lietadla 
doplnené o siluetu klokana (viď. Obr. 3). 

 

Obr. 3 - Ukážky použitia trojuholníkového tvaru v logách  49

Elipsa, ovál – môže symbolizovať pokoj, harmóniu, stabilitu, zrod, ochranu atď. 
Tvar elipsy znázorňuje formu planetárnych frekvencií, pretože tie na svojej 

obežnej dráhe okolo Slnka vytvárajú elipsoid. Tvar elipsy a  oválu je taktiež 
prirodzený aj pre našu kultúru, môžeme ho nájsť vo viacerých architektonických prvkoch, 
ako napr. štadióny, športové haly, závodné dráhy atp., ktoré často krát  majú typický 
oválny tvar.  Elipsa a  ovál majú taktiež staroveký symbolický význam: „Ovál umístěný 
vertikálně symbolizuje ženský princip, v  horizontální pozici pak nejčastěji vševidoucí oko (u 
pohanů slunečního boha, u Egypťanů oko boha Hóra, pána nebes, u křesťanů Boha Otce 
apod.)“ (ČERNÝ, J., HOLEŠ, J., 2004, s. 196). Elipsovitý, príp. oválny tvar je použitý napr. 
v  logu britského výrobcu terénnych a  viacúčelových vozidiel Land Rover, v  logu 
medzinárodnej farmaceutickej spoločnosti Pfizer, alebo v  logu japonskej automobilky 
TOYOTA (viď. Obr. 4). 
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Obr. 4 - Ukážky použitia elipsovitého a oválneho tvaru v logách  50

Štít – najčastejšie reprezentuje ochranu, bezpečnosť a spoľahlivosť. Tvar štítu 
zároveň pripomína stredoveké rytierske erby, preto ho vo svojich logách často 
používajú značky, ktoré chcú prostredníctvom tohto symbolu vizuálne vyjadriť 

svoju históriu, tradíciu, stabilitu alebo hodnotu. „Štít, který je ze všech hlavních 
kategorií tvarů tvarem nejumělejším, může mít celou řadu podob, odvozených od klasických 
nebo moderních zbrojních návrhů. Štít, často ve spojení se čtverci, trojúhelníky a kruhy, 
představuje bezpečnost, ochranu, sílu a autoritu. Je zajímavé, že je spojován spíše s mírem než 
konfliktem. Lidská tvář se ve své podstatě podobá štítu“ (HEALEY, M., 2011, s. 209). Tvar 
štítu môžeme vidieť v  logu nemeckého výrobcu športových áut PORSCHE, alebo v  logu 
najvyššej profesionálnej ligy amerického futbalu National Football League (skr. NFL), príp. 
v  logu producentskej spoločnosti Warner Bros, ktorá sa zaoberá výrobou filmových 
a televíznych diel (viď. Obr. 5). 

Obr. 5 – Ukážky použitia tvaru štíta v logách  51
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Kríž – patrí k veľmi výrazným náboženským symbolom, ktorý má takpovediac 
archetypálny význam, preto je potrebné s týmto symbolom pracovať opatrne a 
premyslene, pokiaľ ho plánujeme použiť ako súčasť vizuálneho vyjadrenia 

loga. Samotný symbol kríža môže mať množstvo významov, vychádzajúcich 
z historických, kultúrnych, aj náboženských rozdielov. „V nejrůznějších civilizacích byl kříž 
odedávna mystickým a svatým symbolem. Mezi jeho mnohými významy převládali zejména 
tyto: světová osa, čtyři světové strany; pozemský život a nesmrtelnost, tvůrčí síla, moc, sexuální 
láska; pták s roztaženými křídly, člověk s rozpaženýma rukama; amulet, oheň, Slunce, schody 
do nebe, nebe; deset let; strach, mučení, utrpení, šibenice, trest, smrt; utrpení a smrt Krista, 
ukřižování, oběť, Kristus, křesťanství, věčná paměť; podpis; plus“ (ČERNÝ, J., HOLEŠ, J., 2004, 
s. 195). 
        Napriek mnohým významom, ktoré symbol kríža v historickom kontexte nadobudol,  
sa v západnej kultúre stal symbol kolmého kríža † najznámejším symbolom označujúcim 
kresťanstvo a  jeho rituály. Vo východných náboženstvách, ako napr. hinduizmus, 
budhizmus atď., sa v mnohých prípadoch používa  staroveký symbol kríža s ohnutými, 

resp. zalomenými ramenami do pravého uhla �, tzv. svastika, ktorý najčastejšie 
symbolizuje šťastie, stabilitu a kontinuitu života.  
        Bohužiaľ v našej kultúre nadobudla svastika aj výrazne negatívny význam, pretože sa 
stala symbolom nacizmu, najčastejšie v podobe nacistického hákového kríža, ktorý dodnes 
vyvoláva najmä negatívne konotácie. Kvôli tomu by sme mali k výberu a  použitiu 
konkrétneho tvarového symbolu kríža v  logu pristupovať obzvlášť citlivo. Tvar podobný 
krížu používa vo svojom logu napr. americká automobilka CHEVROLET, konkrétnejší 
symbol kríža, presnejšie maltézskeho, je použitý v  logu americkej motorkárskej značky 
West Coast Choppers a  symbol X, príp. pootočený kríž je použitý v  logu českej Národnej 
ekonomickej rade vlády, skr. NERV (viď. Obr. 6). 

Obr. 6 – Ukážky použitia tvaru kríža v logách  52
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Hviezda – je veľmi pozitívnym znakom, pretože najčastejšie symbolizuje 
žiarivosť, jas, ligot, ale aj výnimočnosť, zrod, šťastie, nádej a večnosť. „Pět, šest, 

sedm, osm… ať mají hvězdy libovolný počet cípů, patří mezi nejromantičtější a 
nejpodnětnější symboly a stejně tak i nejoblíbenější prvky používané v návrzích a obchodních 
značkách. Hvězdy symbolizují věčnost, naději, energii, víru svobodu a hledání života. Jejich 
všudypřítomnost a použití, které vyjadřuje často velmi odlišné až protichůdné představy, z nich 
činí asi nerozporuplnější symboly“ (HEALEY, M., 2011, s. 209). 
        Na základe predchádzajúcej citácie môžeme vidieť, že hviezda môže mať rôznorodý 
symbolický význam (či už pozitívny, ako aj negatívny),  čo závisí  nielen od jej tvaru, ale 
najmä od historického a kultúrneho kontextu, ktorý by sme mali zohľadňovať aj pri návrhu 
a tvorbe loga. Napr. každý z cípov štvorcípej hviezdy symbolizuje v pravoslávnej symbolike 
jedného z evanjelistov. Hviezda so šiestimi cípmi, skladajúca sa z dvoch rovnostranných 
trojuholníkov, nazývaná ako Dávidova hviezda (i keď pôvodne je tento hexagram známy 
ako Šalamúnovo znamenie), patrí k hlavným symbolom judaizmu a  židovského národa. 
Dávidova hviezda je ako symbol všeobecne známy aj v  negatívnom význame, ako 
zahanbujúce identifikačné znamenie Židov, ktoré na svojom odeve museli nosiť 
v nacistickom Nemecku a ním okupovaných územiach.  
        Mystická päťcípa hviezda – pentagram, ako staroveký symbol tajomných síl je 
prastarým magickým a  ochranným znamením. Pentagram je najčastejšie spájaný 
s okultizmom – ak je zobrazený piatym cípom nahor (smerujúcim na sever), je považovaný 
za symbol bielej mágie (ako ochrana pred diablom a zlými silami). Obrátený pentagram 
s  piatym cípom smerujúcim nadol (smerom na juh) je znakom čiernej mágie 
a v negatívnom význame je spájaný s čarodejníctvom, bosoráctvom či satanizmom.  
        Symbol hviezdy sa často používa aj v armáde, na rôznych štátnych symboloch a 
vlajkách (napr. vlajka Spojených štátov amerických, vlajka Európskej únie, červená 
hviezda, ako symbol komunizmu v  bývalom Sovietskom zväze...).  Symbol hviezdy je 53

použitý napr. v logu americkej športovej značky Converse All Star, trojcípu hviezdu má vo 
svojom logu nemecká automobilka Marcedes Benz a  podľa jedného z najznámejších 
súhvezdí Orion bola nazvaná aj pôvodne česká čokoládovňa (dnes je už súčasťou 
švajčiarskej firmy Nestlé), ktorá vo svojom logu používa znak modrej štvorcípej hviezdy 
(viď. Obr. 7). 

