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Pozitívna kreativita, jej zásady a využitie v  praxi 

Positive creativity, its principles and application in practice 

 

prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD. 

 

Abstrakt: Medzi základné stimuly našej kreativity patrí bezpochyby aj pozitívne 

myslenie. Pozitívne vnímanie skutočnosti a vonkajších podnetov, na základe ktorých 

myslíme, konáme, ale aj vytvárame nové artefakty. A to nielen v oblasti reklamy. Medzi 

známe bariéry kreativity (strach, apatia, konzervativizmus, stres...) patria i „smrteľné 

hriechy”, ktoré možno aplikovať aj v tejto oblasti. Sú nimi pýcha, závisť, lenivosť, 

nestriedmosť, smilstvo, lakomstvo a hnev. Pomôcť nám prekonávať tieto bariéry môžu 

práve zásady pozitívneho myslenia, orientácie v čase a zásady starostlivosti o svoje telesné i 

duševné zdravie uvedené v tejto štúdii. Sem patrí aj využitie konkrétnych typov, resp. 

techník (využívanie všetkých zmyslov, mindsmaps, techniky imprintingu atď.). 

 

Kľúčové slová: kreativita, pozitívne myslenie, reklama, orientácia v čase, starostlivosť o 

zdravie 

 

Abstract: One of thebasicincentives of ourcreativityisundoubtedlythepositivethinking. 

Thepositiveperception of thefacts and of externalstimuli in terms of wethink, we do, 

butalsowecreate new artifacts. And notonly in advertising. To knowncreativitybarriers (fear, 

apathy, conservatism, stress ...) belongalso "deadlysins" thatcanbeappliedalso in thisarea. 

These are pride, envy, laziness, intemperance, fornication, greed and anger. Exactlyprinciples 

of positivethinking, orientation in time and theprinciples of careforourownphysical and 

mentalhealthreferred in this study helpusovercomethesebarriers. 

Thisincludestheuse of particulartypes, respectivelytechniques (use of allsenses, Mindsmaps,  

techniques of imprintingetc.). 

 

Key words: creativity, positivethinking, advertising, orientation in time, healthcare 
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Úvod 

 

Možno sa pri tejto štúdii viacerí „vedci“ pousmejú nad šarlatánstvom jej myšlienok. 

No pravdou je, že sú to myšlienky či zásady staré celé stáročia a pomáhajú tomu, kto ich 

pozná. V knižkách sa opakujú často aj s identickými cvičeniami, napr. mentálne cvičenie na 

dosiahnutie cieľa  (voľba cieľa, resp. potvrdenie toho, čo chceme vo vlastnej mysli,  jeho 

vizualizácia, vyvolanie emócií súvisiacich s dosiahnutým cieľom)
1
. Dostali sa k nám od 

civilizácií, ktoré sa starali viac o svoju dušu. Nechápali by naše „moderné“ naháňanie sa za 

nezmyslami. Nemáme čas, lebo stále pracujeme, aby sme si mohli kúpiť veci, ktoré ani 

nepotrebujeme a vlastne ani nemáme čas užiť si ich... 

Lebo to čo je nepoznané nemusí byť ešte nadprirodzené, či nevedecké. Je to len zatiaľ 

nepoznané... 

Obsahom tejto štúdie sú predovšetkým zásady týkajúce sa pozitívneho myslenia. Sú 

nevyhnutnou súčasťou efektívnej, originálnej a užitočnej kreativity v reklame. A nielen v nej... 

Usporiadané sú v troch hlavných okruhoch: Sedem smrteľných hriechov kreativity,   Zásady 

pozitívnej kreativity a konkrétne tipy. Doplnkom je posledná trojica dávajúca tipy na pozitívne 

čítanie o pozitívnom myslení - pre šťastnejší život a lepšie chápanie toho, čo sa okolo nás deje. 

Tajomstvo kreativity nám pomôže odhaliť, resp. priblížiť poznanie a osvojenie si zázraku 

pozitívneho myslenia. V množstve knižiek na túto tému sa tiež základné zásady opakujú. 

Niektoré z nich pôsobia svojimi názvami trochu teatrálne: Štěstí není náhoda, Příští rok o rok 

mladší, Chytře na svétělo, Zázrak pozitívního myšlení, Tajomstvo atď.  

Ich poznanie, komparatívna analýza a najmä ich akceptácia je pre nás nesmierne 

užitočná. Pritom originalita a užitočnosť sú základné atribúty nielen kreativity, ale aj reklamy. 

Uvedené poznatky možno teda využiť nielen v základných oblastiach kreativity (umenie, 

objavy, humor, reklama), ale aj v bežnom živote. 

Základnou zásadou pozitívneho myslenia je paradoxne pozitívne myslieť. Byrne ho 

nazýva „zákonom príťažlivosti“
2
 a myslí pod tým, že všetky naše myšlienky ovplyvňujú náš 

život. Pozitívne myšlienky nám dajú lásku, radosť i bohatstvo. Skrátka to, po čom túžime. Aj 

slobodu tvoriť. Na základe pozitívnych myšlienok sa dostávame k tvorivým činom, ktoré 

                                                 
1
 Anthony, 2007, s. 135-137) 

2
Byrne, 2008, s. 2-25) 
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procesom tvorby, prinášajú aj tvorivé výsledky  Anthony hovorí: „Naše nápady se mění ve 

výsledky“.
3
 

Poznanie týchto základných zásad nám teda môže pomôcť pri kreatívnom myslení 

a rovnako aj pri kreatívnom procese. Pomôže nám napríklad aj pri odbúravaní niektorých 

bariér. Sem možno zaradiť aj niektoré „hriechy“ našej kreativity. 

 

1 Sedem smrteľných hriechov kreativity 

„Príčinou hriechu je neskúsenosť s lepším...“ 

Demokritos 

 

Sedem smrteľných hriechov poznáme už od konca 6. storočia. Zaujímavé je, že sa 

(nielen v rámci hesla – všetko súvisí so všetkým) dajú aplikovať aj na kreativitu, resp. na 

kreativitu v reklame. Prepojením s pozitívnym myslením však môžeme z bariér urobiť 

pozitívne vlastnosti kreativity... Asi tak ako: „Spoznaj svojho nepriateľa, môže sa stať tvojím 

priateľom...“
4
 

- Pýcha ako nadutosť, povýšenosť vedie k stagnácii nášho kreatívneho 

potenciálu. Falošná spokojnosť nám zabraňuje nielen v snahe po nových kreatívnych 

výtvoroch, ale jednoznačne aj v poklese ich kvality. Jej opakom je pokora. Treba však 

rozlišovať medzi pýchou a nonkonformizmom, nekonvenčnosťou, nezávislosťou. Tie sú 

pozitívne a spájajú sa so základnými znakmi kreatívnej osobnosti t. j.  aj s dobrodružnosťou, 

odvahou a ochotou riskovať. 

- Závisť ako túžba po niečom, čo patrí inému,  môže tiež vytvoriť bariéru našej 

kreativite. Ak ju nezvládame, tak rozptyľuje naše myšlienkové operácie.  Vedie 

k nespokojnosti, stresu, konfliktom, v zlej konštelácii aj k vojnovým. Ak ju však chápeme 

v pozitívnom slova zmysle: Závidieť v dobrom nielen krásnu dovolenku, ale aj román, obraz, 

vynález, či prístup autora (a pokúsime sa ich napodobiť svojou optikou) sa stáva inšpiratívnym 

zdrojom. 

- Lenivosť bližšie charakterizovať netreba. Je jednou zo základných bariér 

kreativity. Jej pozitívny aspekt je relaxačný po vykonanej práci. Lebo workoholizmus prináša 

so sebou nielen kreatívne, ale aj zdravotné problémy. Pozitívne možno lenivosť obrátiť len na 

                                                 
3
Anthony, 2009, s. 24) 

4
Horňák, 2014, s. 26. 
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jej opak, ktorým je vytrvalosť ako nevyhnutný predpoklad každého kreatívneho úspechu. I keď 

oddych po práci je nevyhnutný. To nie je lenivosť – to je povinnosť. 

- Nestriedmosť, resp. obžerstvo ako nadmerná konzumácia alkoholu, ale aj jedál 

je v jasnom protiklade v starostlivosti o našu fyzickú schránku. O prepojení fyzického 

a duševného zdravia, či nášho momentálneho stavu niet pochýb už tisícročia. Výraz kalokagatia 

sa nestal známym a obdivovaným len náhodne... Starostlivosť o vaše telo pozitívne posunie aj 

mieru vašej kreativity, či iných duševných schopností. 

- Smilstvo ako enormná túžba po sexuálnom uspokojení môže brániť kreativite 

nielen v nevyrovnanom stave psychiky, ale paradoxne aj z časového hľadiska. Pozitívne ho 

možno pretvoriť  na lásku, t. j. nielen duševnú. Tá dokázala v histórii a isto ešte dokáže dať silu 

k tým najúžasnejším umeleckým, ale aj iným kreatívnym výtvorom. 

- No a lakomstvo a hnev sú prekážkou nielen kreativity, ale aj akéhokoľvek  

kreatívneho, či racionálneho myslenia a správania sa. Sú jednoznačne brzdou a inšpirovať 

k tvorbe nás môže len ich pravý opak - štedrosť a radosť. Radosť zo života a práce. Tej 

kreatívnej, originálnej a užitočnej. 

 

2 Zásady pozitívneho myslenia (nielen) v kreativite a v reklame 

„Kam bychom došli, kdy by všichni říkali: "Kam bychom došli?" a nikdo 

by se nešel podívat, kam bychom došli, kdybychom šli“ 

B. Rychnovský 

 

 Pri analýze princípov, kritérií, bariér, ale aj znakov kreatívnych osobností
5
 sa dostávame 

na ich základe  aj k viacerým viac menej praktickým zásadám. Vychádzame tu aj zo zásad 

pozitívneho myslenia, resp. komparácie zásad autorov citovaných publikácií, z frekvencie ich 

opakovania v kontexte s názormi a vlastnosťami reklamných majstrov v kontexte so svojou 

tridsaťročnou praxou v oblasti reklamnej teórie a praxe. Táto analýza i komparácia nás 

priviedla k potvrdeniu našich záverov v predošlých častiach práce i k formulovaniu zásad, ktoré 

viacerí často používame aj podvedome na základe vlastných skúseností,. No práve ich 

uvedomenie nám pomôže aj v ťažkých situáciách, keď to bez pozitívneho myslenia, resp. bez 

pozitívnej kreativity nezvládneme.  

Mohli by sme ich rozdeliť na prevažne psychické a fyzické, ktoré sú navzájom prepojené, 

resp. vyjadrením primárnych oblastí kreativity, chronologicky – podľa fáz reklamného procesu 

                                                 
5
Horňák, 2014, s. 66-80 
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a pod. Nakoniec sme sa rozhodli pre rozdelenie do troch kľúčových oblastí, nevyhnutných pre 

efektívnu kreativitu. Prvé zásady súvisia najviac s pozitívnym myslením, hoci sa prelínajú aj s 

ďalšími dvoma. Druhá skupina obsahuje poznatky týkajúce sa času, ktorý patrí v súčasnosti 

medzi základný stresový faktor brzdiaci kreativitu a tretia nás vyzýva k starostlivosti o svoje 

fyzické zdravie. Nielen preto, aby sme kreatívne konali a mysleli, ale aj preto aby sme vôbec 

prežili...  Ich názvy a štýl sme úmyselne formulovali v podobe výziev pripomínajúc  relatívne 

naivný štýl minulého storočia. 

Základné zásady pozitívneho myslenia, resp. pozitívnej kreativity aj v reklame, či 

ďalších oblastiach marketingovej komunikácie možno takto zhrnúť do - samotného 

pozitívneho prístupu, resp. uhlu pohľadu na okolie a skutočnosť, do časovej ale aj priestorovej 

orientácie a do starostlivosti o seba samého.   

    

2.1 Základné heslo pozitívneho myslenia: Dokážete to! 

Ak to vidíte v duchu, čoskoro to budete držať v rukách. 

Bob Proctor 

 

Základom celého pozitívneho myslenia je, ako sme už uviedli, pozitívny prístup k realite, 

viera vo svoje sily a schopnosti, viera v seba samého... Ak niečo vidíme ako negatívne, máme 

často iba zle nastavenú optiku svojho pohľadu. 

● Verte si, nepochybujte o sebe, niet sa čoho báť; 

        Ak si veríte, tak to dokážete. Vaše myšlienky priťahujú následnú realitu ako magnet. Ak 

pochybujete, tak sa Vám to nikdy nemôže podariť. Ak si neveríte, nebudú vám veriť ani 

druhí. Počas tvorby hľadáme riešenie, nie zdôvodnenie prečo to nejde...preto myslíte na 

riešenie, nie na problémy, neúspech..., negatívne myšlienky ho aj spôsobia... Nebojte sa robiť 

chyby, aj tie vedú k úspechu. Musíte byť presvedčení, že to dokážete skvele urobiť... Strach 

komplikuje vaše snaženie, rozmýšľanie, tvorbu... Vaša odvaha a optimizmus ho ľahko 

prekoná. Takže žiadne negatívne myšlienky, ani slová. Zabudnite na predsudky, bežné 

riešenia, často sú skvelé, hoci na pohľad bláznivé, stojte za nimi! Jednoducho to urobíte tak, 

ako ste si predsavzali, ako si výsledok predstavíte. Nič Vás neobmedzuje len Vy sám! 

● Správne riešenie existuje vždy a vždy ich je viac; 
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  Nenúťte iných prijať len vaše riešenie. Učte sa z iných riešení, no keď ste presvedčený, že to 

vaše je správne, tak zabojujte! Dôverujte svojmu riešeniu a neustúpte, nikdy sa nebudete páčiť 

všetkým.  

● Koncentrácia na riešenie; 

 Ponorte sa do hĺbky riešenia vášho problému, no nezabudnite si uvedomovať, či to, čo riešite, 

smer ktorým idete je a bude nový a prínosný, užitočný. Myslite na to, čo vytvoríte vo svojej 

hlave či na papieri. Musí to byť nové a zmysluplné (originalita a užitočnosť).  

● Radosť z riešenia; 

Tešiť sa na riešenie úlohy, na prácu, predtým i pri nej je krásne. Presvedčite sa, že prostredie i 

riešenie je zábavné, príjemné, pohodlné, bezpečné, rýchle, nádherné, dômyselné... Tešte sa 

z toho čo robíte a potom to bude ONO... 

 

● A bojujte; 

No a toto je rada pevne nadväzujúca na prvú základnú. Niežeby tiež nebola základná. Vytýčte 

si cieľ a bojujte! Jednoducho - ak by aj niečo nevyšlo tak, ako ste si to predsavzali, tak nám to 

nemusí prekážať. Dôležité je, že ste bojovali. Možno aj dôležitejšie ako cieľ, ktorý ste chceli 

dosiahnuť. Vaša výhra na celý život je to, že sa naučíte bojovať za svoje ušľachtilé ciele.  

 

2.2 Orientácia v čase a jeho efektívne využívanie: 

Nech čas slúži Vám - tešte sa z každej minúty! 

„Nie je málo času ktorý máme, ale je veľa času, ktorý nevyužívame“ 

Seneca 

 

Je tomu naozaj tak. Čas nevyužitý neznamená oddych po práci. Znamená vyvážený 

priestor v rámci dňa, týždňov, mesiacov...  

● Vaše predstavy sa stanú realitou; 

      Delí vás od nich len čas, ktorý si na to sami určíte... 

● Zvoľte si vlastné priority; 

      Deň má rovnaký počet hodín, minút i sekúnd pre každého z nás. Ak je to každodenné, 

resp. každovečerné sedenie pri pive a nezáväzné táranie, tak sa s tým asi uspokojíte. Ak by ste 

však chceli chápať situáciu komplexnejšie, tak si rozdeľte si čas na priateľov, rodinu, prácu, 

koníčky...   

      Práve nedostatkom času začína úradovať stres.... 

● Nemusíte prijať všetky zákazky, či záväzky; 
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      Čas je dobrý sluha, ale zlý pán... Neberte ľahkovážne záväzky, ktoré nezvládnete! 

Zvládnuť sa dá všetko, každá úloha, no spisovateľ nekreslí obraz, či nerieši matematický 

problém. Keď prijímate termínovanú úlohu myslite na to, aby ste mali rezervu, aby ste svoju 

úlohu zvládli včas, kvalitne a v zdraví... Vždy sa totiž môžu vynoriť nečakané okolnosti 

a stres nepridá na kvalite vašej práce, tak ako nedodržanie termínu vašej povesti, resp. ďalšej 

ponuke zadávateľa.  

      Okrem toho vám neostane čas na autocenzúru, či odstup od vášho riešenia. No a prácu si 

plánujte aj na mesiace dopredu. Umožní vám to robiť ich viac naraz s prestávkami, čo je 

prospešné a obmedzíte nebezpečenstvo stresu. A nakoniec ešte jedna „načasovaná“ rada. Ak 

odovzdáte aj skvelú prácu priskoro, tak si ju budú vážiť menej. Dostanete za ňu aj tomuto 

času primeraný honorár, resp. budú od vás v práci čakať v budúcnosti kúzelnícke zázraky za 

hodinu... 

● Keď je úloh priveľa; 

Keď je úloh zrazu veľa, zastavte sa! Dajte si čas na oddych, naučte sa oddychovať. Pozrite sa 

na problém, či problémy zhora. Máte predsa stanovené priority. NIKDY NEJDE O ŽIVOT! 

VÝNIMKOU JE LEN SITUÁCIA, KEĎ IDE O ŽIVOT! 

● Viac počúvajte – menej hovorte; 

V živote vôbec. Všade, takže aj pri reklame a nielen pri briefingu, kde je to nevyhnutné, ale aj 

pri prezentácii, resp. tvorbe samotnej reklamnej výpovede - menej znamená viac.  Potvrdzujú 

to výskumy, ktoré dokumentujú, ako si získame ľudí svojím počúvaním. A potom – ušetríme 

čas! Bezduché táranie nechajme politikom a chlapom pri pive...  

●     Nemusíte všetko urobiť hneď a sám; 

 Pomôcť Vám môže aj zvážiť, čo treba urobiť hneď, čo sa dá delegovať, zredukovať, 

odložiť, či vymazať
6
.  Naučte sa aj trpezlivosti - nemusíte urobiť všetko naraz! Stačí 

postupne a nevzdávajte sa, keď sa vám nedarí, možno k riešeniu chýba už len chvíľka, iba o 

tom neviete... 

 

2.3 Starostlivosť o vlastné zdravie - buďte k sebe dobrí... 

„Keď to nejde po dobrom, po zlom to ani neskúšajte!“ 

Lech Przeczek 

      Starostlivosť o vlastné zdravie nezahŕňa len preventívne kontroly u lekárov. Naopak. 

Pravidelným cvičením či fyzickou prácou, racionálnou stravou a oddychom dosiahneme často 

                                                 
6
TheMindgym – Jak získat čas).  
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viac. Ste nielen to, čo jete, ale aj koľko cvičíte, pracujete, oddychujete a hlavne koľko a ako 

milujete... 

● Cvičte pravidelne; 

Bez ohľadu na vek. Podľa viacerých autorov
7
  je to najmenej 5 x týždenne aerobické cvičenie 

(beh, plávanie, bicykel...) a najmenej 2 x silové cvičenie. Ideál je cca slabá hodinka. Ale 

začíname pomaly, opatrne. Takisto ako cvičíme, nezabúdame na dýchanie. A nerobte si 

z cvičenia ďalší stresor. Základ je síce v pravidelnosti, no nič sa nestane, keď neočakávane 

„nemáte čas“. Vtedy vynechajte... A naozaj nemusíte zdvihnúť najviac kíl, či urobiť najviac 

opakovaní. Úspech síce povzbudzuje, no zmysel to má len keď cvičíte uvoľnene, s chuťou a 

s radosťou. 

● Racionálna výživa; 

      Úmyselne píšeme nie racionálna, lebo je jasné aké máme v dnešnom uponáhľanom svete 

možnosti. Hovoriť, ktoré jedlá áno a ktoré nie, je zbytočné. Všetci to vieme, alebo si nájdeme 

v sto príručkách. Ide teda predovšetkým o to, aby sme „nezajedali hus klobásou“ či pili 

v rámci „zachovania zdravého rozumu“.  Šport spolu s racionálnou výživou alebo aspoň 

s obmedzením samovražedného vysedúvania vo Fastfoodoch a umierneným, resp. nie 

pravidelným pitím váš organizmus odmení. Nielen endorfínmi, ale aj výrazným zlepšením 

vašich psychických schopností. Základom je racionálna pravidelnosť. Občasné vybočenie 

z normy je sympatické... 

● Oddychujte; 

      Je to práve oddych, ktorý vám umožní patričný odstup a nadhľad potrebný pre čiastkové, 

či celkové hodnotenie riešenia. Vracia vám duševné sily a pohodu, ktorú pre tvorivú prácu 

potrebujete. Oddychovať sa dá aj pri práci, pri obede, striedaním jednotlivých úloh, no ešte 

lepšie striedaním psychickej činnosti a fyzickej, resp. cvičením. Vymýšľať riešenie 

„neriešiteľných“ úloh sa dá aj v prírode na bicykli. Oddychovať môžeme aj čítaním kníh. 

Nielen intelektuálnych, či odborných. Návrat k detektívkam rozvíja vašu flexibilitu, sci-fi 

vašu fantáziu a dobrodružná literatúra, či westerny vašu odvahu. Choďte do kina, či na 

výstavu s milým priateľom! Ideálom zostáva aspoň jeden deň v týždni vypnúť seba i mobil... 

Letná a zimná dovolenka (nielen na tri, či päť dní...) by mala byť samozrejmá nielen pre 

workoholikov. Cestovanie vám rozvíja fantáziu, dáva vyšší stupeň nadhľadu, zvyšuje vašu 

psychickú i fyzickú kondíciu. Návraty domov sú krásne a menia vašu predošlú každodennú 

optiku. Často je viac dôležité nie to, čo všetko ste videli a zažili, ale ako to zmenilo vás. 

                                                 
7
Buzan, Crowley, Lodge... 
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● Milujte; 

      Svojich blízkych, svoju prácu i seba. Svoje lásky si vždy môžeme vybrať. A seba zmeniť. 

Obklopme sa tými, ktorých milujeme a predmetmi, ktoré máme radi. S láskou a s úsmevom 

dokážeme to čo chceme. Láska k životu je krásna. Lebo ten kto nemiloval, nežil... 

 

3 Pár konkrétnych tipov: 

● Čistý stôl – čistá hlava. Je až paradoxné, že táto prostá, nám všetkým azda známa 

skutočnosť, dokáže až tak pomôcť pri práci. Môžeme byť obložení množstvom kníh, 

časopisov, či iných zdrojov. No ráno, alebo aspoň pri skončení čiastkovej etapy by sme mali 

mať pred sebou vždy čistý stôl. Zázračne pôsobí na naše myslenie –  „prečeše“ naše kreatívne 

výtvory. 

 

● Použite techniku imprintingu; 

      Klasik pozitívneho myslenia Robert Anthony odporúča techniku imprintingu. Je to proces 

programovania nášho podvedomia smerujúci k tomu, aby viedlo naše zámery tak, aby sme 

prešli do fázy vedomého ovládania našich myšlienok, týkajúcich sa zmien, ktoré chceme 

uskutočniť. Imprinting sa skladá z troch krokov:  

1. Potvrdíte si svoj cieľ oznámením zámeru; 

2. Predstavíte si konečný výsledok; 

3. Vyvoláte si emócie, ktoré prídu pri dosiahnutí cieľa...
8
 

● Používajte MindsMaps; 

      Myšlienkové mapy Tony Buzana
9
 môžete využiť pri každom kreatívnom riešení 

problému, či pri kreatívnej činnosti. Robte ich vždy na čistom papieri zľava hore, doprava 

dolu a nezabúdajte na farebné ceruzky a kreslenie malých obrázkov. Ako na to, nájdete v jeho 

knižkách, no i na internete. 

● Využívajte všetky svoje zmysly hrajte sa s nápadmi; 

      Na riešenie úlohy sa snažte pozerať nielen zo všetkých možných uhlov pohľadu, ale 

skúste ju precítiť všetkými svojimi zmyslami. Aj pivná tácka môže byť čierno-biela - farebná, 

malá - veľká, hranatá – oblá...(zrak), môže vydať zvuk (sluch), drsná – hladká, rovná – 

vlnitá...(hmat).  V špecifických prípadoch mať i charakteristickú vôňu (čuch), či chuť.                                   

● Nezabúdajte na humor; 

                                                 
8
Anthony, 2009, s. 135 

9
napr.: Buzan, 2001, s. 34-51 
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      Humor vyvolá smiech, ktorý máme radi. S úsmevom ide naozaj všetko lepšie, vaša práca 

i spolupráca s kolegami. Vtipné riešenie úlohy je zárukou úspechu. A že smiech predlžuje 

život je pravda – je výrazným antistresorom. 

● Nápady si zapisujte, nahrávajte na mobil; 

      Väčšina z nás si myslí, že to netreba, že si spomenieme, no skúsenosť je iná aj bez 

asistencie pána Alzheimera. Ak si ich zapisujete do mobilu je dobré mať prepojenie v rámci 

gmail + na domáci počítač. Potom ich už azda nestratíte. A píšte si len skratky, ktorým 

rozumiete.  

● Hrajte sa kreatívne hry; 

● – napr. Activity, resp. jej vylepšené variácie ako je Párty alias Veľká stávka. Úlohy tu 

sú rozdelené na kreatívne (kreslíte, modelujete), pohybové (pantomíma, bábkohra s telom 

protihráča) a slovné (asociácie, hádanie slov), no spája ich nielen to, že sa pri každom variante 

háda, ale aj to, že kreatívne sú vlastne všetky. Sú skvelou alternatívou viacerých kreatívnych 

techník a cvičení.  

● Rozširujte sféry svojho záujmu; 

      Ďalšie záľuby a koníčky, ale aj pracovné úlohy, či noví kvalitní ľudia rozširujú vaše 

skúsenosti, ale i budúci tvorivý záber. Takisto je dobré nezostávať na povrchu veci, či riešenia 

problému, buďte „zvedaví“! 

● Šéfovia nielen kreativity; 

nezabudnite vytvoriť  tvorivú slobodu pre členov svojho útvaru, vhodnú motiváciu, oázu 

dôvery, ale myslite aj na ich ocenenie!. Často, no nie vždy... stačí povedať aj zázračné slovo 

„ďakujem“...  

● Opakovanie je základom opakovania
10

; 

Je tomu naozaj tak. Týka sa to jednak vašich činností duchovných, ale aj fyzických. Či chcete 

chodiť pravidelne na bicykli, alebo robiť reklamné texty, tak opakovanie je nielen zárukou 

vyššej kvality, ale aj toho, že vám frekvencia opakovanej činnosti dáva systém i silu na ďalšie 

opakovanie a skvalitňovanie činnosti. Nezabudnite, že veľa kvapiek vytvorí more!  

● Opakujte si aj základné znaky kreativity; 

      Ich zakotvenie vo vašom vedomí pri tvorbe naviguje, inšpiruje, skrátka pomáha... 

Pozitívnu kreativitu nájdeme aj u tých najpovolanejších: 

 

 

                                                 
10

Tony Buzan 
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„Toto sú myšlienky víťazov: Môžem, Budem a Som. Naopak, tí čo sa vzdajú, používajú slová 

ako mohol som, alebo nemôžem.“ 

                                                    Denis Waitley 

 

„Vôbec nezáleží na tom, kde ste, v porovnaní s tým, kde môžete ísť.“ 

                                                                                                 Bob Proctor 

 

„Je celkom zábavné robiť nemožné.“ 

                                                                                                  Walt Disney 

 

 

4 Tri publikácie – tri zásady 

„Většina lidí je šťastných protože si to usmysleli“ 

Abrahám Lincoln 

 

No a na záver uveďme ešte tri tipy prelínajúce sa vyššie uvedenými okruhmi. 

Trefne a vtipne ich vyjadrujú už názvy kníh
11

, ktoré vám odporúčame do pozornosti. Prvé dva 

názvy nám zdôrazňujú zmysel nášho postoja k životu, či šťastiu, kým tretia je skôr názorná 

pomôcka, ktorú, keď si uvedomíme, nám pomôže vo všetkých činnostiach, ktoré robiť 

chceme, či naopak nechceme. 

Štěstí není náhoda
12

 

 

Tu by som si dovolil len zacitovať veľmi silnú a pravdivú myšlienku, ktorú autor 

prevzal z knižky Člověk hledá smysl od Viktora Frankla, ktorý prežil holocaust, resp.  

i koncentračný tábor. Je tomu naozaj tak, všetko je otázkou našej optiky, ktorej nastavenie je 

v našich rukách, ako aj všetko, čo prežívame. Uverejnil ju tu ako motto: „Člověku mužete 

                                                 
11

Nejde o „kreatívny“, resp. nekalý spôsob reklamy uvedených titulov.  Ostatne dve z nich sú aj momentálne 

vypredané. Ide len o snahu pomôcť... Alebo viete čo, ak ste už podobné knižky mali vo svojich rukách tak sa 

snažte len mať v podvedomí ich názvy, lebo stále platí už povedané: „ak nejde o život...“ 
12

Pollak, K., 2008 
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vzítvšechno – kromě jeho poslední svobody zvolit si za jakýchkoliv okolností svuj vlastní 

postoj ke všemu, co život přináší.“
13

 

Netrápte sa pre maličkosti... lebo všetko sú maličkosti
14

 

Vtipný bonmot otvára knižku 100 cenných poznatkov, názorov a návodov (napr. 

netrápte sa maličkosťami, svojou nedokonalosťou, staňte sa súcitnejšími, trpezlivejšími, 

lepšími poslucháčmi, buďte pokorní, ...), ktoré nám môžu pomôcť v reklame, ale 

predovšetkým v našom živote. 

Kašli na to – ulevíse  ti
15

 

Aj v tomto prípade ide o metaforu vyjadrujúcu úsilie nájsť správny postoj k životu. 

Kašľať na peniaze, kariéru, choroby, počasie... vedie k nezveličovaniu problémov, ale k ich 

racionálnemu chápaniu a riešeniu, Má byť vlastne tiež adekvátnym vyjadrením nášho postoja 

k životu okolo nás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

Pollak, s. 9 
14

Carlson,R.,  2013 
15

Parkin, J.C., 2009 
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Optické prostriedky reči a ich využitie v reklame 

Using of nonverbal communication in advertising. 

 

doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD. 

 

Abstrakt: Štúdia sa zaoberá  využitím neverbálnej komunikácie v reklame. Popisuje 

možnosti dvoch zložiek neverbálnej komunikácie mimiky a gestikulácie. V následnej analýze  

ich aplikuje na  konkrétne televízne  reklamné spoty. 

Kľúčové slová: mimika, gestikulácia, reklamný spot, audiovizuálna reč, vizuálna zložka 

prejavu 

Abstract: The study focuses on using nonverbal communication in advertising. It describes 

the possibilities of the two components of nonverbal communication, facial expressions and 

gestures. The subsequent analysis presents the components applied to specific television 

commercials.  

Keywords: facialexpressions, gestures, commercial, audiovisual language, visual  

components of speech 
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Úvod 

 

    Špecifickosťou rečového prejavu človeka je, že je sprevádzaný pohybmi tváre a rúk, 

niekedy aj pohybmi celého tela. Platí to vo všetkých oblastiach medziľudskej  komunikácie, 

teda prirodzene aj v oblasti reklamy. Keďže tieto pohyby sú vnímateľné iba vizuálne, 

označujeme ich ako optické prostriedky reči. Cieľom tejto štúdie je popísať fungovanie 

optických prostriedkov reči a po analýze vybraných reklamných prejavov posúdiť ich 

exploatáciu v oblasti reklamy. Audiovizuálna reč televízie poskytuje dostatočný priestor pre  

skúmanie vizuálnej zložky prejavu. Vzhľadom na charakter problematiky sú najvhodnejším 

predmetom analýzy  televízne reklamné spoty.   

    Optické prostriedky reči tvoria spolu so zvukovými prostriedkami reči skupinu 

paralingvistických prostriedkov. Výraz paralingva je zložený z gréckej predpony para a 

latinského názvu jazyka – lingua. Predpona para znamená vedľa, pri, spolu, cez, proti, mimo. 

V spojení s jazykom pomenúva súbor nejazykových neslovných prostriedkov, faktorov a 

spôsobov, dopĺňajúcich a sprevádzajúcich jazykové vyjadrovacie prostriedky v 

komunikačnom procese. Paralingvistické prostriedky pôsobia spolu s rečou, dopĺňajú prejav 

človeka, robia reč zrozumiteľnejšou, živšou, zaujímavejšou, zvyšujú jej komunikatívnosť. Je 

len prirodzené, že práve v krátkych  reklamných prejavoch majú svoje miesto, pretože sú 

často nositeľmi významného obsahu. 

 

Optické prostriedky 

 

Pre optické prostriedky sa  používa aj označenie  reč tela alebo  sa stretávame aj  

s termínom kinetická zložka prejavu.
16

 

Týmito termínmi  označujeme prejavyreči tela, ktoré vykonávame pri rozprávaní, teda 

paralelnesverbálnou komunikáciou. Ale rečou tela vyjadrujememnožstvo informácií aj v 

situácii, keď mlčíme. Stáva saneodmysliteľnou zložkou komunikácie a treba konštatovať,že v 

súčasnosti sa jej venuje mimoriadna pozornosť a pripisuje sa jej prevládajúci vplyv. Podľa 

Mehrabianaaž 55 percent celkového obsahu nám sprostredkúva reč tela,38 percent hlas a 

spôsob reči a len 15 percent slová.
17

Údajne sa neverbálna komunikácia podieľa na 

ovplyvnenípartnera v komunikácii až 93 percentami.
18

 

                                                 
16

Mistrík, J. Rétorika, Bratislava : SPN, l978. s. l49. 
17

Křivohlavý, J. Jak si navzájemlépeporozumíme. Praha : Svoboda, l988.  
18

Černý, V. Řečtěla. Brno : Computer Press, 2007. s. 39. 
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    Nepopierameznačný vplyv neverbálnej komunikácie na efektívnosťkomunikačného 

procesu. Vzhľadom na zložitosť celéhoprocesu však varujeme pred jej preceňovaním. 

Neexistujetotiž jednoduchý systém na spracovanie a vyhodnotenieneverbálnych prejavov.   

   Človek neverbálne komunikuje naraz rôznymi časťami tela, pričom každá oblasť má 

svoješpecifické zákonitosti. Navyše jednotlivé signály podávajú iný typ informácie – niektoré 

ilustrujú reč, iné vyjadrujúemócie. Nielenže neexistuje neverbálna gramatika, alejednotky 

neverbálnej komunikácie majú rôzny rozsah, rozdielnurozoznateľnosť a nerovnakú dĺžku 

trvania. Navyšemôžu byť kombinované nespočetným spôsobom.
19

 Aj todokazuje zložitosť 

neverbálnej komunikácie. 

    V prospech významnosti podielu hovorenej reči hovoríaj nasledujúci citát, týkajúci sa 

mimiky: „Tvár má bohatý komunikačný potenciál. Je primárnym kanálom 

presprostredkovanie emocionálnych stavov, odráža interpersonálnepostoje, poskytuje 

neverbálnu spätnú väzbu k vyjadreniamnašich partnerov v interakcii a niektorí 

kolegoviahovoria, že je to po ľudskej reči druhý najdôležitejšízdroj informácií.“
20

 

Navyše význam hovorenej reči a jej podiel na komunikáciije zjavný pri neovládaní jazyka 

krajiny, v ktorej sa vyskytujeme.Ak by sme sa bez slov dokázali dohovoriť na 88percent, 

pravdepodobne by vôbec nebolo potrebné študovaťcudzie jazyky. A všetci dobre vieme, že to 

je nielenpotrebné, ale v súčasnosti priam nevyhnutné. Znížiťpodiel verbálnej zložky 

komunikácie na 15 percent a menejpovažujeme teda  za neprimerané a nepravdivé. 

Neverbálnu komunikáciu využíva človek na to, aby: 

• podporil reč; 

• nahradil reč; 

• vyjadril emócie; 

• vyjadril interpersonálny postoj; 

 na sebavyjadrenie; 

  vlastnú prezentáciu.
21

 

    Aj tu je nahradenie reči len jedným z cieľov. Navyše - s obmedzenou použiteľnosťou, 

determinovanou množstvomfaktorov.Vo vedeckej a odbornej literatúre existuje 

                                                 
19

Argyle, M. BodilyCommunication, London 1975. 

 
20

Knapp, M. NonverbalCommunication in HumanInteraction. 

New York 1978. 
21

Vybíral , Z . Psychologielidskékomunikace. Praha: Portál,2000. s. 70. 
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množstvoklasifikácií prejavov neverbálnej komunikácie. Pre potreby tejto našej publikácie 

sme sa rozhodli pre členenie na mimiku,gestiku, posturiku, haptiku, proxemiku a kineziku. 

 

Mimika 

 

    Mimika predstavuje podľa Darwina schopnosť vyjadrovaťtvárou a jej výrazom rozličné 

pocity a myšlienky.
22

Sú to teda pohyby tváre na základe činnosti mimickéhosvalstva, ktoré je 

rozložené po celej tvári. Pomocou tohtomimického svalstva dodáva hovoriaci svojej tvári 

určitývýraz, ktorý je v súlade s jeho duševným rozpoloženíma mal by byť aj v súlade s 

obsahom jazykového prejavu. 

    Mimikou možno vyjadriť radosť, prekvapenie, iróniu, zlosť,hnev, pochybnosti, smútok a 

ďalšie citové stavy (zvrašteniečela = ustarostenosť, krčenie čela v kolmej rovine = 

hnev,zdvihnutie obočia = prekvapenie, krčenie nosa = nevôľa,atď.)
23

  Ako prostriedky 

mimiky môže rečník použiť všetkyčasti tváre: ústa, nos, oči, čelo, líca a bradu. 

    Veľmi výraznou časťou tváre sú oči. Podľa psychológovoči hovoria: 

1. zameraním pohľadu – na koho či na čo; 

2. časom trvania zameraného pohľadu; 

3. frekvenciou pohľadov na určitý cieľ; 

4. sledom pohľadov – na koho najprv a na koho potom; 

5. celkovým objemom pohľadov na určitú osobu; 

6. pootvorením viečok; 

7. priemerom zrenice; 

8. dívaním sa „po očku“ či priamo do očí; 

9. žmurkacími pohybmi – žmurkaním; 

10. tvarmi a pohybmi obočia; 

11. vráskami pri koreni nosa a po stranách očí.
24

 

    Z polohy horných viečok je údajne možné identifikovaťzáujem o obsah komunikácie. 

Definované sú štyri polohy.V prvej polohe sú horné viečka nad dúhovkou tak, že vidnokúsok 

                                                 
22

Veľkým prínosom pre túto oblasť teórie bola Darwinovapráca Výraz citov u ľudí a zvierat, ktorá vyšla v roku 

1872.Ale výrazom tváre človeka sa zaoberal už Aristoteles v kniheFyziognómia, ktorá obsahovala aj prílohu 
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beľma a je to vyjadrenie prekvapenia, úľaku, šoku.Vysoký stupeň záujmu o komunikovaný 

obsah vyjadrujepoloha horných viečok medzi okrajom zreničiek a hornýmokrajom dúhovky. 

Tretia poloha už prezrádza stratu záujmua viečka sú v strede zrenice. Štvrtou polohou 

viečoksú vlastne zatvorené oči a tie vyjadrujú nudu, nezáujem. 

Pozoruhodné sú poznatky o spodných viečkach. Na vnútornejstrane očí, pri koreni nosa máme 

začervenané trojuholníčky,tzv. vnútorné očné kútiky. Údajne skutočnosť, čividíme alebo 

nevidíme tieto očné kútiky nášho partnerav komunikácii, vyjadruje jeho aktuálny 

emocionálny stav.Ak ich vidíme, je dotyčná osoba zaujatá pertraktovanouproblematikou. Ak 

ich nevidíme, je to známka negatívnychemócií, resp. nesúhlasu.
25

 

    Samozrejme tieto zložky výrazu väčšinou nevnímamejednotlivo, ale ako súčasť celkového 

výrazu tváre. Jevšak nesporné, že práve očami môžeme vyjadriť celú škálusubjektívnych 

stavov a vzťahov k prednášanému prejavu. 

    Odborná rétorická literatúra popisuje niekoľko druhov pohľadov,napr. mdlý, energický, 

mäkký, neistý, rozpačitý, plachý, zlostný.
26

 Pri prejave realizovanom v prítomnostiadresáta 

má pohľad veľký význam, dá sa povedať, že jeto vrchol neverbálnej komunikácie. 

    Účastníci komunikácie si zrakom odovzdávajú určitésignály. Hovoriaci zrakom kontroluje, 

ako je jeho prejavprijímaný, či mu adresát porozumel, či s ním súhlasí alebonie, aké pocity v 

ňom vyvoláva (nevôľu, údiv atď.). Z množstvapsychologických experimentov venovaných 

tejto oblastivyplynuli nasledujúce závery:   

   Hovoriaci sa na sebapočas komunikácie pozerajú priemerne 30 – 40 percentcelkového 

času.
27

 Dĺžka pohľadu je od l do 7 sekúnd. Vostávajúcom čase sa hovoriaci i počúvajúci 

pozerajú inde. 

    Častejšie sa na druhého pozerá ten, čo počúva, nie ten, čohovorí. Už sme spomenuli, že 

hovoriaci pohľadom zisťujereakciu na svoj prejav. Ak je jeho prejav dlhší, získava zrakomaj 

odpoveď, resp. súhlas na pokračovanie. Zaujímavéje, že čím je zložitejšia problematika, ktorú 

hovoriaci vysvetľuje,tým menej sa na svojho adresáta pozerá, zrejmeaby sa mu neprerušil sled 

myšlienok.    

  Experimenty ukázali,že tzv. papilárny efekt zrenice, že sa zúži v prudkom svetlea naopak v 

šere sa rozšíri, môže pôsobiť aj pri zmene emócie pri komunikácii – pri kladnom postoji sa 

zrenica rozšíria pri negatívnom sa zúži.
28

 

                                                 
25

Thomson , P. Tajemstvíkomunikace. Brno: Alman, 2001. ISBN 80-86135-16-0 s.66-67. 
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Mistrík, J.Rétorika. Bratislava: SPN, 1978. s. 157 – 158. 
27
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94 percentcelkového času na toho, kto rozpráva. Muž, ktorý počúva, sapozerá na hovoriaceho 82 percent času. 
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    Pohľad má dôležitú funkciu aj pri prejave realizovanomv audiovizuálnych médiách. Hoci 

priama spätná väzbachýba, aj tu vzniká ilúzia priameho pohľadu interpreta nasvojho adresáta. 