  

 Bližšie pozri CÉZAR, J.: I zázrak potřebuje reklamu, pestrý průvodce světem reklamní a marketingové komunikace. 53
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Obr. 7 – Ukážky použitia tvaru hviezdy v logách  54

            

Kosoštvorec, päťuholník, šesťuholník – tieto tvary majú podobný symbolický 
význam, ako je to v  prípade štvorca, teda poriadok, hranicu, priestor, ale aj 

rovnováhu, symetriu, pravidelnosť, harmóniu atď. Takéto tvary sa v  prírode 
nachádzajú iba zriedkakedy, preto sú skôr charakteristické pre ľudskú tvorbu, pre ktorú je 
typický systém a  organizovanosť. „Některé kosočtverce jsou čtverce nebo rovnoběžníky 
otočené o 45˚, zatímco jiné jsou nepravidelnými pětiúhelníky, připomínajícími opracované 
kameny používané v  klenotnictví. Symbolický význam kosočtverců je spíše více kulturně 
specifický než univerzální, ale i tak představují často zdokonalení kvalitu nebo luxus. 
Šestiúhelníky bývají díky své přirozené schopnosti tvořit vzor včelích pláství používány 
k  vyjádření představy sítí nebo sociálních struktur“ (HEALEY, M., 2011, s. 209). Tvar 
kosoštvorca je použitý napr. v  logu francúzskeho výrobcu automobilov Renault, v  logu 
japonskej automobilky Mitsubishi alebo v  logu britskej športovej značky Umbro (viď. Obr. 
8). 

 

Obr. 8 – Ukážky použitia kosoštvorcového tvaru v logách  55
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Špirála – patrí medzi staroveké  a dodnes veľmi často používané symboly. Je 56

symbolom dynamiky, energie, života, prúdenia, plynutia času alebo neustáleho 
kolobehu života. Tvar špirály na človeka pôsobí prirodzene a  harmonicky, 
pretože sa často objavuje v prírode (napr. špirálovité ulity niektorých živočíchov, 

vodný vír, alebo vesmír a pohyb galaxií v špirálach). Špirála sa ako symbol zvykne používať 
aj v  ľudovom liečiteľstve a  pri rôznych očistných rituáloch spirituálneho charakteru. 
„Dobře známým obrázkem spirály je průřez ulity loděnky hlubinné, a to kvůli jejím proporcím a 
matematické pravidelnosti, ale existují i jiné typy spirál. Spirály nás fascinují, protože se 
mohou točit dovnitř nebo ven donekonečna. Spirály mohou představovat nekonečnost, 
tajemství života, přirozený řád vesmíru a vyrovnanost a vážnost přírody“ (HEALEY, M., 2011, 
s. 209). Špirálový tvar je použitý napr. v  logu značky stolnej hernej konzoly Dreamcast, 
ktorú vyrába spoločnosť Sega a tvar podobný špirále, zobrazujúci štylizovanú, zakrútenú 
líšku používa vo svojom logu aj značka grafického multiplatformového webového 
prehliadača Mozilla Firefox (viď. Obr. 9).   

Obr. 9 – Ukážky použitia špirálového tvaru v logách  57

Neukončené tvary – v  recipientoch vyvolávajú pocit napätia, dynamiky, 
energie, pružnosti, neustáleho pohybu, ktorý môže vyjadrovať flexibilitu 
firmy, jej rýchle, pohotové jednanie, alebo otvorenosť, ústretovosť, schopnosť 

prispôsobovať sa novým okolnostiam. Neukončené tvary si môžeme všimnúť napr. 
v  logu spoločnosti BEA špecializujúcej sa na výrobu a  predaj softvérových produktov, 
v  logu  medzinárodnej spoločnosti Intel so sídlom v USA, ktorá známa ako popredný 
výrobca mikroprocesorov a integrovaných obvodov, alebo v  logu webovej služby 
Sourceforge (viď. Obr. 10). 

 Symbol špirály používali napr. už Kelti, ale môžeme ho taktiež vidieť aj na prehistorických megalitických stavbách.56
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Obr. 10 – Ukážky použitia neukončených tvarov v logách   58

Číslice – aj keď číslice nepatria k základným geometrickým tvarom, ich použitie 
v  logách však napriek tomu môžeme v  určitých prípadoch tiež identifikovať. 
Použitie číslic ako ochrannej známky alebo loga je síce v  praxi možné, ale 
z praktického hľadiska nie príliš vhodné. Nevhodnosť použitia číslic vo vizuálnom 

stvárnení loga vyplýva predovšetkým z  toho, že číslice nie sú jednotnými slovnými 
pojmami, pretože v  každom jazyku sa vyslovujú inak. Preto ich nemožno dostatočne 
efektívne použiť aj medzinárodne, v rámci globálneho trhu. Kvôli tomu sa čísla v podobe 
loga používajú iba zriedkakedy. Číslice sa oveľa častejšie používajú v  logách napr. 
v  kombinácií s  písmenami. Čísla majú v  rôznych kultúrach svoj symbolický význam , 59

ktorý je možné prepojiť s firmou, produktom či konkrétnou značkou. Vhodným príkladom 
použitia číslic v logách je napr. logo vytvorené londýnskou spoločnosťou Stylo design, kde 
sú všetky písmená v názve  loga EIGHT (anglický názov čísla 8) vytvorené priamo 
z jednotlivých častí číslice 8, alebo vizuálne zobrazenie loga pretekov Formula 1 (v skratke 
F1), kde čierna farba v písmene F reprezentuje tradíciu, eleganciu a  červená vlajka zase 
dynamiku, rýchlosť, pričom číslica 1 je rafinovane skrytá v  strede, medzi týmito dvoma 
prvkami (viď. Obr. 11). 

Obr. 11 - Ukážky použitia číslic v logách  60
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Konkrétne tvary vychádzajúce z reality a ich použitie v logách 

Okrem jednoduchých geometrických tvarov a  číslic sa v logách často používajú aj 
iné, konkrétnejšie motívy, najčastejšie tie, ktoré vychádzajú z reality a toho, čo ľudia dobre 
poznajú, čo ich obklopuje, s  čím prišli do kontaktu, resp. s  čím majú osobnú skúsenosť 
(príp. to čo videli, čítali, alebo počuli), teda všetkého, čo vytvára našu kultúru, spoločnosť 
a  okolitý svet. Najčastejšie návrhy takéhoto loga obsahujú zobrazenie ľudských postáv 
a  tvárí, rôznych zvieracích motívov, tvarov inšpirovaných prírodou, ale aj konkrétnych 
predmetov, produktov, charakteristických pre firmu, spoločnosť, či budov, stavieb, sôch 
a iných architektonických prvkov, ktoré vystihujú lokalitu, miesto, či oblasť, v ktorej firma 
pôsobí.  

Logá obsahujúce zobrazenie produktov – pokiaľ firma poskytuje svojim 
zákazníkom produkty, ktoré ju dokážu svojím tvarom, dizajnom, funkciami a  ďalšími 
špecifickými vlastnosťami výrazným spôsobom odlíšiť od jej konkurencie, tak v praxi nie 
je ničím výnimočné, že sa takéto produkty stanú súčasťou vizuálnej identity firiem 
a dokonca sa objavujú aj v ich logách. Pri širšom produktovom portfóliu firmy je v takomto 
prípade potrebné vybrať do vizuálneho zobrazenia loga taký produkt, ktorý je pre firmu 
najtypickejší, resp. ktorý ju najviac vystihuje, reprezentuje. Značnou nevýhodou loga, 
ktoré obsahuje zobrazenie určitého produktu je, že môže postupom času pôsobiť zastaralo 
a neaktuálne, napr. keď firma zmení alebo rozšíri svoje pôsobenie, kvôli čomu význam 
loga nebude korešpondovať s aktuálnym zameraním firmy. Medzi takéto príklady použitia 
produktov v  logách firiem, spoločností môžeme zaradiť napr. logo celosvetového reťazca 
reštaurácií rýchleho občerstvenia Burger King, ktorý sa špecializuje na prípravu veľkých, 
na ohni pripravovaných hamburgerov a práve takýto hamburger je zobrazený aj v  logu 
tejto známej značky. Podobným príkladom je značka Doritos, vyrábajúca tortilla chipsy, 
ktorých špecifický trojuholníkový tvar je zobrazený aj v  ich logu, alebo medzinárodný 
reťazec rýchleho občerstvenia Dunkin' Donuts, zameriavajúci sa predovšetkým na predaj 
šišiek a  kávy, ktorého súčasťou loga je aj jednoduché grafické znázornenie téglika 
s horúcou kávou (viď. Obr. 12). 