Preto by mal byť pohľad v súlade s obsahomprejavu. 

    Výrazným nástrojom mimiky sú ústa, ktoré sú schopnévykonávaním rôznych pohybov 

meniť svoj tvar a dodávaťtak celkovému výrazu tváre najrozmanitejšie optické stvárnenie. 

Rétorika kvalifikuje rôzne výrazy úst, napr. trpký,sladký, skúmavý, vzdorovitý, pohŕdavý.
29

 

Navyše sa práve prostredníctvom činnosti úst realizujúoptické znaky hlások, resp. zraková 

opora hlásky.Optické znaky hlások pomáhajú počúvajúcemu poznávaťjednotlivé samohlásky 

a spoluhlásky, v niektorýchprípadoch celkom jasne a takmer jednoznačne. Napr. podľaotvoru 

a podoby pier, podľa pohybov spodnej čeľustea pod. Faktom je, že artikuláciu niektorých 

spoluhlások nemožnovôbec pozorovať, napr. hrdlové spoluhlásky (k, g,ch, h). Rovnako 

nemožno napr. odlíšiť spoluhlásky podľaznelosti (b od p, z od s).
30

 Napriek tomu optické 

znaky hlásoknapomáhajú celkové vnímanie hovorenej reči, o čomsvedčí skutočnosť, že ak 

hovoriaceho vidíme, sme schopníporozumieť aj menej výraznej artikulácii lepšie, ako 

kebysme iba počúvali. Na tento fakt sa však pri verejnom prejavenemožno spoliehať. Jasná a 

zreteľná artikulácia každéhointerpreta má byť úplne samozrejmou požiadavkou. 

Nemožno totiž nevýrazným jazykovým prejavom znižovaťpotenciálny účinok podávanej 

informácie. 

    Zatiaľ sme hovorili o očiach a ústach. Ostatné časti tvárenie sú až také nápadné, ale 

spoluzúčastňujú sa na tvorenícelkového výrazu tváre. Ekman hovorí o troch 

mimickýchzónach na tvári: 

I. najvyššie partie tváre, zahŕňajúce obočie a čelo; 

II. oblasť očí a viečok; 

III. oblasť dolnej časti tváre s dominantnou partiou úst;
31

 

    Prvá zóna vyjadruje predovšetkým prekvapenie (79percent ), druhá zóna strach, smútok (67 

percent) a tretiazóna radosť a šťastie (98 percent).
32

 

V podstate môžeme o pôsobení konkrétnych častítváre hovoriť jednotlivo len v teoretickej 

rovine, pretožev skutočnosti tieto prvky pôsobia komplexne, spolu. 

    „Prostriedky mimiky fungujú automaticky, podvedome a nemožno ich ovládať. Sú 

spontánnym vonkajším prejavom psychického stavu. Mimika je výraz viditeľný iba namalú 
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 24 

vzdialenosť. Je úzko spojená s poetikou výrazu. Jesprávne, ak človek pozná silu svojej 

mimiky.“
33

 

    Človek vystupujúci na verejnosti musí byť schopný aspoňdo istej miery ovládať svoju 

mimiku a vedome ju regulovať.Myslím, že do istej miery to dokáže v podstate každý,pretože 

napr. vedome prispôsobujeme mimiku istýmsociálnym príležitostiam, prostrediu a pod. Často 

zámernemimikou zakrývame svoj skutočný psychický stav. 

    Adresáta upútava v prvom rade to, čo vidí, teda vonkajšívýzor hovoriaceho. Reč mimiky 

má podčiarkovať jazykový prejav. Výzor komunikátora má byť s ním v súlade. Právena tento 

súlad, vyváženosť, treba klásť dôraz, pretože akjeden z komponentov prekročí adekvátnu 

formu, resp. intenzitu,dochádza k disharmónii, ktorá môže znehodnotiťcelý prejav, odpútať 

pozornosť od jeho obsahu a pod. 

    Svaly na našej tvári sú natoľko zložitým tkanivom, ženám umožňujú vytvoriť vyše tisíc 

výrazov tváre, navyšev minimálnom čase.
34

 

    Mimika v reklamných prejavoch je veľmi dôležitá. Spot  je podľa Televízneho 

výkladového slovníka krátka hraná scénka
35

. Podľa Horňáka je reklamný spot  

„niekoľkosekundová (5 až 60, najčastejšie 30) reklama  komerčného charakteru... predmetom 

je výlučne výrobok, najčastejšie spotrebný tovar(potraviny, kozmetika,nápoje, textil)  alebo 

služba.
36

 Vzhľadom na krátkosť času a skromnosť textu je práve výraz tváre zúčastnených 

nositeľom mnohých ďalších informácií. Ľudia vo väčšine spotov sú veselí, keďže celá 

reklama má pôsobiť pozitívne.  Často sú spokojní, pretože majú práve ten dokonalý výrobok.   

    Faktorom, ktorý podmieňuje mimiku je druh produktu. V reklame na kozmetiku majú 

účinkujúci priam pôžitkársky výraz, rovnako spokojne sa tvária v reklame propagujúcej 

potravinárske výrobky. Veľmi výrazne sa mimika využíva v spotoch propagujúcich lieky 

a zdravotnícke pomôcky. Zvyčajne je vo východiskovej situácii výraz utrápený, nešťastný, 

plný bolesti a po požití či použití produktu sa zmení na radostný, spokojný vyjadrujúci úľavu. 

Pri predvádzaní automobilov sú páni vodiči sebavedomí, sebaistí, chvíľami až namyslení 

a plní radosti z toho, že vlastnia také super auto (pretože každé propagované auto je super ).  

    Osobitnou kategóriou sú detičky. Tie nevedia mimiku regulovať na povel. Je možné ich 

zachytiť len v ich reálnej situačnej nálade - sú šťastné, veselé a spokojné, alebo plačúce 

a kričiace.  
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    Príkladom na vhodné využitie mimiky je reklama  propagujúca bonboniéru Merci. Spot je 

vystavaný ako  rad stretnutí navzájom blízkych  ľudí, ktorí sa z lásky obdarúvajú bonboniérou 

Merci. Sprevádza ho reklamná pieseň. Jednotlivé situácie sú práve vyjadrené mimikou. 

Prvý príbeh: Na začiatku vidíme slečnu s mobilným telefónom pri uchu, ktorá podľa výrazu 

tváre niekoho hľadá. V druhom zábere je iná usmiata slečna, ktorá máva zatiaľ svojej 

vzdialenej  priateľke. Prvá slečna ju zbadá, rozžiari sa, so široko otvorenými ústami vyjadruje 

radosť. Dievčatá k sebe pribehnú a objímu sa.  

    Druhý príbeh: Zamračený mladý muž povie niečo nepríjemné svojej partnerke a tým ju 

veľmi rozhnevá. Následne je  nešťastný z partnerkinej prudkej reakcie.  

Tretí príbeh: Milé veselé dievčatko nakúka spoza chrbta starej mamy, ktorá v ďalšom zábere  

roztáča mladšie vnúča a  jej dcéra (matka malého) sa usmieva, prisadne si k starej mame 

a odovzdá jej bonboniéru Merci. Stará mama ju pobozká, všetci sú šťastní, tešia sa zo 

vzájomného stretnutia. Záber na bonboniéru, ktorá sa otvára a nájazdom kamera zobrazuje 

jednotlivé  čokoládové tyčinky.  

    Pokračovanie druhého príbehu: Pôvodne rozhádaný pár sedívedľa seba na gauči, ona stále 

nahnevaná, on sa pokúša priateľským postrkávaním o zmier.Ona sa nakoniec prestane hnevať 

a usmeje sa naňho.  

Štvrtý príbeh: Záber na vlak prichádzajúci do stanice, kde dievčina očakáva svojho milého.   

   Pricestoval a priniesol jej bonboniéru Merci. Mladí sa objímu, on ju zdvihne zatočí sa s ňou, 

ona drží v ruke Merci a je šťastná.  

    K tomu všetkému znie reklamná pieseň, ktorú spieva mužský hlas: „ Ty si tou radostí  

s kterou vždy chci být, si bouří, kterákříži cestu mou, si životná harmonie o které každý sní, 

merci, za to že si, merci za to že si.....“  

    Celý spot trvá 30 sekúnd. Dejová synchronizácia obrazu a zvuku je adekvátna, mimické 

prejavy sú primeranéa vyjadrujú presne to, čo treba.Najväčší objem informácií je vyjadrený 

práve mimikou.  
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    Ďalším vydareným spotom, kde má výrazný podiel na tvorbe obsahu práve mimika, je 

reklama na Tesco mobile.  

    V peknej jesennej prírodnej scenérii sa na sedačkovej lanovke vezie mladý pár. Ich 

oblečenie – zimné bundy, zimné topánky, čiapky a rukavice dievčaťa naznačujú chladné 

počasie. Sedadlo lanovky je zložené z dvoch samostatných sedačiek oddelených medzerou.     

Každý z páru sedí akoby utiahnutý do seba, možno od chladu a možno z trémy zo vzájomnej 

blízkosti. Otočia hlavy k sebe, pozrú sa na seba, usmejú sa. Mladému  mužovi to dodá 

odvahu. Odhodlá saa vytiahne z vrecka zamatovú škatuľku so (snubným?) prsteňom. Nakloní 

sa k dievčaťu  s natiahnutou rukou a prsteň jej ponúka.Ona sa však pozerá iným smerom, 

zbadá niečo (veveričku?), na čo chce mládenca upozorniť, drgne doňho a škatuľku aj 

s prsteňom mu vyrazí z ruky.  Prsteň spadne na zem a je navždy stratený. Chlapec pozrie dolu 

a je z toho náležite šokovaný.Dievčina však nič netuší. Chytí ho za zarastenú bradu, dôverne 

ho v nej poškrabká a dôraznejšie a veselo mu ukazuje, na čo sa má pozrieť. Tak sa usmeje aj 

on. K tomu je text: „Toto bola najtichšia ponuka. A ako vyzerá tá najvýhodnejšia? Takto: 

volania za 39 centovdo všetkých sietí bez podmienok Tesco mobile. Skutočne štedrý 

operátor.“ Ponuka je zobrazená aj graficky.  

    Celý spot trvá 20 sekúnd a scénka je vyjadrená optickými prostriedkami reči, mimikou 

a pohybom.  
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    Príkladom na nevhodné využitie mimiky je spot na kávu DouweEgberts. 

    Záber do obývačky. Na gauči sedí otec, vedľa neho  syn a dcéra - hrajú na televíznej 

obrazovke počítačovú hru. Výraz tváre všetkých zúčastnených vyjadruje rodinnú pohodu. 

V ďalšom zábere sa matka a manželka na nich usmieva. Otočí sa a ťuká prstom po štyroch 

sklenených dózach, v ktorých je instantná káva Douwe Egberts s rôznymi príchuťami 

Chocolate, Hazelnut, Vanilla a Caramel. Matka vyberie poslednú z nich, lyžičkou vsype 

dávku kávy do hrnčeka s logom D.E. a zaleje ju  horúcou vodou. V treťom zábere sedia 

uvoľnení manželia na pohovke pred oblokom, popíjajú kávu z hrnčeka. Žena si prisadne 

tesnejšie k mužovi a  zastretým hlasom plným dôvernosti  sa ho  opýta: „Co cítíš?“ Muž sa 

zamyslí a zmyselne odpovie: „ Cítím, že tě pořád miluji. Si výborná manželka, skvělámáma 

a fan-tas-tic-ká milenka.!“ Žena sa usmieva, s pribúdajúcimi superlatívmi nadobúda jej výraz 

preexponované šťastie až tak, že vyzerá nielen neprirodzene, ale aj hlúpo. Najmä pri 

poslednom vyjadrení. Záber na deti, ktoré sa prestali hrať a ktorých mimika - vytreštené oči, 

pootvorené ústa - vyjadruje  maximálne prekvapenie, že rodičia si také veci rozprávajú pri 

kávea vzhľadom na to, že sú to už tínedžeri, aj istú skepsu či iróniu. Žena si to všimne, zatvári 

sa normálne a s nežným úsmevom povie mužovi: „ Stačilo říct karamel!“ a dôverne naňho 

žmurkne. Muž ešte dopovie: „Výborná káva.“ Celý spot je podfarbený prijemnou hudbou.  

    Na záver počujeme ženský  voice over : „ A co cítíte vy, když pijete ochucenou instantní 

kávu Douwe Egberts?“ Na obrazovke sú dózy so 4 príchuťami a nápis Nejlepší holandská 

káva od roku 1753. Spot trvá 30 sekúnd.  
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    Neprirodzená a preexponovaná mimika ženy pôsobí groteskne a môže negatívne pôsobiť na 

adresátov reklamy. Všeobecne je totiž postoj ľudí k reklame skôr odmietavý  a práve takéto 

prehnané prejavy odmietanie ešte zosilňujú. Často môžu viesť aj k zosmiešneniu 

účinkujúcich, i celej reklamy, ba dokonca  aj k zneváženiu produktu.  

 

 

 

 

Gestikulácia 



 29 

    Gestikulácia zahŕňa pohyby rúk a celého tela. Z hľadiska historického vývoja sú gestá 

staršou formou ľudskej sociálnej komunikácie ako reč. Rei sa domnieva, že gesto ako 

sociálny komunikačný prvok predchádza zrod jazyka takmer o jeden milión rokov.
37

 

Úlohou gestikulácie je napr. podporovať vetný prízvuk, teda dôraz, to znamená podčiarkovať 

najdôležitejšie výrazy, zdôrazňovať súhlas, nesúhlas (kývnutie hlavy vo vertikálnom smere, 

krútenie hlavy v horizontálnom smere). 

Zdôraznenie napr. možno vyjadriť pohybom ruky zhora nadol a dopredu a existuje ešte celý 

rad ďalších gestikulačných variantov.
38

 Teoretici zistili, že pomocou ruky a paže je človek 

schopný vytvoriť až 700- tisíc komunikatívnych znakov.
39

 

    Musíme si uvedomiť, že gestá ako prvok neverbálnej komunikácie sú veľmi silným 

výrazovým prostriedkom. Podľa odborníkov, ak neverbálnym prejavom vyjadrujeme niečo 

iné ako slovami, je päťkrát väčšia pravdepodobnosť,že uveríme neverbálnemu prejavu. 

    V literatúre existujú desiatky klasifikácie gest. Aj vzhľadom na to, čo sme už o neverbálnej 

komunikácii povedali, ukazuje sa, že nie je možné presne interpretovať významkonkrétneho 

gesta, pretože jeho obsah závisí od osobnosti, ktorá ho vykonáva, kontextu – situácie, v ktorej 

sa prejav realizuje, kultúry a ešte ďalších faktorov. 

    Pre určité zjednodušenie a lepšie pochopenie problematiky si predsa len priblížime jednu z 

klasifikácií. Podľa nej gestá rozdeľujeme na synsémantické a autosémantické. 

Synsémantickégestá sú mimovoľné, neuvedomujeme si ich, sú v podstate nefunkčné. 

Vzhľadom na mimovoľnosť a zautomatizovanosť ich realizácie je dosť zložité ich z reči 

odstrániť. Ich neutralizácia by stála hovoriaceho značnú námahu, pretože najprv by si ich 

musel uvedomiť a potom im zabrániť. Preto,ak nie sú príliš výrazné, je možné ich v prejave 

tolerovať. Navyše ich úplné potlačenie by mohlo znížiť živosť reči a prirodzenosť prejavu. Ak 

sú však synsémantické gestá natoľko výrazné, že odpútavajú pozornosť adresáta od obsahu 

prejavu, je dôležité ich obmedziť, resp. zrušiť. Medzi synsémantické gestá patria napríklad 

nenápadné pohyby prstov, menšie pohyby predlaktia, prikyvovanie, rôzne dotykyvlastnej 

tváre (selfadaptéry), pohrávanie sa s vlasmi,odhadzovanie vlasov. 

Autosémantickégestá sú schopné nahradiť aj reč. Ako sprievodné javy reči oživujú prejav.  

    Treba však kontrolovať mieru ich výraznosti, pretože ak je príliš vysoká, môže prevýšiť 

rečový prejav. Autosémantické gestá opäť klasifikujúrôzni autori rôzne. My sa prikláňame k 
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rozdeleniu na deiktické (ukazovacie), ikonografické (novšie ikonické – zobrazujúce), 

symbolické a kontaktové. 

Deiktické gestá sa používajú spolu s ukazovacími zámenami, ale môžu sa použiť aj 

samostatne. Sú to pohyby rúk, hlavy alebo to dokonca môže byť len pohľad. Deiktickými 

gestami naznačujeme odpoveď na opytovacie zámenáktorý, kto, čo, pravda, ak je objekt, o 

ktorom hovoríme,v našej prítomnosti alebo aspoň v dohľade. 

Ikonografické alebo ikonické gestá priamo zobrazujú alebo kreslia vec a jej vlastnosť. 

Namiesto zámena používajú plné pomenovanie, alebo môžu toto pomenovanie aj vynechať 

(napr. ak chceme povedať, akú hrubú knihu smepráve dočítali, oddialime na potrebnú 

vzdialenosť palec od ukazováka a povieme „taká hrubá“, ale stačí povedať len „taká“ a 

hrúbku naznačí vzdialenosť medzi prstami). 

    Ikonografické gestá sú silne expresívne a preto ich treba používať opatrne a s mierou. 

Symbolické gestá sa používajú na vyjadrenie istého obsahu, ktorý môže byť vzdialený od 

podoby tohto gesta. Sú to gestá zaužívané a známe, s dosť jednoznačným obsahom,ale len v 

danej spoločnosti alebo regióne. Nie sú všeobecne platné. Patrí sem napr. súhlas a nesúhlas 

hlavou, príkaz mlčať, vyjadrený položením ukazováka na pery, trenie rúk na znak radosti a 

pod. 

    Kontaktové gestá sa používajú na členenie, zdôrazňovanie a dynamizovanie prejavu. Patrí 

sem napr. kruhový pohyb rukou vo význame my všetci, vztýčenie ukazováka podčiarkujúce 

výpoveď a pod.
40

 

    Mimika a gestikulácia sa síce nezúčastňujú na výstavbe prejavu ako akustické prostriedky, 

ale sú mimoriadnedôležité. Podfarbujú jazykový prejav a ak sa správne používajú, zvyšujú aj 

jeho zrozumiteľnosť. Musia byť však prirodzené a v príslušnej miere diferencované. Majú byť 

zladené s obsahom a cieľom jazykového prejavu. Nedostatok mimiky a gestikulácie môže 

zoslabiť kontakt medzi komunikátorom a recipientom. Na druhej strane zasa ich nadmerné 

používanie dokáže pôsobiť rušivo, niekedy až komicky (najmä prehnaná gestikulácia).  

    Dôležitá je teda miera využitia týchto optických prvkov reči. Značne ju predurčuje 

predovšetkým druh prejavu. Inak využíva tieto prostriedky rečník na tribúne a inak herec na 

javisku. Predovšetkým treba dbať na to, aby používané gestá boli prirodzené a primerané 

situácii. V opačnom prípade sa možno aj zásluhou nevhodnej gestikulácie zosmiešniť, 

vyvolať pokles úcty a vážnosti. Na druhej strane úplná absencia gestikulácie, nehybná poloha, 
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pôsobí neprirodzene a preto tiež nie je vhodná na všeobecné použitie. Zaujímavé je, že tak 

ako paralingvistické zvukové prostriedky pôsobia rôznorodo v jednotlivých jazykoch, aj 

paralingvistickéoptické prostriedky pôsobia v jednotlivýchoblastiach rôzne, hoci by sme to 

možno ani neočakávali. Ide o prostriedky mimiky a gestikulácie, najmä symbolické gestá. Tak 

napr. vyplazenie jazyka je u nás neslušné gesto, ktoré svedčí o nevychovanosti človeka 

a vyskytuje sa najmä u malých detí ako výraz výsmechu, odporu a pod. Naproti tomu v 

niektorých častiach Číny vyplazenie jazyka znamená ospravedlnenie. V Tibete zasa takýmto, 

pre nás netradičným spôsobom vyslovujú zdvorilý súhlas. Na Markézach tento pohyb 

predstavuje zápor. 

    Všeobecne platné nie je ani rozšírené vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu pohybom hlavy. Z 

Bulharska poznáme opačnú konvenciu, ako je u nás. My vyjadrujeme súhlas prikývnutím, t. j. 

pohybom hlavy zhora dolu vo vertikálnej rovine, nesúhlas pokrútením, t. j. pohybom hlavy zo 

strany na stranu v horizontálnej  rovine. V Bulharsku je to právenaopak. Nečudo potom, že pri 

neznalosti týchto konvenciídochádza k nedorozumeniam. 

Treba si uvedomiť aj to, že reč a pohyb sú riadené z jedného motorického ústredia a že isté 

výkony v jednej rovine  sú spojené s druhou, takže ich realizujeme zároveň, hoci niektoré z 

nich môžu byť v danej chvíli zbytočné. Znamená to, že táto činnosť je u človeka 

synchronizovaná a hovorímeo tzv. rytmogestách.
41

 

    Je to napr. prípad telefonujúceho človeka, ktorý využíva aj optické prostriedky reči a to 

nielen mimiku, ale i gestikuláciu, niekedy dokonca výraznú, hoci jeho partner nadruhom 

konci telefonického spojenia toto všetko nemôže vidieť. Človek robí tieto pohyby 

automaticky, bez toho, aby si uvedomoval, že v danom prípade sú nadbytočné.  

Spojenie reči a pohybu je ľudskou prirodzenosťou, preto sa vyskytuje aj tam, kde nie je 

funkčne využité. 

V reklame má gestikulácia spolu s pohybom svoje nezastupiteľné miesto. Reklamné spoty 

majú krátke trvanie, väčšinou 30 sekúnd a tak práve optické prostriedky v tejto časovej tiesni 

vedia povedať „svoje“ rýchlym spôsobom.  

    Výrazným spôsobom je práve gesto využité v spote na životné poistenie od poisťovne 

Kooperatíva.  Spot sa začína pohľadom na fotografiu  v rámčeku  s čiernou smútočnou 

páskou. Muž na fotografii je veselý, usmiaty a vztýčeným palcom vyjadruje, že mu je fajn. 

Fotografia je obkolesená  kyticami  kvetov a pred ňou stojí horiaca sviečka. Mladší muž 

v tmavom obleku stojí pri bohato prestretom a slávnostne upravenom stole, pravú ruku má 
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položenú na svojom čele a hovorí: „Spomíname na  milovaného manžela, otca, syna, brata ...“ 

Pozrie sa na ostatných pozostalých, ktorí vážne a smutne sedia okolo stola s rovnakým gestom 

– pravou rukou položenou na vlastnom čele. Je tam starší pán, staršia pani, mladší muž, dve 

mladé ženy a chlapec asi desaťročný, ktorý nehybnosť poruší tým, že siahne po pagáčiku 

položenom na stole. Vedľa sediaca matka bez toho, aby zmenila „kolektívne“ gesto, drgne do 

chlapca a zabráni mu zobrať si pagáčik. Rečník pokračuje: „Vždy veril v šťastné konce, no 

nakoniec ...“Tu je prerušený vrzgotom dverí, keď do miestnosti vstúpi ďalší mladý muž 

v smútočnom obleku a s kyticou v ruke. Všetci sa naňho pozrú a on si čo najtichšie prisadne 

k ostatným. Nechápavo sa obzerá po smútiacej skupine. Vedľa sediaci muž sa k nemu nakloní  

a pošepne mu: „Nemal životnú poistku!“ Oneskorenec prevráti oči, chytí sa za hlavu na čele 

tak, ako sa držia všetci ostatní a výrazom tváre vyjadruje, že to zosnulý riadne pobabral. 

K tomu je text:“Aby sa vaši blízki nechytali za hlavu, poistite sa v Kooperatíve!“Na 

obrazovke je titulok  Rizikové životné poistenie a logo poisťovne.  

 

 

    Ďalším  príkladom plným  výrazných gest jenie veľmi vydarený spot propagujúci čokoládu 

Študentská pečať. Tu sú navyše veľmi výrazné zvukové gestá – tlieskanie, klopanie, dupanie  

a iné, ďalšie zvuky, v koordinácii s pohybovou zložkou. Spot sa začína záberom na stupňovitú  

učebňu, v ktorej je práve vyučovacia hodina, vzhľadom na vek účinkujúcich   pravdepodobne 

na gymnáziu. Jeden zo študentov s výrazným zvukovým efektom odbalí čokoládu a upúta 

pozornosť ostatných. Všetci sa naňho obzrú. Chlapec si kúsok čokolády odlomí, vloží do úst 

a zvyšnú časť čokolády pošle šmykom po lavici spolužiačke. Tá si tiež odlomí. Vo vrchnom 
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rade lavíc sa ďalší spolužiak tlesknutím dožaduje sladkej maškrty. Dievčina mu ju hodí a už 

sa začína celá skupina hýbať do rytmu, ktorý tvoria všetci dupaním, búchaním pier, 

tlieskaním.Čokoláda pristane u študenta v okuliaroch, ktorý sa ustrašene pozrie na pani 

profesorku. Tá už tiež zaregistrovalarozruch v triede.Komentár k obrazu: „Užite si aj vy  

hravý mix arašidov,hrozienok a želé v čokoláde Orion- Študentská pečať“. Pritom je záber na 

tečúcu čokoládu v ktorej sa miešajú farebné kúsky a vyskakujú akoby na klapkách hudobného 

nástroja. Keď zje ďalší študent posledný kúsok čokolády a pani profesorka si zloží okuliare, 

roztancovaná a rozhýbaná trieda sa zastaví. Pani profesorka sa najprv zatvári prísne. Potom 

siahne do kabelky, vytiahne veľkú  Študentskú pečať. Kúsok si z nej odlomí a zvyšok hodí 

študentom do lavíc. Voice over: „Študentská pečať – chuť, ktorá nás baví. Kvalitu zaručuje 

Orion.“ 

     Trieda zasa vytvára rytmické zvuky a pridá sa aj pani profesorka búchaním po stole. Na 

čokoládu je vtlačená pečať.  

    Gestikulácia v tomto spote je preexponová, rovnako mimika, najmä pani profesorky. Spot 

vyznieva smiešne a neprofesionálne.  

 

 

 

    Medzi reklamy s najnižšou úrovňou patrí propagácia lieku Clavin, slúžiaceho na podporu 

erekcie. Všetky doteraz použité reklamné spoty na tento produkt – televízne aj rozhlasové – sa 

vyznačujú neadekvátnou priamočiarosťou a polopatizmom, čo vzhľadom na chúlostivosť 

produktu nie je vhodné.  

    Spot sa začína záberom na šéfa, ktorý drží v náručí mladú ženu v polohe naznačujúcej 

sexuálne aktivity. Povyrušení si žena začne ukrývať odhalenú hruď zapínaním blúzky. Do 

miestnosti „vpláva“ ďalšia sporo odetá mladá kolegyňa a lascívne povie: „ÓÓÓ, kolikrát to 
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chcete? “ Chytí šéfa za pažu a dvojzmyselne dodá: „rozmnožit“ ?Šéf s červenou lebkou 

s rohami sa obráti na nás a začne sa diabolsky rehotať. Do toho znie hlas : Clavin – 

mužemhned! Pozadie obrazu tvoria  pekelné plamene a vpredu je škatuľka s liekom Clavin.    

  Počas celého spotu je v pravom dolnom rohu logo Clavin a claimĎábelskáerekce. V ďalšom 

zábere je pôvabný žensky zadok v čipkovaných mininohavičkách. Predtým sporo odetá slečna 

sa otočí, hornú časť tela má vyzlečenú a prekríženými rukami si zakrýva nahé prsia. Pritom 

vraví: „Šéfe, vy jste ale ďábel!“ Bezduchá reklama, bez nápadu, prvoplánová 

a primitívna.Vzhľadom na to, že trvá len 15 sekúnd, je to čistá koncentrácia hlúposti. Podľa 

môjho názoru by nemala mať miesto v televíznom ani rozhlasovom vysielaní.  

 

 

 

    Neverbálna komunikácia sa často označuje ako reč bezslov. Je to naozaj tak, pretože jej 

prostredníctvom odovzdávame istý obsah bez použitia slov, v závislosti od situácie viac či 

menej konkrétne a jednoznačné. Zaujímavé je, žetáto reč bez slov funguje ako ďalšia vrstva aj 

pri bežnom rozprávaní a navyše nemusí byť vždy v súlade s obsahom hovorenej reči. Ide 

najmä o situácie v súkromnom styku, ale napr. aj na pracovisku, na verejnosti a pod. Máme na 

mysli emocionálne väzby, pri ktorých reč tela sprostredkúva obsah, ktorý s hovoreným 

slovom vôbec nesúvisí. 

    Reči bez slov najlepšie rozumejú ľudia zainteresovaní navzťahu, môžu ju však spozorovať 

aj ostatní zúčastnení,aj keď pre nich väčšinou nie je až taká čitateľná. Lowen, ktorý sa touto 

problematikou zaoberá vo svojej publikácii Fyzická dynamika štruktúry charakteru, dospel k 
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poznatku, že: „Nijaké slová nie sú také jasné ako reč telavo chvíli, keď sme sa jej naučili 

rozumieť.“ 
42

 

    Ako vyplýva z charakteristiky jednotlivých súčastí neverbálnejkomunikácie, je to 

nesmierne variabilná aktivita a identifikovať jej prejavy je komplikované. Barthes dokázal, že 

rovnako ako v jazyku, ktorý je systémom znakov a má určité pravidlá, fungujú podobné 

princípy aj v niektorých neverbálnych systémoch. Zároveň však zdôraznil aj základný rozdiel, 

ktorý spočíva v tom, že pravidlá konkrétnej neverbálnej komunikácie a ich dodržiavanie 

závisia od konkrétnej interakčnej skupiny a nikdy nemajú absolútny charakter.   

Preto pre neverbálnu komunikáciu má význam súhrn všetkých aktuálnych neverbálnych 

stavov a javov v konkrétnej situácii. Oddelene je ich výpovedná hodnotaskreslená alebo 

nulová. 
43

 

 

Záver 

 

    Optické prostriedky a reč tela zahŕňajú v sebe širokú škálu prejavov, ktoré významne 

ovplyvňujú celkové vyznanie prejavu, zvyšujú jeho komunikatívnosť, dodávajú ďalšie 

informácie. Niekedy môžu byť práve oni nositeľom hlavného významu. Neverbálna 

komunikácia je neodmysliteľnou súčasťou každého ľudského prejavu, bez ohľadu na to, či ju 

máme alebo nemáme možnosť vnímať. V televíznych reklamných spotoch, ktoré boli 

predmetom našej analýzy, sme túto možnosť samozrejme mali, vzhľadom na audiovizuálny  

jazyk televízie. Vo väčšine reklamných spotov sa táto zložka komunikácie využíva adekvátne. 

Stáva sa však, že niektorá zložka je predimenzovaná, resp. netvorí súlad s ostatnými zložkami 

prejavu a vtedy môže nastať nepochopenie posolstva, zosmiešnenie obsahu a pod. Preto je 

dôležité neustále mať na zreteli, ako optické prostriedky používať takým spôsobom, aby 

zvyšovali komunikatívnosť a účinnosť prejavu.  
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Písmo a typografia v reklame 5 

Druhy a typy písma 1 

Character and Typography in Advertising 5 

Class end Type of Characters 1 

 

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 a meranie 

písma. V tejto štúdii by sme sa chceli venovať kategorizácii písma. Každý typ (font) písma 

má svoj charakter a mal by odrážať obsah textu. K takémuto komplexnému poňatiu textu 

môže grafik dospieť iba dobrým poznaním jednotlivých typov a kategorizácie písma. Iba 

takýmto spôsobom splníme dve hlavné funkcie písma: čitateľnosť a estetika písma.   

 

Kľúčové slová: typ písma, rodina písma, základné písmo, stojaté písmo, kurzíva, duktus   

 

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 focus on font categorization. Each type of font has its own character and should 

reflect content of the text. Graphic designer can achieve this complex text knowledge only by 

good knowledge of different types and categorization of fonts. This is the only way to fulfill 

two main functions of font: readability and font aesthetics. 

 

Key Words: typeface, family of type, basic design, roman regular, cursive, duktus 
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Úvod 

 

V čase začiatkov tlače mal sadzač k dispozícii obmedzený počet fontov. Vzhľadom na to, že 

sa písmo odlievalo po jednom kuse z kovu, každý typ (font) a stupeň písma mal samostatnú 

debničku, čo by pri veľkom množstve fontov a stupňov písma (aké je dostupné v súčasnosti 

v počítači) zaberalo obrovské sklady. Okrem toho získať kvalitný font v tom čase znamenalo 

nemalú finančnú investíciu, neporovnateľne väčšiu ako teraz. Preto si tlačiari precízne 

vyberali jednotlivé fonty podľa estetického vzhľadu písma a potreby tlačiarne. V súčasnosti 

máme k dispozícii nepreberné množstvo fontov vo všetkých stupňoch, keďže sa tvorí 

elektronicky a nezaberá v počítači veľký priestor. Preto si neskúsení typografi často nevedia 

vybrať z tohto množstva správny font a niekedy sme svedkami neestetického nadužívania 

veľkého počtu fontov v jednej tlačovine. Okrem toho mnohí ani nepoznajú rozdelenia 

a charakteristiky jednotlivých typov fontov. Preto odborník by mal poznať aspoň základné 

delenie druhov a typov písma.    

 

 

   

44
Obr 1. Sadzač 

                                                 
44

JEAN, G. Písmo pamäť ľudstva. Bratislava: Slovart, 1987. ISBN 80-7145-114-2, str. 106. 



 40 

 

Základné pojmy používané v typografii 

 

Typ a druh písma 

     Na obr. 1 je zobrazený na dobovej kresbe sadzač, ktorý sádže text klasickým spôsobom. 

Písmenko po písmenku zostavuje text. Ako sme už spomínali, pre každý font a stupeň písma 

potreboval „krabicu“, v ktorej sa nachádzali všetky potrebné znaky abecedy. Okrem 

moderných typografických pojmov dodnes používame pojmy zo začiatkov tlače. Pre správne 

pomenovanie si uvedieme základné pojmy používané v typografii. 

Druh písma – je to pomenovanie skupiny písmen so spoločnými znakmi. Je to napríklad 

serifový druh  písma, bezserifový druh písma, kaligrafické písmo a pod. 

    Typ písma – je už celkom konkrétne písmo, ktoré má vlastný názov a má charakteristickú 

kresbu iba pre tento jeden typ. Napríklad Garamond, Helvetica, Times a pod. Názvy fontov si 

vyberajú autori sami. Často sú názvami mená prvých autorov písma, napr. Garamond, Didot. 

Niektoré mená sú náhodné, ale nájdu sa aj posmešné, ako napríklad grotesk – grotesque – 

grosteskné, bizarné, fantastické.
45

 

Písma delíme na štyri základné druhy podľa charakteristík a vlastností: 

Bezserifové; 

Serifové; 

Lomené; 

Písané (kaligrafické); 

Do tohto delenia by sme mohli zaradiť aj ozdobné písma, ale vzhľadom na to, že ich radíme 

skôr do skupiny úpadkových, nekvalitných písiem, do hlavného delenia ich neradíme.
46

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 - Označovanie druhu písma 
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Obr. 3 - Konkrétne typy písiem s názvami 

 

 

 

 

     Na obr. 2 vidíme niektoré skupiny písiem podľa ich charakteristických znakov – serifové, 

bezserifové, písané a pod. Na obr. 3 sú už konkrétne typy písiem aj s názvami. 

    Grafik si pri navrhovaní typografického spracovania textu najprv vyberie vhodný druh 

písma pre daný obsah. Napr. pre dobre čitateľný reklamný text je obľúbený druh písma 

bezserifový pre jeho dobrú čitateľnosť. Pre text, ktorý by mal byť dôstojnejší (napr. bankové 

správy, seriózny politický komentár a pod.) je vhodný serifový druh písma. Na tlačoviny 

osobnejšieho, prípadne spoločenského charakteru (svadobné oznámenie, pozvánka na ples, 
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pozvánka na event a pod.) sa s obľubou využíva písané (kaligrafické) písmo. Pre špeciálne 

príležitosti, keď chceme písmom zdôrazniť špecifický obsah textu sa používajú netradičné 

písma. Napríklad na obálku knihy o stredoveku môžeme použiť lomené gotické písmo, pri 

rozprávkach môžeme ako iniciály využiť ozdobné písma, ktoré skôr radíme medzi úpadkové. 

Skúsený grafik dokáže pracovať v špecifických prípadoch aj s úpadkovými druhmi písma, ale 

musí k tomu pristupovať veľmi citlivo a s veľkou dávkou grafického cítenia. 

    V časoch pred používaním počítačov mal každý grafik svoj vzorkovník písiem. Tak si 

vedel porovnať aký typ (font) písma má použiť a či ten typ písma, ktorý má k dispozícii 

tlačiareň, je rovnaký ako navrhol grafik.     

 

 

Obr. 4, 5 - Vzorkovník písma a písmo, využité v reklame 

 

 

Na obr. 4 je ukážka vzorkovníka písma, podľa ktorého si grafik vedel porovnať svoj font 

s tým, ktorý mu ponúkla tlačiareň. V súčasnosti počítač automaticky ponúkne náhradu, keď 

medzi nainštalovanými fontami nie je ten „náš“. Problém nastáva v prípade, že si zvykneme 

na nejaký typ písma a daný počítač tento font neposkytuje. Viacerí dodávatelia fontov si preto 

vytvorili vlastné fonty, veľmi príbuzné žiadanému fontu, s malými úpravami v kresbe písme. 
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Napríklad veľmi obľúbený font Times alebo Helvetica nesie u rôznych dodávateľov iný 

názov, ale sú si navzájom veľmi podobné.   

 

Obr. 6 - Porovnávacia tabuľka názvov písiem u rôznych dodávateľov
47

 

 

 

 

     Na obr. 6 vidíme porovnávaciu tabuľku originálnych názvov typov písiem a rôzne varianty 

u iných tvorcov a dodávateľov písma. Náhrada originálneho typu náhradným, i keď na prvý 

pohľad identickým, môže so sebou niesť niektoré riziká. Vzhľadom na to, že z hľadiska 

autorského práva, nemôže jedna firma prevziať od druhej font napr. Times Roman 
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a jednoducho ho premenovať a predávať pod novým menom, je nútená urobiť v jeho kresbe 

takmer nebadateľné zmeny. Tieto zmeny užívateľ na prvý pohľad ani nepostrehne, ale pri 

sadzbe obsiahlejšieho textu môže dochádzať k viditeľným odchýlkam.   

 

                  Obr. 7 -  Porovnanie sadzby v rôznych fontoch písma
48

 

 

 

    Na obr. 7  je ukážka sadzby fontom Times Roma a Helvetica. Tieto fonty dodávajú rôzne 

dodávateľské firmy pod rôznymi názvami. Font Times Roman predáva firma DTC 

Corporation pod názvom News Serif a firma URW pod názvom Nimbus Roman.  

    Už na prvý pohľad je jasné, že fonty sú si veľmi príbuzné, takmer identické, ale zafarbenie 

(tmavosť) sadzby je rozdielna a takisto pri dodržaní počtu znakov aj rozsah sadzby. Je to dané 
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spomínanými malými zmenami v kresbe písma
49

. Takéto podobnosti a súčasné drobné 

rozdielnosti sa vyskytujú pri mnohých ďalších fontoch.  

 

Rodina písma 

Občas potrebujeme v texte nejaké slovo, vetu či odsek zvýrazniť. Prípadne nadpis napísať 

výraznejším písmom a podobne. Preto má mnoho fontov okrem základnej verzie ešte ďalšie 

kresbové varianty. Tomuto súboru písiem rovnakej kresbe ale v rôznych variantoch hovoríme 

rodina písma. Rôznym kresbovým variantom hovoríme rezy písma. Musíme si uvedomiť, že 

nie všetky typy (fonty) majú rovnako „bohatú“ rodinu. Niektoré písma sú dokonca vytvorené 

iba v jednom reze. Takéto fonty sa nehodia na vytvorenie komplexného textu v rôznych 

tlačovinách či propagačných materiáloch. Preto sa snažíme vybrať ako firemný (korporátny) 

font písmo s bohatou rodinou rezov. Používanie na zalomenie textu rezy písma z jednej 

rodiny zaručuje jednotný vzhľad textu. Teraz si vymenujeme jednotlivé rezy v rodine písma. 

Ako sme už spomenuli, nie každá rodina obsahuje všetky nasledujúce rezy: 

regular – používa sa na sadzbu tlačovín  – stojaté, normálne;  

kurzíva – vyznačovací rez písma, používa sa k vyznačeniu dôležitých slov, viet či celých 

častí textu;   

polotučné - vyznačovací rez písma, používa sa k vyznačeniu dôležitých slov, viet či celých 

 častí textu; 

tučné - vyznačovací rez písma, používa sa k vyznačeniu dôležitých slov, viet či celých častí 

 textu;   

veľmi tučné - vyznačovací rez písma, používa sa k vyznačeniu dôležitých slov, viet či  

celých častí textu;  

polotučná kurzíva - vyznačovací rez písma, používa sa k vyznačeniu dôležitých slov, viet či  

celých častí textu;   

tučná kurzíva - vyznačovací rez písma, používa sa k vyznačeniu dôležitých slov, viet či  

celých častí textu;   

kapitálky - vyznačovací rez písma, používa sa k vyznačeniu dôležitých slov, viet či celých  

častí textu;   

roztiahnuté písmo – je natiahnuté vo vertikálnom smere (extendet), môže byť aj v kurzíve; 

komprimované písmo – jestlačené vo vertikálnom smere (komprimet), môže byť aj  

v kurzíve; 
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    Kurzíva je špeciálny vyznačovací rez s miernym sklonom, je odvodený zo základného 

písma, ale s odlišnou kresbou, špeciálne vytvorenou písmarom. Je veľmi vhodná ako 

vyznačovací rez, ale neodporúča sa na dlhšiu sadzbu, lebo je horšie čitateľná. Prvú tlačovú 

kurzívu vytvoril taliansky tlačiar Aldus Matius v 15. storočí.
50

 Niektorí grafici si „vyrábajú“ 

nepravú kurzívu elektronickým naklonením v grafickom programe. Neodporúča sa to, 

deformuje sa tým tvar písma. Keď už grafik chce použiť toto elektronické naklonenie písma, 

odporúča sa nenakláňať základné písmo o viac ako 12 stupňov.  