Obr. 12 - Ukážky zobrazenia produktov v logách  61
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Logá obsahujúce motívy vychádzajúce zo zobrazenia miesta pôsobenia firmy 
alebo inštitúcie – takéto logá vo svojom obsahu používajú motívy, ktoré buď vychádzajú 
z miesta vzniku firmy, príp. inštitúcie, alebo z miesta sídla, kde firma, či inštitúcia pôsobí. 
Viaceré mestá, lokality, či krajiny majú zároveň svoje špecifické stavby, alebo 
architektonické prvky, ktoré ich charakterizujú a vďaka ktorým sú svetovo známe (napr. 
Socha slobody v New Yorku, Eiffelova veža v Paríži, Egyptské pyramídy, Koloseum v Ríme, 
Šikmá veža v Pise, Socha Spasiteľa v Rio De Janeire v Brazílii,  Tower Bridge v Londýne 
atď.). Takéto stavby sa pomocou ich grafickej, ľahko interpretovateľnej vizuálnej skratky 
stávajú súčasťou loga, pomocou čoho recipienti dokážu jednoducho identifikovať pôvod 
značky, jej sídlo, príp. takéto logo reprezentuje hrdosť značky na svoju históriu, kultúru, či 
tradície.  Medzi takéto logá môžeme zaradiť napr. logo počítačovej firmy CISCO, ktorej 
názov je odvodený od názvu mesta San Francisco, v ktorom bola firma založená a  logo 
zároveň znázorňuje dominantu tohto mesta, známy most Golden Gate Bridge. Podobným 
príkladom je logo známeho francúzskeho reťazca obchodných domov Galeries Lafayette – 
prvý obchodný dom bol otvorený v centre Paríža a aj kvôli tomu dve písmená T v názve 
LAFAYETTE, zobrazené v logu, vizuálne pripomínajú známu Eiffelovu vežu (viď. Obr. 13). 

Obr. 13 - Ukážky použitia budov a stavieb v logách  62

Logá obsahujúce zobrazenie ľudských tvárí – sa používajú najmä v prípadoch, 
kde aj pri ich zjednodušenom grafickom prevedení (bez malých detailov, ktoré by 
zmenšením loga mohli zaniknúť) nestrácajú svoj obsahový, dobre pochopiteľný význam. 
Takéto logá sú inšpirované buď reálnymi osobami (napr. reťazec rýchleho občerstvenia 
KFC – Kentucky Fried Chicken založený Colonelom Harlandom Sandersom v  roku 1952, 
ktorého tvár je v zjednodušenej podobe zobrazená v  logu tejto značky), alebo zobrazujú 
fiktívnu postavu (napr. logo reťazca reštaurácií rýchleho občerstvenia Wendy´s), príp. 
používajú výrazne redukované črty ľudskej tváre v  podobe jednoduchého piktogramu, 
napr. logo chipsov značky Pringles. 
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Obr. 14 - Ukážky použitia ľudských tvárí v logách 

Logá obsahujúce zobrazenie ľudských postáv a rôznych figurálnych motívov – 
ide o  podobný princíp, ako v  predchádzajúcom prípade, ale namiesto tvárí sú v  logách 
použité celé ľudské postavy. Takéto figurálne motívy sú v  logách často štylizované, 
zjednodušované a redukované o  všetky nepodstatné detaily, ktoré by mohli spôsobovať 
komplikácie pri používaní loga v praxi (napr. pri jeho výraznejšom zmenšení). Zobrazujú 
buď fiktívne postavy, ktoré fungujú aj ako maskot značky (napr. logo francúzskej značky 
BIC, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom kancelárskych potrieb, či iného jednorazového 
spotrebného tovaru), alebo jednoduché siluety postáv (napr. logo Národnej basketbalovej 
asociácie – angl. National Basketball Association, skr. NBA, profesionálna najvyššia 
basketbalová liga v  Severnej Amerike, ktorá je považovaná za najprestížnejšiu 
basketbalovú súťaž na svete), prípadne reálne postavy, ktoré sú späté s históriou značky, 
jej vznikom (napr. logo škótskej whisky Johnnie Walker – v roku 1820 založil malý obchod 
John Walker a postupom času sa stala táto značka whisky jednou z najpredávanejších na 
svete), či známe osobnosti, celebrity (napr. logo športovej značky obuvi a  atletického 
oblečenia Air Jordan vyrábaného dcérskou spoločnosťou Nike – túto značku propagoval 
známy basketbalista Michael Jordan a logo zobrazuje jeho siluetu vo výskoku pri 
smečovaní). 

 

Obr. 15 - Ukážky použitia ľudských postáv a figurálnych motívov v logách  63
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Pri návrhu loga však autori siahajú nielen po reálnych postavách, resp. konkrétnych 
figurálnych motívoch, ale sú inšpirovaní aj mytológiou, náboženstvom, bájami, povesťami, 
poverami či rozprávkami, ktoré nie sú len pozostatkom našej histórie, kultúry, tradícií, ale 
v  mnohých podobách sú neustále prítomné aj v  súčasných vyspelých civilizáciách 
a  modernej spoločnosti. Figurálne motívy použité v  logách môžu zobrazovať rôzne 
nadprirodzené a bájne bytosti, bohov a božstvá, mytologické postavy, rozprávkové postavy 
a  rôzne iné fiktívne postavy. Takéto postavy sa vyznačujú nielen svojimi jasne 
vyhranenými charakterovými vlastnosťami  (najčastejšie ide o  dobré alebo zlé bytosti, 
resp. kladné alebo záporné postavy), ale predovšetkým svojím špecifickým vzhľadom, 
špeciálnymi schopnosťami, vyhranenými ľudskými a najmä nadprirodzenými vlastnosťami 
(ktoré sú v  mnohých prípadoch symbolicky znázorňované, napr. pomocou rôznych 
atribútov), príp. takéto postavy majú čiastočne zvieraciu podobu, alebo sa dokážu 
premieňať na zvieratá, rastliny, alebo rôzne neživé predmety.  64

Charakteristické schopnosti, príp. jedinečnosť takýchto nadprirodzených bytostí, 
ich typický vzhľad, signifikantné atribúty, na základe ktorých takéto postavy dokážeme 
identifikovať môžeme vhodným spôsobom prepojiť so značkou, jej špecifickými 
vlastnosťami, a to nielen vizuálne (napr. v rámci loga), ale aj obsahovo, resp. významovo.  

Logá obsahujúce zobrazenie zvieracích motívov – takéto typy lôg sú v  praxi 
bohato zastúpené. Zvieratá, či rôzne živočíchy, ktoré možno pozorovať v prírode majú 
svoje jedinečné, charakteristické znaky a líšia sa od seba nielen svojím fyzickým 
vzhľadom, ale aj správaním sa, výskytom v  určitých lokalitách, resp. v  konkrétnych 
geografických oblastiach. Všetky tieto špecifické črty zvierat a živočíchov možno vhodným 
spôsobom prepojiť s  charakterom značky, príp. jej imidžom - konkrétne zviera použité 
v  logu môže vyjadrovať  zameranie firmy, jej vlastnosti, resp. určité benefity, ktoré ju 
odlišujú od konkurencie. 

K takýmto príkladom patrí napr. logo Svetového fondu na ochranu prírody (angl. The 
World Wide Fund for Nature, skr. WWF), v ktorom je použitý znak pandy, alebo logo britskej 
automobilovej firmy Jaguar, príp. logo Internationale Nederlanden Group, skr. ING, 
globálnej finančnej inštitúcie holandského pôvodu, poskytujúcej služby v oblasti 
bankovníctva, poisťovníctva, správy aktív a dôchodkového zabezpečenia, ktorá vo svojom 
logu používa leva ako symbol vznešenosti, majestátu, sily, odvahy. (viď. Obr. 16).  

Ďalšou nespornou výhodou je, že symboly zvierat majú v  historickom, 
náboženskom, či kultúrnom kontexte tiež svoje konkrétne významy, ktoré možno 
významovo prepojiť so značkou.  Podobne to platí aj v  prípade personifikácie, keď sú 65

zvieratám prisudzované určité vlastnosti, ktoré sú vnímané ako zovšeobecnený symbol 

 Symbolický význam takýchto postáv a nadprirodzených bytostí je podrobnejšie spracovaný v publikácií ČERNÝ, J., 64
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charakteristických ľudských vlastností (napr. lev – sila, gepard – rýchlosť, líška – falošnosť, 
pes – vernosť, orol – ostrozrakosť atď.). V  logách sa zároveň nepoužívajú iba zobrazenia 
reálnych existujúcich zvierat, ale aj rôznych mytologických bytostí, ako sú napr. drak, 
Fénix, jednorožec, hydra, Pegas atď., ktoré symbolizujú mimoriadne a  nadprirodzené 
vlastnosti. 