          Na  obr. 7  vidíme v prvom riadku pravú kurzívu, pod tým nepravú kurzívu a v treťom 

riadku neprimerane naklonenú nepravú kurzívu.  

 

Obr. 8 - Pravá a nepravá kurzíva 

 

 

 

Obr. 9 -  Písma ZapfChancery a Park Avenue 
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    Na obr. 9 vidíme dva fonty, ktoré majú vo svojej rodine iba jeden rez a to základný – 

regular. Tieto písma patria k písaným (kaligrafickým) písmam a naozaj sa hodia iba k sadzbe 

špecifických textov. Nehodia sa k sadzbe rozsiahlych prác. 

 

Obr. 10 - Rodina písma University 

 

 

Písmo na obr. 10 font University, má v rodine dva rezy, základné písmo a kurzívu. Znovu je 

to písmo s „chudobnou“ rodinou. Je to serifové písmo, pomerne ozdobné a taktiež sa hodí na 

špecifickú sadzbu. 

Obr. 11 - Rodina písma New Serif 

 

 

 

Na obr. 11je rodina písma New Serif, ktorý je klonom písma Times.  Toto písmo má 

štandardnú rodinu a to základné písmo, kurzívu, polotučné a polotučnú kurzívu. Ako sme 

spomínali, je to štandardná rodina a stačí na komplexnú sadzbu. Toto písmo, tak ako aj písmo 

Times, pomerne obľúbené, vyžaruje solídnosť a tak je používané aj na sadzbu, ktorú touto 

solídnosťou chceme vyjadriť. Napr. finančníctvo, seriózne spravodajstvo, výročné správy 

a pod. 

Obr. 12 - Rodina písma ITC Clearface 
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    Rodina písma na obr. 12 má 6 rezov, jeden základný a päť vyznačovacích. Táto rodina je 

takisto vhodná ako firemné alebo korporátne písmo. Oproti písmu typu Times je však 

ozdobnejšia a vhodná skôr pre napr. vydavateľstvo, výrobcu hračiek a pod.  

    Veľmi bohatú rodinu písma má veľmi obľúbený font Helvetica. Na obr.13 vidíme, že 

Helvetica obsahuje až 16 rezov písma. S takýmto fontom sa dajú skutočne obsiahnuť všetky 

typy textov pre firemný design. Dajú sa v ňom písať obsiahle texty, dá sa použiť pri 

plagátoch, bilboardoch, brožúrach a pod.  

 

 

Obr. 13 - Rodina písma Helvetica 
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    Ďalším charakteristickým znakom typu písma je jeho duktus  Duktus je pomer hrúbky 

písmového ťahu voči jeho výške. Nazýva sa aj „váha“ písma. Duktus prispieva k čitateľnosti 
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písma a zafarbeniu celého textu
51

. Aj podľa tohto parametra si vyberáme typ písma pri 

zalamovaní textu. Charakter produktu vieme vyjadriť aj pomocou duktu písma. Keď 

napríklad inzerujeme ťažkú stavebnú techniku je určite vhodnejšie vybrať typ písma so 

silnejším duktom ako pri propagácii bižutérie, kde volíme slabší duktus.  

    Niektoré fonty písma ešte obsahujú špeciálne vytvorenú kresbu písma – kapitálky. Kapitálky 

sa definujú ako verzálky kreslené na strednú výšku písma t.j. mínusky. Kapitálky patria medzi 

vyznačovacie rezy písma. Keďže kapitálky sa vyskytujú iba v nemnohých fontoch, grafici si 

pomáhajú tým, že vytvoria tzv. nepravé kapitály, čo znamená, že verzálky zmenšia na strednú 

výšku písma. Nesie to však riziko, že takto vytvorené kapitálky budú mať zmenšený duktus 

a táto časť textu sa bude v texte“ prepadávať“
52

 

 

Obr. 14 - Ukážka pravých a nepravých kapitálok 

 

 

Na obr. 14 vidíme ukážku sadzby pravých a nepravých kapitálok. Z obrázku jem zrejmé, ako 

zmenšenie verzálok nepriaznivo vplýva na duktus písma. Názov kapitálok je odvodený od 

rímskych veľkých písmen „Capitalis Qudrata“
53

. Vyznačovací rez „kapitálky“ je vhodný na 

slávnostné texty, pozvánky, do slávnostných publikácii a pod. 

    Ako sme už spomínali niektoré fonty s bohatou rodinou obsahujú veľké množstvo rezov, 

medzi nimi aj rozšírené -  „ extended“ a zúžené, - „condensed“.  

 

    Tieto rezy nezaraďujeme medzi vyznačovacie rezy. Ich odlíšenie od bežného písma nie je až 

také zreteľné ako pri ostatných vyznačovacích rezoch. Aj v tomto prípade si grafici pomáhajú 
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elektronickým naťahovaním alebo zúžením normálneho (regular) písma. V bežnej praxi sa 

takáto úprava neodporúča. 

 

Obr. 15 - Písmo normálne, zúžené a rozšírené 

 

 

    Na obr. 15 sú príklady zúženého, a rozšíreného písma, ktoré sú súčasťou rodiny písma a sú 

vytvorené písmarom s ohľadom na dodržanie kresby normálneho písma a jeho duktu. Na obr. 

16 a 17 sú ukážky elektronicky rozšíreného alebo zúženého písma.  

    Šedé písmeno je originálne rozšírené (zúžené) písmo a čierne písmo je elektronicky 

rozšírené (zúžené) písmeno tej istej rodiny. Vidíme, ako sa pri elektronicky upravovanom 

písme deformuje jeho tvar a duktus.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 - Ukážka elektronicky rozšíreného písmena, font Eurostyle 
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Obr. 17 - Ukážka elektronicky zúženého písmena, font Garamond 
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Analýza tlačovín 

 

V tejto kapitole sa pozrieme na niekoľko tlačovín a analyzujeme ich typografiu. Prvý leták je 

propagačný materiál reťazca Tesco. Ide o jarnú edíciu s potrebami pre záhradkárov.  

 

Obr. 18 -  Propagačný materiál Tesco 

 

 

Propagačný materiál Tesco má názov „Vytvorte si svoj záhradný raj“. V pravom rohu hore je 

logo Tesco so sloganom „Radosť z dobrých vecí“. V spodnej časti prednej strany je ponuka 
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vybraných štyroch produktov. Logo Tesco má svoj vlastný font, druhý font je použitý pre 

slogan. Je podobný fontu Futura. Názov letáku ja vysádzaný tretím fontom, bezserifovým, 

zaobleným a trošku pripomínajúcom scriptové fonty. Popis produktov je vysádzaný hladkým, 

dobre čitateľným fontom pripomínajúcim Helveticu. Na jednej strane sú použité štyri fonty. 

Na prvý pohľad sa to zdá typograficky rozbité, ale keď si uvedomíme, že dva fonty sú v logu 

Tesco so sloganom, tak potom jedine nadpis je odlišný. Ku grafickej úprave strany sa teraz 

vyjadrovať nebudeme. Z typografického hľadiska teda napriek použitým viacerým fontom je 

to prijateľné. Vzhľadom na to, že vo vnútri propagačného materiálu pracoval grafik s jedným 

fontom, dá sa považovať celý prospekt za typograficky jednotný. Problém je iba vo vnútri 

prospektu, kde v spodnej päte je umiestnený text o trvaní akcie. Tento text je vysádzaný do 

pozadia, na ktorom je pomerne nečitateľný, vidieť to na obr. 19. 

 

Obr. 19 - Vnútorná strana prospektu Tesco 

 

 

                                Ďalší reťazec vydal letáčik na podporu predaja slovenských mliečnych výrobkov. Na prvej 

strane je logo BILLA sa sloganom „Presne podľa mojej chuti“. Logo je vysádzané hladkým 

bezpätkovým písmom. Vľavo hore je názov akcie „PODPORUJEME KVALITNÉ MLIEČNE 

VÝROBKY“, pod tým je štylizovaná slovenská zástava v tvare stuhy a pod ňou dokončenie 

vety „OD SLOVENSKÝCH VÝROBCOV. Tieto dve vety sú vysádzané rôznymi fontmi – 
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horná veta v červenej farbe hladkým bezpätkovým písmom so silnejším duktom 

a komprimovaným (zúženým), spodná veta čiernou farbou pätkovým písmom slabšieho duktu 

takisto v komprimovanej forme. Popisy výrobkov sú vysádzané ďalším fontom, nie veľmi 

štandardným, bezpätkovým a dobre čitateľným. Predná strana použitím rôznych fontov 

pôsobí rozbito, hlavne v časti, kde sa hovorí o podpore slovenských výrobcov. Výsledok 

vidíme na obr. 20.                              

 

Obr. 20 -  Letáčik BILLA 

 

 

    Posledným sledovaným tlačovým výstupom je magazín Spolu, ktorý vydáva OC Polus 

v Bratislave. Už na obálke vidíme veľkú hru grafika, ktorý na obálku umiestnil viacero fontov 

(resp. ich rezov). Na obr. 21 vidíme ako vyzerá obálka magazínu.   
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Názov časopisu je vysádzaný hladkým bezpätkovým písmom silného duktu. Korešponduje 

s logom OC Polus. V ľavej časti sú nadpisy vybraných článkov. 

 

Obr. 21 - Obálka magazínu Spolu 1/2016 

 

 

Prvý je „Vôňa s príbehom“ vysádzaný moderným mierne nakloneným písmom, časť nadpisu 

je vysádzaný rezom so slabým duktom, druhá časť nadpisu je v inom stupni písma a silným 

duktom. Nadpis „ Dokonalá šálka kávy“ je rovnakým fontom ako predchádzajúci nadpis, 

v menšom stupni písma. Tretí nadpis je vysádzaný iným fontom, komprimovaným. Štvrtý 
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nadpis „Všetko, čo robím sa snažím robiť s humorom“ je rovnaký font ako prvé dva nadpisy, 

so silným duktom a meno hlavného hosťa redakcie, moderátora Richarda Vrableca je 

vysádzaný do šikmej základne a úplne iným fontom, trochu pripomínajúcom skriptové písmo. 

Obálka takto vyzerá typograficky pomerne rozbitá. Takisto je to vo vnútri magazínu. Niektoré 

nadpisy sú vysádzané rovnakým fontom ako na obálke, niektoré iným. Takto aj vnútro vyzerá 

rozsypané a nesúrodé, viď obr. 22, 23 a 24. 

 

Obr. 22 - Nadpis z magazínu Spolu, str. 4. 

 

 

Obr. 23 - Nadpis z magazínu Spolu, str. 10. 
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Obr. 24 - Nadpis z magazínu Spolu, str. 12. 

 

 

 

Záver 

 

    V tejto štúdii sme si rozobrali rôzne typy a druhy písmo. Písmo je veľmi dôležitým 

atribútom vo vizuáloch marketingovej komunikácie. Už pri prvom pohľade na text, bez toho 

aby sme sa oboznámili s obsahom, vyvoláva písmo nejaké emócie a informácie o obsahu. 

Preto je dôležitý správny výber typu písma (fontu), aby korešpondoval s obsahom. Zlý výber 

písma dokonca môže čitateľa odradiť od čítania, čo je v marketingovej komunikácii absolútne 

nežiaduce.  

    Samozrejme aj experimentovanie a nepridržiavanie sa typografických pravidiel môže 

priniesť zaujímavé výsledky. Ale najprv by mal grafik pravidlá poznať a potom ich môže aj 

porušiť. Bez tohto poznania môžu experimenty priniesť dosť nepekné výsledky. Typograf by 

mal mať napozerané pekné grafické spracovania, aby získal „do oka“ grafickú vyváženosť. 

Hlavne v dnešnej dobe, keď je k dispozícii vyspelá výpočtová technika a internet, má grafik 

k dispozícii veľké množstvo typov písma, čo ho často zvádza k ich nadužívaniu.   

    Typografia je z veľkej časti empirická veda. Preto grafik by mal mať cit pre krásu 

a proporčnosť celého typografického celku.  
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Značka a archetyp 

Tvorba osobnosti značky na základe archetypálneho významu  

 

Brand and archetype 

Creating brand personality based on the archetypal significance  

 

PhDr. Milan Banyár, PhD. 

 

Abstrakt: Značky sa pomocou emócií a príbehov snažia pôsobiť na podvedomie, hlboko 

uložené vrstvy osobnosti človeka, na čom je založená teória archetypov značiek, ktorej 

analýze sa autor podrobnejšie venuje v obsahu tohto príspevku. Cieľom príspevku je bližšie 

definovať proces tvorby archetypov značiek vychádzajúci z teórie archetypov a kolektívneho 

nevedomia, pomocou ktorého dochádza k budovaniu osobnosti značky. Autor sa v príspevku 

venuje nielen teoretickému vymedzeniu základných kategórií archetypov značiek, ale aj ich  

následnými možnosťami funkčného využitia v marketingovej praxi.  

 

Kľúčové slová:  značka, archetyp, teória archetypov, systém mýtotvorby, archetypy značiek 

 

Abstract: Author’s article describes how brands using emotions and stories try to affect a 

subconscious of consumers – the deep layers of personality. The aim of the article is to define 

the process of creating brand archetypes based on the theory of archetypes and the collective 

unconscious. This process participates in creating a brand personality. The article categorizes 

basic brand archetypes in theoretical way and suggests subsequent possibilities of use in 

marketing practice.   

  

Keywords: brand, archetype, theory of archetypes, the system mythmaking, brands 

archetypes 
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Úvod 

 

    Osobnosť značky patrí ku kľúčovým aspektom, na základe ktorého si spotrebitelia 

vytvárajú nielen obraz o značke, ale aj vzťah k nej, preto sa v oblasti marketingového 

výskumu stala analýza osobnosti značky dôležitým nástrojom, pomocou ktorého je možné 

pochopiť, aký vplyv má osobnosť značky napr. na nákupné správanie, či výber konkrétnej 

značky. Podľa Matthewa Healeyho: „Každá značka může být do určité míry 

antropomorfizována. To neznamená, že by každá značka potřebovala malého maskota s 

velkýma očima a legračním jménem. V srdci každé značky je však řada vlastností podobných 

lidské povaze, takže zákazníci si k ní mohou vytvořit vztah, jako by byla jejich skutečným 

společníkem. V líčení spokojených zákazníků se při popisu jejich oblíbené značky často 

objevují výrazy jako „poctivý", „inspirující", „sympatický", „přesvědčivý", „zábavný", 

„inteligentní" či „nápomocný". Máme sklon vidět lidské atributy, tedy povahu, osobnost, ve 

věcech, k nimž chceme mít vztah. Způsob prezentace značky, grafika i výraz, musí být 

důsledně konzistentní ve všech oblastech, aby si zákazníci uvědomili její charakter“ 

(HEALEY, M., 2008, s. 82). To znamená, že spotrebiteľ si vytvára vzťah k značke na základe 

jej osobnosti. Osobnosť značky sa vytvára pomocou vizuálnych prvkov, dizajnu, sortimentu 

produktov a ponúkaných služieb, štýlu komunikácie atď. - spotrebiteľ si ju asociuje -  dokáže 

si ju predstaviť ako reálnu osobu, ktorá má určité povahové črty, typické vlastnosti či 

charakter, ktoré oslovujú konkrétnu cieľovú skupinu. Osobnosť značky nie je iba odrazom 

typických ľudských vlastností, ktoré si môžeme všimnúť na správaní sa ľudí v našom okolí, 

ale v mnohých prípadoch je vybudovaná na hlbšom archetypálnom podloží. 

 

 

Teória archetypov a kolektívneho nevedomia 

 

    Teórií archetypov a kolektívneho nevedomia sa venoval švajčiarsky psychiater Carl Gustav 

Jung. Pre Junga predstavujú archetypy dedičné štruktúry ľudského nevedomia, ktoré 

dostávajú podobu až v priebehu života jednotlivca na základe jeho individuálnych poznatkov 

a skúseností. Archetypy sú odrazom našich snov a fantázií, stávajú sa súčasťou 

mytologických, náboženských a filozofických systémov, vidíme ich v rozprávkach rôznych 
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kultúr, rituáloch, symboloch, ale aj v umení v podobe konkrétnych postáv, či všeobecne 

známych, opakujúcich sa príbehoch.
54

  

    V nasledujúcej tabuľke (Tab. 1) sú uvedené základné Jungove archetypy a ich všeobecný 

psychologický význam, či socio-kultúrny kontext. 

Tab. 1 - Jungove archetypy a ich význam 

ZÁKLADNÉ ARCHETYPY 

Anima 
Zosobnenie ženy v mužskom nevedomí; u mužov sa prejavuje ako sklon 

k precitlivenosti, náladovosti, súcitu („zženštilosť“). V mýtoch, legendách a snoch 

sa premieta ako Eva, Pallas Athéna, uväznená princezná, ale aj ako záhadná 

čarodejnica, ježibaba či vypočítava žena, ktorá poblúzni a odmietne mužov atď. 

Matka 
Veľká matka (Magna Mater), ďalší ženský archetyp, ktorý spája princíp plodnosti a 

deštruktívnych síl. Objavuje sa v archaických rituáloch v mladšej dobe kamennej 

(matriarchát) ako bohyňa plodnosti. Plodnosť a sila sú spojené v náboženstvách a v 

rituáloch s predstavou regenerácie, vzkriesenia a pod. Súčasťou archetypu matky je 

aj výchova, starostlivosť, príchylnosť, svet emócií a pod. 

Animus 
Zosobňuje mužský princíp v nevedomí ženy. V ženách sa prejavuje agresivitou, 

neústupnosťou, túžbou po moci („mužatky“). Rovnako ako anima, ktorej je 

protikladom, má dve protichodné stránky. Objavuje sa ako ideál mužskej 

prirodzenosti v podobe rozprávkového princa, hrdinu prekonávajúceho sily zla, na 

druhej strane však aj ako pustošiteľ ženských sŕdc (žena je pre neho len sexuálny 

objekt). 

Otec 
Pán nad pozemským svetom a nad hmotou. V kladnej podobe sa objavuje ako 

ochranca, múdry kráľ v rozprávkach, spravodlivý sudca a pod., v zápornej ako 

neľútostný tyran, ktorý terorizuje svoje okolie, pojedá vlastné deti a pod. 

Senex 
Archetyp Múdreho starca zosobňuje duchaplnosť a pokojnú životnú múdrosť. V 

najrôznejších kultúrach vystupuje ako veľký učiteľ, mudrc, sudca a pod., v 

náboženstvách ako najvyšší (alebo jediný) mužský boh. 

Persona  
Archetyp persony súvisí so spoločenskou adaptáciou jednotlivca na kultúru, ktorej 

je príslušníkom. Sociálne a kultúrne prostredia sú veľmi rôzne, každému z nich 

zodpovedá iná persona a každý človek to musí rešpektovať, t.j. hľadať rovnováhu 

medzi týmto archetypom a svojou vlastnou individualitou. 
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 Bližšie pozri ČERNÝ, J., HOLEŠ, J. Sémiotika. Praha : Portál, 2004. s. 232, 233. ISBN 80-7178-832-5. 
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Tieň 
Predstavuje ničivú energiu, potláčanie, temné animálne zložky ľudskej osobnosti, 

sebectvo, potrebu nájsť obetného baránka. Mnohé kultúry prenášajú tento archetyp 

na mytologickou bytosť (Satan, Antikrist, čarodejnica), alebo na konkrétnu osobu, 

ktorá uzavrie zmluvu s diablom (Faust, Dr. Jekyll), príp. na celé spoločenstvo 

(antisemitizmus). Tieňu sú pripisované všetky krutosti. V snahe čeliť mu vznikali 

rituály „očistenia“ od zla prostredníctvom zvieracích i ľudských obetí. 

Rarach 
Aj tento archetyp je spojený s energiou skôr deštruktívnou. Predstavuje odmietanie, 

vzdor, spochybňovanie, zosmiešňovanie, zmar. Ničí našu sebadôveru a naše sny, 

vysmieva sa nám, prorokuje katastrofu. Istý klad je možné vidieť v tom, že nás 

môže vyviesť zo samoľúbeho uspokojenia a prinútiť k činnosti, prehodnoteniu 

cieľov.  

 

Spracované podľa: ČERNÝ, J., HOLEŠ, J., 2004, s. 233 

       

    V oblasti marketingovej komunikácie dochádza k spájaniu archetypov s propagáciou 

značky či produktu oveľa rafinovanejším spôsobom. Archetypy sú  nenápadne ukryté v 

značke, za každú cenu na seba nepútajú pozornosť, no napriek tomu sú jej súčasťou. Môžeme 

si ich všimnúť v projekcii symbolov, obrazov a príbehov, pomocou ktorých značka 

komunikuje so svojimi spotrebiteľmi a zároveň ich tak podnecuje k akcii – najčastejšie kúpe 

produktu, pričom si zákazník skutočné motívy svojho konania ani nemusí uvedomovať, 

pretože archetypy „útočia“ na jeho podvedomie a pudovú stránku. „Z tohto hľadiska je 

konzum produktu zameraný na uspokojenie potreby vychádzajúcej z hĺbky, a to pomocou 

psychologických procesov utvárajúcich most medzi archetypom a spotrebou. Napríklad 

reklama na vodu po holení stimuluje archetyp mužnosti. V spotrebiteľovi vznikne spojenie 

s týmto archetypom a vedomie vlastnej menejcennosti v porovnaní s týmto ideálom mužnosti 

vyvolá v ňom správanie sa, ktoré sa tento pocit usiluje kompenzovať, čiže kúpi si výrobok. 

Vlastnením predmetov si človek privlastňuje aj symbol, ktorý mu dodáva istotu. Kompenzácia 

sama osebe je procesom zdravým, ak orientuje človeka na ciele, ktoré sú pre neho 

dosiahnuteľné a vhodné a umožňujú mu priblížiť sa k ideálu. Reklamná kompenzácia však 

presúva problém, ktorého riešenie spočíva v oblasti voľby, životného plánu, do roviny 

konzumu. A takto sa riešenie iba odďaľuje“ (BAGGIO, A., M., 1996, s. 15). 
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Značka a systém mýtotvorby 

 

    Značky sa prostredníctvom archetypov zároveň stávajú tvorcami novodobých, moderných 

mýtov – podieľajú sa na vytváraní mytológie našej kultúry.  

    Mýty sú príbehy dávnych civilizácií vyjadrujúce sa k udalostiam, ktoré si človek nevedel 

racionálne vysvetliť, ako napr. vznik sveta, pôvod človeka, striedanie ročných období, 

striedanie dňa a noci atď. Ľudia najčastejšie pripisovali nevysvetliteľné javy bohom alebo 

iným nadprirodzeným bytostiam. Ústnym podaním sa mnohé mýty a mytologické príbehy 

uchovali až do dnešných čias. Napriek tomu, že v súčasnosti človek dokáže pochopiť, 

 racionálne vysvetliť mnohé spomenuté javy, mýty a báje sú svedectvom dávnych čias a 

v našej kultúre sú neustále prítomné v podobe symbolov, ktoré používame. Antickí bohovia 

a hrdinovia sa neustále objavujú nielen v literárnych, či filmových spracovaniach, 

divadelných hrách, výtvarnom umení a pod., ale zároveň sa stali aj bežnou súčasťou 

marketingovej komunikácie. Mená bohov, alebo ich atribúty sa stávajú logami firiem, 

nachádzame ich v reklame, kde reprezentujú, zastupujú značku, produkt či službu. „Súčasná 

reklama sa vnucuje tým, že využíva silu pôvodných mýtov tvoriacich základ jednotlivých 

civilizácií. A tak ako náboženské slávnosti aktualizujú mýtus, alebo ako starý príbeh naďalej 

dáva zmysel každodennému životu, aj reklama sa stáva mýtom, živým opakovaním 

existenčných tajomstiev, ktoré nám zanechali naši predkovia“ (BAGGIO, A., M., 1996, s. 

14).   

    Naša kultúra sa však neviaže len k starovekým mýtom, ale sama si zároveň vytvára 

novodobé, moderné mýty. O tom nás presviedčajú teórie francúzskeho literáta, filozofa 

a semiotika R. Barthesa, ktorý sa zaoberal nielen lingvistickým znakom, ale hlavne vzťahom 

medzi kultúrou a mytológiou súčasnej doby.
55

 Podľa Barthesa je mýtus: „specifickým 

systémem v tom ohledu, že je budován na základě sémiologického řetězce, který existuje před 

ním: je sekundárním sémiologickým systémem. Co je v primárním systému znakem (tj. 

celkem sdružujícím koncept a obraz), se v sekundárním systému stává prostým označujícím. 

Zde je třeba připomenout, že jakkoli se různé materie mytické promluvy (jazyk ve vlastním 

slova smyslu, fotografie, obraz, plakát, rituál, předmět atd.) mohou na počátku lišit, jakmile 

jsou uchopeny ze strany mýtu, dospívají všechny k čisté funkci označujícího: mýtus v nich 

vidí jen jednu a tutéž surovinu; jejich jednota spočívá v tom, že jsou všechny redukovány na 

prostý statut řeči. Ať se jedná o literární nebo obrazovou grafickou expresi, mýtus v ní chce 
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nahlížet jen určitý souhrn znaků, globální znak, výsledný člen primárního sémiologického 

řetězce. A právě tento poslední člen se stane prvním či dílčím členem rozšířeného systému, 

který buduje. Vše vypadá tak, jako by mýtus o stupínek posouval formální systém primárních 

signifikací“ (BARTHES, R., 2004, s. 112, 113).  

 

Schéma 1 -  Tvorba mýtu podľa Rolanda Barthesa  

 

 

 

 

                    

  

 

  Zdroj: BARTHES, R., 2004, s. 113 

 

    Podľa Barthesovej schémy vidíme, že vychádzal zo Saussurovho
56

 rozdelenia jazykového 

znaku pozostávajúceho z označujúceho (signifiant) – akustický obraz, vonkajšia forma znaku 

a označovaného (signifié) – mentálny obraz znaku, ktorý asociujeme s objektom a odráža 

našu individuálnu skúsenosť s realitou. Barthes však Saussurovskú koncepciu posúva ďalej. 

Vznik mýtov vysvetľuje tak, že sa znak (3. znak) na druhom významovom stupni znovu stáva 

označujúcim (I. OZNAČUJÚCE) a v spojení s novým označovaným (II. OZNAČOVANÉ) 

vzniká ďalší znak (III. ZNAK) – mýtus. Mýtus teda rozširuje význam pôvodného znaku 

o ďalší mentálny obraz znaku na konotatívnej úrovni, aby vo vzťahu k objektu, javu, ktorý 

označuje do značnej miery ovplyvnil celý hodnotový systém a hierarchiu kultúry. Ak sa na 

tento semiotický systém tvorby znakov pozeráme očami Barthesa, tak sa mýtom v našej 

kultúre môže stať čokoľvek. Naša kultúra a spoločnosť preto prisudzuje mýtické vlastnosti aj 

značkám či propagovaným produktom, službám a vo všeobecnosti aj známym, populárnym 

osobnostiam (tváram značiek). „V oblasti kultúry môžeme nájsť sféru hraničných prípadov 

používania indexov, t. j. znakov, kde je vzťah medzi označovaným a označujúcim kauzálny. 

Tieto tzv. konvenčné indexy vytvárajú konvenčnú sociálnu mytológiu kultúry. Znamená to, že 
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 Ferdinad de Saussure – švajčiarsky lingvista a semiotik, ktorý ovplyvnil lingvistické a filozofické myslenie 
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niektoré predmety (ide predovšetkým o predmety, ktoré označujeme ako symboly 

spoločenského postavenia), disponujú širším významom, ako je ich indexová, t.j. prirodzená 

povaha… Na ilustráciu spomeňme ďalšie symboly mytológie kultúry: Chanel 5 – symbol 

prvotriedneho vkusu a elegancie, Ferrari – symbol rýchlosti a dokonalej techniky, Harley 

Davidson – symbol slobody, Tissot – symbol presnosti. V komunikačnom modeli reklamy sa 

môžu na rovnakom princípe stať symbolmi aj významné osobnosti, pracujúce najmä v oblasti 

showbiznisu (populárnej hudby, filmu, zábavného priemyslu): Sharon Stone – sexsymbol 

deväťdesiatych rokov, Arnold Schwarzenegger – symbol telesnej sily a pod. Reklama vytvára 

novú mytológiu, nový svet - to, čo súčasné postmoderné alebo postštrukturalistické koncepty 

nazývajú simulakrom…“ (ZLATOŠ, 1997, s. 277).  Táto skutočnosť dokazuje, že pojem 

mýtus neoznačuje iba staroveké symbolické príbehy (aj keď v inej významovej rovine), ale že 

je stále prítomný v našej kultúre. Moderný mýtus vo vzťahu k marketingovej komunikácií 

a v procese tvorby osobnosti značky dokáže v mnohých smeroch ovplyvniť naše myslenie, 

rozhodovanie, ale aj správanie. Značka je tak schopná vzbudiť vo vedomí  spotrebiteľov 

pocit, že propagovaný produkt má okrem svojho praktického a funkčného využitia aj oveľa 

širší mytologický význam, ktorý mu pripisuje naša kultúra.    

 

Teória archetypov a jej význam v procese budovania osobnosti značky 

 

    Teória archetypov sa uplatnila v mnohých vedných odboroch a vedeckých disciplínach, 

najmä v oblasti kultúrnej antropológie, psychológie, estetiky, literárnej vedy, či dejín umenia. 

Teória archetypov ovplyvnila aj marketingovú komunikáciu, marketingový výskum, branding 

a strategické riadenie značky. Výskum archetypov sa v súčasnosti efektívne využíva pri 

analýze značky a slúži aj na lepšie pochopenie vzťahov medzi osobnosťou značky 

a psychikou spotrebiteľov. Dôkazom sú teoretické východiská autoriek Markovej a 

Pearsonovej  venované analýze archetypov značiek. Vo svojej publikácii
57

 popisujú 

komplexný systém tvorby archetypov značiek, ktorý je založený na emocionálnych apeloch a 

na vplyve nášho podvedomia pri ich percepcii. Dvanásť archetypov značiek, ktoré definovali, 

odzrkadľuje jednotlivé vrstvy našej osobnosti a ich nadväznosť na základné ľudské túžby. 

Každý jeden z nich predstavuje špecifické osobnostné črty, charakteristické ľudské vlastnosti, 

ktoré recipient dokáže identifikovať na základe vlastnej skúsenosti, aj na základe našich 
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 Bližšie pozri MARK, M., PEARSON, C., S. Hrdina nebo psanec – jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly 

archetypů. Brno : BizBooks, 2012. 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
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hlboko zakorenených konvenčných modelov (vzorcov) správania sa, ktoré sú neustále 

prítomné v pôvodných mýtoch a príbehoch tvoriacich základ jednotlivých civilizácií. 

 

Schéma 2 -  Dvanásť základných archetypov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CÍR, J., 2008, [online] 

    Analogicky môžeme tieto archetypy vnímať aj v kontexte našej doby, keď stelesňujú určité 

vzory v podobe postáv (či už reálnych, alebo fiktívnych), príp. rôznych známych osobností, 

ktoré sa v našej kultúre stávajú univerzálne platnými symbolmi (hrdinstva, odvahy, múdrosti, 

krásy, obetavosti, nevinnosti atď.). „Značky – ať už Madonna nebo Nike – dnes zaplňují 

vakuum, kterou po sobě (na Západě) zanechalo náboženství a jiné autority. Značky jsou nové 

mýty, podle kterých žijeme; jsou to „nástroje“, které nám umožňují zaplnit prázdnotu, kterou 

cítíme (stále silněji) a naplňovat naše touhy a potřeby (kterých je stále víc)“ (CÍR, J., 2008, 

[online]).  

    Ako ilustratívny príklad môžeme k dvanástim základným archetypom priradiť konkrétnu 

postavu, ktorá daný archetyp stelesňuje, zosobňuje, príp. reprezentuje (viď. Schéma 3).  
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Schéma 3 - Dvanásť základných archetypov vo vzťahu k postavám, ktoré ich 

reprezentujú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa CÍR, J., 2008, [online] 

 

    Značky prostredníctvom archetypov fungujú na podobnom princípe. Rozširujú svoj 

pôvodný referenčný význam a stávajú sa symbolmi, ktoré reprezentujú naše potreby, hodnoty, 

túžby, želania a emócie. Sila archetypov značiek je založená na rozprávaní príbehov. 

Príbehov, ktorým rozumieme, ktoré dokážeme emocionálne precítiť a s ktorými sa na 

vedomej, či podvedomej úrovni stotožňujeme. Archetypy v kombinácií so značkou majú 

zásadnú výhodu v tom, že používajú variácie všeobecne platných modelov, rôznych šablón v 

podobe príbehov, ktoré spotrebiteľov dokážu osloviť univerzálne, no napriek tomu pôsobia 

osobne až intímne, pretože pracujú s emóciami, ktoré sú projekciou našich individuálnych 

životných skúseností. Špecifickou črtou väčšiny známych a úspešných značiek je, že svojou 

históriu, kultúrou, štýlom komunikácie či marketingovou stratégiou stelesňujú určitý 
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archetyp, s ktorým sa stotožňuje aj ich cieľová skupina. Na nasledujúcej schéme môžeme 

vidieť konkrétne príklady značiek, ktoré reprezentujú dvanásť základných archetypov. 

 

Schéma 4 - Dvanásť základných archetypov vo vzťahu k značkám, ktoré ich 

reprezentujú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa CÍR, J., 2008, [online] 

    V nasledujúcej tabuľke je uvedený stručný popis jednotlivých archetypov so zameraním na 

ich základné funkcie v živote človeka, doplnený o príklady značiek, ktoré svojimi 

vlastnosťami zodpovedajú konkrétnemu archetypu.  
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Tab. 2 - Archetypy značiek – ich význam a základná funkcia 

Archetyp Pomáha nám Pomáha nám zbaviť sa Príklad značky 

Vládca riadiť  chaosu, zraniteľnosti Microsoft 

Tvorca vytvárať niečo nové priemernosti Apple 

Neviniatko zachovávať, obnovovať 

vieru 

cynizmu  Coca Cola 

Objaviteľ/Hľadač zachovávať si nezávislosť konformity, stagnácie Starbucks 

Mudrc pochopiť svoj svet hlúposti a naivity CNN 

Kúzelník/Mág vytvárať premenu, 

transformovať sa 

neočakávaných, 

negatívnych dôsledkov 

MasterCard 

Hrdina chovať sa odvážne slabosti a strachu Nike 

Vyhnanec porušovať pravidlá ľpení na pravidlách Harley Davidson 

Klaun mať sa dobre, baviť sa nudy Pepsi 

Jeden z nás byť v pohode  prílišného dôrazu na 

status a hrania sa na 

niekoho iného 

Budweiser 

Milenec nachádzať a dávať lásku byť sám a nemilovaný Victoria´s Secret 

Opatrovateľ starať sa o druhých sebeckosti, nevďačnosti Johnson&Johnson 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MARK, M., PEARSON, C., S., 2012, s. 24 a CÍR, J., 2008, [online] 

 

Charakteristika jednotlivých archetypov značiek a analýza možností ich 

funkčného využitia v marketingovej praxi 

 

    Marková a Pearsonová dôsledne popísali jednotlivé archetypy a ich fungovanie v našej 

kultúre, najmä vo vzťahu k značkám, produktom, službám, firmám a organizáciám, aj vo 

vzťahu k cieľovej skupine spotrebiteľov. Na základe konkrétnych príkladov priblížili proces 

tvorby archetypov značiek a ich možnosti využitia v marketingovej praxi. Na ilustráciu preto 

dopĺňame stručné charakteristiky jednotlivých archetypov a naznačíme ich význam v procese 

budovania identity značky.
58
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 Jednotlivé charakteristiky archetypov spracované podľa: MARK, M., PEARSON, C., S. Hrdina nebo psanec – 

jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů. Brno : BizBooks, 2012. 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
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    Vládca – charakteristickou vlastnosťou tohto archetypu je vytvárať pravidlá, poriadok a 

dávať veci do systému. Je typický pre značky s vysokou mierou organizácie, ponúkajúce 

stabilitu,  spoľahlivosť a istotu. Značky, pre ktoré je charakteristický archetyp vládcu, radi 

prezentujú kvalitu svojich produktov a spoľahlivosť služieb. Ide o firmy, ktoré majú často 

dlhodobú históriu, prezentujú sa ako tradicionalisti s rozvinutou firemnou kultúrou a zvyčajne 

sú vo svojom segmente lídrami. Archetyp Vládca je vhodný pre: Luxusné výrobky alebo 

produkty, ktoré ľudom pomáhajú s organizovaním; služby ponúkajúce technickú pomoc či 

informácie (a ktoré upevňujú alebo zvyšujú moc); organizácie, ktoré plnia regulačnú, či 

ochrannú funkciu; značky, ktoré nie sú populistické a sú jasným vodcom v brandži; odvetvia, 

ktoré sú relatívne stabilné, ponúkajúce výrobky, ktoré sľubujú bezpečie, predvídateľnosť.  

 

    Tvorca – charakteristickou vlastnosťou tohto archetypu je vytvárať niečo nové, inovovať, 

zdokonaľovať a zlepšovať. Je typický pre značky túžiace po dokonalosti, ktoré sa neboja 

experimentovať, riskovať, narúšať ustálené konvencie, tradičné spôsoby myslenia, štandardné 

riešenia, či postupy, ignorujúc dogmatické pravidlá a kánony, v snahe neustále napredovať. 

Archetyp Tvorca je vhodný pre: výrobky podporujúce sebavyjadrenie, dávajúce zákazníkom 

možnosti a voľby; pokiaľ sa firma pohybuje v umeleckej brandži, v oblasti marketingu, 

v komunikácií a vzťahoch s verejnosťou, technologických inovácií a pod.; pokiaľ značka dáva 

svojim zákazníkom priestor, aby mohli prejaviť svoju kreativitu.   

 

    Neviniatko – charakteristickou vlastnosťou tohto archetypu je nevinnosť, láskavosť, viera 

v dobro, romantickosť a idealizmus. Je typický pre značky spojené s čistotou (či už tou 

fyzickou, ako napr. bioprodukty, kozmetika, alebo duchovnou, prezentujúcou také hodnoty, 

ako napr. priateľskosť, šťastie, radosť zo života) a nevinnosťou (značky sľubujúce návrat 

k jednoduchosti, nekomplikovanosti, optimizmu a pozitívnemu mysleniu). Archetyp 

Neviniatko je vhodný pre: značky, ktoré majú súvislosť s láskavosťou, morálkou, 

jednoduchosťou, nostalgiou či detstvom; produkty a služby ponúkajúce relatívne jednoduché 

riešenie na identifikovaný problém, alebo ktoré spĺňajú funkcie v oblasti čistoty, zdravia 

a cnosti; malé firmy, rodinné podniky a spoločnosti, ktoré majú jednoduché hodnoty, ktoré 

nekladú prílišný dôraz na inováciu, ale na lojalitu, uvoľnené a priateľské pracovné prostredie. 

 

    Objaviteľ/ Hľadač – charakteristickou vlastnosťou tohto archetypu je túžba po slobode, 

zážitkoch a dobrodružstve, ochota riskovať a experimentovať. Je typický pre značky, pre 

ktoré sú najpodstatnejšie hodnoty autentickosť a nezávislosť, aby tak mohli vyjadriť svoju 
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individualitou a jedinečnosť. Archetyp Objaviteľ/hľadač je vhodný pre: športové značky, 

outdoorové značky, značky cestovných kancelárií, príp. rôzne gastronomické značky spojené 

s cestovaním; produkty, ktoré dávajú spotrebiteľom pocit slobody, sú nekonformné, alebo 

určitým spôsobom priekopnícke; pokiaľ je výrobok drsný a robustný, alebo je vhodný 

na používanie v prírode, na cestách, či v nebezpečných lokalitách a nepriaznivých 

podmienkach; výrobok, ktorý pomáha spotrebiteľom vyjadriť ich individualitu (napr. móda, 

nábytok, automobily a pod.). 

 

    Mudrc – charakteristickou vlastnosťou tohto archetypu je inteligencia, racionalita, 

pragmatizmus a túžba nájsť pravdu. Je typický pre značky, ktoré sú založené na objektivite, 

používajú kritické a inovatívne myslenie. Archetyp Mudrc je vhodný pre: firmy, ktoré pracujú 

s informáciami a prinášajú poznanie, alebo firmy založené na dôveryhodnosti, spoľahlivosti, 

odbornosti, čestnosti a nezaujatosti; spoločnosti prinášajúce odborné rady, opierajúce sa o 

vedecké poznatky, diferencujúce produkt od konkurencie na základe jeho kvality, či 

výkonnosti a povzbudzujúce svojich klientov či zákazníkov k premýšľaniu. 

 

    Kúzelník/Mág – charakteristickou vlastnosťou tohto archetypu je uskutočňovanie 

a realizovanie premeny, snaha poznať základné princípy fungovania sveta a vesmíru. Je 

typický pre značky, ktoré svojim spotrebiteľom sľubujú fyzickú, alebo duchovnú premenu 

a ktoré hovoria o magických, čarovných momentoch spojených s používaním produktu. Môžu 

to byť napr. kozmetické prípravky, výživové doplnky, fitness štúdiá, móda a módne doplnky a 

pod., ktoré  sú založené na archetype večnej mladosti a krásy alebo produkty, či služby 

spojené s intenzívnym emocionálnym prežívaním, príp. sľubujúce duševnú transformáciu, 

regeneráciu, ako napr. kníhkupectvá, hotely, welness centrá, cestovné kancelárie, 

dopravcovia, kaviarne, reštaurácie, ale v niektorých prípadoch aj bežný spotrebný tovar (napr. 

minerálna voda, víno, šampanské, cukrovinky a pod.). Archetyp Kúzelník/Mág je vhodný pre: 

výrobky, služby prinášajúce premenu a implicitne sľubujúce premenu zákazníka; produkty, 

ktoré majú duchovnú, či psychologickú zložku, alebo nové, či veľmi moderné produkty; 

užívateľsky prívetivé technológie; firmy, spoločnosti, ktoré pomáhajú rozšíriť, príp. posilniť 

vedomie svojich zákazníkov.  

 

    Hrdina – charakteristickou vlastnosťou tohto archetypu je prekonávanie prekážok, odvaha 

a dosahovanie vysokých cieľov. Je typický pre značky, ktoré svojim spotrebiteľom pomáhajú 

prekonať slabosť, zdolať svoj strach a tak ich motivovať, rozšíriť ich vlastné schopnosti 
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a pomôcť im dosiahnuť úspech. Archetyp Hrdina je vhodný pre: firmy, ktoré sú považované 

za outsiderov a chcú sa vyrovnať konkurencii, alebo firmy s jasne daným konkurentom; 

výrobky, ktoré pomáhajú spotrebiteľom prekonať hranice svojich možností a výrobky, ktoré 

dokážu efektívne odvádzať ťažkú prácu; vynálezy, či inovácie, ktoré môžu mať zásadný 

vplyv na spoločnosť, prípadne dokážu pomôcť riešiť vážne spoločenské problémy. 

 

    Vyhnanec – charakteristickou vlastnosťou tohto archetypu je rebelantstvo, ignorovanie 

pravidiel či obmedzení a snaha dosiahnuť osobnú slobodu. Je typický pre značky, ktoré bojujú 

proti konvenčnosti, tradicionalizmu, konformite, a ktoré sa výrazne vymedzujú voči 

konkurencii a  aktuálnym trendom. Archetyp Vyhnanec je vhodný pre: spotrebiteľov, ktorí sa 

cítia byť odcudzení, lebo sa nestotožňujú s hodnotami väčšiny; výrobky, pomáhajúce 

udržiavať hodnoty, ktoré sú ohrozené prevažujúcimi hodnotami, alebo nové, revolučné 

výrobky; produkty, ktorých úlohou je niečo ničiť (napr. buldozér, počítačové hry), príp. 

produkty, ktoré nie sú príliš zdraviu prospešné. 

 

    Klaun – charakteristickou vlastnosťou tohto archetypu je zabávať sa, naplno si užívať život 

a nebrať nič vážne. Je typický pre značky, ktoré sú spontánne, hravé, zábavné alebo prinášajú 

spotrebiteľom radosť, dokážu potešiť, uvoľniť napätie a odbúrať stres. Pri archetype Klaun si 

však značky musia dať pozor na to, aby sa ich prílišná zábavnosť a uvoľnenosť neobrátila 

proti nim, čo môže prerásť napr. do straty dôveryhodnosti, či k zníženiu ich kredibility. 

Archetyp Klaun je vhodný pre: značky pomáhajúce spotrebiteľom niekam patriť, ktorých 

základnou funkciou je, aby sa zákazníci cítili príjemne; firmy, spoločnosti s uvoľnenou 

firemnou kultúrou, alebo firmy, ktoré sa chcú odlíšiť od konzervatívnych, serióznych, príp. 

sebavedomých firiem.  

 

    Jeden z nás – charakteristickou vlastnosťou tohto archetypu je niekam patriť, byť súčasťou 

nejakej skupiny, komunity, viesť obyčajný, pokojný život a splynúť s davom. Je typický pre 

značky, ktoré sú tradičné, praktické a cenovo dostupné, určené pre širokú skupinu 

spotrebiteľov. Archetyp Jeden z nás je vhodný pre: produkty, ktorých používanie pomáha 

spotrebiteľom niekam patriť – pociťovať spolupatričnosť, alebo produkty, ktoré sa používajú 

v každodennom živote; firmy s domáckou firemnou kultúrou; značky, ktoré sa chcú 

pozitívnym spôsobom odlíšiť od drahších a elitných značiek. 
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    Milenec – charakteristickou vlastnosťou tohto archetypu je romantickosť, vášeň, intimita, 

túžba milovať a byť milovaný. Je typický pre značky, ktoré prostredníctvom svojich 

produktov a služieb poskytujú spotrebiteľom výrazný zmyslový zážitok, alebo značky spojené 

s hedonizmom – slasťou, rozkošou, užívaním si života, vychutnávaním si príjemných chvíľ. 

Tento archetyp je častý u drahých značiek či luxusných produktov a služieb, ako sú napr. 

šperky, parfumy, móda, automobily, gastronómia, rôzne kultúrne podujatia a pod. Archetyp 

Milenec je vhodný pre: produkty, ktorých používanie pomáha spotrebiteľom nachádzať lásku 

a priateľstvo alebo produkty a služby spojené s krásou, vzájomnou komunikáciou, príp. ktoré 

majú súvislosť so sexualitou, či romantickosťou; firmy a spoločnosti s rozvinutou dôvernou, 

či elegantnou firemnou kultúrou; značky, ktoré sa potrebujú pozitívnym spôsobom odlíšiť od 

lacnejších a cenovo dostupnejších konkurenčných značiek.   

   

    Opatrovateľ – charakteristickou vlastnosťou tohto archetypu je empatia, nesebeckosť, 

opatera, starostlivosť a pomoc druhým. Je typický pre značky, ktoré sú zamerané na 

zdravotníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, sociálne služby, ale aj na výrobky pre zdravie 

a zdravý životný štýl, kozmetické značky, potravinové značky, príp. značky určené pre 

detských spotrebiteľov (napr. dojčenská výživa, hračky a pod.). Archetyp Opatrovateľ je 

vhodný pre: produkty slúžiace rodinám (od rýchleho občerstvenia až po veľké, rodinné autá), 

ktoré majú súvislosť s výživou (napr. pečivo); firmy, ktoré poskytujú služby v oblasti 

vzdelávania a v iných oblastiach (vrátane politiky); značky, ktoré pomáhajú ľuďom zostať 

v spojení s ostatnými ľuďmi a starať sa o nich, prípadne tých, ktoré ľuďom pomáhajú starať 

sa sami o seba; pre neziskové a charitatívne organizácie. 

 

Záver 

 

    Metodológiu tvorby archetypov značiek si postupom času osvojilo množstvo firiem, 

spoločností, organizácií, reklamných agentúr, aj pracovníkov v oblasti marketingového 

výskumu, či odborníkov na budovanie a strategické riadenie značiek. Archetypy značiek nám 

môžu pomôcť jednak v úvodnej fáze tvorby identity značky, pri vedomom a plánovitom 

budovaní značky tak, aby jasne reprezentovala konkrétny archetyp, ktorý dokáže osloviť 

určitú cieľovú skupinu. Podobne ich môžeme využiť aj pri spätnej analýze značky, aby sme 

vedeli zistiť, či sa s archetypálnym príbehom, vytvoreným a prezentovaným značkou 

spotrebiteľ v dostatočnej miere identifikuje - na osobnej, individuálnej úrovni, alebo v rámci 
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kultúrneho kontextu. Dáva nám to možnosť vytvoriť, resp. optimalizovať stratégiu archetypu 

značky a odstrániť jej prípadné chyby, problémy, či nedostatky.  
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Typológia prvkov značky a základné kritériá ich výberu 

 

Typology of brand’s elements and basic criteria of their selection 

 

PhDr. Milan Banyár, PhD. 

 

Abstrakt: Predložený príspevok je venovaný analýze prvkov značky a bližšiemu 

špecifikovaniu ich významu v procese budovania značky. Autor sa v príspevku postupne 

venuje typológií základných prvkov značky so zameraním na výber názvu značky, loga, 

sloganu, predstaviteľa a maskota značky, dizajnu obalu, znelky a hudobného loga, 

internetovej domény a webovej stránky značky. Analýza jednotlivých prvkov značky je 

zároveň doplnená o viacero konkrétnych príkladov z marketingovej praxe, na základe čoho je 

možné demonštrovať celkový vplyv a význam prvkov značky v rámci tvorby identity značky. 

Osobitný dôraz sa kladie na definovanie kritérií vhodného výberu prvkov značky (aby 

podporovali jednotný, synergický efekt) a ich následnej implementácií do marketingovej 

praxe.   

 

Kľúčové slová:  značka,  prvky značky, názov značky, logo, slogan, predstaviteľ a maskot 

značky, znelka a hudobné logo, obal,  internetová doména a webová stránka značky  

Abstract: This article is devoted to analysis of brand’s elements and further specification of 

their importance in a brand building process. The author characterizes typology of basic 

elements of brand focused on the process of choosing name, logotype, slogan, mascots, 

package design, musical jingle, internet domain and website. Analysis of these elements is 

accompanied by examples from marketing practice. Based on these findings the article 

describes the overall impact and importance of brand elements in the process of building 

brand identity. Author emphasizes criteria of choosing appropriate brand elements, which 

supports a synergic effect, and its subsequent implementation to marketing practice.   

Keywords: brand, brand elements, brand name, logo, slogan, mascot, jingles and music logo, 

packaging, internet domain and website 
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Úvod 

    Každá značka sa skladá z rôznych prvkov, pomocou ktorých je možné ju identifikovať 

a odlíšiť od konkurencie. Celkový súbor týchto prvkov môže byť u každej značky odlišný, no 

viacero autorov
59

 medzi základné prvky značky zaraďuje najmä: názov značky, logo a iné 

symboly, slogan, predstaviteľa (maskota), obal, znelku (jingle) a v súčasnej dobe dokonca 

URL, ktoré môžeme považovať za akési pevné jadro identifikačných prvkov značky. 

V nasledujúcich častiach príspevku sa budeme bližšie venovať charakteristike jednotlivých 

prvkov značky so zameraním na ich význam a funkciu v procese budovania značky. 

 

Názov, meno značky 

 

    Názov značky patrí k najzákladnejším a najdôležitejším prvkom značky, pretože sa využíva 

dlhodobo a preto by mal názov vystihovať jej celkový význam. Pri výbere názvu značky treba 

zohľadniť viacero kritérií, ako sú napr. originalita, zrozumiteľnosť, ľahká zapamätateľnosť, 

jednoduchá výslovnosť, unikátnosť a odlíšiteľnosť, ale aj to, aby názov značky vyvolával 

predstavivosť a pozitívne emócie, príp. aby bol univerzálny a prenositeľný (pokiaľ firma 

plánuje pôsobenie na medzinárodnom trhu, je potrebné dbať na to, aby bolo možné názov 

značky použiť aj v iných krajinách bez toho, aby v inom jazyku nemal negatívny, poburujúci, 

zosmiešňujúci, príp. hanlivý, či urážlivý význam).
60

 

    Názvy značiek môžu byť vytvorené na základe viacerých vplyvov, či podnetov a sú 

inšpirované rôznymi okolnosťami, preto je ich možné rozdeliť do nasledujúcich druhov 

a kategórií:
61

 

    Názov značky odvodený od mena jej zakladateľa – všeobecne ide o názvy značiek, 

v ktorých sú použité mená a priezviská ich zakladateľov, resp. ich skrátené tvary, či iniciály, 

ako napr. Chanel, Ford, McDonalds, Cadbury, Dolce&Gabbana, Marks&Spencer, alebo 

Adidas (názov značky, ktorý je vytvorený zo skratky mena jej zakladateľa Adolfa Dasslera 

                                                 
59

 Napr. KELLER, K. L. Strategické řízení značky. Praha : Grada Publishing, 2007. s. 210 – 245. ISBN 978-80-

247-1481-3. 

PŘIBOVÁ, M. a kol. Strategické řízení značky. Praha : Ekopress s r.o., 2000. s. 43 – 46. ISBN 80-86119-27-0.
 

KARLÍČEK, M. a kol. Základy marketingu. Praha : Grada Publishing, 2013. s. 125 – 128. ISBN 978-80-247-

4208-3.
 

60
 Pozn. Toto pravidlo nedodržala napr. automobilka značky Audi, keď svoj model auta nazvala Audi e-tron 

a bez zmeny názvu ho použila aj pre francúzsky hovoriace trhy, pričom slovo étron vo francúzštine znamená 

pejoratívne označenie pre exkrement. 
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 Rozdelenie základných druhov a kategórií názvov značiek spracované podľa: PASTIER, M., PASTIEROVÁ, 

M. Názvy firiem a ich rôzne druhy. www.bigname.sk [online]. [cit. 2016-07-14]. Dostupné na: 
http://www.bigname.sk/blog/nazvy-firiem-a-ich-rozne-druhy?bid=22 
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prezývaného Adi). Výhoda názvu značky odvodenej od mena jej zakladateľa je najmä v tom, 

že takýmto spôsobom značka prezentuje svoju históriu, tradíciu a môže pôsobiť dôveryhodne. 

Naopak, nevýhodou takéhoto názvu značky môže byť jeho komplikovaná výslovnosť, ťažšia 

zapamätateľnosť, ako aj nezrozumiteľnosť a chýbajúce asociácie so zameraním značky, čo 

môže spôsobovať problémy najmä pri vstupe značky na medzinárodný trh, alebo tiež môže 

zvyšovať investície firmy, ktoré sú vynaložené do marketingu značky, resp. pozicioningu 

značky. 

    Deskriptívne názvy značiek – vychádzajú už z existujúcich slov a ich vzájomnou 

kombináciou  sú následne odvodené deskriptívne názvy značiek, ako napr. British Airways, 

American Express, Deutsche Telecom atp. Výhoda takýchto typov názvov značiek je najmä 

v tom, že sú pre spotrebiteľa zrozumiteľné a pomocou názvu dokážu ľahko identifikovať 

zameranie značky. Naopak nevýhodou je, že sú málo originálne, môžu skôr zostarnúť a sú 

viazané iba na konkrétnu lokalitu alebo úzko zamerané iba na určitú kategóriu produktov či 

služieb. 

    Asociatívne názvy značiek – využívajú rôzne metafory, ktoré vystihujú charakter značky, 

jej osobnosť, príp. fungovanie produktu či poskytovaných služieb. Vo vedomí spotrebiteľov 

takéto názvy vyvolávajú pocity, ktoré sa následne viažu k danej značke, ako napr. slovo 

orange, ktoré vyvoláva asociácie, ako sviežosť, vitalita, zrelosť, čerstvosť, ale sú spojené aj s 

konkrétnym mobilným operátorom, ktorý používa v názve svojej značky práve toto slovo. 

Výhodou takýchto názvov je, že zjednodušujú pozicioning a zrozumiteľnosť značiek, je 

možné ich použiť aj medzinárodne, ale takýto ideálny stav sa dá dosiahnuť iba masívnymi 

kampaňami, pomocou ktorých dochádza k asociatívnemu prepojeniu názvu a konkrétnej 

značky. 

    Abstraktné názvy značiek – sú vytvorené zo slov, ktoré sú vymyslené, len aby vyjadrovali 

konkrétny názov značky, ako napr. Kodak, Celeron, Pentium atp. Pri tvorbe abstraktného 

názvu značky je potrebné vybrať slovo, ktoré je ľahko vysloviteľné, dobre zapamätateľné, 

zvučné a rytmické. Výhodou takýchto názvov značiek je v prvom rade ich originalita a 

schopnosť jasne sa odlíšiť od konkurencie, ale aj oveľa jednoduchší spôsob registrácie názvu 

ako ochrannej známky. Aby však abstraktný názov značky fungoval aj v praxi, firma musí 

v prvom rade investovať do jeho propagácie, pretože bez nej by si spotrebitelia, ale aj široká 

verejnosť, nedokázali (resp. dokázali iba veľmi ťažko) prepojiť názov s danou značkou.  

    Konštruované názvy značiek – takéto názvy majú spoločné to, že vznikli kombináciou 

dvoch, alebo viacerých existujúcich slov, ako napr. Facebook, alebo BlackBerry. Ich výhodou 

je, že slová, z ktorých sa skladajú, sú pre spotrebiteľov, aj verejnosť dostatočne známe, ľahko 
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zapamätateľné a takáto kombinácia slov môže zároveň vhodne vystihovať zameranie značky, 

príp. charakteristické vlastnosti jej produktov, či služieb.  

    Komprimované názvy značiek – sa podobne ako konštruované názvy značiek vytvárajú 

pomocou známych slov, ale v skrátenej podobe. Komprimovaný názov značky môže v praxi 

fungovať iba v tom prípade, keď vznikol skrátením zrozumiteľného slova, ako napr. názov 

značky Optima, vytvorený  skrátením slova optimum, resp. optimálny. Efektivita použitia 

takéhoto názvu značky v praxi sa zvyšuje, keď slovo, z ktorého je názov vytvorený, zároveň 

vystihuje charakter, príp. určitý benefit značky.  

    Názvy značiek vychádzajúce z klasických jazykov – ide o názvy značiek, ktoré sú 

vytvorené na základe inšpirácie z rôznych klasických jazykov alebo slov, ktoré majú nejaký 

historický pôvod, napr. názov značky Xerox, ktorý je odvodený od slova xerografia 

(kombinácia dvoch gréckych slov xeros – suchý a graphos – písanie). Niektoré názvy značiek 

môžu mať pôvod v mytológií, resp. v menách mytologických postáv, ako napr. názov značky 

Asus, ktorý vznikol skrátením slova Pegasus (v gréckej mytológií označujúce bájneho 

okrídleného koňa), alebo značka Nike, ktorej názov je inšpirovaný menom gréckej bohyne 

víťazstva Niké. 

    Autori Pastier a  Pastierová zároveň na svojom  blogu venovanému brandingu uvádzajú 

viacero zásad a odporúčaní pri výbere vhodného názvu značky
62

, z ktorých za najdôležitejšie 

považujeme nasledujúce: 

- Nevyberať si názov, ktorý je generický: Generické slová nielenže nie sú originálne, ale 

značku taktiež nedokážu v dostatočnej miere odlíšiť od konkurencie. Názov značky vytvorený 

z generických slov zároveň komplikuje vstup značky na zahraničné trhy. 

- Nevyberať si názov obsahujúci predmet podnikania: Názov značky sa požíva dlhodobo 

a po určitom čase sa môže stať, že firma rozšíri, príp. úplne zmení predmet svojho 

podnikania, kvôli čomu sa stane takýto názov neaktuálny, nebude korešpondovať so 

zameraním firmy, príp. nebude vystihovať jej podstatu. Kvôli tomu je lepšie vyhnúť sa 

takýmto názvom a použiť názov, ktorý bude univerzálnejší. Predmet podnikania môže byť 

použitý napr. v slogane značky, ktorý sa priebežne môže meniť podľa potrieb firmy.  

- Nevyberať si názov, ktorému budú rozumieť iba zákazníci v jednej krajine: Pri 

tvorbe názvu je potrebné uvažovať globálne a nie iba lokálne. Ak aj firma začala zo svojimi 

podnikateľskými aktivitami iba na domácom trhu, alebo v určitom regióne, nie je vylúčené, že 

                                                 
62

 Spracované podľa: PASTIER, M., PASTIEROVÁ, M. 8 rád ako si vybrať ten najlepší názov. 

www.bigname.sk [online]. [cit. 2016-07-14]. Dostupné na: http://www.bigname.sk/blog/8-rad-ako-si-vybrat-ten-

najlepsi-nazov?bid=34 
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postupom času bude chcieť expandovať do zahraničia a osloviť aj iné cieľové skupiny. 

Rovnako je chybou vyberať si názov, ktorý sa viaže iba ku konkrétnej lokalite, príp. krajine, 

pretože ho nebude možné preniesť do iného štátu, keďže mu spotrebitelia nebudú rozumieť. 

V istých prípadoch sa dokonca môže stať, že v zahraničí bude mať takýto názov úplne iný, 

negatívny význam, čo poškodí imidž značky. 

- Nevyberať si názov, ktorý je podobný konkurencii: V prípade výberu názvu, ktorý bude 

podobný s názvom našej konkurencie riskujeme, že našu značku spotrebiteľ nedokáže jasne 

identifikovať a odlíšiť. S výberom takéhoto názvu súvisí aj ďalší problém, že si ho nebudeme 

môcť registrovať ako ochrannú známku a v tom horšom prípade nám hrozí aj riziko súdnych 

sporov – žaloba zo strany majiteľa značky, ktorý ju má registrovanú ako ochrannú známku, 

kvôli zneužitiu značky, plagiátorstvu, falšovaniu, napodobňovaniu, či kopírovaniu značky. 

- Nevyberať si názov na základe ankety medzi priateľmi a známymi: Priatelia a známi 

pri hodnotení názvu značky nemusia chápať kontext, nedokážu komplexne zhodnotiť použitie 

názvu v praxi, preto aj ich názory, týkajúce sa výberu názvu značky, môžu byť značne 

subjektívne. Názov značky funguje vždy až vo vzťahu k firme, spoločnosti, jej produktom, či 

ponúkaným službám, ktoré mu následne dávajú význam a vytvárajú jeho obsah. Navyše, 

každý z našich priateľov a známych môže mať na názov značky iný názor, čo komplikuje 

finálny výber. Taktiež hrozí, že si nakoniec vyberieme názov, ktorý sa síce páči väčšine, ale je 

priemerný, všedný a v dostatočnej miere nevystihuje podstatu našej značky. 

- Nevyberať si názov, ktorý nemá voľnú .com doménu: Žijeme v digitálnej ére 

a v súčasnosti je nevyhnutné, aby značka komunikovala aj prostredníctvom internetu, 

sociálnych médií a sociálnych sietí. Ak si vyberieme výstižný názov značky, ktorý však nemá 

voľnú .com doménu, riskujeme, že v budúcnosti budeme musieť vynaložiť nemalé finančné 

prostriedky na jej získanie, ak chceme rozšíriť naše podnikateľské aktivity aj do zahraničia.   

 

Logo a iné symboly 

 

    Názov logo pochádza z gréckeho slova logos, čo znamená „slovo“. V súčasnosti má však 

logo nielen slovnú, resp. textovú podobu, ale 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, 
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konkurenčných firiem. Logo spĺňa predovšetkým informatívnu funkciu, nesmieme však 

zabúdať ani na jeho estetickú hodnotu, prostredníctvom ktorej sa logo stáva pre spotrebiteľov 

vizuálne atraktívne, príťažlivé a pomáha budovať celkový imidž firmy, spoločnosti, resp. 

konkrétnej značky.  

    Tým, že logo ako znak zastupuje reálnu firmu, spoločnosť či organizáciu, musí spĺňať 

nielen určité estetické kritériá, ale zároveň musí byť dobre graficky zvládnuté a musí byť aj 

významovo jasné. Logo sa stáva „tvárou“, alebo „autogramom“ firmy, spoločnosti, resp. 

značky a považujeme ho za základný prvok v komunikácii nielen s cieľovou skupinou 

zákazníkov, ale aj širokou verejnosťou. Logo pomáha vytvárať povedomie o firme/značke 

a taktiež má pomôcť jej nezameniteľnosti na trhu. Logo sa stáva jednoduchým znakom 

zastupujúcim reálnu firmu/značku. Spotrebiteľ  sa má možnosť stretnúť skôr s logom ako 

s reálnou firmou, preto musí vyjadrovať, vystihovať zameranie firmy, profesionalitu, 

solídnosť, lojalitu k zákazníkovi, zjednodušene povedané – musí reprezentovať jej ideály a 

silné stránky. Napriek tomu však nesmieme zabúdať na to, že logo nie je značka, ale je iba 

vizuálnym vyjadrením značky, preto svoj význam nadobúda až po prepojení so značkou a jej 

ďalšími prvkami. „Logo samo o sobě je pouhý znak, svůj význam získává teprve v průběhu své 

existence, kdy je obohacují příběhy a zkušenosti. Je to charakteristický znak, který funguje 

v kontextu s prostředím, aby v pozorovatelově mysli vyvolal představu značky, podnítil osobní 

zážitek pozorovatele a tento zážitek také posílil v přípravě na další setkání. Logo však není 

značka – je to zkratka značky. Nejprve vzniká podstata značky, až potom logo. Příliš mnoho 

společností to dělá naopak. Logo se časem může měnit, ale vždy by si mělo udržet spojení 

s vnímáním značky v myslích zákazníků“ (HEALEY, M., 2008, s. 90). 

    Zaradenie loga do systému marketingu a marketingovej komunikácie je jednoduchšie, ako 

v prípade značky. Logo je súčasťou systému firemnej identity – Corporate Identity, presnejšie 

jedného z jej subsystémov, ktorým je firemný dizajn – Corporate Design. 

    Návrh a spracovanie loga, jeho grafické riešenie a ďalších firemných konštánt súvisí 

konkrétne s oblasťou grafického dizajnu. Výsledkom čoho je ustálený súbor pravidiel 

a noriem spracovaný vo firemnom dizajn manuáli. Logo je základným vizuálnym prvkom 

značky, preto je bežnou súčasťou nielen marketingovej komunikácie a rôznych marketingovo-

komunikačných kampaní, ale objavuje sa aj v ďalších zložkách marketingového mixu, ako sú 

napr. produkt, cena, či distribúcia.  

    Vizuálne stvárnenie loga môže mať rôzne podoby – od použitia názvu firmy v logu, jej 

skratky, iniciálok, kombinácie písmen mena zakladateľa, resp. zakladateľov firmy,  

abstraktného názvu, prípadne grafickej podoby, konkrétneho znaku, v ktorom absentuje 
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použitie písma. Na základe týchto skutočností môžeme logá rozdeliť do troch 

skupín/kategórií: 

a) Obrazové logo – tvorí ho jednoduchý grafický symbol, piktogram, v ktorom sa 

nevyužíva písmo (text, slovo); 

b) Textové, resp. typografické logo (Logotyp) – používa písmo alebo text (písmový, 

resp. slovný znak), ktorý sa vytvára z konkrétneho fontu písma;  

c) Kombinované logo – je kombináciou predchádzajúcich dvoch variantov, pretože 

sa skladá z obrazovej, ale aj textovej, typografickej časti. 

 

Obr. 1 - Ukážka obrazového, textového (typografického) a kombinovaného loga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

obrazové logo                      textové (typografické) logo                           kombinované logo 

 

Zdroj: http://www.brandsoftheworld.com/ 

 

 

Slogan 

 

    Pojem slogan etymologicky vychádza zo škótsko-galského slova sluagh-ghairm, ktoré 

označovalo bojový pokrik. Vo všeobecnosti môžeme slogan považovať za stručné propagačné 

heslo, ktoré má originálnym a výstižným spôsobom upozorniť spotrebiteľov na firmu, 

http://www.brandsoftheworld.com/
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spoločnosť, organizáciu, značku alebo produkt či službu. Viacero autorov však ponúka oveľa 

rozsiahlejšiu a konkrétnejšiu definíciu tohto pojmu.  

    Napr. slogan je „originálne, stručné, zrozumiteľné, ľahko vysloviteľné a zapamätateľné 

heslo, veta koncentrujúca v sebe hlavnú tému, resp. apel reklamnej kampane, ktorá býva 

nasadzovaná dlhodobo a opakovane... Niekedy sa stáva  súčasťou corporate identity, resp. aj 

loga firmy. Preto je považovaný za vrchol textárskeho umenia a na jeho tvorbu je často 

vypisovaný konkurz. Spája reklamnú kampaň tým, že  je využívaný v rámci rôznych 

propagačných prostriedkov, napr. v rámci televíznych a rozhlasových spotov, billboardov, 

samolepiek atď. Pretože má zasiahnuť širokú cieľovú skupinu, hodí sa k reklame výrobkov 

masovej spotreby, resp. k nápisom na veľtržných stánkoch a pod. V praxi býva nahradzovaný 

označením heslo, ktoré však inklinuje viac k špecifickým oblastiam, resp. propagačným 

prostriedkom, napr. politický transparent a býva nasadzované skôr jednorazovo, preto je jeho 

tvorba menej náročná. Termín slogan pochádza pôvodne z galského jazyka a znamenal 

bojový pokrik“ (HORŇÁK, P., 2003, s. 239). 

    V rámci definície Horňáka sme si mohli všimnúť, že slogan poskytuje množstvo 

variabilných možností jeho funkčného využitia v marketingovo-komunikačnej praxi. Kvôli 

tomu je potrebná aj určitá diferenciácia tohto pojmu, umožňujúca rozdelenie základných 

typov a foriem sloganov.  

    Autori Křížek a  Crha v súvislosti so sloganom hovoria o týchto základných formách: 

„Firemní slogan je součástí jednotného stylu firmy, je tedy projevem jeho unikátnosti, 

originality, nezaměnitelnosti. Existují ovšem i slogany krátkodobější, třeba k roční reklamní 

kampani, anebo ještě kratší, například vázané na jednu výstavní akci. A kromě firemního 

sloganu známe i slogan produktový, propagující jediný výrobek nebo službu“ (KŘÍŽEK, Z., 

CRHA, I., 2012, s.117).  Na základe tejto citácie môžeme slogany rozdeliť do štyroch 

základných kategórií: 

    Firemný slogan – má zo všetkých typov sloganov najdlhodobejší charakter, pretože sa 

viaže k firme, spoločnosti ako takej. Môže reprezentovať jej silné stránky, vízie, ciele, 

hodnoty, vzťah zákazníkovi a pod. 

    Slogan značky – vzťahuje sa ku konkrétnej značke. Slogan značky by mal byť originálny, 

nápaditý, môže vystihovať zameranie firmy, alebo spotrebiteľom niečo napovedá o produkte, 

resp. ponúkanej službe, ale taktiež býva často emocionálnym vyjadrením značky, 

prezentáciou životného štýlu cieľovej skupiny spotrebiteľov vo vzťahu k značke. 

    Produktový slogan/slogan služby – viaže sa ku konkrétnemu produktu alebo službe. 

Primárne môže vyjadrovať napr. kvalitu, funkčnosť, tradíciu výrobkov alebo služieb, taktiež 
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môže vytvárať emocionálny vzťah medzi produktom/službou a spotrebiteľom, alebo 

prezentovať odlišnosť produktu/služby v porovnaní s konkurenciu. Slogany zároveň môžu 

súvisieť s prvkami, ako sú napr. cena, servis, záruky a ďalšie zákaznícke benefity.   

    Reklamný slogan – viaže iba k určitej reklamnej kampani, ktorá má presne stanovené 

trvanie, počas ktorého sa tento slogan používa. 

    Slogan akcie – súvisí s konkrétnou udalosťou, ako je napr. event, veľtrh, festival a pod., 

preto má zo všetkých typov sloganov najkrátkodobejší charakter. 

 

V nasledujúcej tabuľke (viď. Tab. 1) je uvedených niekoľko ilustratívnych príkladov 

úspešných zahraničných, ako aj českých a slovenských sloganov značiek. 

 

Tab. 1 - Príklady úspešných zahraničných, českých a slovenských sloganov 

zahraničné slogany české a slovenské slogany 

slogan značka slogan značka 

Just do it! (Len to urob! Choď to do toho!) Nike Když ji miluješ, není co 

řešit. 

Kofola 

Think different. (Mysli inak.) Apple Život je hořký. Bohudík!  Radegast 

Impossible is nothing. (Nemožné neexistuje.) Adidas I muži mají své dny. Fernet Stock 

Connecting people. (Spájame ľudí.) Nokia I banku můžete mít rádi. AirBank 

Intel Iside. (Intel vo vnútri.) Intel Aby váš motor skvěle Shell.  Shell 

I´m Lovin´ It! (Milujem to!) McDonalds Najlepší idú za nami. Tatrabanka  

Today. Tomorrow. Toyota. (Dnes. Zajtra. 

Toyota.) 

Toyota Oži v koži! K CERO 

Because We're Worth It. (Pretože my za to 

stojíme.) 

L'Oreal Paris Farebný svet v hrsti. Lentilky 

Have a break. Have a Kit-Kat. (Daj si pauzu. 

Daj si Kit-Kat.) 

Kit-Kat Orosená odmena. Zlatý bažant 

There are some things money can't buy. For 

everything else, there's MasterCard. 

(Niektoré veci si za peniaze nekúpite. Na 

všetko ostatné je tu MasterCard.) 

MasterCard Pečenie je radosť. Hera je 

pečenie.  

Hera  

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Predstaviteľ a maskot značky 

 

    Predstaviteľ a maskot značky sú veľmi špecifickými prvkami značky, pretože vytvárajú 

také asociácie vo vedomí spotrebiteľov, ktoré im pomáhajú predstaviť si hlavné povahové 

črty, resp. charakterové vlastnosti značky. Pomocou predstaviteľa, alebo maskota značky tak 

značka nadobúda ľudské či životné vlastnosti, vďaka čomu je možné cieľovej skupine 

spotrebiteľov presnejšie, resp. jednoduchšie prezentovať jej hlavný prínos, príp. benefity 

ponúkaných produktov či služieb. Hlavnou výhodou predstaviteľov a maskotov značiek je, že 

dokážu vybudovať silné, emocionálne puto medzi zákazníkmi a značkou, tiež dokážu vytvoriť 

povedomie o značke a podporiť želaný imidž značky, aj výraznejšie odlíšiť značku od jej 

konkurencie.    

    Predstaviteľ a maskot značky môžu mať v praxi viacero podôb. V tejto súvislosti si možno 

všimnúť určité rozdiely medzi pojmami maskot značky a predstaviteľ značky:  

    Maskot značky – vo všeobecnosti označuje fiktívnu, nereálnu postavu najčastejšie 

v podobe kreslenej či animovanej postavičky, ktorá má ľudskú, alebo zvieraciu podobu, príp. 

môže byť inšpirovaná aj rozprávkovým motívom. Vizuálne stvárnenie maskota, alebo jeho 

charakteristické vlastnosti majú zvyčajne priamu súvislosť so značkou, ktorú maskot 

reprezentuje. Môže ísť o použitie rovnakej farebnej kombinácie/korporátnych farieb, ktoré 

vytvárajú vzťah medzi značkou a maskotom, alebo prepojenie typických vlastností maskota 

so značkou, pomocou čoho maskot symbolicky reprezentuje silné stránky značky, príp. 

produktu či služby (napr. zajačik Duracell – hyperaktivita, vytrvalosť, dlhá výdrž, 

nevyčerpateľná energia). Maskot značky v takejto súvislosti funguje ako personifikácia 

značky. V praxi je použitie rôznych maskotov značky veľmi časté a obľúbené, čo možno 

vidieť aj na nasledujúcom obrázku (viď. Obr. 2). 
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Obr. 2 - Príklady maskotov značiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zľava: Ronald McDonald, Pillsbury Dough Boy, Duracell Bunny (zajačik Duracell) Tony the Tiger 

(tiger Tony), Mr. Clean (Mr. Proper), Michelin Man (panáčik Michelin). 

Zdroj: http://www.thebelfordgroup.com/famous-mascots-keeping-up-with-new-social-media-trends/ 

    Predstaviteľ značky – má podobné funkcie, ako maskot značky, ale v porovnaní 

s maskotom značky pôsobí predstaviteľ značky oveľa realistickejšie a serióznejšie (maskot 

značky je vhodný skôr pre značky, ktoré chcú pomocou neho vyjadriť humor, hravosť, 

spontánnosť, isté odľahčenie, ale rizikom je, že maskot taktiež môže pôsobiť aj detinsky 

a nedospelo).  

    Predstaviteľom značky sa môžu stať rôzne postavy a osoby, ktoré možno rozdeliť do 

nasledujúcich kategórií: 

- Postava ako symbol značky – zovšeobecňujúci symbol, vyjadrujúci vlastnosti značky 

pomocou vizuálnej metafory – postavy, ktorá v našej kultúre reprezentuje určité 

hodnoty (napr. sila, odvaha, čestnosť atď.). Takýto typ predstaviteľa značky môže byť 

tvorený na základe hlbšieho, archetypálneho významu, napr. známa reklamná kampaň 

značky Marlboro – Marlboro Man, kovboj Marlboro, ktorý je stelesnením slobody 

a voľnosti. 

http://www.thebelfordgroup.com/famous-mascots-keeping-up-with-new-social-media-trends/
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- Známa osobnosť/celebrita ako tvár značky – v praxi ide o veľmi časté prípady, keď 

známa osobnosť/celebrita propaguje konkrétnu značku – objavuje sa v reklamných 

kampaniach, buduje PR značky atď. Podstatné je, aby imidž známej 

osobnosti/celebrity, resp. jej mediálny obraz, či fanúšikovská základňa 

korešpondovala s osobnosťou značky a cieľovou skupinou spotrebiteľov, vďaka čomu 

môže vzniknúť dôveryhodné spojenie, ktoré bude v praxi účinné. Napr. herečka 

Nicole Kidman je vnímaná, ako nežná, jemná, elegantná, éterická a jej spojenie so 

značkou Chanel v spotrebiteľoch vyvoláva podobné asociácie. 

- Reálna osoba ako súčasť značky – ide o osobu, ktorá má priamu súvislosť so 

značkou, zaslúžila sa o rozvoj značky, tvorí jej súčasť, zosobňuje jej hodnoty, 

charakter a je dostatočne známa. Typickým predstaviteľom značky v podobe reálne 

existujúcej osoby je často zakladateľ značky, ako napr. Steve Jobs, 

zakladateľ americkej technologickej spoločnosti Apple Inc., alebo Colonel Harland 

Sanders, zakladateľ reťazca rýchleho občerstvenia KFC – Kentucky Fried Chicken, 

ktorého tvár je zobrazená aj v logu tejto značky. 
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Obr. 3 - Príklady predstaviteľov značky (postava ako symbol značky, známa 

osobnosť/celebrita ako tvár značky, reálna osoba ako súčasť značky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

  

Zdroj: http://www.brandstories.net/wp-content/uploads/2012/05/Marlboro2.jpg  

            http://www.advertisingcritic.com/wp-content/uploads/2013/01/nicolekidmanchanelno5.jpg 

            https://s3-us-west-2.amazonaws.com/find-a-grave-prod/photos/2009/251/926_125254553312.jpg  

 

    Predstavitelia a maskoti značiek, ako prvky značky,  majú nielen svoje výhody, ale aj 

nevýhody. Napr. Keller za najväčšiu nevýhodu pri použití predstaviteľov a maskotov značiek 

v praxi považuje prípady, keď na seba pritiahnu toľko pozornosti a stanú sa natoľko 

obľúbenými, že dominujú nad inými prvkami značky a tak v konečnom dôsledku tlmia 

povedomie o značke. Predstaviteľov a maskotov značky je taktiež potrebné pravidelne 

aktualizovať, aby ich imidž a osobnosť zostali relevantné pre cieľový trh a cieľovú skupinu 

spotrebiteľov.
63

   

                                                 
63

 Bližšie pozri KELLER, K. L. Strategické řízení značky. Praha : Grada Publishing, 2007. s. 226 - 232. ISBN 

978-80-247-1481-3.
 

Postava ako symbol značky 

Marlboro Man 
Známa osobnosť/celebrita ako 

tvár značky 

Nicole Kidman v reklamnej kampani 

propagujúcej značku Chanel 

Reálna osoba ako súčasť značky 

Colonel Harland Sanders – 

zakladateľ reťazca rýchleho 

občerstvenia KFC 

http://www.brandstories.net/wp-content/uploads/2012/05/Marlboro2.jpg
http://www.advertisingcritic.com/wp-content/uploads/2013/01/nicolekidmanchanelno5.jpg
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/find-a-grave-prod/photos/2009/251/926_125254553312.jpg
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Obal 

    Obal má primárne ochrannú funkciu – chráni produkt pred mechanickým poškodením, 

alebo inými externými vplyvmi, ktoré môžu produkt znehodnotiť. Zároveň uľahčuje 

manipuláciu s produktmi a ich prepravu. Obal má však v praxi oveľa viac funkcií a jeho 

dôležitosť dokazuje aj fakt, že viacerí autori
64

 ho označujú za ďalšiu zo zložiek 

marketingového mixu, okrem klasického modelu 4P (product – produkt; price – cena, 

kontraktačné podmienky; place – distribúcia, umiestnenie; promotion – marketingová 

komunikácia) sem zaraďujú aj piate P (packaging – obal). 

    Podľa Kitu má obal tri základné funkcie. Sú to:
65

 

    Ochranná funkcia –  základná funkcia obalu súvisiaca s udržiavaním a ochranou 

produktu; 

    Manipulačná funkcia – obal uľahčuje a zrýchľuje manipuláciu s produktom počas 

prepravy, skladovania, v podmienkach samoobslužného predaja zase umožňuje vystavenie 

produktov, uľahčuje výber a predaj; 

    Komunikačná funkcia – súvisí s vonkajšou úpravou obalu, kedy má obal napr. prilákať 

pozornosť zákazníkov, poskytnúť im potrebné informácie o produkte a jeho používaní, príp. 

charakterizovať produkt; 

    Z rozdelenia Kitu možno vidieť, že toto členenie vníma v procese výmeny a spotreby 

produktu, ako jednotný systém zložený z troch na seba nadväzujúcich etáp: Prepravný obal 

(ochranná funkcia), obchodný obal (manipulačná funkcia) a spotrebiteľský obal 

(komunikačná funkcia).  

    Medzi základné funkcie obalu by sme podobne mohli zaradiť aj ďalšie funkcie, ktoré sú 

v kontexte súčasnej marketingovej praxe nemenej dôležité, ako napr.: 

    Identifikačná funkcia – spotrebiteľom pomáha identifikovať produkt, či značku a odlíšiť 

ich od konkurencie.  Grafické prvky použité na obale by taktiež mali byť nielen vizuálne 

príťažlivé, ale zároveň by mali vychádzať z vizuálnej identity značky (logo, farebná 

kombinácia, font písma atď.), pomocou čoho si spotrebiteľ dokáže priamo prepojiť produkt so 

značkou na základe vzhliadnutia obalu;  

                                                 
64

 Bližšie pozri napr. JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Strategie a trendy. Praha : Grada Publishing, 

2008. s. 145 - 151. ISBN 978-80-247-2690-8. 
65

 Spracované podľa  KITA, J. a kol. Marketing. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2002. s. 202, 

203. ISBN 80-89047-23-8.
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    Estetická funkcia – estetický vzhľad obalu môže byť často pre spotrebiteľov motivujúcim 

faktorom pri výbere produktu a jeho následnej kúpe. Týka sa to najmä takých produktov, ako 

sú napr. parfumy, kde atraktívny obal – flakón zvyšuje ich prestíž a hodnotu. Vizuálne 

príťažlivý dizajn obalu vhodne prepojený s vizuálnou identitou značky tak zároveň dokáže 

budovať imidž značky. Vzhľad a pekný dizajn obalu však nesmie byť uprednostňovaný na 

úkor jeho základných funkcií, akými sú ochrana produktu, príp. jeho manipulačná funkcia.  

    V určitých situáciách môže byť obal výrobku, ktorý ma rozlišovaciu schopnosť, tak 

dôležitý, že je registrovaný, ako ochranná známka, aby nedošlo k jeho napodobňovaniu zo 

strany konkurencie. Takýmto príkladom je dizajn fľaše Coca-Cola, alebo charakteristický 

trojuholníkovitý dizajn švajčiarskej čokolády Toblerone (viď. Obr. 4).  