 

Obr. 16 - Ukážky použitia zvieracích motívov v logách  66

Logá obsahujúce zobrazenie rastlinných a prírodných motívov – v praxi ide 
tiež o veľmi často používané logá, pretože flóra má rozsiahly symbolický význam, ktorý 
možno uplatniť pri návrhu a tvorbe loga. V takýchto logách sa najčastejšie používajú rôzne 
rastlinné motívy, ale aj časti rastlín (napr. kvet, list atď.), plody rastlín (napr. jahoda, 
jablko, černica, pomaranč atď.), či niekoľko rastlín (napr. zátišie z ovocím, alebo kvetmi, 
príp. les, záhrada atp.). Symbolický význam rastlín môže byť zároveň úzko spätý 
s mytológiou (napr. Narcis – mladík, ktorý sa zamiloval do svojho obrazu, ktorý uvidel na 
hladine jazera, z  jeho bezvýchodiskovej lásky zomrel a  jeho telo sa premenilo na kvet 
narcis), náboženstvom (napr. strom – symbol stromu života, jablko – symbol dedičného 
hriechu, ktorý dala ochutnať Eva Adamovi v  biblickej rajskej záhrade), ale aj históriou 
(napr. metafora „mať na ružiach ustlané“ v  súčasnosti znamená mať šťastie, alebo žiť 
v blahobyte, ale pritom vychádza z reálnych historických udalostí súvisiacich s obdobím 
starovekého Ríma).   67

Pri použití rastlinných motívov v  logách dochádza k  ich častej štylizácií, 
zjednodušovaniu tvarov, aby zbytočne nenarušovali čitateľnosť loga, napr. pri jeho 
zmenšení.  

Medzi takéto typy môžeme zaradiť napr. logo ovocného alkoholického nápoja 
Strongbow, na ktorom je znázornený strom (konkrétne jabloň), alebo zátišie s  ovocím, 
ktoré je použité v  logu medzinárodnej odevnej značky Fruit of the Loom. Štylizované, 
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zjednodušené rastlinné motívy môžeme vidieť napr. v  logu britskej nadnárodnej 
energetickej spoločnosti British Petroleum (skr. bp), ktorá vo svojom logu používa tvar 
kvetu, príp. žiariace Slnko a slnečné lúče, pričom zeleno-žltá kombinácia farieb v logu má 
symbolizovať, že aj napriek svojmu zameraniu je pre firmu dôležitý ekologický 
a environmentálny princíp s dôrazom na ochranu životného prostredia.  

Podobný štylizovaný tvar môžeme vidieť aj v  logu mobilných a  smartfónových 
zariadení značky BlackBerry vyvíjaných kanadskou firmou Research in Motion, kde je 
použitý zjednodušený tvar černice, pričom samotný názov angl. BlackBerry znamená 
v slovenskom preklade černica (viď. Obr. 17).  
 

Obr. 17 - Ukážky použitia rastlinných a prírodných motívov v logách  68

Tvarová analýza loga v kontexte semiotickej teórie 

Pri zaraďovaní loga do jednotlivých tvarových kategórií si môžeme pomôcť aj 
klasifikáciou znakov jedného z hlavných predstaviteľov modernej semiotiky, amerického 
filozofa a logika Ch. S. Peirca a  jeho triadickým rozdelením znakov na tzv. ikony (znaky 
založené na podobnosti s objektmi), indexy (znaky, ktoré s objektmi spája vzťah súvislosti) 
a symboly (znaky, ktoré spája s ich objektmi iba konvencia).   69

Ikonické logá – sú tvorené na základe podobnosti s  reálnymi, existujúcimi 
objektmi. Tým, že ikonické logá zobrazujú reálne objekty, ktoré recipient pozná, 
znázornené objekty vytvárajú vo vedomí recipienta určité charakteristické konotácie, 
ktoré recipient zároveň spája s  firmou, spoločnosťou alebo konkrétnou značkou či jej 
produktmi, službami. V doslovnom význame by mali ikonické logá zobrazovať buď reálnu 
firmu alebo jej produkty či služby napr. praclík v  logu odkazuje na pekáreň, nožnice na 
krajčírstvo atď. Ako ikonické logo však môžeme označiť aj znak vytvorený na základe 
podobnosti s  reálnymi objektmi, ktorý síce na prvý pohľad nemá žiadny vzťah k  firme, 
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značke, k jej produktom či službám, ale v prenesenom význame, v rámci určitej kultúrnej 
tradície je tento vzťah priamo prítomný. Dobrým príkladom boli už vývesné štíty v období 
antickej spoločnosti. Znak zobrazený na vývesných štítoch tam označoval určitý 
sortiment tovaru či služby, napr. kľúč – symbol zámočníkov, koza – symbol predaja mlieka 
a  pod. (PRACHÁR, J., 1993, s. 11). Preto sa aj v  súčasnosti veľmi často objavujú v 
ikonických logách hlavne zvieracie motívy, vyjadrujúce priority, filozofiu firmy, vzťah 
k zákazníkovi, alebo napovedajú niečo o produkte. „Ve zvířatech jsme asociovali povahové 
rysy. Většinou šlo jen o  zavádějící pověry. Například ostříž (asociace pronikavého zraku 
a myšlení) je jeden z nejhloupějších živočichů, naproti tomu orangutan, který skutečně hloupě 
vypadá, patří k nejchytřejším vůbec. Symbol síly, nezávislosti, odvahy – orel (Aquila) – se stal 
odznakem římských legií. Od těch dob si ho uzurpovala všemožná státní zřízení, mocenské 
útvary a celky... Nakonec skončil i na motorce Harley-Davidson… Nevíme, zda na to existují 
přesné statistiky, ale z  říše zvířecí byl uchopen a vetknut do erbů, značek (popřípadě ikon 
značky) snad každý chudák chlupatec, ploutvonožec, křídlatec, zkrátka je to dlouhý zástup, jak 
do té Noemovy archy. Začněme králi fauny, lvy. Ti si četností nezadají s výše uvedenými orly. 
Dále se pak v té frontě motají tučňáci s čokoládovými tyčinkami, lišky s  formuláři stavebního 
spoření, bobři s vrtačkami a krovinořezy, na konci pak medvědi stydlivě schovávající v packách 
vitaminové džusy. Dokonce legendární francouzský tenisový mušketýr Lacoste zpopularizoval i 
tak odporného a lidem nepřátelského živočicha, jako je krokodýl“ (CÉZAR, J., 2007, s. 5). Vo 
vymenovaní podobných príkladov, ako uvádza autor v predchádzajúcej citácii, by sme 
mohli určite pokračovať - napr. pre firmu Puma sa stal charakteristickým znakom čierny 
panter, ako symbol rýchlosti a pružnosti. Tieto a mnohé ďalšie konotácie súvisiace s logom 
firmy zákazník automaticky pripisuje aj výrobku. Firma Nestlé má v logu vtáka kŕmiaceho 
svoje mláďatá. Logo firmy Nestlé tiež naznačuje vzťah k zákazníkovi, alebo nám prezrádza 
zameranie firmy na potravinový priemysel.  

Ikonické logá však používajú aj rastlinné motívy, rôzne predmety, ľudské figúry, 
ktoré v  istom vzťahu vystihujú firmu, spoločnosť. „Nesmíme zapomenout ani na zástupce 
z říše flóry. Za všechny zmiňme růži. Růže, která je opět plná emocionálního poselství, obsahuje 
stejný poměr krásy, vůně i pichlavých trnů. Dává možnost výkladů – od krve ve svých rudých 
květech, čistoty, nevinnosti v květech bílých až po výjimečné postavení ve světe IT modré růže 
IBM. Počátkem všeho jsou růže Lancasterů a Yorků …“ (CÉZAR, J. 2007, s. 5-6).  

Tým, že ikonické logá zachytávajú bežnú, vonkajšiu realitu, sú ľahšie 
zapamätateľné, recipient však potrebuje dlhší čas na ich rozoznanie a  zatriedenie. 
Nevýhodou ikonického loga je, že recipient potrebuje dlhší čas na to, aby logo vizuálne 
spracoval a  pochopil jeho význam. Ďalšou nevýhodou ikonického loga je, že nie je 
dostatočne originálne, pretože mnohé značky vo svojich logách používajú podobný motív 
a recipient si ich tak môže často mýliť, najmä v prípade menej známych značiek. 
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Obr. 18 – Ikonické logá  70