 

Obr. 4 - Dizajn obalu ako ochranná známka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

  Zdroj: http://www.coca-cola.co.uk/125/coca-cola-bottles-history.html  

                          http://kasunpeiris.com/portfolio/toblerone/  

 

    Pri návrhu obalu zohráva dôležitú úlohu aj kreativita, pretože ak dizajnéri spoja kreatívny 

návrh obalu s funkčným dizajnom, môže vzniknúť obal, ktorý je nielenže originálny, ale 

http://www.coca-cola.co.uk/125/coca-cola-bottles-history.html
http://kasunpeiris.com/portfolio/toblerone/
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zároveň dokáže výrazne odlíšiť produkt konkrétnej značky od jej konkurencie (napr. v mieste 

predaja) a taktiež zvýšiť jeho predaj.  

    K takýmto príkladom môžeme zaradiť obal na cestoviny značky Nikita –priehľadné 

plastikové výrezy, v ktorých možno vidieť cestoviny, v kombinácií s  ženskými tvárami 

zobrazenými na obale, vtipným spôsobom pripomínajú rôzne účesy (viď. Obr. 5, vľavo hore). 

Ako hneď na prvý pohľad presvedčiť spotrebiteľov, že ovocný džús je čerstvým, 

stopercentným prírodným produktom, nám ukazuje japonský dizajnér Naoto Fukusawa, ktorý 

navrhol obaly pripomínajúce ovocie, z ktorých je šťava vyrobená (viď. Obr. 5, vpravo hore). 

Kreatívny dizajn obalu nám zároveň dokáže funkčným spôsobom demonštrovať kvality 

produktu, resp. jeho hlavné benefity, ako je to v prípade vodotesných hodiniek značky 

Festina, ktoré sú predávané v priehľadnom obale napustenom vodou (viď. Obr. 5, vľavo 

dole), alebo, ako to môžeme vidieť, na slúchadlách Noté, ktoré sú zabalené v tvare 

pripomínajúcom hudobnú notu (viď. Obr. 5, vpravo dole). 

Obr. 5 - Ukážky kreatívneho dizajnu obalov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.creativebloq.com/packaging/inspirational-packaging-912837 

http://www.creativebloq.com/packaging/inspirational-packaging-912837
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Znelka (jingle), hudobné logo 

 

    Znelka je považovaná za hudobný prvok značky, ktorý je akýmsi zhudobneným sloganom, 

alebo krátkou melódiou. Výhodou znelky je, že dokáže vytvoriť asociácie spojené s pocitmi, 

náladami, emocionálnymi stavmi či určitým citovým rozpoložením, ktoré sa vzťahuje ku 

konkrétnej značke, čo prispieva k jej lepšiemu zapamätaniu vo vedomí spotrebiteľov. 

    Na použitie hudby v oblasti marketingovej komunikácie sa však treba pozerať 

komplexnejšie, pretože okrem znelky sa v marketingovej praxi využíva široká škála 

hudobných a akustických prvkov.  

    Bačuvčík v tejto súvislosti používa pojem corporate music, ako strešný názov označujúci 

všetky hudobné prvky v rôznych oblastiach marketingovej komunikácie, nielen tie, ktoré 

odkazujú k definícií značky.
66

  

    Bačuvčík medzi základné formy corporate music zaraďuje nasledujúce zložky: 

    Korporátne melódie: Ide o hudbu, ktorá sa dlhodobo používa v rámci marketingovej 

komunikácie značky. Takáto typická melódia sa v praxi nevyskytuje vždy (v každom 

reklamnom spote), ale iba občas (selektívne v niektorých spotoch, alebo v rámci konkrétnej 

reklamnej kampane) a to v rozdielne aranžovanej, alebo otextovanej variante, príp. sa 

objavuje len charakteristická zložka takejto hudby (typický melodický obrat, hudobný zvuk 

nástroja, či predmetu a pod.). Medzi korporátne melódie patrí:  

- Reklamná pieseň –  ucelený útvar formátu bežnej populárnej piesne postavený na 

výraznej melódií a relatívne stabilnom tvare, vďaka čomu môže byť  v korporátnych 

marketingových komunikátoch ľahko identifikovateľný;  

- Firemná hymna – ide o podobný útvar, ako reklamná pieseň, s tým rozdielom, že sa 

používa na iné účely. Firemná hymna vychádza z predstavy skladby, ktorú spoločne 

spievajú zamestnanci firmy v rámci rôznych podnikových aktivít, ako sú napr. 

slávnostné príležitosti, podnikové mítingy, oceňovanie najlepších pracovníkov a pod.; 

- Typická známa hudba – hudobná stratégia, ktorá môže fungovať, ako výrazná 

hudobná identifikácia značky. Ide o dlhodobé a systematické používanie špecifickej 

hudby určitého štýlu či žánru  (napr. tanečná alebo vážna hudba), alebo okruhu 

interpretov (československá populárna hudba šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov), 

či výber hudby založený na regionálnom princípe (podľa produktu, ku ktorému sa 
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 Bližšie pozri BAČUVČÍK, R. Hudba v reklamě a dalších oblastech marketingové komunikace. Zlín : 

VeRBuM, 2014. s. 101 – 123. ISBN 978-80-87500-51-4. 



 95 

vzťahuje) príp. na stratégií sledujúcej určitý hudobný trend (napr. hľadanie aktuálne 

populárnych autorov, či interpretov). 

    Zvukové logo: So zvukovým stvárnením značky sa v praxi spája niekoľko pojmov. Pojmy 

hudobné logo a zvukové logo sa terminologicky vzťahujú skôr k teórii corporate identity, 

resp. corporate dizajnu a označujú audiálny symbol danej značky, ktorý môže mať buď rysy 

hudby (metrorytmickú a melodickú štrukturovanosť), alebo nehudobného zvuku. 

Nadradeným pojmom je zvukové logo,  označujúce akúkoľvek zvukovú identifikáciu značky. 

Jeho jednotlivé typové varianty sú: 

- Spievaná znelka – obsahuje, ako jeden z hudobných zvukov ľudský hlas, môže 

a nemusí obsahovať aj zvuky hudobných nástrojov, taktiež môže a nemusí obsahovať 

spievané slovo;  

- Inštrumentálna znelka – neobsahuje zvuk ľudského hlasu, ale zvuky hudobných 

nástrojov bez vokálnej zložky; 

- Zvuková znelka – typ zvukového loga, ktoré nemá hudobnú povahu. Môže ísť 

predovšetkým o technologické zvuky, zvuky vydávané predmetmi, alebo zvieracie 

zvuky. Za zvukovú znelku tiež možno považovať aj slogan, ktorý je prenesený 

ľudským hlasom, zvlášť vtedy, keď znie veľmi charakteristicky;  

- Emblém – zvukový útvar nehudobnej povahy obvykle tvorený jedným, alebo dvoma 

zvukmi, príp. ide o zvuk, ktorý sa kontinuálne mení od jedného zvuku k druhému. 

    Pojem hudobné logo podľa uvedeného členenia zahŕňa typy spievanej a inštrumentálnej 

znelky, oproti tomu zvukové logo  obsahuje prvky zvukovej  znelky a emblému. 

    V súvislosti s budovaním značky môžeme taktiež uvažovať aj o vzťahu značky k hudbe 

a rôznym zvukom. Bačuvčík na označenie tohto vzťahu používa pojem sonic branding, keď 

v rámci budovania značky hudba pomáha vytvárať povedomie o značke, podporuje žiaduce 

asociácie so značkou, zvyšuje jej kvalitu a posilňuje lojalitu zákazníkov.  

    Medzi efektívne príklady použitia hudobného motívu v oblasti marketingovej komunikácie, 

resp. v rámci propagácie značky môžeme zaradiť vianočné kampane značky Coca Cola.  

    Tradičným motívom tejto kampane je nielen postava Santa Clausa, ale aj charakteristické 

vianočne vyzdobené a vysvietené červené kamióny (viď. Obr. 6), ktoré sa stali ústrednou 

témou reklamných kampaní a zároveň sa využívajú aj pri eventoch tejto značky.  

    Pred vianočnými sviatkami vyrážajú vianočné kamióny do veľkých miest po vopred 

ohlásenej trase, aby o nej boli spotrebitelia a široká verejnosť v dostatočnom predstihu 

informovaní. Cieľom týchto eventov je vyvolať u spotrebiteľov silný emocionálny zážitok 

v spojení so značkou Coca Cola. Pomocou eventov  bolo možné preniesť emóciu vianočného 
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reklamného motívu priamo medzi ľudí, do reálneho sveta. Vďaka masívnej kampani sa 

postupne podarilo vytvoriť spojenie medzi Vianocami a značkou Coca Cola.  

    Medzi dôležité zložky kampane patrí najmä hudobný motív, ktorý značka dlhodobo 

používa. Ústredná melódia reklamnej piesne má názov Wonderful Dream a verejnosť ju skôr 

pozná podľa textu Holidays Are Coming. Pieseň pôvodne naspievala speváčka Melenie 

Thornton a v priebehu niekoľkých rokov bola adaptovaná do rôznych jazykov (v slovenčine 

je známa pod názvom Vianoce už prišli a v češtine Vánoce jsou tady).
67

  

 

Obr. 6 - Vianočný kamión značky Coca Cola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.shemazing.net/wp-content/uploads/2015/11/coca-truckcc.jpg  

 

    Podobne, ako v prípade iných prvkov značky (ako napr. názvov, logo, slogan, predstaviteľ 

a maskot, obal atď.), tak aj rôzne zvuky a melódie (či už v podobe znelky, hudobného  

alebo akustického loga,  rôznych korporátnych melódií, či iných akustických zložiek značky) 

môžu byť registrované, ako ochranná známka.  
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 Bližšie pozri BAČUVČÍK, R. Hudba v reklamě a dalších oblastech marketingové komunikace. Zlín : 

VeRBuM, 2014. s. 120 – 122. ISBN 978-80-87500-51-4. 
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    Na nasledujúcom obrázku (viď. Obr. 7) môžeme vidieť notové zápisy hudobných 

a zvukových prvkov niektorých značiek, ktoré sú registrované ako ochranná známka. 

 

Obr. 7 - Znelka (jingle), hudobné logo, akustická značka ako ochranná známka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: FROTSCHER, S., 2008, s. 102 

 

URL, internetová doména a webová stránka značky 

    Posledný zo základných prvkov značky, ktorému sa budeme bližšie venovať, je URL a 

s tým súvisiaca internetová doména a webová stránka značky. 

    URL (Uniform Resource Locator – jednotné označenie zdroja) –  je reťazec znakov, 

pomocou ktorých je možné presne špecifikovať umiestnenie informačných zdrojov 
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v prostredí internetu. URL definuje doménovú adresu servera, umiestnenie zdroja na 

servery, protokol, pomocou ktorého je možné k zdroju pristupovať a port, ktorý má byť ku 

komunikácii použitý.
68

 

    S rozvojom internetu a jeho rôznymi možnosťami uplatnenia v oblasti marketingu 

a marketingovej komunikácie sa URL stáva dôležitou súčasťou prvkov značky. Pre firmy, 

spoločnosti, ktoré realizujú predaj produktov, alebo služieb on-line a ktoré riešia svoje 

podnikateľské, či komerčné aktivity hlavne v prostredí internetu (ako napr. e-shopy, 

internetové predajne, vyhľadávače atď.) je URL kľúčovým prvkom značky.  

    Podobne to platí aj v prípade digitálnych značiek alebo značiek on-line výrobkov a služieb. 

    Internetová doména – je súčasťou URL a odkazuje na webový priestor, kde sú 

umiestnené a zverejnené informácie. Názov domény patrí k základným identifikačným 

prvkom značky na internete (napr. www.znacka.sk). Pomocou neho sa používatelia 

(spotrebitelia) v rámci internetového prostredia dostávajú k informáciám o firmách, 

spoločnostiach, organizáciách, značkách, alebo ponúkaných produktoch či službách.  

    Meno domény sa skladá z domén jednotlivých úrovní, ktoré sú od seba oddelené bodkami. 

Doména prvej úrovne sa nachádza úplne v pravo. Domény prvej úrovne sú väčšinou 

prideľované na základe národného princípu, napr. doména SK obsahuje slovenské weby, 

doména CZ české weby a pod., alebo na základe ich zamerania, napr. doména COM je 

označenie domén komerčných firiem, EDU vzdelávacích organizácií, ORG štátnych inštitúcií 

a NET centier sietí. Doména druhej úrovne sa nachádza v strede, resp. hneď pred poslednou 

bodkou a doména tretej úrovne sa nachádza pred ňou, teda na začiatku – úplne vľavo. Teda 

v doméne www.znacka.sk je sk doména prvej úrovne, znacka doména druhej úrovne a www 

doména tretej úrovne.
69

 

    Ak chce značka vlastniť doménu, musí si ju najprv zaregistrovať a zaplatiť za jej 

používanie. Pri výbere domény platia podobné kritériá výberu, ako v prípade výberu názvu 

značky, či vizuálneho riešenia loga. Taktiež je potrebné vybrať také slovné označenie, ktoré 

bude jasne vystihovať značku  - najčastejšie sa používa názov značky a jeho rôzne 

kombinácie, aby ju spotrebitelia dokázali identifikovať. Tá značka, ktorá ešte nemá 

registrovanú doménu môže riešiť podmienky odkúpenia práv, čo však môže byť finančne 

náročné. Výsledná podoba domény má priamy vplyv na fungovanie značky v rámci 

internetového prostredia, preto by mal byť názov domény jednoduchý, krátky, výstižný a 
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zrozumiteľný, aby si ho používatelia/spotrebitelia dokázali ľahšie zapamätať. Podstatná je 

taktiež originalita, jedinečnosť a unikátnosť názvu domény, čo je výhodné najmä z hľadiska 

optimalizácie pre vyhľadávače. 

    Webová stránka – patrí k základným a najrozšírenejším spôsobom komunikácie firiem, 

spoločností, organizácií a značiek na internete. Webové prezentácie firiem alebo značiek 

orientované na externé publikum sa stali bežným a dostupným nástrojom marketingovej 

komunikácie, ktoré slúžia k informovaniu stálych i potenciálnych zákazníkov, aj ďalších 

záujmových skupín firmy/značky - umožňujú budovať vzťahy s rôznymi cieľovými 

skupinami a vytvárajú prostredie pre obojstrannú komunikáciu.
70

  

    Pri tvorbe webovej stránky musíme zohľadňovať viacero dôležitých faktorov, ako napr. 

účel a cieľ webovej stránky, cieľovú skupinu, obsah webovej stránky, grafiku a dizajn 

webovej stránky, ale aj viditeľnosť webovej stránky, jej prístupnosť, používateľnosť a 

ovládateľnosť, interaktivitu s jej užívateľmi, hodnotenie účinnosti webovej stránky atď. 

Nasledujúca schéma (viď. Schéma 1) prehľadne znázorňuje základné prvky a procesy 

nevyhnutné pre úspešnú realizáciu webovej stránky. 

 

Schéma 1 - Príprava a realizácia webovej stránky 

 

  

  

 

 

                   

                            

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H., 2010, s. 220.  
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    Pri tvorbe webových stránok je tiež možné vychádzať zo základných pravidiel 

a odporúčaní, ako napr. model 7C autorov Jeffreyho F. Rayporta a Bernarda J. Jaworskeho:
 71

 

- Kontext (Context) – grafické rozvrhnutie webovej stránky (tzv. Layout) a dizajn 

webovej stránky; 

- Obsah (Content) – texty, obrázky, zvuky a videá, ktoré webová stránka obsahuje; 

- Komunita (Community) – podpora webovej stránky, umožňujúca vzájomnú 

komunikáciu medzi používateľmi; 

- Prispôsobenie (Customization) – schopnosť webovej stránky prispôsobiť sa 

 potrebám a požiadavkám jej používateľov/zákazníkov, alebo im umožniť 

personalizovať webovú stránku; 

- Komunikácia (Communication) – spôsob umožňujúci webovej stránke komunikáciu 

v smere stránka - používateľ, alebo v rámci obojsmernej, interaktívnej komunikácie; 

- Spojenie (Connection) – stupeň spojenia webovej stránky s inými stránkami; 

- Obchodovanie (Commerce) – schopnosť webovej stránky realizovať komerčné 

transakcie.  

 

    Príkladom webovej stránky, spĺňajúcej väčšinu z uvedených kritérií, je stránka značky Ray 

Ban, ktorá sa venuje predaju slnečných a dioptrických okuliarov (www.ray-ban.com).  

Webová stránka má nielen zaujímavý a prehľadný dizajn, ale aj pútavý obsah s množstvom 

obrázkov, videí, či doplňujúceho textu. Má navyše logickú štruktúru, prehľadné a intuitívne 

ovládanie, ktoré umožňuje návštevníkom stránky prezrieť si ponúkané produkty, príp. si ich aj 

následne kúpiť. Špecifickým interaktívnym prvkom stránky je tzv. Virtual Mirror (virtuálne 

zrkadlo) – platforma fungujúca na princípe Augmented Reality.
72

 Webová kamera sníma 

používateľa, ktorý si vyberá z ponuky okuliarov a následne softvér vytvorí projekciu produktu 

na jeho tvári, vďaka čomu si spotrebitelia môžu (ne)priamo vyskúšať a porovnať jednotlivé 

modely okuliarov (viď. Obr. 8). Tento efektívny nápad dokáže výrazným spôsobom 
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zákazníkom zjednodušiť rozhodovací proces, ušetriť čas a celkovo uľahčiť nákup produktu.  

Webová stránka navyše poskytuje zákazníkom možnosť vytvoriť si vlastnú fotografiu s 

okuliarmi, ktorú si môžu uložiť alebo vytlačiť, príp. ju zdieľať na sociálnych sieťach a tak sa 

jednoducho poradiť s kamarátmi alebo známymi, či sa im vybraný model hodí (tým nepriamo 

propagujú značku a informácie o nej šíria virálnym spôsobom v rámci internetového 

prostredia). 

 

Obr. 8 - Ukážky kreatívneho dizajnu webovej stránky značky Ray Ban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.ray-ban.com/slovakia/virtual-mirror  

 

    Ak má webová stránka v praxi dobre fungovať musí byť pre návštevníkov webu 

jednoduchá a zároveň vizuálne príťažlivá. Jednoduchosť súvisí jednak s rýchlym načítaním 

webovej stránky, ale aj s prehľadným prostredím, ľahkou navigáciou a intuitívnou orientáciou 

na stránke.  Vizuálna príťažlivosť tvorí najmä atraktívne grafické spracovanie a estetický 

dizajn webových stránok. Tieto dva prvky majú zásadný vplyv na to, ako dlho na webovej 

stránke návštevník pobudne a či sa na ňu bude opakovane vracať. V prípade komerčných 

webových stránok a webových stránok značiek je podstatné aj to, aby vychádzali 

z jednotného vizuálneho štýlu a rešpektovali definované vizuálne konštanty (napr. logo, fonty 

písma, kombinácia farieb a pod.), pomocou nich ich dokážu spotrebitelia, aj široká verejnosť 

ľahko identifikovať. Podobne to platí pre väčšinu marketingových a marketingovo-

komunikačných aktivít realizovaných v on-line prostredí, či už sú to sociálne médiá a sociálne 

siete, bannerová reklama, e-mailová komunikácia, blogy, e-shopy, advergaming, virálne 

kampane atď. 

http://www.ray-ban.com/slovakia/virtual-mirror
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Kritériá výberu jednotlivých prvkov značky 

 

 

    Predchádzajúca charakteristika základných prvkov značky sa zameriavala na to, aby sme si 

bližšie špecifikovali, v čom sú jednotlivé prvky značky dôležité, aké majú funkcie a akým 

spôsobom ich je možné implementovať do praxe. Prvky značky však nemôžeme vnímať iba 

individuálne (izolovane), ale musíme ich chápať ako jeden prepojený celok, ktorý vytvára 

povedomie o značke a celkovú hodnotu značky. Pri ich výbere preto musíme myslieť najmä 

na to, aby boli prvky značky kompatibilné, resp. aby sa po formálnej, obsahovej 

a významovej rovine vzájomne dopĺňali, vďaka čomu je značka schopná vytvoriť jednotnú, 

ucelenú a konzistentnú komunikačnú stratégiu, pomocou ktorej dokáže osloviť vybrané 

cieľové skupiny. Vhodne zvolená kombinácia prvkov značky vytvára ucelený súbor, ktorý 

reprezentuje značku a vytvára jednotné asociačné reťazce, vyvolávajúce želané názory 

a pocity vo vedomí spotrebiteľov.  

    Pri výbere prvkov značky je potrebné zohľadňovať viaceré kritériá. K. L. Keller medzi 

hlavné kritériá výberu prvkov značky zaraďuje – zapamätateľnosť, zmysluplnosť, obľubu, 

prenositeľnosť, adaptabilitu a možnosť ochrany.
73

   

    Zapamätateľnosť – z hľadiska výberu prvkov značky zohráva podstatnú úlohu, pretože 

pomocou nej je možné dosiahnuť vysokú úroveň povedomia o značke. Kvôli tomu je 

potrebné vybrať také prvky značky, ktoré si spotrebitelia ľahko zapamätajú a ktoré im 

uľahčujú vybavenie si, či rozpoznanie značky pri nákupe, alebo spotrebe. Ľahká 

zapamätateľnosť značky je taktiež konkurenčná výhoda –  vďaka nej dokážu spotrebitelia 

identifikovať a odlíšiť značku oveľa skôr, než konkurenčnú značku. 

    Zmysluplnosť – je založená na logickom výbere prvkov značky, ktoré sa vzájomne 

dopĺňajú a ich vnútorný význam podporuje žiaducu tvorbu asociácií so značkou. Prvky 

značky môžu mať pre spotrebiteľov a širokú verejnosť množstvo rôznych významov, ktoré sa 

od seba vzájomne odlišujú. Obzvlášť dôležité aspekty významu prvkov značky sú buď 

zamerané na všeobecné informácie o povahe produktovej kategórie (t.j. či obsah prvkov 

značky súvisí s tým, čo spotrebitelia očakávajú od značky v danej produktovej kategórii), 

alebo na informácie týkajúce sa jednotlivých atribútov a benefitov značky (do akej miery 

prezentujú prvky značky kľúčové atribúty a benefity značky, resp. či sú prezentované atribúty 

a benefity značky pre cieľovú skupinu spotrebiteľov dostatočne relevantné a atraktívne). 

                                                 
73

 Bližšie pozri KELLER, K. L. Strategické řízení značky. Praha : Grada Publishing, 2007. s. 204 - 210. ISBN 

978-80-247-1481-3.
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    Obľuba – súvisí s výberom takých prvkov značky, ktoré obsahujú bohaté obrazové, 

textové či jazykové stvárnenie značky a sú pre spotrebiteľov v zásade zaujímavé a zábavné.  

    Esteticky príťažlivé prvky značky majú zásadný vplyv na obľubu značky. Rôzne asociácie, 

ktoré vznikajú z obľuby a príťažlivosti prvkov značky môžu tiež zohrávať dôležitú úlohu pri 

tvorbe hodnoty značky. Pomocou kreatívneho a originálneho spracovania prvkov značky je 

možné zachytiť, resp. vyjadriť nehmotné charakteristiky značky. 

    Prenositeľnosť – súvisí predovšetkým s možnosťou prenositeľnosti a rozšírenia prvkov 

značky v rámci jednotlivých kategórií produktu (napr. na iné, príp. nové produktové rady či 

kategórie produktov), alebo v rámci geografického rozširovania značky (ak by značka 

plánovala vstup na zahraničné trhy). V takýchto prípadoch je potrebné myslieť na to, aby nám 

výber prvkov značky zabezpečil väčší priestor a variabilitu. Napr., ak si vyberieme názov 

značky, ktorý je úzko prepojený s konkrétnym produktom, alebo odvetvím, tak bude problém 

takýto názov preniesť, ak sa v budúcnosti firma rozhodne zmeniť svoje zameranie, príp. 

rozšíriť svoju ponuku produktov. Podobne to platí aj v prípade vstupu značky na zahraničné 

trhy – ak je názov značky viazaný na určitú krajinu, resp. na domáci trh (napr. slovenský 

názov značky), tak v inej kultúre svoj význam stráca. V istých prípadoch dokonca môže 

nastať situácia, že názov značky môže mať v niektorej z krajín či štátov v zahraničí úplne iný, 

negatívny význam. 

    Adaptabilita – kvôli neustálemu vývoju, zmenám na trhu, ale aj zmenám 

v spotrebiteľských názoroch a hodnotách, či potrebe inovovať a modernizovať značku je 

zásadným faktorom možnosť prispôsobovať prvky značky tak, aby mohli byť priebežne 

aktualizované v dlhšom časovom horizonte. Čím sú prvky značky adaptabilnejšie 

a flexibilnejšie, tým jednoduchšie ich je možné aktualizovať, čo sa týka najmä vizuálnych 

prvkov značky a ich grafického stvárnenia, napr. pri redizajne loga, aktualizácií sloganu, 

maskotov či predstaviteľov značky, alebo pri modernizácií webových stránok značky, 

predajní a obchodných priestorov a pod. 

    Možnosť ochrany –  pri výbere prvkov značky je podstatné vybrať také prvky, ktoré zatiaľ 

nemá zaregistrované žiadna iná firma či spoločnosť a ktoré môžu byť chránené na národnej, 

ale aj medzinárodnej úrovni. Prvky značky (či už je to názov, logo, slogan atď.) je tiež 

dôležité hneď zaregistrovať u príslušných právnych organizácií, aby nemohlo v budúcnosti 

dochádzať zo strany konkurencie k ich zneužitiu. 

    Pri návrhu, tvorbe a výbere prvkov značky  je potrebné myslieť primárne na týchto šesť 

základných kritérií, pretože nám dokážu výrazným spôsobom uľahčiť implementáciu 
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jednotlivých prvkov značky do praxe a dodržiavaním uvedených postupov zároveň dokážeme 

predchádzať neželaným problémom, ktoré nám môžu v budúcnosti vzniknúť. 

 

Záver 

    Cieľom príspevku bolo čitateľom priblížiť význam a funkciu jednotlivých prvkov značky 

v systéme brandingu. Na záver je však potrebné dodať, že v praxi existuje ďaleko viac prvkov 

značky, než len tie, ktoré sme prezentovali v obsahu príspevku a ktoré možno považovať za 

primárne, resp. základné. Už v samotnom procese návrhu prvkov značky je potrebné primárne 

myslieť na to, ako budú jednotlivé prvky značky fungovať v praxi, aby ich bolo možné 

vzájomne prepojiť a vytvoriť tak jednotný, synergický komunikačný efekt značky. Optimálny 

a funkčný výber prvkov značky pomáha značke odlíšiť sa od konkurencie a spotrebiteľom 

zároveň uľahčuje identifikáciu značky na trhu. 
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P. T. Barnum a jeho atrakcie 

P. T. Barnum and his atracion 

 

PhDr. Peter Uličný 

 

Abstrakt:  Phineas Taylor Barnum (1810 – 1891) – americký podnikateľ v zábavnom 

priemysle, impresário a novinár, patrí k najdôležitejším a zároveň najkontroverznejším 

osobnostiam  moderných dejín reklamy. Svetoznámym sa stal najmä vďaka  svojim 

cirkusovým „freak shows“ – teda prehliadkam ľudí s fyzickými anomáliami. Práca si okrem 

týchto atrakcií všíma aj marketingové metódy, ktoré Barnum použil na ich propagáciu.  

Kľúčové slová: zábavný priemysel, reklamná kampaň, public relations, značka, promotérske     

aktivity, telesná odlišnosť 

 

Abstract: Phineas Taylor Barnum (1810 – 1891) – American showbiz enterpreneur, 

impresario and journalist is one of the most important and at the same time most controversial 

figures in the history of modern advertising. He became famous thanks to his circus freak 

shows – exhibits of people with physical abnormalities. The paper focuses not only on these 

attractions, but also on the marketing methods Barnum uses on their advertisement. 

Key words:show business, advertising campaign, public relations, brand,  promotion 

activity, extraordinery body 
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Obr. 1 -  Phineas Taylor Barnum a Generál Tom Thumb 

 

Zdroj: http://www.eyewitnesstohistory.com/tomthumbbarnum.htm 

 

Úvod 

 

    Najvýznamnejšiu akvizíciu pre svoj biznis objavil Barnum v štáte, z ktorého 

pochádzal: v Connecticute. Charlesovi Strattonovi, ktorému dal sám Barnum neskôr 

prezývku a zároveň umelecké meno Generál Tom Thumb (podľa rozprávkovej 

postavičky miniatúrneho rytiera (ktorý miesto koňa jazdil na myši). Thumb znamená 

po anglicky palec, čo bola miera predstavujúca výšku tohto udatného rytiera).  

    Charles Stratton alias Thumb prestal rásť, keď mal päť mesiacov – v tom čase meral 

63 centimetrov a vážil necelých 7 kilogramov. Barnum si o zážitku z prvého stretnutia s 

týmto miniatúrnym človiečikom napísal: „Keď som ho uvidel, zostal som ako obarený. 

Jeho drobučká postava bola totiž dokonalo formovaná, mal iskrivý pohľad, svetlé 

vlásky, ružové líca a bol evidentne zdravý. Spočiatku so mnou veľmi nechcel hovoriť, 

ale, ako sa neskôr ukázalo, to iba prekonával svoju nesmiernu plachosť. Keď ju 
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prekonal, stal sa z neho naopak veľmi príjemný, vtipný spoločník”(BARNUM,  2000, 

str. 163). 

    V čase, keď ho Barnum objavil, mal Thumb 5 rokov. Okamžite pochopil, že to môže 

byť tromf jeho podnikania. A keďže sa obával skeptikov, ktorí mohli vytiahnuť 

argument, že vzhľadom na vek chlapca je ťažké určiť, či bude naozaj “doživotným” 

liliputánom, radšej mu pridal ďalších 6 rokov. Po celý Thumbov život sa s ním vliekol 

aj tento skreslený údaj o jeho veku. Z chlapca sa postupne vykľul veľmi bystrý a 

učenlivý žiak, ktorý sa na dráhu varietného umelca úprimne tešil. Barnum ho teda začal 

pripravovať na prvé verejné vystúpenie. Postupne ho učil spievať, tancovať,  rozprávať 

vtipy, cibril s ním pohybovú kultúru na pódiu a vymýšľal preňho drobné herecké etudy. 

Nebyť chlapcovho prirodzeného hereckého talentu a inteligencie, jeho život by sa 

možno vyvíjal celkom inak.   

   Barnum pred prvým vystúpením Toma Thumba opäť osvedčil svoj mimoriadny 

marketingový talent. Vzal miniatúrneho chlapca na ramená a obchádzal s ním redakcie 

novín. Thumb tancoval na redakčných stoloch, spieval, rozprával vtipy a všetkých 

novinárov natoľko očaril, že sa okamžite ocitol na titulných stránkach niektorých 

novín. Lístky na jeho prvé verejné vystúpenie v Barnumovom Americkom múzeu boli 

vypredané za necelú hodinu a ohlas, ktorý nasledoval, prekonal aj tie najsmelšie 

očakávania. Barnum mal s Tomom Thumbom (respektíve s jeho rodičmi) podpísanú 

ročnú zmluvu. Keď vypršala, predĺžili ju o ďalší rok, pričom Barnum vedel, že s 

takouto atrakciou nebude zotrvávať iba v New Yorku a prišiel čas vydať sa na turné po 

Amerike. Program Thumbových vystúpení prechádzal neustálymi inováciami, 

flexibilne reagujúcimi na spätnú väzbu z publika – s obzvlášť veľkým nadšením sa 

stretli najmä etudy, kde Thomb v štylizovaných kostýmoch imitoval legendárne a 

historické postavy: antického Kupida, škótskeho Highlandera či Napoleona 

Bonaparteho. Po mimoriadnom úspechu, vďaka ktorému už o Barnumovi a Tomovi 

Thumbovi vedelo celé východné pobrežie kontinentu, prišla na rad úvaha o veľkom 

turné po Európe. 19. 1. 1844 vystúpil naposledy pred domácim publikom v 

Barnumovom Americkom múzeu a rovno z pódia odkráčal spolu s Barnumom a 

rodičmi na loď smerujúcu do Veľkej Británie, kam ho vyprevádzali tisícky obyvateľov 

New Yorku.  

    Prvé dni na európskej pôde priniesli skôr sklamanie. Barnum svoju atrakciu ponúkal 

sprostredkovane, cez majiteľov varietných prevádzok a pódií a ako sa ukázalo, tamojší 

zábavný priemysel sa k atrakciám podobného typu staval podstatne rezervovanejšie ako 
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v Amerike. Barnumovi sa nepozdávala ani finančná stránka celého turné, ani jeho 

propagácia. Preto vzal veci do vlastných rúk.   

    Prenajal si luxusný dom v honosnej časti Londýna, známej ako West End. Rozoslal 

pozvánky príslušníkom anglickej šľachty, významným osobnostiam žurnalistiky a 

spoločenského života. Pozvánka slubovaľa spoločenské stretnutie s Tomom Thumbom, 

najväčším gentlemanom medzi najmenšími ľuďmi sveta a pánom P. T. Barnumom, 

majiteľom najväčšej atrakcie na americkom kontinete. Priebeh podujatia a najmä jeho 

výsledky do bodky naplnili Barnumove očakávania. Obaja Američania začali byť 

pozývaní na súkromné stretnutia s londýnskou high society. Prichádzali súkromné 

pozvania od diplomatov, bankárov a predstaviteľov aristokracie a chýr o tom, že v 

Londýne je na návšteve zázračný malý gentleman menom Tom Thumb, sa lavínovito 

šíril po celej krajine. S kvalitne vybudovaným PR si Barnum prenajal Egyptskú sálu na 

Piccadilly a záujem bol okamžite enormný. Pre veľký úspech sa museli konať až tri 

predstavenia za deň, ktoré Barnumovi vynášali v priemere 500 dolárov. Britský úspech 

zavŕšilo pozvanie priamo z Buckinghamského paláca, kde sa Barnum a jeho atrakcia 

menom Tom Thumb stretli s kráľovnou Viktóriou, jej manželom, princom Albertom a 

vojvodkyňou z Kentu. Návšteva vyvolala na kráľovskom dvore také nadšenie, že v 

krátkom čase prišli ďalšie pozvania, a Tom Thumb si splnil svoj sen, keď si mohol 

potriasť rukou aj s trojročným princom z Walesu (KUNHARDT,  1975). 

    Na pobyt tejto neobyčajnej “celebrity” v Londýne rýchlo zareagovali aj obchodníci: 

v meste sa začali predávať papierové bábky s Thumbovou podobizňou, cukríky s jeho 

menom a čoskoro sa stala veľmi populárnou aj pieseň nazvaná Thumbova polka, ktorú 

hrával miestny orchester pred Tomovými vystúpeniami. Približne po roku pobytu v 

Londýne dal Barnum pre svoju zázračnú akvizíciu zhotoviť miniatúru kočiara s erbom 

(s americkým orlom a britským levom, vlajkami oboch krajín a nápisom Vpred!), ktorý 

sa stal obľúbeným Tomovým dopravným prostriedkom. Bol ťahaný štyrmi 

shetlandskými poníkmi, mal svojho kočiša i lokaja a slúžil svojmu pánovi na všetkých 

ďalších turné po svete, aby sa zároveň stal aj jeho neodmysliteľným symbolom, čímsi 

ako “logom”.   

    Po Londýne, prišiel na rad anglický vidiek a po ňom Francúzsko, kde úspech jeho 

vystúpení prekonal všetky doterajšie. Aj tu opakovane navštívil kráľovské sídlo v 

Tuilerijskom paláci, zúčastnil sa viacerých spoločenských podujatí ako hosť kráľovskej 

rodiny. Pre vystúpenia musel Barnum prenajať jedno z najväčších miestnych pódií (tzv. 
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Musardova sála) a aj napriek jeho veľkej kapacite boli lístky vypredané na pol roka 

dopredu. 

    Pre zvýšenie atraktívnosti svojich vystúpení sa Tom naučil všetky piesne a repliky 

vo francúzštine a keďže naozaj preukázal výrazný herecký talent, hosťoval aj v 

parížskom vaudevillovom divadle. Nasledovalo turné po Španielsku, Belgicku a 

rozlúčku s Európou zavŕšilo opakované turné po Anglicku, Škótsku a Írsku.  

    Barnum aj Thomb sa po troch rokoch kočovného života, v roku 1847 vracali späť do 

vlasti ako boháči, ktorých pozná takmer celý civilizovaný svet. O vystúpenia 

svetobežníka začal byť v Barnumovom Americkom múzeu celkom logicky ešte väčší 

záujem, ako na začiatku jeho kariéry. Barnum si po návrate do vlasti zapísal tento 

postreh: “Keď Tom Thumb opúšťal Ameriku, bol to síce roztomilý, ale predsa len 

trochu neotesaný chlapec.V Európe urobil za tie tri roky neuveriteľné pokroky. 

Prirodzenou inteligenciou, učenlivosťou a talentom dokázal, že späť do Ameriky sa 

vrátil ako vzdelaný, distingvovaný, rozhľadený a úspešný mladý muž. Hoci bol ešte 

stále chlapcom.Cestovanie je dobrou školou, ale len pre toho, kto chce niečo vidieť a 

zažiť.A to je našťastie prípad Toma Thumba. Napriek tomu, že s nami po celý čas 

chodil aj jeho otec, z ktorého som dokonca spravil predavača lístkov, vytvorilo sa 

medzi nami veľmi zvláštne puto. Akoby som bol jeho náhradným otcom.Aj delenie 

našich honorárov bolo také - rodinné.Delili sme sa rovným dielom. Polovička mne, 

polovička tebe” (BARNUM, 2000, s 254). 

    Ak sme v predchádzajúcej časti práce uviedli, že z mnohých účinkujúcich 

Barnumových freakshow sa stali celebrity, o Tomovi Thumbovi to platilo v 

celosvetovom meradle. Aj mimo pódia si dával záležať na svojom zovňajšku, obliekal 

sa podľa poslednej módy a nešetril ani na módnych doplnkoch. “Tom Thumb sa stal 

svetovo najznámejším liliputánom sveta, legendou za živa a legendou aj po smrti. 

Generácia, ktorá ho už nezažila, má tendenciu považovať ho za legendu, ktorá 

neexistovala. Mnohým nejde do hlavy, ako mohla jedného malého človiečika 

sprevádzať taká neuveriteľná sláva (KUNHARDT, 1995, s. 234). 

    Doma v Amerike si Barnum s Thumbom doplnili „zbierku” návštev na najvyššej 

úrovni, keď prijali pozvanie prezidenta Jamesa K. Polka do Bieleho domu. Otec Toma 

Thumba počas rokov strávených na cestách so svojím synom a jeho impresáriom 

prejavil podnikateľské vlohy a prišiel s dobrými nápadmi, keď Barnum opäť zatúžil 

inovovať nielen program svojho zverenca, ale aj rozšíriť portfólio atrakcií.  
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Obr. 2 - Tom Thumb a jeho kočiar s vlastným erbom, vyrobený na mieru Barnumom 

 

Zdroj: https://sk.pinterest.com/juliet1340/general-mrs-tom-thumb/ 

 

    Spoločne napokon vytvorili projekt, ktorý bol čímsi ako pojazdným „ derivátom” 

Barnumovho Amerického múzea. Nazvali ho „Barnumov veľký ázijský komediantský 

voz, múzeum a manéž”.Ázijský preto, že zlatým klincom programu boli žonglérske a 

eskamoterské čísla účinkujúcich z Číny, Japonska, Indie a Malej Ázie. Každý 

podnikateľ v oblasti zábavného priemyslu v polovici 19. storočia vedel, že v tejto 

kategórii predstavujú svetovú špičku práve varietní umelci z menovaných krajín. 

Barnumovo kočovné múzeum a manéž vznikli v čase, keď novodobé cirkusové umenie 

zažívalo na celom svete zlatú éru, charakterizovanú dvoma odlišnými tendenciami. 

Prvú predstavovalo budovanie honosných budov v európskych metropolách, pričom 

priamo nadväzovala na – z pohľadu historického vývinu - klasickú formu cirkusu s 

dôrazom na prezentáciu jazdeckého umenia a drezúry koní. Pre druhú líniu sa naopak 

stali východiskom staré komediantské potulné menažérie, sprevádzané kaukliarmi, 

hudobníkmi, povrazochodcami, bábkohercami a žonglérmi. Neskôr ich rady doplnili aj 

účinkujúci z kategórie “extraordinary body” a kabinety kuriozít(BURGESS,  1974).  

    Barnumov podnik sa teda vydal po druhej z menovaných línií a jeho kočovné 

múzeum a manéž vlastne predznamenali najväčšiu cirkusovú atrakciu sveta, legendárny 

cirkus Barnum & Bailey. Ale ten si na svoj vznik a budúcu slávu ešte musel počkať 
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viac ako dvadsať rokov, pričom pod jednu strechu pojal obe vývinové línie 

novodobého cirkusu. 

 

Od zábavného priemyslu k umeniu 

 

    Podnikateľská intuícia P. T. Barnuma niekedy udivovala nielen jeho okolie či 

konkurentov, ale aj jeho samého. Keď sa kdesi dočítal, že v Európe slávi veľké úspechy 

švédska operná diva Jenny Lind (1820 – 1887), okamžite sa rozhodol, že jej musí 

urobiť turné v Amerike. Medzi zábavným priemyslom a “vysokým” umením je predsa 

len trochu rozdiel a Barnum sa navyše netajil ani tým, že nie je muzikálny a vážnej 

hudbe vôbec nerozumie.  

                                                Obr. 3 -  Portrét Jenny Lind 

 

             Zdroj: http://ajournalofmusicalthings.com/jenny-lind-the-taylor-swift-of-the-1850s/ 

 

    Svoj zámer začal napriek tomu uskutočňovať s istým rizikom hneď na začiatku. 

Lindovej ponúkol tisíc dolárov za jedno vystúpenie – a pre istotu si ich zahovoril 

rovných 150 - a to skôr, než ju vôbec videl na vlastné oči či počul spievať. 

    Speváčka si však túto, na svoju dobu viac ako premrštenú sumu vypýtala dopredu, 

vraj na radu jej manažérov, ktorí americkému veľkopodnikateľovi príliš nedôverovali.    

Svoju žiadosť však oficiálne odôvodnila najmä tým, že potrebuje promptne peniaze pre 

svoju charitatívnu nadáciu, ktorá okrem iného financovala školy pre chudobné deti vo 

Švédsku. 

http://ajournalofmusicalthings.com/jenny-lind-the-taylor-swift-of-the-1850s/
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    Filantropickými aktivitami bola Jenny Lind v Európe známa a neskôr sa ukázalo, že 

aj táto skutočnosť kladne ovplyvnila jej vstup na americkú pôdu. Jej požiadavka bola aj 

pre finančne zabezpečeného podnikateľa náročným sústom.  