Na ikonickom základe vznikajú aj logá inšpirované symbolmi z histórie, alebo 
mytologickými postavami a  náboženskými symbolmi. Tvorcovia grafického návrhu 
loga môžu vychádzať z  rôznych náboženských alebo mytologických príbehov. Často sú 
zobrazované predmetné symboly, ktorých význam je vytvorený na základe konvencie 
(strom – symbol plodnosti, zrodu života), alebo historickej udalosti, prípadne predmety 
(atribúty) sú symbolom istej osoby (trojzubec – symbol vládcu morí starogréckeho boha 
Poseidóna, resp. rímskeho Neptúna, ktorý môžeme vidieť v  logu automobilovej značky 
Maserati, alebo v logu poisťovne Generali je zobrazený okrídlený lev – znak sily, odvahy, 
majestátu, no v tomto prípade je lev s knihou symbolom Evanjelistu Sv. Marka). Často sa 
objavujú aj rastlinné a zvieracie symboly, ktoré majú archetypálne významy (napr. červená 
ruža – symbol lásky, sova – symbol múdrosti atď.), alebo sa neživým veciam pripisujú 
ľudské vlastnosti - môže ísť aj o  zosobnenie abstraktnej ľudskej vlastnosti nejakou 
postavou, napr. mytologický obor Atlas – symbol nadľudskej sily použitý v  logu českého 
portálu Atlas. V logu filmovej spoločnosti Tri–Star sa objavuje lietajúci okrídlený kôň 
Pegas „kterého splodil Poseidón z Gorgonou Medúsou –„Symbol duchovní, zvláštní poetické 
tvořivosti“ (BECKER, U., 2007, s. 212). Logá tvorené pomocou náboženských, alebo 
mytologických symbolov majú viacero významových rovín ako napr. Pegas (mytologické 
zviera), kôň s krídlami (kombinácia dvoch odlišných zvierat – kôň a vták), konkrétna firma, 
spoločnosť (v našom prípade Tri-Star). Výhodou takého typu loga je, že náboženské 
symboly alebo mytologické postavy dokážu vhodne naznačiť zameranie firmy, vyzdvihnúť 
jej kvality. Nevýhodou je najmä  to, že viacero konotácií odvádza pozornosť od firmy, 
spoločnosti či značky, pretože recipient nemusí náboženský symbol, či mytologickú 
postavu poznať, a preto mu uniká celkový význam loga.  
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Obr. 19 - Logá obsahujúce náboženské alebo mytologické symboly  71

Indexové logá – vznikajú na základe vzťahu súvislosti s  firmou, spoločnosťou, 
značkou alebo jej zameraním, či jej produktmi, resp. službami. Indexové logá teda 
nevyjadrujú priamo čo firma robí, alebo na čo je zameraná, ale iba nepriamo, v náznaku, 
vo vzťahu so znakom loga, ako napr. logo firmy ZIPPO vyrábajúcej zapaľovače – nad 
písmenom I je naznačený plamienok, ktorý asociuje funkciu výrobku – zapaľovača, alebo 
firma Hot Wheels vyrábajúca hračky (najmä miniatúrne modely automobilov) má v  logu 
plameň ako indexový znak rýchlosti, dynamiky, príp. logo siete franchisingových 
reštaurácií rýchleho občerstvenia Subway obsahujúce smerové šípky, ktoré môžu nepriamo 
znázorňovať rýchlosť a pružnosť obsluhy.  

 

Obr. 20 - Indexové logá  72

Symbolické (abstraktné) logá – pomerne často sa pri tvorbe loga využívajú 
abstraktné, symbolické tvary, ktoré nemajú svoj konkrétny denotát a svojou originalitou sa 
odlišujú od iných typov lôg. V tomto prípade by malo byť logo najjednoduchšie, čo sa týka 
jeho tvaru, ale aj farebnosti, aby ho spotrebiteľ dokázal rýchlejšie identifikovať a taktiež, 
aby si ho ľahko zapamätal. Výhodou (zároveň však istým spôsobom aj nevýhodou) 
symbolického - abstraktného loga je, že v  recipientovom vedomí nevyvoláva také 
množstvo konotácií, ako ikonické logá, alebo logá s odkazom na historické, náboženské, 
mytologické príbehy, či postavy, alebo predmety. Symbolické - abstraktné logo preto 
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zbytočne neodvádza pozornosť diváka (ikonické logá a logá inšpirované mytológiou alebo 
históriou majú viacero významových rovín, preto je pozorovateľ nútený nad logom dlhšie 
uvažovať). Pri vzhliadnutí symbolického - abstraktného loga sa recipientovi vybaví 
konkrétna firma, značka, resp. jej produkt, či služba. Logo, ako znak, zastupuje firmu, 
spoločnosť na základe konvencie, dohody. Istým rizikom však je, že recipienti logo 
neprijmú, nebude pre nich dosť vizuálne zaujímavé, resp. príťažlivé. 

Medzi symbolické (abstraktné) logá môžeme zaradiť napr. logo nemeckej športovej 
značky Adidas, ktorá používa symbol troch šikmých pásov, alebo logo jedného z najväčších 
svetových reťazcov rýchleho občerstvenia McDonalds, ktoré má vo svojom znaku známy 
symbol dvoch žltých oblúkov, príp. logo britskej športovej značky Umbro, ktorá používa 
abstraktný geometrický kosoštvorcový tvar. 

Obr. 21 - Symbolické (abstraktné) logá   73

Špecifické tvary a ich použitie v logách 

Okrem uvedených klasických tvarov, ktorých analýze sme sa venovali v 
predchádzajúcej časti príspevku sa v praxi používajú aj logá, ktorých tvar  má špecifický 
význam, ako napr. 3D logá vytvárajúce ilúziu priestoru, alebo logá, ktoré používajú 
kombináciu viacerých tvarov a  môžu mať pre recipientov/spotrebiteľov viacero významov, 
príp. logá obsahujúce skrytý symbolický odkaz.  

Logá vytvárajúce ilúziu priestoru – ide o  logá, ktoré sú inšpirované optickým 
klamom, 3-D ilúziami, kinetickými obrazcami pútajúcimi pozornosť svojím nepriamym 
kinetickým pohybom.  

Ich výhodou je, že nepôsobia plošne, ale majú tendenciu opticky vystupovať do 
priestoru, čo môže byť pre recipienta vizuálne príťažlivé a preto si logo lepšie zapamätá. 
Pri takomto type loga však hrozí riziko, že po určitom čase nemusí pôsobiť moderne, ale 
skôr zastaralo, pretože trendy v oblasti dizajnu sa neustále menia, kvôli tomu by použitie 
aktuálnych trendov pri návrhu loga nemalo byť iba tým jediným, resp. hlavným kritériom. 
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Medzi takéto typy môžeme zaradiť napr. logo hernej konzoly PlayStation od 
spoločnosti Sony, alebo logo značky mobilných telefónov Sony Ericsson, príp. logo 
poisťovne Uniqa (viď. Obr. 22). 

 

Obr. 22 - Logá vytvárajúce ilúziu priestoru  74

Viacvýznamové logá – jednotlivé tvarové kategórie, ktoré sme uviedli 
v predchádzajúcej časti však v bežnej praxi nie sú také jednoznačné, pretože jednotlivé 
typy lôg sa môžu aj navzájom prelínať a dopĺňať, preto niektoré logá môžeme zaradiť do 
viacerých, už predtým spomenutých kategórií.  

Napr. logo firmy NIKE môže predstavovať dynamický pohyb, ktorý je indexovým 
znakom – fajka (rýchlosť, švih, správna odpoveď atp.), názov NIKE je odvodený od mena 
gréckej bohyne víťazstva Niké, reprezentujúcej vznešené ideály antiky (recipient ich môže 
spojiť napr. s čistým štýlom, harmóniou, krásou, kalokagatiou – vyváženosťou telesného 
i  duchovného antického štýlu a  pod.), preto ho môžeme zaradiť aj do kategórie lôg 
inšpirovaných mytológiou. Grafické zobrazenie loga firmy NIKE však niekomu nemusí 
pripomínať žiadny reálny, existujúci predmet, a  preto je istým spôsobom aj abstraktné 
(symbolické). Logo NIKE z hľadiska tvaru má zobrazovať zjednodušené krídlo bohyne Niké, 
preto je toto logo možné zaradiť aj medzi logá ikonické.  

Ďalším podobným príkladom je logo firmy LG. Na prvý pohľad recipient vidí 
v kruhovom tvare loga kombináciu dvoch písmen L a G. Pri pozornejšom pohľade na toto 
logo si však môže všimnúť aj to, že kombinácia a usporiadanie dvoch písmen L a G vytvára 
zjednodušenú tvár človeka (ikonické zobrazenie). Recipient si môže všimnúť aj ďalšie, 
sekundárne mimické prejavy tváre, napr. široký úsmev, či žmurknutie (indexový význam 
loga), vyjadrujúce pozitívne emócie, ktoré sa v jeho vedomí môžu prepojiť s  celkovým 
vnímaním tejto značky (napr. priateľská, alebo milá značka). 