    Barnum väčšinu svojich ziskov okamžite premieňal na nové a nové investície, 

nehovoriac o veľkých nákladoch, ktoré ho čakali s promotérskymi aktivitami. A 

vysokých nákladoch na jeho vlastné živobytie.  

    A tak, hoci veľmi nerád, druhý raz v živote si dopomohol k peniazom aj formou 

pôžičiek. 

     Niekoľkotisícovú sumu získal aj od lokálneho politika z Filadelfie, ktorý bol 

presvedčený, že aura zbožnej, skromnej a zázračným hlasom obdarenej ženy, nezištne 

pomáhajúcej svojim blížnym a chudobným, ktorá Jenny Lind sprevádzala, môže mať 

dobrý vplyv na morálku amerických občanov. Ako sa neskôr ukázalo, tomu vplyvu 

neunikol ani sám Barnum.   

    Turné sa začalo 11.septembra 1850 v koncertnej sále Castle Garden a na predstavení 

sa zišla takmer kompletná newyorská smotánka. Barnum ani tento raz nezabudol na 

cielený marketing a PR – a keďže išiel do rizika, poistil sa dopredu a počas celého 

pobytu Jenny Lind na území Ameriky mal najatých 26 žurnalistov, z ktorých časť 

zaznamenávala úspechy jej koncertov a tá druhá pre ňu pripravovala pôdu v každom 

kúte krajiny, kam mala na svojom turné namierené. 

    Barnumovi na dobrom výsledku mimoriadne záležalo.   

    Jenny Lind bola operná speváčka zo Štokholmu, známa ako "švédska Nightengale"-  

trochu ekvivalent modernej pop divy. Jej americké turné, ako písali vtedajší novinári, 

bolo „podporované“ P.T. Barnumom a spôsobilo značný rozruch. Titulok litografie 

znel: Prvý výskyt Jenny Lind v Amerike, v zámockej záhrade. 11. sept. 1850. 
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Obr. 4 - Prvý koncert Jenny Lind počas amerického turné na dobovej xylografii (Castle 

Garden) 

 

Zdroj: http://currierandives.net/FirstApperanceOfJennyLindInAmerica/ 

 

    “Jenny Lind predstavuje zvláštnu kapitolu Barnumovej podnikateľskej anabázy. Išiel 

do rizika a keďže naozaj nechcel nič ponechať náhode, navštevoval všetky mestá z jej 

koncertného itinerára, minimálne pár dní dopredu, aby všetko klapalo nielen 

organizačne, ale aj po stránke publicity a reklamy” (SAXON, 1989, s. 67). 

    Napriek mimoriadnemu úspechu, ktorý sprevádzal speváčkino turné, jej spolupráca s 

Barnumom vydržala iba pätnásť mesiacov, hoci zmluvu mala po prvom roku predĺženú 

na ďalší rok. Dôvody, ktoré uviedla pri rozväzovaní kontraktu, sa z dnešného pohľadu 

javia takmer absurdne. “Prekážala jej reklama, ktorá ju sprevádzala na každom kroku.  

Vyrušovalo ju to, tvrdila, že čosi také k nej nepatrí” (KUNHARDT, 1995, s. 211),  

    Z obchodného hľadiska však mohli byť obaja spokojní. Jenny Lind počas celého 

turné, ktoré pozostávalo z 95 koncertov nakoniec zarobila 350 tisíc dolárov, Barnum 

odhadom 500 tisíc. Na tomto mieste bude zaujímavé – ako kontrast k názorom Jenny 

Lind - odcitovať Barnumove slová, viažúce sa práve k turné tejto speváčky:  

    “Niektorí ľudia majú talent vymyslieť reklamu, ktorá naozaj zaujme. Nedávno som 

uvidel na chodníku vývesný štít obchodu, na ktorom bolo napísané: ´Nečítajte opačnú 

stranu´. Urobil som presne to, čo by urobil každý, obišiel som štít a prečítal si, čo je 
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tam napísané. Zistil som, že majiteľom obchodu je istý pán Genin, klobučník. Tento istý 

človek si kúpil lístok na Jenny Lind na aukcii za 225 dolárov, pretože vedel, že to 

preňho bude dobrá reklama. Aj samotný licitátor tej aukcie bol zvedavý, kto môže byť 

ten záhadný dražiteľ, keď dal za lístok takú vysokú sumu. Genin sa mu ochotne 

predstavil a nezabudol dodať, že je klobučník. Na tej aukcii boli davy dôležitých ľudí z 

5. Avenue, ale aj z rôznych vzdialených miest. Pýtali sa:  Kto je zač ten klobučník 

Genin, nikdy sme o ňom nepočuli?´.  

     Ďalšie ráno noviny a telegrafy rozšírili informáciu od  Maine až po Texas a 

približne päť, možno desať miliónov ľudí sa dozvedelo, že na aukcii sa predali lístky na 

prvý koncert Jenny Lind v celkovej hodnote 20 tisíc dolárov a že jeden lístok bol 

dokonca predaný za 225 dolárov istému klobučníkovi Geninovi. Muži v celej krajine si 

sňali klobúky z hlavy aby zistili, či náhodou ten ich nie je od Genina. V Iowe, neďaleko 

pošty, sa napokon predsa len našiel človek, ktorý mal Geninov klobúk a triumfálne ho 

ukazoval všetkým ľuďom, hoci už bol pomerne zničený a nemal hodnotu ani 2 centy. 

´No toto!´ – povedal jeden z mužov. ´Vy máte naozaj klobúk od Genina, to ste ale 

šťastný človek´. A ďalší sa pridal: ´Ten klobúk si určite nechajte, vo vašej rodine raz 

bude cenným dedičstvom´. Ďalší z mužov tomu chlapíkovi začal klobúk závidieť 

a vyzval ho: ´No tak - daj nám šancu a urob aukciu!´. On tak naozaj urobil a ten 

obnosený klobúk sa vydražil za 9 a pol dolára. Čo to znamenalo pre pána Genina? Od 

tejto udalosti s lístkom na Jenny Lind predával ročne v priemere o desať tisíc klobúkov 

viac. Deväť z desiatich zákazníkov si jeho klobúk kúpilo zo zvedavosti, ale mnohí 

z nich, keď zistili, že jeho produkty sú kvalitné, sa stali jeho vernými zákazníkmi. Touto 

reklamou ich na seba prvý raz upozornil a keď zistili, že ich klobúk naozaj stojí za to, aj 

si ich udržal. Nehovorím, že každý by mal robiť reklamu ako pán Genin, ale urobiť si 

meno takýmto spôsobom isto nie je myšlienka na zahodenie´  (BARNUM, 2000, s. 54). 

 

Roky útlmu a finančný krach 

 

    Meno P. T. Barnuma už bolo v análoch zábavného priemyslu zapísané veľkými 

písmenami a tak si vybral oddychový čas. Pre najbližšie roky si našiel nový, menej 

náročný druh podnikania: súťažné výstavy a prehliadky. V krátkom čase zorganizoval 

napríklad výstavy psov, mačiek, vtákov, kvetov a dokonca bábätiek, pričom posledná z 

menovaných súťaží mala niekoľko kategórií, napr.: najtučnejšie bábätko, bábätko s 
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najkrajším úsmevom, najuplakanejšie bábätko a pod. V roku 1850 urobil zároveň jedno 

z najhorších životných rozhodnutí. Podpísal dlžobné úpisy na značnú čiastku pre veľkú 

hodinársku firmu Jerome Clock Company z Connecticutu. O päť rokov neskôr prišla 

katastrofa. Firma skrachovala a Barnum prišiel o všetok nadobudnutý majetok. Reakcie 

verejnosti boli skôr cynické a škodoradostné a jeho meno sa na istý čas stalo 

synonymom pre podvodníka, ktorého dohnala vlastná chamtivosť. Americký básnik a 

filozof Ralph Waldo Emerson na margo Barnumovho krachu údajne napísal, že 

“…bohovia sa znovu zviditeľnili” (SAXON, 1989, s. 243) a mnohí novinári ho 

komentovali slovami, že Barnum sa stal obeťou toho istého, na čom zbohatol: ľudskej 

(tentoraz však vlastnej) hlúposti. Keď sa o Barnumovom krachu dozvedel Tom Thumb, 

medzičasom podnikajúci na vlastnú päsť a prevádzkujúci svoju one-man show, napísal 

bývalému impresáriovi a priateľovi list, v ktorom mu ponúkol akýkoľvek druh pomoci. 

„Barnum vtedy Thumbovu ponuku odmietol, ale o rok neskôr svoje rozhodnutie zmenil 

a požiadal malého priateľa, či by s ním neurobil turné po Európe. V Londýne hral Tom 

Thumb v natrieskaných sálach. Noviny o ňom písali, že je to stále ten roztopašný, 

zábavný, malý nezmar. S Barnumovou spoločnosťou napokon precestovali Britské 

ostrovy, Francúzsko a Holandsko. Ku koncu roka 1859 sa vrátili do Spojených štátov. S 

pomocou Toma Thumba sa Barnum opäť postavil na nohy” (DRIMMER,  1996, str. 

144). 

    Kráľ humbugu sa usiloval nabrať druhý dych aj spestrením ponuky v Americkom 

múzeu, najmä vyhľadávaním nových atrakcií pre svoju freakshow. V roku 1861 získal 

ženu-obryňu, vysokú 223 centimetrov a vážiacu 180 kilogramov. Anna Swan 

pochádzala z New Annanu v Novom Škótsku a narodila sa s výškou 71 centimetrov, 

hoci obaja jej rodičia patrili výškou k bežnému populačnému priemeru. Anna si 

okamžite získala priazeň divákov svojím distingvovaným správaním, inteligenciou a 

veľkou charizmou. Barnum ju na plagátoch prezentoval ako “najväčšiu ženu sveta” a v 

jednom s čísiel vystupovala s ďalším atraktívnym prírastkom do rodiny Barnumových 

zverencov, liliputánom s umeleckým menom “Admirál Dot”.  
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ANNA SWAN – THE GIANTESS OF  NOVA SCOTIA 

                                               

 

Obr. 5, 6 - Obryňa Anna Swan 

 

Zdroj: https://fr.pinterest.com/pin/317926054915864627/ 

 

    Za hviezdu menom Tom Thumb síce nebolo ľahké nájsť náhradu, ale maličký muž, 

vlastným menom Leopold Kahn, mu bol v mnohých ohľadoch podobný. Mal hudobné 

nadanie, takže časom ovládal hru na niekoľko nástrojov, pekne spieval a svoj 

admirálsky kostým miloval natoľko, že v ňom chodil aj v súkromí. Spojenie “obryne” 

Anny s Admirálom Dotom sa ukázalo byť výbornou voľbou.  

https://fr.pinterest.com/pin/317926054915864627/


 120 

    Vysoká návštevnosť ich predstavení a najmä spontánne reakcie publika Barnumovi 

nostalgicky pripomenuli najlepšie roky jeho podnikateľskej kariéry. S čoraz slávnejšou 

dvojicou dokonca navštívili aj Abrahama Lincolna v Bielom dome. Reportáž z tejto 

udalosti okamžite zaplnila titulné stránky novín. Barnum teda chytal druhý dych, ale 

najťažšie chvíle jeho kariéry ešte len mali prísť. 

 

Koniec Barnumovho Amerického múzea 

 

    Zvolenie Abrahama Lincolna za prezidenta Spojených štátov v roku 1861 

znepokojilo extrémistov južných štátov, keďže sa o. i. obávali zrušenia otroctva. 

Reagovali odtrhnutím sa od Únie a zakrátko vyvolali prvý ozbrojený konflikt, ktorý 

výustil do štyri roky trvajúcej vojny. Občianska vojna, respektíve Barnumom 

deklarovaná podpora prezidentovi Lincolnovi a myšlienkam Únie, poznamenala aj jeho 

biznis.  

    V novembri roku 1864 sa do New Yorku nepozorovane dostala skupina agentov 

Konfederácie. Počas jednej noci zapálili približne dvadsať veľkých budov, zväčša 

hotelov v oblastiach Winter Garden, Niblo´s Garden a North River. Ako odplatu za to, 

že Barnum venoval veľkú finančnú čiastku na podporu Únie a jednoznačne podporoval 

politiku Abrahama Lincolna, jedna zápalná bomba sa “ušla” aj Barnumovmu 

Americkému múzeu. Škody nakoniec neboli likvidačné, ale v najbližších rokoch akoby 

sa oheň stal Barnumovým nepriateľom číslo 1. 

    Omnoho ničivejší požiar – tentoraz spôsobený technickou haváriou v strojovni,  

zachvátil budovu múzea o rok neskôr, 13. júla 1865. V tomto prípade si už živel 

vyžiadal aj ľudské životy, keďže oheň sa vznietil v čase otváracích hodín, počas plnej 

prevádzky. O život takmer prišla aj Anna Swan, ktorá vďaka svojej hmotnosti a 

zníženej pohyblivosti nestihla utiecť a hasiči ju vyslobodili z horiacich trosiek na 

poslednú chvíľu, v stave bezvedomia.  

    Plamene zničili väčšinu exponátov a celá budova bola po požiari v havarijnom stave. 

Barnuma toto nešťastie neodradilo a za rekordne krátky čas – po štyroch mesiacoch – 

spustil prevádzku znovu, hoci už v redukovanom režime. Nasledovali tri pomerne 

úspešné roky. Lenže… “ráno 3.marca 1868 sa Barnum zdržoval vo svojom dome v 

Bridgeporte. Listoval v rannom vydaní novín a zrazu vykríkol: ´Barnumovo múzeum 

zhorelo´! Jeho rodina bola presvedčená, že žartuje. Lenže nežartoval. V noci vypukol v 
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jeho múzeu požiar. Keď sa ho konečne podarilo zlikvidovať, zostala z celej budovy len 

predná žulová stena” (DRIMMER, 1996, s. 230). 

 

 

 

Obr. 7, 8 – Dobová chromolitografia zobrazujúca Barnumovo múzeum pred a po 

požiari 

 

       Zdroj: http://www.boweryboyshistory.com/2015/07/the-fire-at-barnums-american-museum-150-    

years-ago.html  

 

 

 

 

http://www.boweryboyshistory.com/2015/07/the-fire-at-barnums-american-museum-150-


 122 

Záver 

    Príčinu tohto tretieho, najrozsiahlejšieho, likvidačného požiaru sa nikdy nepodarilo 

objasniť. Všetky exponáty vyšli navnivoč a Anna Swan, ktorá svoj majetok a úspory 

prechovávala v budove múzea, prišla v priebehu niekoľkých hodín doslova o všetko. 

Záhadný tretí úder ohňa z roku 1868 dal záverečnú bodku za jednou významnou etapou 

Barnumovho profesijného života. Pár dní po požiari na verejnosti rezignovane vyhlásil, 

že túto tretiu skúšku ohňom berie ako osudové znamenie, aby sa konečne pobral do 

zaslúženej penzie a užíval si jeseň života. 
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Komunikačný mix a propagačné prostriedky Barnumovho múzea 

a cirkusu v kontexte dejín reklamy 

 

Communication Mix and Propagation Means of Barnum´s Museum and 

Circus in the Historical Perspective of Advertising 

 

PhDr. Peter Uličný 

 

Abstrakt: Phineas Taylor Barnum (1810 – 1891), ikonická osobnosť amerického 

zábavného priemyslu pri propagácii svojich podnikateľských projektov použil unikátny 

a na svoju dobu revolučný komunikačný mix. Predmetná štúdia približuje okolnosti jeho 

tvorby v kontexte dejín americkej,  resp. svetovej reklamy.        

 

Kľúčové slová: komunikačný mix, reklama, reklamná kampaň, značka, propagácia,   

reklama, marketing miesta 

      

Abstract: At promotion of his entrepreneurial projects, Phineas Taylor Barnum (1810 – 

1891), the iconic figure of the American entertainment industry used a unique, and for 

his times, revolutionary communication mix. The study discusses the background of its 

creation in the context of American and/or global advertising.       

 

Key words: communication mix, advertising, advertising campaign, brand, promotion, 

place marketing 
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Úvod 

 

    Aj letmý pohľad na míľniky modernej reklamy 19. storočia (od prvých reklamných  

sprostredkovateľov až po vznik reklamných a PR agentúr) nás presvedčí, že P. T. 

Barnum predbehol dobu. Mnohým z jeho metód a použitých propagačných 

prostriedkov patrí v histórii prvenstvo,  mnohé anticipoval,  na mnohé sa zabudlo, aby 

sa v 20. storočí zjavili v inej podobe ako vynález sui generis.  V nasledujúcich riadkoch 

predstavíme tie prvky komunikačného mixu, resp. propagačné prostriedky a metódy 

PR, ktoré položili základy modernej reklamy a dodnes patria k účinným nástrojom 

marketingovej komunikácie.          

 

Place branding 

    Place branding je v marketingovej komunikácii relatívne nový termín, zastrešujúci 

proces budovania značky krajín, regiónov či miest a v širšom slova zmysle i  

jednotlivých inštitúcií (múzeí, galérií, zábavných parkov a pod.) pamätihodností a 

ďalších turistických atrakcií.  

    „S postupujúcou globalizáciou na začiatku 21. storočia musia miesta na celom svete 

súťažiť o príjmy z obchodu a cestovného ruchu. Branding miesta vytvára hodnotu pre 

mesto, región alebo krajinu a pomáha prilákať časť svetového bohatstva, talentu 

a pozornosti“(HEALEY,  2008, s. 46). 

  Barnumovi sa veľmi rýchlo podarilo vytvoriť vďaka brandingu (v jeho dobe 

samozrejme tento termín ešte neexistoval) z budovy Amerického múzea nielen ľahko 

identifikovateľnú „značku“, ale zároveň jednu z vizuálnych dominánt mesta.  Premena 

budovy Scuderovho múzea na Barnumovo americké múzeum (pokiaľ ide o úpravy 

fasády) sa  udiala za jednu noc (DRIMMER, 1996).   

 

Prvky brandingu 

a)    Tesne pred slávnostným otvorením múzea boli na fasáde, v priestoroch medzi 

oknami  osadené smaltové tabule motivicky stvárňujúce najväčšie atrakcie podniku:  

najmä exotické zvieratá,  ale aj exponáty z národopisnej časti múzea a “ľudských 

kuriozít”;   

b)     Na balkónoch a fasáde boli osadené panely (predchodcovia bannerov)  
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s názvom inštitúcie.  V čase k nim pribúdali bannery s avízom na jednotlivé                    

atrakcie s krátkymi,  údernými sloganmi; 

 c)    Od  roku 1856 sa začali na čelnej stene budovy cyklicky striedať veľkoplošné  

plagáty  (predchodcovia bigboardov) s avízom na nové akvizície múzea,              

 (zoologická časť,  kabinety kuriozít a pod.).   

 

 

Obr. 1 - Dobová litografia Barnumovho Amerického múzea.  V ľavej časti obrázku 

vidno veľkoplošné plagáty 

 

 

Zdroj:  http://historymatters.gmu.edu/d/5289 

 

   V roku 1879 dal vyrobiť Barnum dovtedy najväčší reklamný plagát, pokrývajúci 

stenu budovy cirkusu Barnum & Bailey.  Výroba tohto predchodcu megaboardu stála 

1300 dolárov a jeho výroba (a skladanie komponentov) trvala cca mesiac (SAXON,  

1987, s. 96). Na plagáte boli výjavy z najúspešnejších čísiel a programov 

s dominantným headlineom „Najväčšia show na zemi.“ Pod logom cirkusu nechýbali 

portréty majiteľov. Na otázku novinárov, či ten plagát predsa len nebol príliš drahý, 

http://historymatters.gmu.edu/d/5289
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Barnum odpovedal: „Ubezpečujem vás, že z každého investovaného dolára do 

reklamy, sa mi zatiaľ vrátilo desať“ (BARNUM, 1996, s. 230). 

 

Svetelná reklama 

    Aj využitie svetelných propagačných prostriedkov v rámci outdoorovej reklamy 

datujeme (aj vzhľadom k niektorým technickým podmienkam) až do začiatku 20. 

storočia. Chápeme ju „ predovšetkým ako súčasť vonkajšej reklamy nad obchodmi vo 

funkcii vývesných štítov, resp. názvov firiem, ale aj na dobre viditeľných priečeliach 

budov, na ich strechách a pod.“ (JURÁŠKOVÁ, O., HORŇÁK, P. et al.  2015,  s. 

197).  

    Ak ale pod svetelnou reklamou nebudeme chápať stricto sensu iba elektricky 

napájané nosiče reklamného obsahu, za jej prototyp možno považovať Barnumovo 

nočné osvetlenie budovy múzea a priľahlých komunikácií. Išlo o sústavu plynových 

lámp, ktoré boli rozmiestnené na hlavných prístupových komunikáciách (ulice St. Paul,  

Brodway, Ann Street a pod.). Lampy boli vyzdobené vlajočkami s názvom 

inštitúciea plagátmi, časť z nich osvetľovala aj fasádu a strechu budovy.  

    Vďaka tomu bolo Barnumovo Americké múzeum nielen cez deň ale aj v noci jednou 

z dominánt mesta. „V tom čase patrilo múzeum k piatim najlepšie osvetleným budovám 

mesta, a vyzeralo rozhodne pôsobivejšie ako väčšina dôležitých mestských ustanovizní“ 

(SAXON,  1989, s. 79). 

   

Zvuková reklama 

    Súčasťou Barnumovho múzea a neskôr i cirkusu boli pochopiteľne varietné programy 

a tak nemal núdzu o hudobníkov a varietných umelcov, ktorí často predvádzali svoje 

čísla na priestranstve pred budovou.  

    Outdoorové hudobné vystúpenia sa zvyčajne viazali k tematickým blokom: raz to bol 

Orientálny večer s brušnými tanečnicami a hráčmi na sitár, oud, kanun a rababah, 

inokedy vystúpenie černošského orchestra, ale aj hudba domorodých Indiánov a dokonca 

Inuitov. „Fungovalo to výborne. Človek ani nemusel čítať noviny, alebo sledovať 

plagáty. Začul som na Brodwayi nejakú zaujímavú hudbu a hneď mi bolo jasné, že 

u Barnuma sa zasa čosi chystá“ (TURNER, 1953, s. 78). 
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Obr. 2 - Inscenovaná zrážka kočiarov ako Barnumova verzia guerilla marketingu na 

dobovej litografii 

 

 

Zdroj: http://soundstudiesblog.com/2013/12/30/listening-cultures-in-the-american-antebellum/ 

 

Guerilla marketing 

    Ak sa o guerilla marketingu zvykne hovoriť ako o netradičnej, originálnej, neraz až 

šokujúcej forme reklamnej kampane, ktorej cieľom je dosiahnuť maximálny účinok za 

minimum vynaložených prostriedkov, mnohé Barnumove metódy sú rozhodne jeho 

prototypom.  A to napriek tomu, že guerilla marketing sa ako nová marketingová forma 

začala profilovať až v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Teda viac ako sto rokov 

po tom, čo Barnum (intuitívne, ale úplne jasnozrivo, niekde na priesečníku guerilla 

marketingu a street promotion) s úspechom vymýšľal a realizoval “konceptuálne” 

metódy vyvolania a pritiahnutia pozornosti verejnosti k produktu.  

    V súvislosti s Barnumovým Americkým múzeom uvedieme aspoň dva príklady. V 

blízkosti budovy produkovala skupina muzikantov čosi vzdialene pripomínajúce 

hudbu, skôr však išlo o kakofonickú zmes tónov a falošného spevu. Atrakcia pritiahla 

množstvo záujemcov, pretože každý bol zvedavý, kedy hudobníci konečne skončia s 

ladením nástrojov a začnú hrať naozaj. Miesto toho však jeden z muzikantov vytiahol 

tabuľku s nápisom: “Ak nechcete počuť našu príšernú hudbu, schovajte sa pred ňou do 
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Barnumovho múzea”. V niektoré dni bolo pre zmenu pred budovou vidieť žobráka, 

ktorý premiestňoval v akomsi chaotickom rituáli niekoľko tehál z miesta na miesto. 

Keď sa okolo neho vytvoril dostatočne veľký hlúčik zvedavcov, vytiahol z vrecka 

lístok a s jednou tehlou v ruke vstúpil do budovy. Mnohých nesmierne zaujímalo, ako 

dopadne žobrák s tehlou v múzeu a tak sa tam vydali za ním. Najprv si, pochopiteľne, 

museli kúpiť lístok (KUNHARDT, 1976, s. 56). 

 

Sales literature 

    Tlačové informačné a propagačné materiály, patrili k propagačným prostriedkom, do 

ktorých Barnum investoval nemálo prostriedkov, pretože ich považoval – hneď po 

novinách – za najdôležitejší komunikačný kanál.  Každé oddelenie Barnumovho múzea 

bolo propagované na letákoch, ktorých distribúciu zabezpečovali kolportéri v kostýmoch 

– buď priamo na ulici, alebo ich doručovali rovno do domácností. V obmedzenom 

množstve bol takto distribuovaný aj Sprievodca po atrakciách múzea. 

     Zvláštnu kapitolu potom tvorili leaflety a brožúrky venované profilom najväčších 

„hviezd“ z kabinetu ľudských kuriozít – neskôr dokonca aj ich podpisové karty, 

pohľadnice a plagáty. Cirkus Barnum and Bailey okrem klasických prostriedkov sales 

literature vydával vlastné noviny a špeciálne edície plagátov a pohľadníc určených na 

predaj (alebo ako bonus) návštevníkom cirkusu.  

 

Traffic marketing 

    Ďalší z novodobých prvkov súčasného marketingu, využívajúci dopravné prostriedky 

(zvyčajne MHD) ako mobilný reklamný nosič, má takisto svojho predchodcu z čias 

Barnuma. Za predchodcu traffic marketingu možno považovať „branding“ kočov 

ťahaných koňmi, ktoré v deň otvorenia Barnumovho Amerického múzea nechal 

podnikateľ „premávať“ v uliciach New Yorku. Rovnako sem patrí kočiar Toma 

Thumba, ktorý dal na mieru svojmu zverencovi vyrobiť sám Barnum. Kočiar bol 

vysoký 61 centimetrov a široký 38 cm a išlo o krásnu rezbársku prácu. Tom ho chcel 

pôvodne využívať iba na cestu z domu do Barnumovho Amerického múzea,  ale 

natoľko si ho obľúbil, že sa preň stal neodmysliteľnou súčasťou.  Všade, kde sa jeho 

kočiar objavil, zaznel nadšený aplauz chodcov a radostné skandovanie. „Z  kočiara sa 

stala mobilná reklama pre Toma Thumba ale aj jeho zamestnávateľa, pretože každý 

vedel, že Barnum = Thumb a Thumb = Barnum“ (SAXON, 1989,  s 88). 
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    Do tejto kategórie  patrí aj historicky prvý súkromný vagón pre umelca (konkrétne 

Jenny Lind). Nebol v tom len marketingový zámer. O predstavenia umelkyne začal byť 

medzi verejnosťou enormný záujem a jej preprava vlakom bola vždy sprevádzaná 

dotieravými fanúšikmi, nerešpektujúcimi jej právo na súkromie. Barnum svoje 

rozhodnutie dokonca verejne pertraktoval v médiách. 

 

Obr. 3 - Popularitu Jenny Lind spodobnila v tlači karikatúra nazvaná “Korunovácia 

Jenny – prvej kráľovnej Američanov” 

 

 

Zdroj: https://sk.pinterest.com/pin/527343437593727308/ 

 

    Ďalším Barnumovým príspevkom k téme traffic marketingu sa stal súkromný 

prepravný vlak cirkusu. Každý z vagónov (časť bola určená preprave osôb, zvyšok 

prepravoval menažériu) bol vlastne samostatným reklamným nosičom. Vagóny totiž 

neboli označené iba logom a claimom cirkusu, ale nechýbali na nich ani názvy atrakcií 

a reklamné slogany.  

    V Barnumových časoch ešte tento výraz neexistoval, ale princíp fungovania reklamy 

umiestnenej na dopravnom prostriedku nielen anticipoval ale aj vyskúšal práve pri 

promovaní svojho múzea. Po uliciach New Yorku nechal “premávať” koče ťahané 

koňmi, s plagátmi upozorňujúcimi na práve otvorené Barnumovo Americké múzeum. 

https://sk.pinterest.com/pin/527343437593727308/
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Obr. 4 - Jeden z vagónov prepravného vlaku cirkusu Barnum & Bailey 

 

 

Zdroj: https://sk.pinterest.com/pin/259308891015472318/ 

 

 

Public relations,  Media relations,  Guerilla PR 

     Barnum intenzívne celý čas svojej podnikateľskej kariéry intenzívne spolupracoval s 

redakciami novín a k rôznym atrakciám svojho múzea a neskôr cirkusu vymýšľal 

príbehy, ktoré ponúkal novinárom, prípadne ich napísal sám, ale nikdy nepublikoval 

pod vlastným menom. Na recipienta tak zvyčajne pôsobili ako redakčné materiály. 

Nespochybniteľné prvenstvo patrí Barnumovi v zavedení VIP vstupeniek či voľných 

vstupeniek pre novinárov a kňazov, ale aj v zavádzaní veľmi netradičných stretnutí so 

zástupcami médií a „akčných“ tlačových briefingov. V niektorých mestách, ktoré 

navštívil so svojim  cirkusom, namiesto dlhého rozprávania o atrakciách nechal pred 

novinármi skupinu slonov zorať pole, prípadne vyzval novinárov, aby si to v ringu 

„rozdali“ s najchudším mužom sveta, ktorý napriek mušej váhe dokázal poraziť aj 

podstatne zavalitejších protivníkov. Ďalšie netradičné metódy PR uvedieme na 

nasledujúcich dvoch príkladoch. 

 

Súdne pojednávanie ako PR 

     Jeden z  Barnumových PR trikov dokonca súvisí so súdnym pojednávaním, ktoré 

malo preveriť žalobu občana Williama Charra, vznesenú proti Barnumovmu 

americkému múzeu. Dotyčný obvinil jeho majiteľa z toho, že podvodným spôsobom 

vyberá vstupné na živú atrakciu, ktorá v skutočnosti nie je tým, za čo sa vydáva. 

Konkrétne: že Madame Fortuna (v tom čase už vydatá, občianskym menom  Clofullia) 

nie je žena, ale muž a tak na jej mužskom zarastaní a brade nie je nič výnimočné. 

https://sk.pinterest.com/pin/259308891015472318/
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Barnum bol na pojednávanie dobre pripravený. Priniesol si množstvo dokumentov 

a priviedol aj dôveryhodných svedkov. Najprv predložil prísažné vyhlásenie troch 

lekárov, ktorí na základe odborného vyšetrenia potvrdzovali, že pani Clofullia je 

ženského pohlavia a zároveň, že hoci je jej ochorenie mimoriadne zriedkavým javom, 

predsa len je exaktne dokázané, že aj žena môže zarastať na tvári a iných častiach tela 

„virilným spôsobom“ (DRIMMER, 1996, str. 98).  

    Svedkovia, ktorými boli o. i. aj otec a manžel Madame Fortuny, takisto svedčili 

pádnymi argumentmi: pán Clofullia aj tým, že dotyčná mu porodila dve deti. Na záver 

pojednávania bola nariadená ešte jedna odborná prehliadka, ktorá verifikovala verdikt 

predchádzajúcich troch lekárov. Dôkazy boli akceptované a súd žalobu občana 

Williama Charra zamietol ako neopodstatnenú.  

    Vzápätí po vyhratom súde sa Barnum objavil na titulných stránkach novín a záujem 

o vystúpenia Madame Fortuny sa zdvojnásobil. Až po niekoľkých mesiacoch vyšlo 

najavo, že Barnum bol s Williamom Charrom dohodnutý a celé súdne pojednávanie 

bola vlastne iba PR akcia Barnumovho Amerického múzea. Sám Barnum túto 

skutočnosť nikdy nepotvrdil ani nevyvrátil (SAXON, 1989, str. 70). 

 

Ešte raz príbeh morskej panny 

    Ďalšia neobvyklá a samozrejme neprípustná metóda z radu Barnumových PR aktivít 

súvisí s atrakciou menom „Morská panna Fidži“. O tomto – nielen z dnešného pohľadu 

evidentnom podvrhu – sme už hovorili v 2. kapitole, ale na tomto mieste je vhodné 

vrátiť sa k samému začiatku celého príbehu. Pri tak evidentnom hoaxe zrejme aj sám 

Barnum pociťoval isté rozpaky a tak potreboval pre svoj exponát „pripraviť vhodnú 

pôdu“ (OSGOOD, MAY, MIRON, 1975, str. 239). Rozhodol sa, že je potrebné dať mu 

punc vedeckého dobrozdania a zároveň vytvoriť vo verejnosti záujem o danú tému, 

resp. ju aspoň dostať do povedomia.  

    V spoločenských kruhoch a najmä medzi zástupcami tlače začal šíriť informáciu o 

istom Dr. Griffinovi, významnom ichtyológovi, ktorý momentálne skúma unikátny 

nález: morskú pannu, vylovenú kdesi v Tichom oceáne. Barnum nezabudol podotknúť, 

že urobí všetko preto, aby sa táto atrakcia dostala do jeho múzea. Stačilo počkať 

niekoľko dní a na záhadnú morskú pannu a jej osud sa začali podnikateľa nedočkavo 

pýtať samotní novinári.  
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Obr. 5 - Dňa 17. júla 1842 bol vo viacerých amerických novinách publikované obrázky 

morských panien  s článkom o tomto fenoméne 

 

 

Zdroj: http://www.boweryboyshistory.com/2014/06/the-fejee-mermaid-new-yorks-original.html 

 

    Barnum v jeden deň obišiel najdôležitejšie redakcie a so zármutkom v tvári oznámil 

redaktorom, že Dr. Griffin (v skutočnosti sa pod tajomným menom skrýval Barnumov 

osobný priateľ Levi Lyman) sa tohto zázraku prírody nechce vzdať, ale chystá 

prednášku aj s výstavou cenného exponátu. Vzápätí položil na stôl dobový drevoryt 

znázorňujúci štylizovaný obrázok morských panien (podobné obrázky zdobili 

stredoveké a neskôr i novoveké cestopisy a tzv. beštiáre.) „Tento obrázok som si 

schovával pre prípad, že by som raz morskú pannu získal do svojho múzea. Keďže som 

ale doktora Griffina nepresvedčil, už ho nebudem potrebovať!“ (KUNHARDT, 1995, 

str. 189). Redaktori, nepochybne aj s istou dávkou škodoradosti, že „kráľovi 

humbugu“, konečne čosi nevyšlo podľa jeho predstáv, publikovali obrázok aj 

s podrobnosťami, ktoré sa od Barnuma dozvedeli. Vzápätí sa – v dôsledne 

naplánovanom, synchrónnom slede udalostí, v novinách objavilo avízo o prednáške dr. 

Griffina v Concert Hall na Brodwayi a v tom istom čase Barnum vytlačil a distribuoval 

10 tisíc exemplárov letákov o histórii morských panien, obsahujúcich o. i. autentický 

citát z lodného denníka Krištofa Kolumba, ktorý na svojich cestách dvakrát na vlastné 

oči pozoroval tento div prírody.  
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    Po úspechu Griffinovej prednášky, ktorá z kapacitných dôvodov nemohla uspokojiť 

všetkých záujemcov, nastal prirodzene dopyt po verejnej prezentácii atrakcie – a túto 

simulovanú situáciu využil Barnum opäť veľmi rafinovane.  

    Najprv sa v tlači objavila informácia, že Dr. Griffin podľahol tlaku verejnosti 

a obrovskému záujmu o jeho výnimočný exemplár. Text zdôrazňoval, že občania majú 

právo vidieť čosi také unikátne a že najlepším miestom pre jeho prezentáciu bude 

Barnumovo americké múzeum.  

    Keďže sa všetko odohrávalo v Barnumovej réžii, mohol podnikateľ oznámiť, že 

vzácny exponát sa vďaka veľkorysosti Dr. Griffina stane trvalou ozdobou jeho múzea. 

Barnum miesto toho oznámil, že Griffin mu exponát požičiava iba na určitý čas, 

konkrétne na päť dní. Takto podaná informácia samozrejme vyvolala žiaduci ohlas. Ak 

sa pri atraktívnom produkte podčiarkne jeho časovo obmedzená dostupnosť – získame 

v rámci marketingu podstatný prvok : unique sells proposition. „Účinkovanie“ Fidži v 

Barnumovom múzeu sa – ako inak, pre veľký úspech - predlžovalo, až sa napokon stala 

trvalou súčasťou zbierky kuriozít (SAXON, 1989, s. 212). 

Niektoré Barnumove zásady pri písaní copytextov 

a) Výzva k akcii (call to action): V Barnumových textoch pre tlačené a tlačové 

propagačné prostriedky v headlineoch málokedy nájdeme slovesá v trpnom rode. 

A výzva vyskúšať produkt sa zásadne viaže k rozkazovaciemu spôsobu: Namiesto vety: 

„Náš cirkus bude otvorený od 19.00h“., je podstatne účinnejšou výzvou k „nákupu“ 

veta typu: „Príď sa pozrieť  o 19. 00 na náš cirkus!“ 

b) Výrazné upozornenie na časovú limitovanosť ponúkaného produktu – 

zvýraznenie konečného termínu (deadline): Úspešnou metódou ako vyvolať 

v recipientovi pocit „vzácnosti“ či unikátnosti produktu, je o. i. časovo obmedziť jeho 

dostupnosť. Barnum nikdy nezabúdal v copytextoch – najmä pri najväčších atrakciách 

svojho múzea, alebo cirkusu – uvádzať konečný termín, dokedy ich bude možné vidieť. 

Pritom väčšina ponúkaných atrakcií bola v majetku Barnuma, takže nijaký „konečný“ 

termín nehrozil.   

     „Iba 5 dní máte na to, aby ste videli morskú pannu Fidži! Iba 5 dní môžete vidieť 

ozajstný zázrak prírody!“  

    „Už máte len 3 dni – aby ste videli to, čo už možno nikdy neuvidíte!  najchudšieho 

muža sveta prezývaného Kostlivec! 
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    Už máte len 3 dni na to,  aby ste videli, koľko toho zje tento muž! Viac ako traja 

muži dohromady! Už máte len 3 dni, aby vás Kostlivec s váhou 23 kilogramov vyzval 

na pästný súboj!“ 

    „Už ZAJTRA sa s vami JUMBO - najväčší slon sveta - rozlúči! Príďte mu 

zamávať, ešte DNES! Inak bude veľmi smutný! 

c) Opakovanie tej istej informácie: V úvodnej kapitole práce sme sa venovali 

niektorým Barnumovým zásadám pri tvorbe inzercie a plagátov z formálneho 

hľadiska: použitie boldu v hlavnej časti textu, striedanie fontov,  použitie šípok, 

dôsledné centrovanie layoutu na „eyecatcher“ a pod. Z obsahového hľadiska možno 

Barnumov prístup charakterizovať veľmi stručne: Používaj krátke vety a neboj sa 

dôležitú informáciu zopakovať aj trikrát! Ad extremum túto metódu aplikoval na 

plagáte, ktorý pozýval návštevníkov do historickej časti múzea na prehliadku tzv. 

„živých obrazov“. Reklamný text tu má spolu s jeho zalomením vyvolať efekt, 

ktorému Barnum položartom vravieval: „zariekavanie reklamou“ (BARNUM,  2003, 

str. 200). 

 

VISION OF THE HOURIS 

VISION OF THE HOURIS 

VISION OF THE HOURIS 

A Tableau of 850 Men 

Women and Children 

CLAD IN SUITS OF SILVER ARMOUR 

CLAD IN SUITS OF SILVER ARMOUR 

CLAD IN SUITS OF SILVER ARMOUR 

 

    V tomto konkrétnom prípade išlo o plagát, ktorý visel pred vchodom do 

Barnumovho amerického múzea a predpokladalo sa, že návštevníci už o „živých 

obrazoch“ v historickom oddelení počuli, alebo ich dokonca videli – takže v texte 

nebolo treba rozvádzať podrobnosti – mal naozaj skôr funkciu akejsi textovo-vizuálnej 

mantry priťahujúcej pozornosť aj bez explikácie.  

d) Používanie príslovky „konečne“ (ad last): Použitie tohto slova má v recipientovi 

vzbudzovať pocity radosti z uskutočnenia dlho očakávanej udalosti, dostupnosti 

žiadaného produktu, skrátka splnenia čohosi, po čom už dávnejšie túžil. 
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V Barnumovom poňatí to znamenalo možnosť konečne uvidieť a zažiť jedinečné 

a neopakovateľné chvíle s niektorou z jeho atrakcií:  

„Konečne aj vy zažijete Najväčšiu show na zemi“  

„Konečne je tu cirkus,  aký ste ešte nevideli!“ 

„Najmenší muž sveta konečne vo vašom meste!“ 

e) Používanie superlatívov: Časté používanie superlatívov je v rámci copywritingu 

jednou zo základných Barnumových metód a zároveň čosi ako poznávacím znamením. 

Fakt, že Barnum dával svojim produktom v textoch absolútne miery, významne 

prispelo k  jeho úspechu, ale i kontroverznej povesti. Ak sa pod pojmom „barnumská 

reklama“ dodnes chápe najmä typ reklamy, ktorá je „hlučná, prehnaná, bombastická, 

zveličená, krikľavá“ (ŠALLING a kol., 1997, s. 157) myslí sa tým okrem nadmernosti, 

excentrickosti a množstve aj nadužívanie superlatívov. Každá z atrakcií, ktoré kedy 

ponúkal vo svojom múzeu či cirkuse, niesla zvyčajne prívlastok svetového „naj“. Joice 

Heth bola najstarším obyvateľom planéty, Tom Thumb najmenším mužom, Annie 

Swan najväčšou ženou, slon Jumbo najväčším vystavovaným slonom, samotný cirkus 

Barnum & Bailey sa hrdil prívlastkom, ktorý neskôr dokonca prešiel do názvu podniku 

„Najväčšia show na zemi“. Vo všeobecnejšej rovine patrili superlatívy k samozrejmej 

výbave každého textu: „uvidíte najväčšie divy sveta“, čakajú vás najzázračnejšie 

okamihy, dnes večer zažijete najúžasnejšie prekvapenie svojho života, zatancuje 

najkrajšia hadia žena v Indii, zahrá najlepší orchester, naše šelmy sú najdivokejšie 

a pod“. (TURNER,  1950, s. 79). 