Posledným z  takýchto príkladov viacvýznamového loga je logo golfového klubu 
Spartan, v  ktorom recipienti môžu vidieť jednak postavu golfového hráča v náprahu so 
zobrazením škály sily jeho úderu, ale aj profil hlavy s  helmou pripomínajúcou 
sparťanského bojovníka. 
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Obr. 23 - Viacvýznamové logá  75

Logá so skrytým symbolickým významom – ide o  špecifickú skupinu lôg, ktoré 
okrem primárneho významu ukrývajú vo svojom obsahu aj skrytý, zakódovaný odkaz, 
ktorý si dokáže všimnúť len istá skupina pozorných a  všímavých recipientov. Výhodou 
takýchto lôg je, že nie sú prvoplánové, ale majú viacero významových rovín, čo prispieva 
k  ich väčšej atraktivite, príp. unikátnosti a originalite. Základnou podmienkou pri tvorbe 
takéhoto typu loga je, aby nestratilo svoju funkčnosť ani v prípade, keď si recipient skrytý 
odkaz nevšimne.  

Medzi takéto logá môžeme zaradiť napr. logo švajčiarskej značky čokolády 
Toblerone, ktorá sa začala vyrábať v meste Bern. Mesto Bern má vo svojom erbe symbol 
medveďa a tento historický odkaz je zakomponovaný aj v  logu značky – na prvý pohľad 
síce znázorňuje pohorie (alpský štít), ale zároveň je v ňom ukrytá aj silueta medveďa.   

Podobným príkladom je logo americkej televíznej a  rozhlasovej siete National 
Broadcasting Company (skr. NBC). Na prvý pohľad pripomína pestrofarebný roztvorený 
vejár, ale ak si niekto všimne malý výrez na fialovom lupeni, tak sa z  neho stane páv 
s doširoka rozprestretým chvostom, ktorý sa díva smerom doľava.  

Logo marketingovej spoločnosti zameranej na prieskum trhu The Eighty 20 používa 
binárny kód, kde modrý štvorček znamená 1 a  šedý štvorček 0. Ak si všetky štvorčeky 
prepíšeme do binárnej, dvojkovej sústavy (1010000,  0010100) dostaneme v  desiatkovej, 
decimálnej sústave čísla 80 a 20 tvoriace názov tejto spoločnosti. 

 

Obr. 24 - Logá so skrytým symbolickým významom  76
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Záver 

Na základe predchádzajúcej analýzy loga mali možnosť čitatelia vidieť, že tvar loga 
je podstatným výrazovým a  vyjadrovacím prostriedkom, ktorý má zásadný vplyv na 
vizuálne vnímanie značky, firmy, spoločnosti, príp. organizácie. Obsah príspevku je 
dôkazom toho, že v rámci súčasného trhu existuje široká škála tvarových kategórií, ktoré 
majú svoje špecifiká a ktoré môžu dizajnéri využiť pri vlastnom grafickom návrhu loga. Pri 
výbere tvaru loga by však mali zohľadňovať nielen jeho symbolický a  psychologický 
význam vychádzajúci z historických, kultúrnych, či spoločenských kontextov, ale aj jeho 
celkové grafické prevedenie, ktoré umožňuje funkčne aplikovať logo a  ďalšie vizuálne 
prvky značky do praxe. Logo musí byť zároveň navrhnuté tak, aby ho spotrebiteľ dokázal 
ľahko identifikovať a taktiež, aby v ňom tvar loga vyvolal pozitívne asociácie, preto sa z 
grafického návrhu loga stáva jedna z kľúčových podmienok úspechu firmy, resp. značky na 
trhu.  
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Písmo a typografia v reklame 4 
Meranie písma 

Typography in advertising 4 
Font measurement 

Ing. Ján Valter, PhD. 

Abstrakt: V  súčasnosti používame fonty, ktoré nám v hojnej miere ponúkajú tvorcovia 
sadzobného softvéru a  aj na internete sú k  dispozícii nepreberné množstvá fontov. 
V  predchádzajúcich štúdiách sme si zadefinovali niektoré základné vlastnosti písma. 
V tejto štúdii by sme sa chceli venovať meraniu písma. Mnohí grafici síce ovládajú spôsob 
označovania veľkosti stupňa písma, ale v  podstate nevedia, čo vlastne stupeň písma 
znamená a čo označuje. Samozrejme v svojej praxi sa ani nemusia stretnúť s problémom, 
ktorý by vyžadoval základnú znalosť spôsobu merania písma, ale môžu sa vyskytnúť 
prípady, keď táto neznalosť dokáže spôsobiť nedorozumenia a  škody pri výrobe 
propagačných prostriedkov. Preto si v tejto štúdii vysvetlíme spôsob merania písma a jeho 
aplikácie.  

Kľúčové slová: didot, pica, cicero, point, merný systém  

Abstract: Nowadays we are using fonts, which are provided to us on a large scale by the 
creators of pre-press software and also on the internet there are limitless varieties of 
fonts. In the previous studies we defined some of the basic properties of writing. In this 
study we would like to pay attention to measurement of writing. Many graphic designers 
are capable of labeling the font size, but basically they don’t know what the font size 
means and what it is labeling. Certainly, during their everyday practice they might not 
even meet the problem, which requires the basic knowledge of the writing measurement, 
but there may be cases where this ignorance can cause misunderstandings and 
consequently damage the production of promotional resources. That’s why we are going 
to explain in this study the way of writing measurement and its application.  

Key Words: didot, pica, cicero, measurement system  
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Úvod 

      Pre správne poznanie a využívanie typografie musíme poznať základné pravidlá pri 
tvorbe písma a  textu. Jeden z  takýchto základných poznatkov je aj znalosť spôsobu 
merania písma. V praxi sa v tejto súvislosti často stretávame s používaním názvov „veľkosť 
písma“, „výška písma“ a  podobne. Z  typografického hľadiska sú to však nesprávne a 
nejednoznačné pomenovania. V  profesionálnej praxi by sa mali grafici a  aj odborní 
zadávatelia vyjadrovať jednoznačne, aby neprichádzalo pri sadzbe k omylom. Pri 
neprofesionálnom prístupe môže prísť pri tvorbe propagačných prostriedkov až 
k fatálnym chybám. A nezriedka tieto fatálne chyby vedú k finančným stratám.   
  

Meranie písma 

 Potreba merania písma pravdepodobne vznikla s  vynálezom pohyblivej sadzby. 
Tento vynález sa prisudzuje Johannesovi Gensfleischovi, prezývanom Gutenberg. Pred 
jeho vynálezom sa tlačili knihy spôsobom tzv. doskotlače, t.j. knihy sa tlačili z  jednej 
dosky, v ktorej bol vyrezaný celý text. Gutenberg vyrezal jednotlivé písmená a potom ich 
následne vysádzal do jedného rámu. Tento vynález odvtedy nazývame kníhtlač (aj  keď 
knihy sa tlačili aj pred týmto vynálezom) .  77

 Pred zjednoteným meracím systémom každá tlačiareň používala svoj samostatný 
merný systém,    ktorý nebol kompatibilný s  merným systémom inej tlačiarne. 
O zjednotenie merných systémov sa snažil P. S. Fournier (v  roku 1776) vo svojom diele 
„Manuel Typographique“ . Neskôr tento merný systém zdokonalil Francúz F. A. Didot . 78 79

V  súčasnosti je viac typografických sústav na meranie písma. Ani jedna však nepoužíva 
metrickú sústavu.  
 Ešte pred definovaním najpoužívanejších merných sústav si objasníme základné 
pojmy pri meraní písma. 

Kuželka písma – je to jeden z najdôležitejších pojmov v typografii a bez vysvetlenia tohto 
pojmu by sme asi ťažko pochopili, čo sa vlastne pri meraní písma berie na zreteľ. Napriek 
tomu, že žijeme v dobe počítačov, pojem kuželka pochádza z čias kovovej sadzby. Pri tejto 
sadzbe sa používali kovové odliatky na tvorbu kovových písmových znakov.      

 KREJČA, A. Techniky grafického umenia. Bratislava: Vydavateľstvo SFVU, 1992. ISBN 80-7095-015-3, str. 28.77

 http://www.ivob.sk/poznamky/GDM1/pismo.pdf78

 BERAN, V. Typografický manuál. Učebnice počítačové typografie. Náchod : Manuál, 1994, ISBN 80-901824-0-2. str. 15.79
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#  

Obr. 1 - Kuželka písma  80

Ako je z obr. 1 zrejmé, kuželka písma je kovový hranol, ukončený rovnou plochou na ktorej 
je umiestnený reliéf písma (zrkadlovo - aby odtlačok na papier bol v  čitateľnej podobe). 
Kovový hranol sa nazýva „noha“, rovná plocha na vrchu hranola „ramenná plocha“ 
a vystúpený obraz písmena je „hlava písmena“. 