    Používanie superlatívov absolutizujúcich niektorú z mier „produktu“ bez možnosti 

benchmarkingu patrilo v 19. storočí k bežnej praxi temer každej prevádzky v zábavnom 

priemysle. Po svete tak kočovali desiatky zaručene najväčších, najtučnejších či 

najzarastenejších alebo najmenších a najchudších ľudí planéty. Občas sa stalo, že sa 

nečakane stretli dve prevádzky (kočovný cirkus alebo púťová show) v jednom čase na 

jednom mieste a vtedy prichádzalo k zaujímavým konfrontáciám. V tomto smere však 

Barnum väčšiu časť svojho podnikateľského života nemal konkurenta, pretože sa vždy 

snažil získať to najlepšie a mnohí unikátni účinkujúci sa o možnosť vystupovať u 

Barnuma uchádzali sami. „Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. Cesty neobvyklých 

ľudí v Amerike 19. storočia viedli k P. T. Barnumovi“(DRIMMER, 1996, s. 14).  

d) Používanie čísiel: Keď upozorňoval na niektoré atrakcie, s veľkou obľubou 

“ohuroval” konkrétnymi číslami, ktoré zvyčajne recipient nemal možnosť verifikovať. 

(„V zoologickom oddelení uvidíte až 300 druhov exotického vtáctva z Austrálie”). 
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Inokedy použil exaktné čísla na „zdôveryhodnenie“ produktu s pochybnou 

hodnovernosťou. Jeden z inzerátov napríklad sľuboval návštevníkom “Príďte sa 

pozrieť zblízka na naše úžasné mamutie mláďa! Je staré iba 3 roky a váži 80 

kilogramov!” (SAXON, 1989, s. 105). Prinajmenšom údaj o veku a váhe zvieraťa sa 

mohol zakladať na pravde.  

 

Záver 

 

    Dnes by pochopiteľne mnohé z uvedených príkladov nemali šancu uspieť, ale v 

každom prípade odzrkadľujú Barnumov mimoriadny talent a inštinkt komunikovať 

reklamné posolstvá tak, aby na obmedzenom priestore poskytli recipientovi čo 

najpádnejšie argumenty, atakujúce jeho spotrebiteľské správanie. Presne podľa 

základného marketingového modelu, známeho cez akronym AIDA (Attention – 

Pozornosť, Interest – Záujem, Desire - Túžba, Action – Akcia/Nákup). 
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Product placement ako efektívny nástroj marketingovej komunikácie 

Product placement as an effective mean of marketing communication 

 

Mgr. Alena Popovičová 

 

Abstrakt: Product placement možno považovať za funkčný a vhodný prostriedok 

marketingovej komunikácie, ktorý sa podieľa na budovaní pozitívneho povedomia o značke, 

s prihliadnutím na etické, legislatívne, neuropsychologické a ekonomické faktory, ktoré majú 

vplyv na jeho efektivitu a percepciu cieľovou skupinou. Hoci efektivita product placementu 

nie je dostatočne preukázaná, v čoraz väčšej miere sa používa ako súčasť integrovanej 

marketingovej komunikácie. 

Kľúčové slová: product placement, efektivita, naklady, neuropsychologicke aspekty, 

ekonomicke aspekty 

Abstract: Product placement could be considered as a functional and suitable means of 

marketing communication, which is involved in building of positive brand awareness. Ethical, 

legislative, neuropsychological and economic factors of product placement are considered as 

those have an impact on its efficiency and perception by the target group.   

Although the effectiveness of product placement is not sufficiently proven, it is increasingly 

used as part of an integrated marketing communication.  

Key words: product placement, effectiveness, budget, neuropsychological aspects, economic 

aspects 
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Úvod 

    Efektivita product placementu ako persuazívneho nástroja marketingovej komunikácie 

nebola dosiaľ uspokojivo vedecky preukázaná.
74

 V širšom kontexte to možno odôvodniť 

tvrdením, že dojem, ktorý product placement vytvára je subliminálneho charakteru, t.j. do 

procesu vstupuje viacero psychologických faktorov, zároveň nie je možné izolovať 

product placement od ostatných foriem komunikácie.
75

 Keďže k primárnym cieľom 

product placementu patrí zvýšenie povedomia o značke, javí sa tento fakt ako kľúčový. 

Povedomie sa v tomto prípade chápe ako prominentnosť značky v pamäti spotrebiteľa.
76

 

Možno argumentovať, že nepreukázateľnosť efektivity vyplýva zo samotnej praxe, kde 

často prevedenie umiestnenia produktu nezodpovedá pôvodným požiadavkám, prípadne 

obsah komunikátu z rôznych dôvodov nezasiahol požadovanú cieľovú skupinu.
77

 V tomto 

kontexte neexistuje ani odborný konsenzus – ako alebo v akej situácii možno hodnotiť 

product placement ako efektívny.
78

 Teoretická a odborná nejednotnosť je rovnako 

dôvodom prečo nie je možné vedecky dostatočne preukázať efektivitu product 

placementu, zároveň neexistuje test alebo riešenie ako obsiahnuť všetky kritériá.
79

 

Nejestvuje totiž ani jednotné kritérium na meranie povedomia o značke a možno sa na to 

pozerať z viacerých perspektív, napríklad ako najpreferovanejšia značka v povedomí 
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spotrebiteľa (tzv. top of mind), preferencia produktu, schopnosť naučiť sa meno produktu 

alebo značky, schopnosť persuázie pre nákup produktu alebo značky atď..  

    BALASUBRAMANIAN, KARRH, and PATWARDHAN vytvorili model 

pozostávajúci zo štyroch prvkov, na základe ktorých by bolo možné merať efektivitu 

product placementu: 

 exekúcia/stimulačné faktory ako napríklad typ programu, flexibilita a modalita 

prevedenia; 

 individuálne špecifické faktory ako znalosť značky, postoj k umiestňovaniu 

produktov a prepojenosť s programom; 

 hĺbka vnímania alebo stupeň vedomého spracovania; 

 výstup (v podobe informácie, ktorú si cieľové publikum odnáša), ktorý odráža 

efektivitu product placementu
80

; 

 

    Podľa autorov ovplyvňujú prvé dva body práve hĺbku vnímania informácie o produkte 

a značke, čo vplýva na výsledný efekt komunikácie. Hoci tento model nie je dosiaľ 

dostatočne overený, poskytuje vhodný integračný rámec na posúdenie efektivity product 

placementu.
81

 K faktorom, ktoré prispievajú k efektivite umiestňovania produktov patrí 

tiež spôsob použitia (vizuálny, verbálny a použitý), primárna stratégia (spôsob integrácie 

produktu alebo značky v rámci obsahu), imidž značky, súlad programu a integrovanej 

značky, typ programu alebo média, množstvo ďalších reklamných posolstiev v programe, 

charakteristika publika, úroveň parasociálnych vzťahov publika k protagonistom 

(stotožnenie sa, postoj k produktu) a kontinuálne zlepšenie v merateľnosti efektivity 

product placementu. 
82

 

    V súvislosti s evaluáciou povedomia o značke by bolo vhodným kritériom meranie 

explicitného rozpamätania sa (tzv. recall) na značku, ktoré možno hodnotiť ako jedno 

z kľúčových kritérií. V tomto prípade je preferovaný spôsob testovania bez nápovede 

testovaným subjektom.
83

 Prerekvizitou pre rozpamätania sa je rozpoznanie (tzv. 

recognition), ktoré sa klasifikuje ako pamäťovo menej náročné, zároveň sa predpokladá, 
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že si nemožno na niečo spomenúť pokiaľ to nepoznáme.
84

 Viacerí odborníci testovali 

schopnosť rozpamätania sa na produkty a značky použité v product placemente 

v porovnaní s klasickou reklamou. Už v prvej štúdii STEORTZ preukázala, že schopnosť 

rozpamätania sa na produkty je v rozmedzí od 32 až 38 % pri použití product placementu, 

kým pri štandardnej televíznej reklame je to v priemere 20 %.
85

 K podobnému výsledku 

dospeli aj GUPTA a LORD
86

, SOLOMON a ENGLIS uvádzajú štúdiu, ktorá klasifikuje 

product placement 2,5 krát lepší ako televíznu reklamu.
87

 Pri porovnaní schopnosti 

rozpoznania a rozpamätania D’ASTOUS a CHARTIER uvádzajú mieru rozpoznania na 

úrovni 74,6 %, úroveň rozpamätania sa 21,3 %,
88

 LAW a BRAUN hodnotia product 

placement ako efektívny pri zvýšení hodnôt oboch parametrov, rozpoznanie pri 56,6 % 

a rozpamätanie sa pri 25,2 %.
89

 Aplikovaním týchto zistení na prax možno hodnotiť ako 

20 % povedomie o značke u cieľovej skupiny ako efektívnu komunikáciu a 30 % 

povedomie o značke ako veľmi úspešné umiestnenie produktu.
90

 Výskumy spoločnosti 

Nielsen tiež preukázali, že 57,6 % divákov rozpoznalo značku pri použití kombinácie 

product placementu a klasickej reklamy, zatiaľ čo pri použití len tradičnej reklamy bola 

miera rozpoznania len 46,6 %.
91

 

    K faktorom, ktoré môžu ovplyvniť mieru rozpoznania patrí forma umiestnenia 

produktu, kde zjavný product placement dosahuje lepšie výsledky ako ten nepatrný, no 

zároveň sa preukázalo, že dĺžka zobrazenia nemá žiadnu koreláciu s rozpoznaním 
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produktu.
92

 Na rozpamätanie sa môže mať zásadný vplyv forma product placementu. Za 

najúčinnejšiu sa považuje použitý, kde sa s produktom manipuluje a je zároveň verbálne 

zmienený alebo sú opísané jeho vlastnosti (81 %), naopak za najmenej účinnú formu sa 

považuje len vizuálny product placement (32 %).
93

 Podľa výskumov forma umiestnenia 

produktu koreluje s repetíciou. Postoj diváka k značke klesá pri opakovanom zobrazení 

zjavného a viditeľného umiestnenia, naopak pri nepatrnom zobrazení a priemernej 

repetícii je postoj publika pozitívny. Vysvetlením je, že zjavný product placement pôsobí 

až príliš rušivo.
94

 

    Miera schopnosti rozpoznať a následne si spomenúť, rozpamätať sa na produkt alebo 

značku má vplyv na rozhodovanie pri nákupe produktov. Americká spoločnosť Visure 

Corp vytvorila svoj vlastný mechanizmus merania efektivity product placementu a ponúka 

komerčné riešenie, vďaka ktorému dokáže merať aj výšku reaktibility spotrebiteľov  

(napríklad nákupný zámer, word-of-mouth, vyhľadávanie informácií o značke) na 

konkrétny product placement. Podľa ich zistení ovplyvní filmový a televízny product 

placement v priemere 25-30 % reakcií spotrebiteľov, čo možno považovať za vysokú 

mieru konverzie.
95

 Štúdia z roku 2008 dokonca uvádza až 31,2 % deklarovaného záujmu 

o kúpu.
96

 Povedomie o značke zároveň zvyšuje podiel povedomia (tzv. share of mind) 

o konkrétnej kategórii a v rámci nej vytvára prominentné miesto značky v pamäti 

spotrebiteľa. KARRH tvrdí, že podiel povedomia o značke je vyšší u produktov, ktoré boli 

súčasťou product placementu.
97

 Platí to aj pre spotrebiteľovi menej známu kategóriu 

produktov.
98
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    Napriek nedostatku konkrétnych dôkazov je product placement v rámci marketingovej 

praxe vnímaný ako účinný nástroj s persuazívnym potenciálom.
99

 Niektoré firmy 

disponujú vlastným evaluačným systémom efektivity, no vzhľadom na to, že náklady na 

výskum a testovanie by niekoľkokrát prevýšili hodnotu investície do product placementu, 

marketingoví odborníci hodnotia používanie tejto metódy ako bezrizikové aj s vedomím, 

že výsledky je zložité kvantifikovať.
100

 V tomto prípade však nemožno celkom súhlasiť 

s názorom, že používanie product placementu je bez rizika, pretože má priamy vplyv na 

imidž značky a povedomie o značke,
101

 čo môže mať v prípade nevhodného prevedenia 

negatívny dopad na značku. 

 

Neuropsychologické aspekty 

    Na schopnosť zapamätať si produkty a značky a celkovo efektivitu product placementu 

vplýva implicitná, teda nevedomá pamäť, označovaná aj ako pamäť vyjadrovaná 

správaním a pamäť pre zručnosť.
102

 Zafixovanie značky alebo produktu do pamäti 

prebieha nevedome, bez uvedomovania si vlastného procesu ukladania informácií. 

Následný výber značky a nákupné správanie zodpovedá stimulom, ktoré nie je človek 

schopný logicky odôvodniť. Naopak explicitná pamäť, teda vedomé vybavovanie si 

údajov a udalostí z minulosti vrátane okolností času a miesta
103

 má odlišný vplyv na výber 

značky a nákupné správanie. Informácie z implicitnej pamäte sú horšie vyjadriteľné 

verbálne, vzhľadom na ich nie príliš uchopiteľný charakter. Nákupné správanie však môže 

byť založené na oboch typoch stimulov a kombinácii implicitnej a explicitnej pamäti. 

Medzi podnety, ktoré aktivujú pamäť patrí napríklad intenzita podnetu, veľkosť, farba, 

emocionálne, racionálne a morálne apely, moment prekvapenia, novosť, neistota, konflikt, 

vtip alebo erotika. Divák si najčastejšie zapamätá podnet, ktorý sa vzťahuje aj na jeho 
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potreby a želania a veci, ktoré zapadajú do jeho mentálnych vzorcov a modelov správania, 

podporujú alebo naopak sa líšia od jeho názorov a preferencií.
104

 

    Implicitná a explicitná pamäť pracujú s odlišnými nervovými štruktúrami a s výnimkou 

emócií sa neovplyvňujú. V štúdii s použitím fMRI, teda funkčnej magnetickej rezonancie, 

ktorá zachytáva aktivované oblasti mozgu pri konkrétnej činnosti či stimulácii
105

bolo 

dokázané, že emócie vplývajú na voľbu značky. Počas štúdie boli účastníci požiadaní, aby 

si zvolili svoje obľúbené značky. Oblasti mozgu spojené s racionálnym odôvodnením 

významne znížili svoju aktivitu, zatiaľ čo oblasti súvisiace so spracovaním emócií svoju 

aktivitu zvýšili. Spojenie product placementu s implicitnými emocionálnymi spomienkami 

tak môže mať vplyv na rozhodovací proces pri nákupe.
106

Testovanie efektivity product 

placementu prostredníctvom fMRI, ale aj iných zariadení na skúmanie činnosti mozgu, 

presadzuje MARTIN LINDSTROM, ktorý na viac ako 2000 dobrovoľníkoch testoval 

prostredníctvom fMRI účinnosť reklamného pôsobenia sponzorov v americkej televíznej 

relácii American Idol.
107

 Z jeho výskumu vyplynulo, že diváci si najlepšie zapamätajú 

značku, ktorá je integrovanou súčasťou celého programu po verbálnej a vizuálnej stránke, 

zároveň je podporená viacerými formami reklamy, v prípade American Idol to bolo 

kombináciou rôznych foriem product placementu s klasickými reklamnými spotmi.
108

 

LINDSTROM chápe fMRI a neuromarketing ako kľúč k pochopeniu nákupného správania 

spotrebiteľov. K jeho názoru sa kriticky stavia ERIK DU PLESSIS a otvorene reaguje 

tvrdením, že neuromarketing je síce prevratnou metódou, ale má slúžiť ako doplnková 

disciplína k skúmaniu spotrebiteľského správania prostredníctvom tradičných 

psychologických metód.
109

 DU PLESSIS sa zároveň odvoláva na historicky prvý 

experiment s fMRI, tzv. Pepsi Challenge, ktorý realizoval READ MONTAGUE. Jeho 

výsledkom bolo, že spotrebitelia pri výbere z 2 značkových produktov deklarujú 

preferenciu značky, na ktorú majú emočné prepojenie, v teste Coca-Cola, hoci 
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z výsledkov fMRI testovania a slepých testov vyplýva chuťová preferencia Pepsi.
110

 

MONTAGUE na základe toho tvrdí, že neurovedci by sa mali učiť od odborov ako 

marketing a spoločenské vedy, ktoré sa zaoberajú spotrebiteľským správaním a disponujú 

množstvom empirických dát.
111

 S jeho tvrdením možno súhlasiť predovšetkým z dôvodu, 

že účelom propagačných aktivít má byť nielen budovanie imidžu značky a jej povedomia, 

ale taktiež ovplyvnenie spotrebiteľského správania smerom k nákupu. Výskumy ale 

dokazujú, že naše preferencie značky a nákupná akcia sa formujú na základe 

emocionálnych vplyvov a implicitnej pamäte. 

 

Záver 

 

    SERGIOZYMAN desaťročie dozadu tvrdil, že končí éra 30 sekundových reklamných 

spotov a začína prevažovať umelecký zámer a výhry v kreatívnych súťažiach nad 

kontrolou efektivity vynaložených finančných prostriedkov na reklamnú kampaň. Preto sa 

omnoho frekventovanejšie využíva ako podporná marketingová aktivita práve product 

placement, ktorého slabou a rizikovou stránkou je nepresnosť v meraní efektivity 

vynaložených prostriedkov.
112

 Reklamná prax tento názor nepotvrdila. Marketéri vo 

všetkých sférach marketingovej komunikácie vo výraznej miere sledujú efektivitu 

vynaložených prostriedkov a v spolupráci so špecializovanými agentúrami používajú 

optimalizačné nástroje na skvalitnenie komunikácie a zásahu cieľovej skupiny. Hoci 

neexistujú reliabilné metódy na overenie efektivity product placementu, jeho účinok 

a predovšetkým zásah žiadanej cieľovej skupiny, sa dá optimalizovať rovnako ako pri 

štandardnej televíznej reklame a to výberom vhodných programov a televízneho obsahu, 

ktoré sleduje cieľová skupina v exponovanom čase. Charakter a obsah programu by mal 

korešpondovať s charakterom produktu a hodnotami, ktoré značka zastáva.  

    Zároveň viacerí autori sa zhodujú, že product placement je najúčinnejší ako súčasť 

integrovanej marketingovej komunikácie pôsobením synergického efektu rôznych 

komunikačných funkcií namiesto ich separátneho využitia.
113

 V tomto kontexte sú 
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prostriedky investované do product placementu zanedbateľné oproti nákladom na iné 

formy a kanály, napríklad klasickú televíznu reklamu. 

    Cena product placementu, pokiaľ ide o finančné plnenie, sa odvíja od viacerých 

faktorov. Cenovú stratégiu product placementu si určuje každý mediálny subjekt sám, nie 

je presne definovaná, často sa berie do úvahy viditeľnosť, dĺžka záberu, veľkosť záberu či 

imidž značky, prípadne popularita programu u divákov, t.j. sledovanosť. Niekedy sa 

prepočítava na CPT (náklady na 1000 divákov). ZYMAN deklaruje, že cena za verbálny 

product placement je dvakrát vyššia ako len za vizuálny, priame používanie výrobku 

postavami filmu stojí trikrát viac.
114

 Existuje však množstvo faktorov, ktoré vplývajú na 

cenu. LEHU sa zmieňuje o známosti a identifikovateľnosti značky, rozpočte, type a žánre 

filmu, o prítomnosti v titulkoch a význame product placementu vo filme, o integrácii 

produktu alebo značky vo filme, exkluzivite a o barterových možnostiach platby 

a o súvisiacich formách komunikácie a kanáloch product placementu.
115
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Typológia product placement 

Typology of product placement 

 

Mgr. Alena Popovičová 

 

Abstrakt: Product placement je zámerné začlenenie komerčnej informácie do 

nekomerčného obsahu vizuálnym a/alebo verbálnym spôsobom, prípadne používaním 

značkového produktu najčastejšie v prostriedkoch masovej a umeleckej komunikácie, 

predovšetkým audiovizuálneho charakteru, za účelom propagácie konkrétnej značky, 

produktu alebo služby. Hoci efektivita product placementu nie je dostatočne preukázaná, 

je v čoraz väčšej miere používaný ako súčasť integrovanej marketingovej komunikácie 

v mnohých typoch a formách. 

 

Kľúčové slová: product placement, reklama, pasivny product placement, aktivny product 

placement, vizualny product placement, verbalny product placement 

 

Abstract: Product placement is the purposeful incorporation of commercial messages into 

noncommercial content by visual and/or verbal manner or by using branded product 

mostly in the mass and artistic communication in order to promote a particular brand, 

product or service. It is mostly audiovisual. Although the effectiveness of product 

placement is not sufficiently proven, it is increasingly used in many types and formes as 

part of an integrated marketing communication. 

 

Key words: product placement, advertising, active product placement, pasive product 

placement, visual product placement, verbal product placement 
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Úvod 

 

    Podobne ako v prípade definície pojmu product placement, neexistuje ani  jeho 

univerzálna typológia. Delenie možno odvodzovať na základe viacerých kritérií, kanálov 

či spôsobov implementácie. Bez ohľadu na formu použitia, každé prevedenie musí 

rešpektovať legislatívne obmedzenia a tiež by malo reflektovať funkcionalitu a benefity 

produktu.  

    K základnej kategorizácii spájajúcej sa predovšetkým s audiovizuálnymi dielami, a 

preferujú ju viacerí autori,
116

 patrí delenie podľa spôsobu, akým sa k divákovi dostáva 

informácia o produkte či službe: 

 pasívny – produkt je ukázaný ako súčasť scény, ale nepoužíva sa - nie je 

rozhodujúce nakoľko dominantný je v zábere; 

 aktívny – produkt je použitý protagonistom bez alebo so slovnou zmienkou ako 

súčasť scenára; 

    Toto rozdelenie používajú aj televízie v rámci svojich ponúk a cenníkov, kde aktívny 

product placement predstavuje produkčne aj finančne náročnejšiu formu, pretože vyžaduje 

integrovanie produktu alebo služby priamo do deja seriálu či relácie. Autori HUDSON 

a HUDSON uvádzajú, že aktívny product placement je inovatívnym prístupom  a zároveň 

ďalším krokom od pasívneho umiestňovania produktov, ktoré delia na vizuálne a verbálne. 

Aktívny product placement označujú práve pojmom branded entertainment, keďže podľa 

nich je produkt alebo značka súčasťou scenára alebo témy.
117

 Toto rozdelenie je v priamej 

kontradikcii s predchádzajúcim delením, kde je za aktívny product placement považovaná 

aj verbálna zmienka o produkte alebo službe. Delenie product placementu na aktívny 

a pasívny uvádzajú aj autorky PŘIKRYLOVÁ a JAHODOVÁ a pridávajú k nemu ďalší 

bod a to práve verbálny product placement, kde je produkt alebo služba spomenutá len 

slovne.
118

 LEHU charakterizuje verbálnu zmienku nielen ako uvedenie názvu značky, 

výrobku alebo služby, ale ako vyslovenie základných charakteristík, podľa ktorých možno 

značku, výrobcu alebo službu identifikovať.
119

 Samotný LEHU ale používa viacero delení 
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v závislosti od príležitosti, formy použitia alebo zobrazenia. Z hľadiska spôsobu 

zobrazenia delí product placement na: 

 vizuálny – produkt, značka alebo logo je umiestnené v zábere tak, aby si ho divák 

mohol všimnúť; 

 verbálny – produkt, značka či služba sú zmienené niektorým z aktérov, prípadne 

sú predmetom rozhovoru postáv, uvádzajú sa ich benefity; 

 kombinovaný – nazývaný aj názorný – postava s produktom manipuluje, vzniká 

interakcia medzi hrdinom a produktom alebo službou
120

; 

    Totožnú klasifikáciu zvolili aj ďalší autori, napríklad DELORME a REID,
121

 LAW 

a BRAUN,
122

 NEBENZAHLa SECUNDA
123

 alebo TURCOTTE, 
124

 ktorí pracujú 

s delením na: 

 vizuálny,  

 verbálny,  

 použitý (používanie produktu). 

 

    GUPTA a LORD rozdeľujú product placement na vizuálny, audiálny a audiovizuálny, 

kde sa predpokladá ďalšie delenie na nepatrné alebo výrazné umiestnenie.
125

 

    KORBERGER vytvorila vlastnú klasifikáciu product placementu, ktorá čiastočne 

vychádza z prechádzajúceho rozdelenia, ale významovo sa odlišuje: 

 zvukový – priama verbálna zmienka značky,  

 názorný – umiestnenie produktu alebo značky v rámci scény ale bez priameho 

súvisu s príbehom, najčastejšie sa používa na zachovanie autenticity scény,  

 kreatívny – priame zakomponovanie produktu v príbehu, postava ho používa 

alebo predmet nejakým spôsobom prispieva k posunu deja.
126
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     Toto delenie, zhrnuté pod pomenovanie aktuálny product placement, používala 

KOBERGER ako doplnenie k predchádzajúcej klasifikácii foriem product placementu, 

ktorú pôvodne vytvoril WILDE, a to na generický a imidžový product placement. 

V prvom prípade boli produkty používané bez akejkoľvek značky čisto za účelom 

zachovania reality a autenticity príbehu, zatiaľ čo v druhom prípade bol názov značky 

alebo spoločnosti explicitne zmienený, pretože celkovo prispieval k téme príbehu (napr. 

americká armáda alebo vzdušné sily v akčných filmoch).
127

 Takéto delenie však nie 

celkom spĺňa definíciu product placementu, obzvlášť v prípade generickej formy, keďže 

nešlo o konkrétnu značku alebo produkt. 

     Nekonzistentnosť klasifikácie product placementu sa potvrdzuje v prípade delenia od 

nemeckej autorky BOSSELMANN, ktorá síce uplatnila rovnaký princíp ako 

KOBERGER, kde pozmenila názvov na verbálny namiesto zvukový, ale paradoxne jej 

definícia názorného a kreatívneho umiestnenia sa líši. Za názorný totiž označila 

používanie produktu postavami, v kreatívnom síce súhlasí s KOBERGER, ale rozširuje to 

o tvrdenie, že nejde len o používanie produktu postavou, ale o priamu integráciu do 

príbehu a vývoja spolu s postavami. Sama však priznáva, že kreatívne umiestnenie nemusí 

byť vždy rozoznané a môže sa zamieňať s názorným.
128

 Táto klasifikácia vnáša viac 

kontroverzie ako užitočných prvkov, ktoré by prispeli k lepšiemu pochopeniu, preto je 

vhodnejšie uprednostniť jednoduchšie delenie s jasným vymedzením a charakteristikou. 

    V rámci klasifikácie existuje ešte niekoľko podporných delení v závislosti od predmetu, 

formy odplaty, kanálu a podobne. LEHU rozdelil product placement podľa spôsobu 

zobrazenia produktu na: 

 klasický – pôvodný typ umiestňovania produktov, kde ide predovšetkým 

o zobrazenie produktu alebo značky - benefitom je jednoduchosť a ekonomická 

výhodnosť, na druhej strane hrozí riziko, že ho divák nemusí zaznamenať; 

 korporátny – uprednostnenie značky pred samotným produktom - výhodou oproti 

klasickému product placementu je väčšia nenútenosť a predovšetkým nadčasovosť, 

keďže produkty sa môžu z trhu po čase vytratiť alebo inovovať, ale značka alebo 

názov firmy pretrváva. Tento fakt môže byť zradný pre menej známe značky alebo 

spoločnosti, pretože hrozí, že cieľové publikum informáciu nezachytí alebo ju 
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nebude považovať za relevantnú, keďže značku nepozná, tento typ umiestnenia sa 

preto odporúča len naozaj všeobecne známym značkám; 

 asociatívny - značka nie je uvedená vizuálne ani verbálne, preto je pre tento druh 

product placementu nutná adekvátna integrácia v príbehu. Rovnako nutné je, aby 

bol produkt dostatočne originálny a dizajnovo unikátny tak, aby si ho cieľové 

publikum spojilo s konkrétnou značkou, napríklad podľa tvaru alebo farieb. 

Podobne ako pri korporátnom product placemente hrozí, že publikum toto 

umiestňovanie nezaznamená, pokiaľ produkt alebo značku nepozná; 

 skrytý – nejde o skrytú reklamu, ale takmer nebadané umiestnenie produktu, kde 

integrácia produktu dodáva scéne aspekt prirodzenosti. Tento druh umiestnenie 

najčastejšie využívajú prémiové kozmetické alebo odevné značky. Značným 

rizikom je fakt, že jasná identifikácia značky je veľmi nepravdepodobná, z toho 

dôvodu sa takéto značky uvádzajú spravidla v záverečných titulkoch (napríklad, že 

hlavnú predstaviteľku obliekla značka Dior). Divácka pozornosť je však pri 

záverečných titulkoch zvyčajne znížená, preto je vhodné doplniť komunikačný mix 

o nadväzujúce aktivity (napr. cross promotion), ktoré upozorňujú na spoluprácu pri 

produkcii filmu.
129

 

    Product placement možno ďalej deliť v závislosti od použitého kanálu na televízny, 

filmový, rozhlasový, knižný, v počítačových hrách, v hudbe atď... 

    Klasifikovať možno product placement aj v závislosti od kompenzácie za umiestnenie 

značky, produktu alebo služby. Forma odmeny je predmetom dohody medzi zadávateľom 

a tvorcom diela. Podľa toho delíme product placement na: 

 platený – finančná kompenzácia - tento typ je podľa viacerých autorov na ústupe 

najmä z dôvodu kreatívnych obmedzení tvorcov a nárokov klienta a aktuálne tvorí 

asi 3 % kompenzácií za product placement;
130

 

 barterový – iná ako finančná kompenzácia, najčastejšie bezplatným dodaním 

produktov vybranej značky tvorcom audiovizuálneho diela, ktorí tak šetria na 

produkcii. Viacero autorov uvádza, že je to najčastejší spôsob product placementu 

a deje sa tak v 50 až 75 %.
131

 V prípade, že ide o produkty nízkej hodnoty (napr. 
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rýchloobrátkový tovar ako potraviny alebo kozmetika), tie sa najčastejšie 

výrobcovi nevracajú, v prípade nákladnejších produktov (napr. automobil) ide len 

o zapožičanie;
132

 

 bezodplatný – bez akejkoľvek protihodnoty za umiestnenie produktu, značky 

alebo služby - tvorcom slúži na zreálnenie situácie alebo napríklad podporenie 

obrazu spoločenského statusu hrdinu; 

 

    V súvislosti s bezodplatnou formou product placementu možno polemizovať o význame 

takéhoto umiestnenia značiek a produktov pre tvorcu audiovizuálneho diela. V tomto 

kontexte to možno chápať ako povýšenie umeleckých zámerov nad ekonomické, zároveň 

v každom diele reflektujúcom súčasnosť sú prítomné produkty rôzneho druhu a charakteru 

cez oblečenie, automobily, potraviny či produkty informačných technológií, takže je len na 

rozhodnutí tvorcu či im dá konkrétne meno, tak ako to je v reálnom svete, ponechá 

generický produkt bez názvu alebo vytvorí fiktívnu značku. 

 

Špecifické formy product placementu 

    Spolu s vývojom product placementu ako prostriedku marketingovej komunikácie 

vznikajú aj jeho špecifické formy. Slúžia najčastejšie ekonomickým zámerom, aby sa 

tvorcovia audiovizuálnych diel vyhli poplatkom spojeným s používaním značiek alebo 

naopak samotné značky zo strategických dôvodov participáciu odmietajú. Často ide 

o umelecký zámer tvorcu, prípadne využívanie dobrej povesti a s ňou spojených 

pozitívnych emócií k značke. 

 

Product Displacement 

     Product displacement predstavuje zámerné odstraňovanie, zatajovanie značiek 

v audiovizuálnych dielach alebo nahradzovanie reálnych značiek a produktov fiktívnymi. 

Zvyčajne sa používa v prípade, keď sa chce filmové štúdio alebo vysielateľ vyhnúť 

licenčným poplatkom za použitie produktu alebo značky. Displacement má opodstatnenie 

aj v prípade, keď spoločnosti nesúhlasia s použitím ich loga alebo produktov, obzvlášť 

                                                 
132
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v situáciách, kde je ich produkt vyobrazený v negatívnom alebo zosmiešňujúcom 

kontexte.
133

 V tejto súvislosti rozlišujeme 2 typy product displacementu:
134

 

 fiktívny - umiestňovanie fiktívnych značiek do audiovizuálneho diela, najčastejšie 

z úmyslom vyhnúť sa poplatkom alebo propagácii reálnych produktov a značiek. 

Fiktívne značky sa často odkazujú na reálne značky v podobe rozoznateľných 

vizuálnych alebo jazykovo-štylistických prvkov skutočnej značky, napr. 

farebnosťou, tvarom loga, podobným sloganom. Z tohto dôvodu niektorí autori 

neodporúčajú označovať tento druh displacementu ako fiktívny, ale preferujú 

pojem fikcionalizovaný, resp. beletrizovaný, keďže ide o napodobnenie skutočných 

značiek.
135

 K najznámejším prípadom fiktívnych značiek patria Dunder Mifflin v 

seriáli The Office či Krusty-Os a Duff Beer v animovanom seriáli The Simpsons. 

K fikcionalizácii možno radiť používanie značky Coffee Bucks v seriáli Scrubs ako 

odkaz na existujúcu sieť kaviarní Starbucks Coffee.
136

 Product displacement 

úmyselne nepoužívajú len tvorcovia audiovizuálnych diel, ale aj samotné 

značky;
137

 

 neoznačený – používanie reálnych produktov v audiovizuálnych dielach, kde sú 

logo alebo iné identifikovateľné prvky produktu úmyselne zakryté alebo 

odstránené. Realizuje sa tak buď priamo počas nakrúcania fyzickým prekrytím 

loga a používaním záberov, na základe ktorých nie je značka identifikovateľná, 

alebo dodatočne digitálne v rámci postprodukcie. Známy je prípad z filmu 

Terminátor: Príbeh Sáry Connorovej (David Nutter, 2007), kde mala produkcia 

zmluvne dohodnutú spoluprácu s automobilovou značkou Dodge, ale v scénach 

prenasledovania použili vozidlo značky Chevrolet, jeho logo sa preto na obrazovke 

neobjavilo. Iný prípad sa stal pri nakrúcaní filmu Milionár z chatrče (Danny Boyle, 

2008), keď značka Mercedes odmietla použitie ich automobilu v neútulných 
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podmienkach, preto bolo ich logo postprodukčne odstránené.
138

 Tento 

rozpoznateľný zásah vyvolal rozsiahlu publicitu čo automobilke v konečnom 

dôsledku pomohlo, rovnako ako Oscarový úspech filmu;
139

 

    Product Displacement sa používa aj v inom kultúrnom a sociálnom kontexte, napríklad 

pomocou fiktívneho displacementu na sparodovanie nejakej značky alebo ako satira 

spotrebiteľských návykov.  

 

Faux product placement 

    Slovo faux možno preložiť aj ako skrytý a táto technika vychádza z fiktívneho product 

displacementu so zámerom vyhnúť sa poplatkom za používanie reálnych značiek, zároveň 

ide o tvorivý zámer, snahu o hyperbolizáciu a pobavenie diváka. Viacerí tvorcovia 

audiovizuálnych diel vytvárajú vlastné fiktívne značky a ich produkty a pravidelne ich 

používajú vo svojich dielach.
140

 Takýmito praktikami sú známi režiséri KEVINSMITH 

a ich fiktívne produkty Nails Cigarettes, Mooby Corporation, Chewlees Gum, Discreeto 

Burritos, QUENTIN TARANTINO a jeho originálne fiktívne značky Red Apple 

Cigarettes, Big Kahuna Burger, Jack Rabbit Slim's Resturants či ROBERT 

RODRIGUEZ a jeho pivo značky Chango, Pixar Animation Studios si zase vymysleli 

značky Pizza Planet a Dinoco a štúdiá Warner Brothers sieť televíznych staníc Acme 

Corporation.
141

 

    Známy príklad z filmovej praxe je tiež sci-fi komediálna dráma Truman Show (Peter 

Weir, 1998), príbeh o Trumanovi Burbankovi, ktorý do svojich tridsiatich rokov netuší, že 

už od narodenia žije v obrovských filmových štúdiách a je hlavnou hviezdou televíznej 

reality show. Trumanova manželka úmyselne kladie niektoré výrobky pred objektív 
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kamery a s manželom o nich diskutuje. Snímka je reflexiou na populárnu éru reality show 

a ich umelý svet a stále zmenšujúcu sa hranicu medzi ich virtuálnym svetom 

a skutočnosťou. 

 

Reverse product placement 

    Reverzné, alebo obrátené umiestňovanie produktov je opakom klasického product 

placementu a posúva fiktívny a faux product placement do reálnej roviny, pretože 

vymyslené produkty a značky z prostredia audiovizuálnych diel prenáša do reálneho 

predaja na trh.
142

 V roku 2007 dočasne pozmenila názov predajná sieť 7-Eleven niekoľko 

svojich amerických obchodov na Kwik-E-Mart, podľa obchodu zo seriálu Simpsonovci. 

Predávali sa tam aj skutočné verzie produktov zo seriálu ako Buzz Cola alebo Krusty-O's 

cereálie.
143

 Od roku 2006 je v predaji aj pivo Duff zo Simpsonovcov, v realite vznikla sieť 

reštaurácií špecializujúca sa na krevety, Bubba Gump Shrimp Company, z filmu Forrest 

Gump, na trhu možno nájsť aj želatínové bonbóny s názvom Bertie Bott’s Beans z filmov 

o Harry Potterovi.
144

 Cez webstránku quill.com si možno objednať produkty papierenskej 

spoločnosti Dunder Mifflin zo seriálu The Office. Jej produkty paradoxne vyrába skutočná 

a zároveň seriálová konkurenčná firma Staples.
145

V roku 1997 vznikol koncern 

televíznych staníc Acme Communications pomenovaný podľa fiktívnej firmy Acme 

Corporation od filmovej spoločnosti Warner Bros. Reverzný product placement sa 

najčastejšie realizuje kúpením práv na vymyslené značky od filmových a produkčných 

štúdií. Výrobca produktu tak profituje z pozitívneho vzťahu a emocionálneho prepojenia 

 diváka k značke. 
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Proces tvorby webstránky 

Process of creating of website 

 

Mgr. Lucia Kubinská 

 

Abstrakt: Cieľom príspevku je priblížiť proces tvorby webovej stránky a predstaviť rôzne 

spôsoby, ako k tvorbe pristupovať. Vysvetľuje rozdiel medzi dizajnom a redizajnom a 

definuje osobnosť webového dizajnéra a tvorcu webovej stránky. 

 

Kľúčové slová: webstránka, web dizajn, web dizajnér, dizajn, redizajn 

 

Abstract: The aim of this paper is to clarify the process of creating a website, and presents 

different ways to approach this creation. It explains the difference between design and 

redesign and also defines personality of a web designer and creators of a website. 

 

Key words: web, web design, web designer, design, redesign  
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Proces tvorby webstránky 

 

Proces tvorby webstránky (čiže webové dizajnovanie) môžeme chápať v niekoľkých 

rovinách: prvým je celková informačná architektúra budúceho webového sídla, druhým 

vizuálne stvárnenie webstránky a tretím jeho technologické spracovanie. Medzi najznámejšie 

diagramy opisujúce proces tvorby webu patrí ten od J. J. Garretta, publikovaný v roku 2000 

na jeho internetovej stránke. Odvtedy 

 

 bol stiahnutý a odoslaný viac než 20-tisíckrát a je dodnes akýmsi praktickým návodom na 

tvorbu webstránky. Garrett v ňom navrhuje isté úrovne či vrstvy rozmýšľania nad webom: 

 

Medzi tieto vrstvy podľa Garretta, ktorý zároveň zohľadňuje priority a následnosti v procese, 

patrí: 

1. Vrstva stratégie: používateľské potreby a ciele stránky 

2. Vrstva rozsahu: funkčná špecifikácia a obsahové požiadavky 

3. Vrstva štruktúry: interakcie a informačná architektúra 

4. Vrstva základnej kostry: interface dizajn, navigácia a informačný dizajn 

5. Povrchová vrstva: Vizuálny dizajn 

 

Zároveň môžeme pozorovať, že v čím pokročilejšom štádiu tvorby sa nachádzame, tým je 

nová webstránka konkrétnejšia a reálnejšia.  

 

• Používateľské potreby označujú získané informácie o potrebách a želaniach používateľov. 

• Ciele stránky môžu byť obchodné, umelecké či iné, v súlade s vopred definovanými 

zámermi. 

• Funkčná špecifikácia, alebo aj “súbor funkcionalít”, ktoré musí stránka obsahovať, aby 

naplnila očakávania používateľa. 

• Obsahové požiadavky zahŕňajú typ a rozsah obsahu, ktorý je pre používateľa potrebný, 

aby stránka splnila svoje ciele. 

• Interakcie – ide o návrh, kadiaľ má viesť cesta používateľa webom alebo aplikáciou. 

Často sa označuje výrazom user flow. 

• Informačná architektúra definuje hierarchiu a štruktúru informácií na stránke. 
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• Interface design je súbor prvkov, pomocou ktorých používateľ priamo ovláda a 

ovplyvňuje dianie na stránke. 

• Navigácia označuje elementy, ktoré používateľ využíva na pohyb v rámci obsahovej 

štruktúry. 

• Informačný dizajn je zastrešujúcim pojmom pre návrh informácií, pre ich ľahké 

pochopenie používateľom. 

• Vizuálny dizajn  je stvárnenie textu, elementov na stránke a navigačných prvkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Proces tvorby webstránky vo vrstvách (vlastný preklad). Zdroj: J.J. Garrett, 2000. 
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Jennifer Niederst-Robbinsová (Niederst-Robbins, 2007) vidí proces tvorby webstránky v 7 

krokoch: 

1. Koncept a prieskum 

Môžeme ich chápať ako nápad alebo potrebu zverejniť niečo (informáciu, službu) v 

online prostredí. V tomto kroku ide o generovanie a iterovanie nápadov, 

brainstormingy. 

2. Tvorba a organizácia obsahu 

Najdôležitejšou časťou webstránky je jej obsah. V tomto kroku autori (prípadne 

copywriteri) tvoria obsah, ktorý je následne nutné logicky zatriediť. Informačná 

architektúra je pre správne a efektívne používanie webstránky kľúčová. 

3. Vytvorenie návrhu 

Tento krok zahŕňa skice, tvorbu drôtených modelov (wireframes) prípadne 

komplexného vizuálneho návrhu. 