#  
Obr. 2 - Odlačok písma z kuželky  81

 BERAN, V. Typografický manuál. Učebnice počítačové typografie. Náchod : Manuál, 1994, ISBN 80-901824-0-2, str. 18. 80

 BERAN, V., Typografický manuál, Učebnice počítačové typografie, Náchod : Manuál, 1994, ISBN 80-901824-0-2, 81

str. 18
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Na obr. 2 vidíme odtlačenie písmena z kuželky na papier. Z obrázku je zrejmé, že hlava 
kuželky musí byť zrkadlovým obrazom písmena. Veľmi dôležité je umiestnenie znaku na 
kuželke. Vzhľadom na existenciu akcentov (hlavne na verzálkach) a dolných doťahov je 
písmo umiestnené tak, že nad, aj pod písmenom zostáva v ramennej hlave dosť priestoru 
na umiestnenie spomínaných písmových akcentov a doťahov.   

#  

Obr. 3 - Ukážka princípu kovovej sadzby  82

Na obr. 3 vidíme kovovú sadzbu. V spodnej časti zreteľne vidieť vzdialenosť jednotlivých 
riadkov. Pri rôznych výškach kuželky sa používali výplne (horná časť obrázku), aby bola 
vzdialenosť riadkov vždy rovnaká. V strednej časti je vidieť spôsob sadzby jedného riadku, 
ktorý sa po vysádzaní pripojil k ostatným riadkom, až kým sa nevysádže celá strana. 

 JEAN, G., Písmo pamäť ľudstva, Bratislava: Slovart, 1987, ISBN 80-7145-114-2, str- 105 82
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-  
Obr. 4 - Kníhtlačiarenská dieľňa  83

Obr. 4 - ukážka práce v kníhtlačiarskej dielni. Muž vľavo sádže stranu (metér), v strede je 
ručný kníhtlačiarsky lis, na ktorý muž valcom navaľuje farbu na vysádzanú stranu, za ním 
ďalší pracovník napína papier, na ktorý sa bude stránka tlačiť. Vpravo v miestnosti sa 
odlievajú nové písmená .  84

#  
Obr. 5 - Umiestnenie písmen na kuželke 

Na obr. 5 vidíme umiestnenie písmena na kuželke aj s akcentami a doťahmi. Samozrejme, 
že základná línia (základňa), na ktorej ležia písmená, sa nemení. Pre všetky písmená je 
rovnaká. Teraz sa dostávame k  tomu, čo vlastne meriame pri určovaní „veľkosti“ písma. 
Názov „veľkosť“ sme dali do úvodzoviek z  toho dôvodu, že v  odbornej terminológii 
nemeriame „veľkosť“ písma, ale jeho stupeň.  

 JEAN, G. Písmo pamäť ľudstva. Bratislava : Slovart, 1987. ISBN 80-7145-114-2, str. 110 – 111.83

 JEAN, G. Písmo pamäť ľudstva. Bratislava : Slovart, 1987. ISBN 80-7145-114-2, str. 110 – 111. 84
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Stupeň písma - stupeň písma znamená veľkosť kuželky písma. Teda v podstate stupeň 
písma znamená rozmer kovového hranola z obdobia kovovej sadzby. Toto sa zachovalo až 
do súčasnosti, aj  keď už kovovú sadzbu nepoužívame. Najjednoduchšie si fyzicky 
odmeriame stupeň písma tak, že si zmeriame vzdialenosť dvoch riadkov v  základnom 
nastavení riadkovania. Jednotky, ktorými meriame stupeň písma (body, points) si 
objasníme v ďalšom.   

#  
Obr. 6 - Meranie stupňa písma 

Z obr. 6 je zrejmé, že najjednoduchšie je zmerať dva rovnaké body na dvoch nasledujúcich 
riadkoch. V  prípade, že vysádžeme rôzne fonty písma v  rovnakom stupni písma, 
vzdialenosť riadkov (kuželka písma) sa nemení, ale veľkosť písmových znakov môže pri 
rôznych fontoch rôzna.  

#  
Obr. 7 - Verzálky a mínusky vysádzané rôznymi fontami písma 

Na obr. 7 sú vysádzané v hornom riadku verzálky v stupni 72 points fontami Avantgarde, 
Times New Roman, Bank Gothic, Book Antiqua a English, v spodnom riadku sú vysádzané 
v tých istých fontoch mínusky. Je zrejmé, že pri rovnakom stupni písma sú veľkosti znakov 
rozdielne. Je to potrebné poznať a zohľadniť pri sadzbe celého textu.  
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 V  súčasnosti sa pri meraní písma vychádza z  kovovej sadzby. Používa sa pojem point 
(bod) a nemeria sa v desiatkovej sústave. Odporúča sa používať tieto odborné pojmy, lebo 
stupeň písma v milimetroch už nemusí byť taký jednoznačný údaj .   85

Merné sústavy na meranie písma 

Existuje viac typografický ch sústav, ale ani jedna nevychádza z metrickej sústavy. Je to 
historicky dané ešte z  čias ručnej kovovej sadzby. Aj súčasné programy v  počítačoch 
využívajú merné sústavy spred niekoľkých storočí. Typografický merný systém bol 
zavedený ešte pred rozšírením metrického systému v Európe. V Anglicku alebo v Amerike 
sa stále využíva pôvodný merný systém (palce, inche). So zavedením fotosadzby bola 
snaha zaviesť metrický systém, ale podarilo sa to len čiastočne. Meranie rozmerov stĺpcov, 
stránok, obrázkov meriame v  metrickej sústave, ale meranie písma zostalo naďalej 
v  typografických bodoch. Digitálne sadzobné programy ponúkajú rôzne voľby mernej 
sústavy, ale vo vnútri to stále prepočítavajú v pôvodných merných sústavách. 
Didotov merný systém - ako sme spomínali, pôvodný Fournierov merný systém 
zdokonalil F. A. Didot okolo roku 1775. Fournierov merný systém vychádzal z  veľkosti 
parížskej stopy (32,48 cm). Tento systém sa v Európe používa dodnes. Základnou mernou 
jednotkou je typografický bod. Dvanásť typografických bodov sa nazýva cicero. Pri 
prepočte do metrického systému je 2660 bodov jeden meter.   

#  
Obr. 8 - Didotov merný systém  86

Merný systém pica – rovnako ako Didotov merný systém, používa aj systém pica ako 
základnú mernú jednotku bod – point. Vychádza z  anglickej stopy (30,47 cm), ktorá je 
o niečo menšia ako parížska, preto jeden point meria 0,3528 mm. Tento angloamerický sa 

 BERAN, V. Typografický manuál. Učebnice počítačové typografie. Náchod : Manuál, 1994. ISBN 80-901824-0-2, 85

str. 18-19.

 BERAN, V. Typografický manuál. Učebnice počítačové typografie. Náchod : Manuál, 1994. ISBN 80-901824-0-2. 86
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nazýva aj „monotypový“ (podľa liacích strojov Monotype, ktoré sa používali na odlievanie 
kovových písmen). Dvanásť points je jedna pica, 6 picas je jeden palec (inch). Vzhľadom na 
rozšírenie programov pochádzajúcich z USA, vytláča  tento systém európsky Didotov 
systém merania .  87

#  
Obr. 9 - Merný systém pica  88

Pre rozlíšenie jednotlivých merných sústav sa používa nasledovné označovanie: 

Didotov merný systém: 
Times New Roman 36 b alebo 
Times New Roman 36˙ (horná bodka za číslom); 
Merný systém pica:  
Times new Roman 36 pt; 
Pre zopakovanie ešte raz uvedieme rozmery, z ktorých jednotlivé systémy vychádzajú: 
Didotov merný systém: 
Francúzska stopa – 32,48 cm, bod – 0,3759 mm, 12 bodov = 1 cicero 4,513 mm; 
Systém pica: 
Anglická stopa – 30,47 cm, point – 0,3528 mm, 12 points = 1 pica 4,23 mm;   

V časoch kovovej sadzby samozrejme nemali sadzači k dispozícii taký široký výber fontov 
a stupňov písma. Keď si uvedomíme, že každý stupeň písma, každý rez, každý font písma 
musel mať svoju „krabicu“, tak je nepredstaviteľné, aby výber bol taký, ako ponúka dnes 
počítačová sadzba. Preto bolo vybraných iba niekoľko fontov a  stupňov písma. Tieto 
jednotlivé stupne písma dostali aj svoje vlastné názvy a každý vedel, že napríklad „petit“ 

 BERAN, V. Typografický manuá., Učebnice počítačové typografie. Náchod : Manuál, 1994. ISBN 80-901824-0-2. 87

str. 15.

 BERAN, V. Typografický manuá., Učebnice počítačové typografie. Náchod : Manuál, 1994. ISBN 80-901824-0-2. 88
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je stupeň písma 8 bodov. Pre príklad uvádzame archaické názvy jednotlivých 
najpoužívanejších stupňov písma:   
nonpareille – 6 bodov – používa sa na sadzbu slovníkov, časti novinovej sadzby; 
petit           – 8 bodov – noviny a časopisy, knihy malého formátu a úsporne riešené knihy; 
borgis        – 9 bodov – časopisy a rozsiahlejšie knihy; 
garmond    – 10 bodov – sadzba väčšiny kníh; 
cicero        – 12 bodov – knihy väčšieho formátu a detské knihy;  89

Veľkosť písma – tento pojem sa viaže k veľkosti písmového znaku, nie k stupňu písma 
(kuželke). V grafikovej praxi nastávajú situácie, keď je vhodnejšie určiť veľkosť písma 
v  metrickej sústave, milimetroch či centimetroch (ide hlavne o  veľké nápisy, keď 
potrebujeme určiť výšku verzálkového alebo mínuskového znaku a pod.). Na tento účel 
používame okrem pojmu „stupeň písma“ ešte pojmy „svetlá výška“ písma a „stredná 
výška“ písma. Pojem stupeň písma sme si už objasnili (veľkosť kuželky písma). Svetlá 
výška označuje výšku od dolných doťahov po horné doťahy písmových znakov, stredná 
výška písma označuje výšku mínusiek bez doťahov.  

#  
Obr. 10 - Hlavné rozmery na písmovej kuželke  90

Na obr. 10 sú graficky znázornené jednotlivé pojmy:  
1. stupeň písma – kuželka; 
2. svetlá výška písma; 
3. stredná výška písma; 

Z  obrázku by nám malo byť zrejmé odborné názvoslovie pri označovaní výšky písma. 
Okrem toho je potrebné uvedomiť si, že rovnaký stupeň pri dvoch rôznych fontoch 
nezaručuje aj rovnakú svetlú a strednú výšku. 

 BERAN, V. Typografický manuál. Učebnice počítačové typografie. Náchod : Manuál, 1994. ISBN 80-901824-0-2. 89

str. 20.

 BERAN, V. Typografický manuál. Učebnice počítačové typografie. Náchod : Manuál, 1994. ISBN 80-901824-0-2, 90
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#  

Obr. 11 - Fonty vysádzané v rovnakom stupni s rôznou strednou a svetlou výškou 
písmových znakov (Times New Roman, Garamond, Microsoft Sant Serif) 

Systém jednotiek – okrem stupňa písma si musíme všimnúť aj šírku jednotlivých 
písmových znakov. Každý písmový znak má pridelený istý počet jednotiek podľa návrhu 
tvorcu písma. Správny počet jednotiek zabezpečí, aby písmo pôsobilo proporcionálne 
a  medzery medzi znakmi pôsobili rovnomerne. Pre pochopenie významu jednotiek si 
najprv musíme ozrejmiť typografický pojem – štvorček, nazývaný tiež „em“. S  týmto 
pojmom sa tvorca písma a  typograf stretáva pravidelne a  sú od neho odvodené ďalšie 
pravidlá typografie a správneho zalomenia textu.  

Štvorček je štvorec daný rozmerom kuželky v  bodoch, to znamená, že písmo bodovej 
veľkosti kuželky 24 bodov má štvorček veľkosti 24 x 24 bodov. Názov „em“ je daný tým, že 
do štvorčeka sa zmestí práve verzálka „M“. Väčšinou sa štvorček delí na 18 jednotiek, 18 
rovnakých častí. 

#  
Obr. 12 - Štvorček M, 150 x 150 points 
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#  
Obr. 13 - Štvorček rozdelený na 18 jednotiek, 150 x 150 points 

Na obr. 12 je štvorček „em“ aj s verzálkou „M“, obr. 13 zobrazuje rozdelenie štvorčeka do 
osemnástich jednotiek. Jednotka je hodnota relatívna, prislúchajúca danému písmu 
a kuželke písma. Šírka jednotlivých znakov nie je rovnaká a tak každý znak má pridelený 
určitý počet jednotiek. Potom môžeme takéto písmo nazvať proporcionálne.  
V  praxi sa teda šírka (pozor – nie výška!) kuželky vyjadruje počtom jednotiek, 
prislúchajúcich danému znaku. Pri neproporcionálnom písme je každému znaku pridelený 
rovnaký počet jednotiek a je to odvodené od najširšieho znaku v danom fonte písma. Text 
vysádzaný neproporcionálnym písmom je nevyvážený. Typickým príkladom 
neproporcionálneho počítačového písma je font Courier. 

Písmená                               šírka v jednotkách 
------------------------------------------------------------ 

#  
Obr. 14 - Jednotky pridelené jednotlivým znakom pre font Helvetica 
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Na obr. 14 vidíme tabuľku pridelenia jednotiek pre font Helvetica. Vidíme, že každý znak 
má pridelený iný počet jednotiek. Helvetica je font mierne zúžený, vidíme to podľa toho, 
že verzálka „M“ resp. „W“ nemajú pridelený maximálny počet jednotiek – 18, ale 15, resp. 
17.  

#  
Obr 15 - Ukážka pridelených jednotiek pre font Times 

Správne proporcionálne písmo je navrhnuté tak, aby pri sadzbe nevznikali medzi 
písmenami nerovnaké medzery. To znamená, že opticky pôsobia medzery rovnako, aj keď 
matematicky nie sú rovnaké. Závisí to od jednotlivých znakov, či sú utvorené sprava, 
zľava, obojstranne otvorené alebo uzavreté. Takisto medzery medzi verzálkami 
a mínuskami sú rôzne. Z  toho vidíme, že navrhnúť správne rozložené písmo so správne 
navrhnutými jednotkami nie je jednoduché. Na obr. 15 vidíme ukážku pridelenia jednotiek 
pre font Times. 

#  

Obr. 16 - Ukážka proporcionálneho a neproporcionálneho písma. 
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Z obrázku 16 je jasné, aký rozdiel je medzi proporcionálnym (hore) a neproporcionálnym 
(dole) písmom. Okrem toho, že neproporcionálne písmo pôsobí neusporiadane, zaberá 
v  texte aj väčšiu plochu a  napríklad takto vysádzaný text by bol minimálne o  štvrtinu 
dlhší. 
Na záver prinášame ukážku (obr. 17) typografického pravítka, pomocou ktorého grafici 
pred zavedením počítačov merali stupne písma, objem textu, hrúbku čiary apod. Je zrejmé, 
že v súčasnosti to majú grafici uľahčené využívaním výpočtovej techniky. Na druhej strane 
- v čase bez počítačov museli grafici naozaj ovládať základné typografické pravidlá tak, ako 
sme ich uviedli v  tejto štúdii (a samozrejme aj v ďaleko širšej miere). Tieto znalosti im 
dávali dobré predpoklady stať sa kvalitnými odborníkmi vo svojej oblasti. A  preto aj 
v súčasnosti nemôžu byť tieto znalosti budúcim grafikom na škodu.  

-  
Obr. 17 - Typografické pravítko  91
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Záver 

 V  tejto štúdii sme sa venovali meraniu písma. V  čase počítačov sa mnohí grafici 
touto problematikou ani nezaoberajú. Veď počítač to urobí a  spočíta. Je to pravda iba 
sčasti. Bez poznania základov sa nám môže stať, že narazíme na problém, ktorý nebudeme 
vedieť riešiť, alebo na problém pri komunikácii s grafickým pracoviskom či DTP. Z takejto 
neznalosti alebo chybnej komunikácie môžu vznikať nedorozumenia a chyby, ktoré neraz 
vedú až k  finančným stratám. V praxi sme sa neraz stretli s  takouto situáciou. Preto je 
dôležité, aby sme poznali základy typografie - i  keď do jej úplných zákonitostí sa dá 
nahliadnuť až po dôkladnejšom štúdiu. 
 Samostatnou kapitolou v  umení typografie sú tvorcovia nových fontov. Tí sa 
skutočne nezaobídu bez hlbokých znalostí zákonitostí tvorby nového písma. V súčasnosti 
sme svedkovia toho, že na internete sa nachádza veľké množstvo voľne dostupných 
fontov. Avšak pri základnom poznaní zákonitostí typografie vieme ako – tak rozoznať 
kvalitné písmo od písma úpadkového. V  profesionálnej praxi musíme často rozhodnúť, 
ktoré písmo navrhneme ako korporátne pre firmu alebo pre sadzbu krásnej knihy.  
 Mnohých grafikov odradí, že pri meraní písma vychádza typografia zo zásad z čias 
Gutenberga a  jeho vynálezu pohyblivej sadzby so zdokonalením kníhtlače. Ale od tých 
čias až do súčasnosti typografia aj v počítačoch vychádza z  rovnakých základov. Mnoho 
poznatkov samozrejme vychádza z empirických skúseností, ktoré sa za stáročia potvrdili 
a  nič lepšieho sa zatiaľ nevymyslelo a  pravdepodobne ani nevymyslí. Veď o  písme sa 
hovorí, že je svojím spôsobom obrazom a  tak by malo spĺňať aj estetickú a  nielen 
informačnú funkciu.   
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