4. Vytvorenie funkčného prototypu 

Prvá funkčná, použiteľná verzia stránky, často nazývaná aj “klikateľná” – čiže stránka 

je interaktívna. 

5. Testovanie funkčnosti 

Testovanie funkčnosti počas vývoja je dôležité na dosiahnutie maximálnej efektivity 

a minimálneho množstva chýb po spustení webstránky. Cieľom testovania by malo 

byť zistenie, či stránka správne zobrazuje všetok obsah, jej funkčnosť a vzájomné 

prelinkovanie stránok, korektné zobrazenie obrázkov a multimédií a správne 

fungovanie formulárov, skriptov a iných elementov. 

6. Spustenie/zverejnenie stránky 

Sprístupnenie webstránky na url adrese pod konkrétnou doménou tak, aby bola 

stránka k dispozícii návštevníkom. 

7. Údržba 

Úprava obsahu a štruktúry stránky. Webové stránky sú svojou podstatou pripravené 

na cyklické zmeny a úpravy. Tieto sa dejú na základe viacerých impulzov, v ideálnom 

prípade je zmena podložená pozorovaním používateľov alebo napríklad zmenou v 

zameraní spoločnosti a následnom prispôsobení webstránky. 
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V súvislosti so spustením a údržbou stránky Boag tvrdí, že najviac (úsilia, času, 

peňazí) sa investuje do webstránky pred jej spustením, avšak najviac sa o používateľoch 

tvorcovia dozvedajú až v čase, kedy firma nie je ochotná viac investovať (Boag, 2014). 

Podobné správanie je možné nájsť aj pri tvorbe reklamných kampaní – na prípravu a tvorbu 

kampane sú vyhradené finančné prostriedky a čas, málokedy však aj na jej optimalizáciu. Jav 

bližšie reprezentuje nasledujúci graf: 

  

Obr. 2 : Vynaložené úsilie, čas a finančné prostriedky vs. množstvo informácií o použí-

vateľoch v priebehu času. Spracované podľa: Boag, 2014. 
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Tvorcovia webstránok 

 

V marketingovo-komunikačnom procese rolu tvorcu či spolutvorcu webstránky 

spĺňajú viacerí účastníci. Navyše, zodpovednosť za vytvorenie stránky môže prevziať aj 

externý dodávateľ – jednotlivec alebo agentúra. Luke Reimer opisuje tri možnosti fungovania 

webového dizajnéra: 1. ako individuálna osobnosť na voľnej nohe, 2. ako súčasť agentúry 

alebo štúdia webového dizajnu alebo 3. ako zamestnanec vo firme, ktorej hlavným 

predmetom činnosti nie je tvorba webstránok (Reimer, 2011). 

 

Interné zdroje – zamestnanci spoločnosti 

 

Do tvorby a údržby webstránky sa môžu zapájať viacerí zamestnanci spoločnosti. Od 

manažérov v podobe špecifikácie obchodných cieľov webstránky, cez pracovníkov oddelenia 

pre podporu zákazníkov, programátorov a, samozrejme, členov marketingového oddelenia.  

Do procesu tvorby sa zapájajú rôznym spôsobom, v rozličnom čase, s použitím rôznych 

nástrojov.  

 

Externí dodávatelia 

 

V prípade ak firma nemá interné kapacity na vytvorenie webstránky, osloví externého 

dodávateľa. Spravidla ide o jednotlivcov (dizajnér, programátor, copywriter prípadne content 

manager) alebo o agentúru, ktorá je schopná zastrešiť viacero úloh. Pri externých 

dodávateľoch je dôležitá úroveň vzájomnej spolupráce. Podobne ako pri reklamných 

kampaniach platí, že čím lepšie agentúra rozumie potrebám firmy (zadávateľa), tým lepšie 

výsledky dosahuje.   

 

Dizajn vs. redizajn 

 

Webstránky od svojej podstaty patria k produktom, ktoré sú v čase modulárne, 

meniteľné. Aj preto sa v praxi stretávame s pojmom redizajn, čiže akýmsi prerobením či 

vylepšením existujúcej stránky. 
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Ak sa firma rozhodne pre redizajn stránky, zväčša na to má dôvod. Niekedy môže ísť 

o “rozmar” dizajnéra či predstaviteľa spoločnosti, kedy hlavným impulzom k redizajnu je 

jednoducho pocit, že “niečo by mohlo byť lepšie a krajšie”. Aj takéto pocity je však nutné 

premeniť na hmatateľné dôvody – môžeme zlepšiť používateľský zážitok na stránke, predĺžiť 

čas, počas ktorého sa na stránke nachádza, zvýšiť konverzie návštevníkov atď. Web je už od 

svojich počiatkov nastavený na cyklické zmeny. Nové trendy, ale aj vývin výkonnejších 

webových technológií nútia firmy pružne reagovať na potreby a nároky svojich návštevníkov. 

Zmena vzhľadu a funkčnosti webstránky však nie je automaticky zárukou nadčasovej 

prezentácie – povrchové úpravy nestačia, pokiaľ tvorcovia neaktualizujú obsah a informácie 

zverejnené na stránke.  

 

Paul Boag vo svojom príspevku “The Business Side of Redesign” (Boag, 2012) 

spomína niekoľko dôvodov, prečo je úplný redizajn náročný a často neekonomický:  

• Pokiaľ sa mení celá stránka, zmení sa všetko, vrátane prvkov, ktoré fungovali 

správne a efektívne.  

• Stránka je nefunkčná najmä kvôli neaktuálnym informáciám, nie kvôli tomu, ako 

vyzerá.  

• Používatelia málokedy prijmú radikálne zmeny v dizajne a ovládaní svojich 

obľúbených stránok a produktov.  

• Redizajn je záťažou na rozpočet.  

• Testovanie kompletného redizajnu je náročné, pretože sa zmenilo veľa elementov 

naraz.  

Cameron Moll namiesto toho odporúča postupné vylepšovanie a prispôsobovanie 

(Moll, 2005). Podľa Molla, pri redizajne sa najčastejšie stretávame s dôvodmi:   

• “Redizajnovali sme pred viac ako 2 rokmi.”  

• “Vyzerá to staro.”  

• “Zmena by priniesla nových návštevníkov.”  

Pri postupnom prispôsobovaní by však dôvody zneli:  

• “Zmenila sa situácia na trhu. Mali by sme tomu prispôsobiť stránku?”  

• “Zmenili sa potreby našich používateľov, prispôsobíme sa?”  

• “Naša stránka neprezentuje dostatočne silu našich produktov.”  
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• “Zlepšuje alebo zhoršuje náš web vnímanie firemného brandu?”  

Rozdiely medzi prvým a druhým prístupom uzatvára Moll nasledovne: “Túžba redizajnovať 

web je založená na estetike, zatiaľ čo túžba prispôsobovať stránku sa opiera o účelovosť.” 

(Moll, 2005). Zástanca prispôsobovania odmieta redizajnovať stránku raz za niekoľko rokov, 

namiesto toho navrhuje nastaviť kontinuálny proces zmien tak, aby naplnili obchodné ciele.   

Prispôsobovanie stránky je sled postupných, inkrementálnych zmien v priebehu času 

tak, aby naplnili obchodné ciele. Namiesto jednorazovej veľkej zmeny ide o dlhodobý proces 

priebežných vylepšení. Takéto zmýšľanie vylučuje možnosť, že stránka je hotová. Je založené 

na tom, že dizajn sa vyvíja v závislosti od testovania, pozorovania používateľov a ich 

preferencií. Následné zapracovanie zmien robí stránku ešte výkonnejšou. V akademickej reči 

sa dá povedať, že prispôsobovanie stránky je akýmsi experimentálnym vývinom, kedy sa na 

základe zberu a analýzy dát vždy pripraví nová, lepšia verzia.  

Tento prístup k tvorbe a úprave webu je veľmi blízky agilnej metodike lean 

development. Lean prístup k procesom je založený na cyklickom, nikdy sa nekončiacom 

vývoji a postupnom vylepšovaní, pričom sa striedajú štádiá Build – Measure – Learn (prekl. 

vybudovať – odmerať – poučiť sa). Spoločnosti, ktoré fungujú v takomto agilnom prostredí, 

neustále merajú výsledky svojich aktivít, vyhodnotia ich, poučia sa z nich a vydajú napr. novú 

verziu softvéru. Proces sa opakuje, takže tím opäť meria výsledky novej verzie a členovia 

môžu pracovať na ďalšej iterácii. Z tohto procesu je zrejmé, že aj tvorcovia webstránok majú 

blízko k lean metodike, pretože na základe meraní, pozorovaní a analýz sú schopní navrhnúť 

a implementovať zmeny do existujúceho webu. 

Boag napokon pripúšťa, že postupné prispôsobovanie nie je vhodné pre každý typ 

projektu a v závislosti od požadovaného efektu je niekedy výhodnejšie zvoliť cestu 

kompletného redizajnu.  

 

Kompletný redizajn 

 

Nie všetky zmeny na stránke je možné robiť inkrementálne. Veľa malých prvkov 

(ktoré mohli individuálne dosiahnuť želaný, pozitívny efekt) môže spôsobiť nekonzistentnosť 

dizajnu a používateľského rozhrania. Prvým dôvodom na redizajn je v tomto prípade snaha o 

zjednotenie elementov.  

Druhým problémom postupných zmien je ich dopad na technickú časť webu - jeho 

kód. Neustály proces zlepšovania a zmien v naprogramovanom kóde má za následok jeho 
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často nekontrolovaný a nezdokumentovaný nárast a je hrozbou pre funkčnosť celej stránky 

alebo jej časti. Vylepšenie funkčnosti jedného elementu môže znamenať konflikt pri 

spracovaní prvku v inej časti webu. Pri kompletných redizajnoch je preto zvyčajné spojiť obe 

úlohy naraz – pripraviť dobre fungujúce elementy, obohatiť ich o nové vylepšenia a zároveň 

navrhnúť novú webovú architektúru, ktorá tieto prvky zvládne. Aj keď metóda postupného 

vylepšovania sa ukazuje ako viac efektívna, občasný kompletný redizajn môže byť takisto 

prospešný.  

Kedy je vhodné redizajnovať webstránku? Podľa C. Molla, stránku nestačí 

redizajnovať len vtedy, keď je jednoducho zastaraná. Zmenu môže iniciovať:  

• zmena na trhu,  

• zmena business modelu spoločnosti, 

• pokles konverzií na webe,  

• zvýšenie zákazníckeho dopytu po informáciách,  

• zmena zamerania (pozicioningu) firmy.  

Ďalšou dôležitou vecou je fakt, že každý z vyššie uvedených bodov je dostatočným 

dôvodom na redizajn. Ako pripomína Boag, pokiaľ sa mení zameranie spoločnosti, netreba so 

zmenami na webe čakať 2 roky do ďalšieho redizajnu. Aj to je dôvod, prečo firmy často 

siahajú po inkrementálnom zlepšovaní, ktoré je časovo a technicky menej náročné.  

Zmeny na stránke závisia od problému, ktorý potrebuje firma vyriešiť. Ide o malé 

textové úpravy, zmeny layoutu či len jednotlivých prvkov alebo doplnenie nových sekcií na 

stránke.  

 

Boag tiež pripomína viaceré hrozby súvisiace s tvorbou projektu redizajnu: tzv. “Scope creep” 

(voľne preložené ako narastajúci rozsah), nadchnutie sa pre módu a trendy, tvorba bez 

pomyslenia na návratnosť investície a, napokon, negatívna spätná väzba. (Boag, 2014)  

 

Problém s narastajúcim rozsahom prác 

 

Takmer pravidlom je, že čo sa spočiatku javilo ako malá, rýchlo realizovateľná zmena, 

postupne prerastie do komplexnejšieho riešenia. Pre úspešnú implementáciu je preto potrebné 

premyslieť dopad navrhovaných zmien na celkový strávený čas a technickú náročnosť. Boag 

(2012) navrhuje, aby bol najskôr spísaný zoznam požiadaviek. Neskôr sa každá z nich 

vyhodnotí a následne sa zoradia podľa priority alebo možnosti nasadenia. V tomto bode do 
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procesu vstupujú viacerí účastníci procesu: obchodník sleduje business ciele zmeny, dizajnér 

navrhuje ich riešenie z hľadiska používateľského zážitku a programátor analyzuje všetky 

potrebné úkony spojené s nasadením (a ich prípadné dopady na zvyšok webstránky a 

informačnej architektúry). Predikcia náročnosti navrhovaného riešenia je taktiež súčasťou 

agilnej metodiky práce. 

 

Móda a trendy ako dôvody na redizajn 

 

Vo svete technológií, snáď, viac ako kdekoľvek inde platí, že trendy sa menia rýchlo. 

S tým súvisia nároky používateľov, ale aj zadávateľov. Zmena webu s každým 

prichádzajúcim trendom jednoducho nie je zmenou udržateľnou a zvládnuteľnou. Boag 

(2012) v tomto prípade odporúča položiť si jednoduchú otázku: Prečo? Pokiaľ je odpoveď “je 

to pekné” alebo “teraz to má každý” – nejde o dostatočné dôvody.  

 

Návratnosť investícií pri redizajne 

 

Pod investíciou, samozrejme, nerozumieme iba finančnú hodnotu, pri redizajne 

zvažujeme vo veľkej miere aj časovú náročnosť a zručnosti spojené s nasadením, prípadne 

ďalšou údržbou stránky. Ak redizajn webu v hodnote X znamená, že stránka sa načíta 

rýchlejšie, bude tiež menej zaťažovať výkon servera, na ktorej je umiestnená, a zamestnanci 

spoločnosti budú môcť sami pridávať novinky na stránku, ide, pravdepodobne, o dobrú 

investíciu s krátkou dobou návratnosti. Samozrejme, zváženie rôznych premenných v tejto 

rovnici závisí od navrhovaných riešení.  

 

Negatívna spätná väzba 

 

Boag (2012) upozorňuje, že ľudia zle reagujú na zmeny, najmä ak si niečo obľúbia 

alebo často používajú, sú už zvyknutí na postupy a úkony, ktoré môžu na webe či v aplikácii 

vykonať.  Viacerí dizajnéri sa zhodujú, že je potrebné počkať istý čas po implementácii 

zmien aj najmenších prvkov. Väčšinou sa situácia upokojí a používatelia si na nový prvok 

zvyknú. Z praxe poznáme dva scenáre – používateľom sa zmena “nepáči” a postupne zavrhnú 

aj  lepšiu použiteľnosť produktu; alebo sa používatelia zmieria s dizajnom a časom si ho 

dokonca obľúbia. Mnohé firmy riešia proces odhaľovania redizajnu spolu s návštevníkmi. 
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Príkladom je využitie skupín tzv. aktívnych používateľov ako beta-testerov nových prvkov a 

funkcionalít. Namiesto spustenia nového webu pre všetkých je sprístupnený len niekoľkým 

existujúcim používateľom na zber dostatočného množstva spätnej väzby. Takýmto spôsobom 

sa dajú otestovať úvodné reakcie a odhaliť možné problémy pri skutočnom spustení.  
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Čo je web dizajn? 
What is web design? 

Mgr. Lucia Kubinská 

 

 

Abstrakt: Cieľom príspevku je priblíženie a vysvetlenie pojmu web dizajn, jeho vzťah s 

webovými technológiami, zaradenie v rámci subsystémov corporate identity, aj definícia 

súvisiacich disciplín. Poskytuje tiež prehľad, ako webový dizajn a jeho význam chápu rôzni 

autori. Ponúka pohľad na historický vývin webu,  analýzu poznatkov z oblasti použiteľnosti, 

interakcie medzi používateľom a počítačom a iné súvisiace odbory.  

 

Kľúčové slová: web stránka, web dizajn, použiteľnosť, user interface, user experience, 

online, internet 

 

 

 

Abstract: The aim of this paper is to explain the concept of web design and its relationship 

with the web, its place within subsystems of corporate identity and the definition of related 

disciplines. It also provides an overview of how web design is defined and understood by 

different authors. It offers insight into the historical development of the web but also an 

analysis of knowledge in the field of usability, interaction between users and computers and 

other related fields. 

 

Key words: web, online, web design, usability, interaction, user interface, user experience, 

internet  
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Úvod 

 

Dôvodov, prečo skúmať prípravu a tvorbu webovej stránky je niekoľko - tým 

najvýznamnejším je fakt, že internet už dávno nie je len akýmsi doplnkom k existujúcim 

nadlinkovým aktivitám. Čoraz častejšie sa stretávame s prípadmi, keď je jediným 

komunikačným kanálom spoločnosti. Podiel výdavkov smerujúcich do online a digitálnej 

reklamy však rastie aj u tradičných, veľkých firiem, a pokiaľ webovú stránku spoločnosti 

chápeme ako domové sídlo v online prostredí, je zrejmé, že aj etablované firmy vidia význam 

v investíciách do prvotného vybudovania a následného spravovania sídla, ktoré bude 

reprezentatívne, funkčné – a z hľadiska prínosu pre biznis – samozrejme efektívne. 

Proces tvorby a úpravy webovej stránky je spojený s viacerými činnosťami – pre 

úspech je dôležitý návrh informačnej architektúry, návrh layoutu, vzhľad, zvolenie  štýlu a 

typografie, príprava obsahu jednotlivých stránok a podstránok, technické spracovanie 

webovej stránky a spôsob či náročnosť jej údržby. Tomu všetkému ešte predchádza 

stanovenie samotného cieľa webovej stránky, dôvod, prečo vzniká a aké výsledky od nej 

zadávatelia a tvorcovia očakávajú. V prípade komerčných subjektov je cieľ zrejmý – 

pravdepodobne má webová stránka slúžiť na priamu podporu predaja služieb a produktov 

alebo nepriamo posilniť imidž firmy.  

Jednou z veľkých výziev je však definícia – čo vlastne rozumieme pod pojmom web 

dizajn. Je to návrh vzhľadu, funkčnosti, alebo samotné programovanie webovej stránky? 

Názory autorov sa líšia, navyše – veľkú rolu zohráva aj jazyk, v ktorom pojem objasňujeme. 

Kým v angličtine slovo design znamená skôr funkčný návrh, v slovenčine rozumieme skôr 

vzhľad, vizuálne stvárnenie. 

Výzvou je tiež používanie pojmu dizajn v slovenskom jazyku. Podľa Krátkeho 

slovníka slovenského jazyka aj podľa Slovníka cudzích slov sú správne výrazy design aj 

dizajn. Z tohto dôvodu sa v príspevku vyskytujú oba výrazy (aj v kombinácii s ďalšími 

disciplínami). 

 

Dizajn 

 

Ako sa zhodujú autori Design Dictionary, dizajn je všade okolo nás a jednoduchá 

definícia tohto pojmu v podstate neexistuje (Erlhoff, Marshall, 2008). Richard Seymour ho v 

roku 2002 počas svojej prednášky charakterizoval ako “niečo, čo robí veci lepšími pre ľudí” 

(Seymour, 2002). Zdôrazňuje, že hlavným cieľom dizajnovania je sústrediť sa na ľudské 

správanie a zlepšovanie kvality života.  
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Dizajn môže byť tiež chápaný ako “aktivita, ktorá pretavuje nápad na konkrétny 

návrh niečoho užitočného – napríklad auta, budovy, služby alebo procesu” (kol. autorov 

Design Council, 2013). Vedci objavujú technológie, inžinieri ich sfunkčnia a marketéri môžu 

predať – dizajnéri ponúkajú pohľad do všetkých týchto oblastí a ponúknu koncept, ktorý je 

potrebný, užitočný, funkčný, komerčne úspešný a hodnotný.  

 

Dizajn sa často (nesprávne) chápe len ako charakteristika štýlu a módy. Jeho cieľom 

však nie je len určiť ako veci vyzerajú, ale najmä ako fungujú.  

Hunt tvrdí, že dobrý dizajn začína potrebami používateľa (Hunt, 2013). Zistiť, čo 

ľudia chcú, je prvým štádiom práce dizajnéra. Ten stavia na týchto zisteniach a ponúkne 

riešenie, ktoré je kombináciou nápadu, kreativity a komerčného využitia. Aj keď pocit 

dizajnéra je prirodzenou súčasťou kreatívneho procesu, čoraz častejšie sa pri tvorbe využívajú 

aj iné, vedecké metódy –prieskum trhu, analýza trendov, používateľský výskum či testovanie. 

“Dizajnovať, to je oveľa viac než len spájať, zoraďovať alebo upravovať; je to o 

tvorbe pridanej hodnoty a zmyslu, o objasňovaní, zjednodušovaní, dramatizácii či 

presviedčaní, a občas aj o zábave,” vyjadril sa Paul Rand, americký grafický dizajnér a art 

director (Rand, 1993). 

Dizajn sa delí na viaceré špecifické disciplíny - grafický dizajn, produktový dizajn, 

interiérový dizajn a podobne. Vzťah rôznych dizajnových disciplín môže byť vizualizovaný 

pomocou Vennovho diagramu nasledovne (Envis Precisely podľa Saffer, 2008): 
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Web dizajn 

 

Pod webovým dizajnom (web dizajnom, časté je tiež označenie digitálny dizajn alebo 

online dizajn) rozumieme samotný proces návrhu a tvorby webovej stránky, nielen z 

estetického, ale aj z funkčného hľadiska. Tento proces je kombináciou viacerých disciplín a 

zručností tvorcu či tvorivého tímu. Web dizajn v sebe zahŕňa plánovanie a tvorbu informačnej 

architektúry, kompozíciu layoutu stránky, plánovanie používateľského zážitku (tzv. user 

experience, UX), grafický návrh rozhrania (user interface design), ale tiež prihliada na 

obsahovú stratégiu budúceho webu či microcopy (drobné názvoslovie v rámci stránky, ktoré 

umožňuje používateľovi lepšie sa orientovať v navigácii a funkciách webu). V neposlednom 

rade v procese návrhu prihliadajú tvorcovia aj na optimalizáciu riešenia pre vyhľadávače 

(SEO) a zohľadňujú pravidlá prístupnosti. 

 

Webová stránka 

 

Webová stránka, web stránka (z angličtiny často používaný, zjednodušený výraz 

“web”) je priestorom na prezentáciu informácií a dát. Môžu mať informatívny, zábavný či 

obchodný charakter. Obsah môže mať rozličnú formu – text, animácie, obrázky, zvuky, videá. 

Web zároveň poskytuje rôzne formy interakcie so zverejneným obsahom. 

 

Dizajnér, web dizajnér, tvorca webovej stránky 

 

V procese tvorby online produktu (kampaň, aplikácia, web stránka) má nenahraditeľnú 

úlohu dizajnér, ktorý je aktívne prítomný počas kreatívneho, ale aj produkčného procesu. 

Podieľa sa spolu s vedúcim produktu, analytikmi či obchodnými konzultantmi na návrhu 

samotných riešení, konzultuje možnosti riešenia s technológmi a programátormi alebo s 

externou produkčnou spoločnosťou.  

Vizuálny vnem je z pohľadu používateľov v prípade online riešení stále 

najvyužívanejší, preto je logické, že dizajnér dohliada na viaceré výstupy. Vizuálny dojem je 

zároveň tým prvým, s čím príde do kontaktu nielen recipient, ale ešte predtým aj zadávateľ 

(produktové oddelenie), preto dizajn je jednou z najčastejšie sa meniacich vecí a v procese 

býva často pripomienkovaný. Pre porovnanie môžeme uviesť technologickú časť riešenia, 

teda programovanie. Môže fungovať – alebo nemusí. Zástupcovia zúčastnených strán 

málokedy zasahujú do “vnútorného riešenia”, pokiaľ všetko funguje tak, ako má. Naopak, pri 

dizajne sa ľudia často riadia vlastným vkusom a často subjektívnym úsudkom, preto profesia 
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dizajnéra (a web dizajnéra) je často nedocenená a argumenty (použiteľnosť webu, zaužívané 

používateľské scenáre a návyky, odporúčania pre ľahšiu čitateľnosť, súlad s aktuálnymi 

postupmi a trendmi) musia ustúpiť a podriadiť sa vkusu či názoru klienta, kolegu, 

nadriadeného, zadávateľa.  

Osobnosť web dizajnéra by mala disponovať jednou, v ideálnom prípade kombináciou 

viacerých znalostí a skúseností, ktoré sme už spomínali: zručnosť a rutina v grafickom 

editore, prehľad vo webových technológiách a pravidlách pri tvorbe webu, typografická 

kompozícia (konkrétne typografia v online prostredí), prehľad v špecifikách rôznych 

zariadení (tablet, smartfón, čítačka e-bookov, monitor počítača). Nesmieme zabudnúť na 

osobnostné vlastnosti – schopnosť komunikácie, vypočuť si názor kolegov (a klientov), a 

zároveň schopnosť obhájiť vlastný názor. Sféra technológií sa rýchlo mení, profesionálny web 

dizajnér sleduje aktuálne trendy, novinky v oblasti dostupného softvéru ale aj možností webu 

(zdôrazňujeme, že web dizajnér nemusí byť programátorom, no pri tvorbe návrhu musí rátať 

s následným spracovaním, mal by preto aspoň teoreticky poznať možnosti a obmedzenia 

navrhovaných riešení).  

Toto všetko má vplyv na výsledný produkt (webovú stránku, web dizajn, kreatívne 

riešenie online kampane) tak, ako ho vidí, vníma a používa spotrebiteľ, návštevník stránky, 

zákazník.  

 

Web ako súčasť corporate identity 

 

Pojem corporate identity je vnímaný rozdielne. Horňák charakterizuje corporate 

identity ako jednotnú prezentáciu inštitúcie na verejnosti. Jej cieľom je spoľahlivá 

identifikácia firmy, značky alebo tovaru a ich nezameniteľnosť s iným subjektom (Horňák, 

2003). Stretávame sa však aj s definíciami, ktoré sa viac sústreďujú na dizajn a vizuálnu 

prezentáciu spoločnosti. Jaššo rozšíril vnímanie corporate identity aj o internet a 

multimediálne aplikácie (Jaššo, 2001). Web stránku spoločnosti, alebo web dizajn ako 

integrálnu súčasť web stránky, je teda možné zaradiť do jednotlivých subsystémov práve 

podľa toho, ako samotnú identitu chápeme. 

Pokiaľ corporate identity rozdelíme do subsystémov na corporate communication, 

corporate culture, corporate design a produkt, web stránka môže nájsť zastúpenie v každom z 

nich.  

1. Corporate communication – zabezpečovanie jednotného štýlu rôznych druhov 

komunikačných aktivít smerom von ale aj v rámci spoločnosti. Web v tomto prípade môžeme 

zaradiť aj ako samostatný nástroj marketingovej komunikácie, zároveň však jeho súčasti 
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(intranet) môžu slúžiť ako komunikačný kanál vo vnútri firmy. Viacerí autori sa venujú aj 

špecifickému jazyku, akým sa môže firma svojim návštevníkom na webe prihovárať (aký tón 

a spôsob komunikácie zvolí, prípadne aké témy sú súčasťou jej komunikácie). 

2. Corporate culture – kľúčové hodnoty, názory a presvedčenia firmy. Aj sem môžeme 

zaradiť web, pokiaľ ho považujeme za zjednocujúci prvok v rámci firemnej kultúry – 

zamestnanci IT spoločností sa môžu hlásiť ku kultúram či subkultúram online sveta (napr. 

hackeri zakladajúci bezpečnostné spoločnosti). 

3. Corporate design – jednotný vizuálny štýl firmy. Web a web dizajn by mali reflektovať 

väčšinu vizuálnych prvkov, ktoré sa používajú aj v nedigitálnych materiáloch spoločnosti. 

Niektoré firmy pripravujú špeciálny dizajn manuál pre svoje online komunikačné kanály (web 

stránka, intranet). 

4. Produkt – opäť, najmä v prípade novovzniknutých IT spoločností je web s produktom 

prepojený, hlavne pokiaľ ide o webovú službu. Webová stránka slúži ako prezentácia, no 

zároveň poskytuje napríklad možnosť prihlásenia sa do aplikácie, ktorá je samotným 

produktom spoločnosti. Používateľ pritom stále ostáva v online prostredí, mení sa len typ 

zobrazovaných informácií a možnosti ich použitia. 

 

Web stránka verzus webový produkt 

 

Webová stránka a webový produkt sú často prepojené - web slúži na prihlásenie alebo 

registráciu nového konta a používateľ (bez toho, aby opustil prostredie webového 

prehliadača) je ihneď v prostredí webového produktu. Aký je teda rozdiel medzi webovou 

stránkou a webovým produktom? Existuje viacero definícií – prikloníme sa k Huntovi (Hunt, 

2013), viceprezidentovi dizajnu spoločnosti Etsy. Podľa neho sú rozdiely najmä v 

nasledovných oblastiach: 

• Frekvencia používania  

Kým webovú stránku ľudia navštevujú sporadicky (najčastejšie navštevované sú 

pravdepodobne spravodajské portály), používateľ navštevuje a používa webový produkt 

opakovane.  

• Prúdenie dát a obsahu  

Zatiaľ čo webová stránka distribuuje obsah (text, obrázky, videá) zväčša len jedným 

smerom, a to od stránky smerom k používateľovi, webový produkt funguje obojstranne. Je 

stavaný na prijímanie aj odosielanie obsahu a informácií. Webová stránka často obsah len 

poskytuje, webový produkt dáta spracúva.  
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• Navigácia verzus spoluúčasť  

Interface web stránky je primárne stavaný na čítanie obsahu. Interface produktu obsahuje 

viacero zložitejších prvkov, ktoré umožňujú používateľovi vkladať informácie. Kým na 

web stránke navigácia umožňuje návštevníkom zvoliť si obsah, ktorý chcú vidieť, 

navigácia produktu vyzýva návštevníka k aktívnej spoluúčasti: pridať obsah, hlasovať, 

komentovať, pozývať iných používateľov.  

• Stránky verzus scenár akcií  

Obsah stránky sa môže časom meniť, no ich prezentácia je zvyčajne statická a 

jednoznačná. Samotný pojem “stránka” vychádza z historickej podobnosti s printovými 

médiami. V prípade produktu je to inak – obsah obrazovky sa mení veľmi dynamicky, v 

závislosti od akcií vykonaných používateľom – poznáme rôzne štádiá a varianty tej istej 

obrazovky. Webový produkt je možné charakterizovať ako sekvenciu takýchto 

obrazoviek, v angličtine sa používa výraz “flow produktu” (v slovenčine je 

pravdepodobne najbližší výraz “tok produktu”).  

• Nielen prehliadač  

Kým web stránku si prezeráme na rôznych zariadeniach, ale vždy pomocou webového 

prehliadača, online produkty sú schopné zájsť ďalej. Dokážu iniciovať akcie naprieč 

operačným systémom a prepájať ďalšie online produkty a softvér: odosielať emaily, 

posielať SMS správy do mobilných telefónov a podobne.  

Všetky štyri spomínané subsystémy corporate identity sú navyše zastrešené 

zjednocujúcou vrstvou corporate personality. Konečná uvádza, že corporate personality 

zahŕňa filozofiu firmy, jej minulosť, poslanie, stratégiu či víziu a tvorí tak základnú esenciu, 

ktorá sa potom transformuje v jednotlivých subsystémoch podľa ich špecifík (Konečná, 

2010). V prípade mladých, rýchlo rastúcich IT spoločností (tzv. startupov) je naozaj možné 

web a online komunikáciu považovať za akúsi osobnosť či filozofiu, samotnú podstatu firmy 

a jej podnikania. Takéto firmy v online prostredí podnikajú, komunikujú, vytvárajú vzťahy – 

a v online svete spravujú taktiež väčšinu firemnej agendy. Často je ich vznik a podnikateľský 

nápad spojený s internetom: trendom je napríklad, že pri voľbe názvu spoločnosti (jeden zo 

základných a kľúčových elementov firemnej identity) sa najskôr prihliada na to, či je voľná 

doména s takýmto názvom. Čoraz častejším javom je tiež, ak je doména súčasťou názvu 

firmy a teda aj loga spoločnosti. 

 

 

 

Obr. 2 - Logá, ktoré sú zároveň adresou webového sídla  

Zdroj: príslušné spoločnosti 
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Historický vývin 

 

História web dizajnu je úzko spojená s históriou internetu samotného. Až jeho 

postupným vývinom prichádzali firmy na to, že potenciál celosvetovej siete je možné využiť 

aj ako marketingový kanál. Spočiatku išlo takmer výlučne o technologické experimenty a nad 

“webovým dizajnom” (tak, ako ho vnímame dnes) sa tvorcovia ešte nezamýšľali. Prezerať si 

archivované webové stránky z konca deväťdesiatych rokov je často zážitkom – na dnešné 

online publikum môžu pôsobiť komicky: nevídané farebné kombinácie, neorganizovaný text a 

nepremyslená typografia, tabuľkový layout, nekontrolované animácie. No pred dvadsiatimi 

rokmi sa ešte nedalo hovoriť o stratégii, prieskume, taktike – všetko vzniklo z chaosu a túžby 

využiť technológiu na vytvorenie niečoho nového. Pochopiť krátku, ale intenzívnu históriu a 

postupný vývin webu znamená lepšie sa pripraviť na aktuálne výzvy spojené s tvorbou web 

stránok, digitálnych a online produktov. Táto časť príspevku je čiastočne spracovaná z 

publikácií a článkov J. Niederstovej, S. Ruluksa a J. Šablaturu.  

 

Začiatok webu a web designu 

 

Takmer od počiatku internetu môžeme hovoriť aj o dizajne stránok. Samozrejme, 

najskôr išlo o akýsi “neúmyselný” dizajn, čiže obsah svojou dôležitosťou úplne prevyšoval 

vzhľad a estetickosť. Išlo o jednoduché stránky, textové, väčšinou jednofarebné, kde štýl 

neurčoval dizajnér, ale technické možnosti (a obmedzenia) prehliadača.  

HTML - Hyper Text Markup Language – jazyk, ktorý je základom webových stránok, 

bol v tom čase (hovoríme zhruba o roku 1990) oveľa jednoduchší ako dnes, absentovali 

mnohé tagy, takže pod stránkou v tom čase si môžeme predstaviť tmavé pozadie a žiarivý text 

- predvolené nastavenie vtedajších prehliadačov. Akékoľvek multimédiá, ako ich poznáme 

dnes, absentovali (Niederst, 2006).  

Prvou web stránkou bol projekt World Wide Web Európskej organizácie pre jadrový 

výskum - CERN. Tento web je prístupný dodnes - obsahuje informácie o koncepte 

celosvetovej siete a vysvetľuje základné princípy tvorby ďalších, navzájom prepojených 

stránok.  
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Tabuľkový design 

 

Okolo roku 1995 vznikajú webové prehliadače, tzv. browsery. Tie umožňujú 

zobrazovanie obrázkov. Tvorcovia webu začali prispôsobovať a upravovať layout stránky. 

Keďže HTML bolo stále iba v zárodkoch, využívali na to tabuľky (prvok, ktorý už v HTML 

existoval predtým). Kombináciou statických a premenlivých nastavení (static vs. fluid) 

stĺpcov a riadkov bolo možné viacmenej presne umiestniť text či obrázok tam, kam dizajnéri 

chceli. Vzniká pojem “narezať dizajn”, inak povedané upraviť obsah tak, aby zodpovedal 

bunkám tabuľky. Nešlo o korektné používanie HTML, pretože týmito náhradnými riešeniami 

autori zasahovali do obsahovej štruktúry stránky. Napriek tomu to bol v tom období vcelku 

bežný a rozšírený postup tvorby webstránky. (Niederst, 2003) 

Grafika sa tvorila v grafických editoroch - v 90. rokoch to boli najmä softvérové 

balíky Corel (vektorový editor Draw! a bitmapový Photo Paint) a Adobe (Illustrator a 

Photoshop, ktoré sú dodnes štandardom tvorby počítačovej grafiky, avšak v novších 

verziách). Neskôr svoju úlohu zohrali aj tzv. WYSIWYG editory, napríklad Microsoft 

FrontPage z kancelárskeho balíka Microsoft Office. Používateľ mal možnosť navrhnúť layout 

stránky a vzápätí ho automaticky “narezať” – exportovať ako funkčnú HTML stránku. Takto 

vytvorené stránky však obsahovali množstvo zbytočného kódu, boli niekoľkonásobne väčšie a 

teda náročnejšie na načítanie. Okrem toho často nezodpovedali webovým štandardom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3 –  Prvý archivovaný vzhľad stránky amerického prezidenta 

Zdroj: https://www.whitehouse.gov/blog/2014/10/24/welcome-

white-house-then-and-now 

https://www.whitehouse.gov/blog/2014/10/24/welcome-white-house-then-and-now
https://www.whitehouse.gov/blog/2014/10/24/welcome-white-house-then-and-now
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Medzi webmi, ktoré vznikli v rokoch 1993-1995 – a možno ich teda považovať za 

najstaršie – sú napríklad informačný a finančný portál Bloomberg.com, The Internet Movie 

Database (IMDB.com), stránka hudobnej televízie MTV, ale aj Amnesty International, The 

Economist, Yahoo! či Whitehouse.gov (oficiálna stránka Bieleho domu). Ide o stránky, ktoré 

prezentovali etablované vydavateľské domy, šírili myšlienky hnutí a organizácií, alebo boli 

jednoducho vyjadrením záujmov a koníčkov. V mnohých prípadoch samozrejme môžeme 

hovoriť o úmysle prezentovať sa  a web stránky sa teda stávajú nástrojom marketingovej 

komunikácie. Ani zďaleka však v tomto období nejde o premyslené online komunikačné 

stratégie, skôr o akési experimenty s novým médiom a technológiou. Narastajúca 

kompletnosť stránok však začala spôsobovať problémy - webové prehliadače výkonnostne 

nezvládali jednotlivé weby spracovať a poskytovať používateľovi dostatočne rýchlo a 

kvalitne. V tomto období už rozlišujeme pojmy front-end a back-end a mnohí tvorcovia 

stránok sa snažia vyriešiť časť problémov už na strane servera, pričom používateľovi sa 

zobrazí len vygenerovaná verzia webu. V tomto období tak vznikajú skriptovacie 

programovacie jazyky, napríklad stále populárny PHP (personal home page).  

 

JavaScript 

 

Tam, kde svojimi možnosťami skončilo HTML, nastúpil JavaScript. Ten umožnil 

napríklad spúšťanie tzv. pop-up okien, vrstvenie prvkov ale aj ich jednoduchý pohyb. 

JavaScript sa používa aj v súčasnosti pre obohatenie front-endu (ako jQuery) ale aj back-endu 

(Node.js).  

 

 

Multimediálny Flash 

 

V roku 1996 prišiel na trh tvorby webu nový hráč - Flash (pôvodne známy pod 

názvom FutureSplash). Dizajnérom poskytoval dovtedy nevídané multimediálne možnosti – 

grafiku, najrôznejšie tvary objektov, animácie, rozšírené možnosti typografie, interaktivitu. 

Najväčšou výhodou bolo, že všetko, čo dizajnér navrhol sa používateľom zobrazovalo 

rovnako, bez ohľadu na to, aký prehliadač používali. Samozrejme, bolo to možné len pokiaľ 

mal používateľ nainštalovaný Flash Player, čiže prehrávač. Išlo však o uzavretú platformu a aj 

keď Flash vyvinula silná spoločnosť Macromedia (neskôr Adobe), vývin nebol schopný 
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dostatočne rýchlo reagovať na dopyt dizajnérov. Flashové stránky navyše neboli 

indexovateľné, takže, aj keď boli pútavé, znevýhodňovali svojich majiteľov vo vyhľadávaní. 

Spoločnosť Apple v roku 2007 verejne oznámila, že jej zariadenia nebudú podporovať Flash, 

najmä kvôli hardwarovej náročnosti. Toto znamenalo pomalý, ale istý koniec tejto 

multimediálnej platformy.  

Rok 1996 mnohí považujú za počiatok novej éry web dizajnu. Dizajnéri 

experimentovali s farbou pozadia stránky, často išlo o neobvyklé, nelogické kombinácie, 

takže text bol nečitateľný. V tomto období boli populárne malé animované obrázky - GIFy 

(skratka Graphics Interchange Format) –  boli súčasťou takmer každej vzniknutej web 

stránky.  

Štandardným layoutom stránky bol web o šírke zhruba 600px (súvisí s vtedajším 

najrozšírenejším rozlíšením obrazoviek), pričom hlavná navigácia stránky bola v stĺpci 

naľavo a obsah stránky v pravej časti. Na označenie aktívnych odkazov, liniek, sa používal 

modrý podčiarknutý text – mnohé stránky toto štandardné nastavenie používali bez ďalších 

úprav. Populárnymi typmi písma boli napr. Arial, Courier New či Times., čiže 

najrozšírenejšie systémové fonty. 

 

Štýl pre web 

 

V rokoch 1996-1998 vznikali koncepty kaskádových štýlov, CSS (Cascading Style 

Sheets). Ich ideou bolo oddeliť obsah od formy a uľahčiť tak kontrolu nad oboma. Obsah bol 

stále doménou HTML, formát a vzhľad prebralo CSS. Problémom boli opäť štandardy a to, 

ako ich podporujú jednotlivé webové prehliadače. Na trhu pôsobil najmä Internet Explorer 

spol. Microsoft a Netscape Navigator – vzájomne zápasili o dominanciu na trhu browserov. 

Vývojári teda museli prihliadať na rôzne verzie prehliadačov, čo je problematickou témou 

dodnes. Príchod kaskádových štýlov znamenal vznik tzv. beztabuľkového web dizajnu 

(tableless web design), keď sa namiesto používania tabuliek na usporiadanie elementov a 

textu má použiť dedikovaný jazyk.  

Začiatok 21. storočia je spojený s rozvojom internetu  – stal sa samozrejmou súčasťou 

života mnohých ľudí. Mení sa spôsob prístupu k internetu a jeho používania, čo znamená aj 

zmenu technológií, akými sa web vytvára a navrhuje. Na scéne sa začali objavovať nové 

webové prehliadače, okrem Internet Exploreru je to aj množstvo tzv. open-source browserov, 

ktoré aj v súčasnosti vyvíja komunita dobrovoľníkov. 
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Mriežky a štruktúry ako základné prvky webu 

 

Rok 2007 znamenal veľký krok pre web dizajn, najmä pre rozmanitosť zariadení, na 

ktorých bolo možné na web pristupovať. Už to nie sú len obrazovky počítačov, ale aj mobilné 

zariadenia s najrôznejšími rozlíšeniami displejov. Tento parameter je pre zobrazenie web 

stránky dôležitý a tvorcovia teda stáli pred otázkou - ako vytvoriť stránku tak, aby bola 

prístupná na akomkoľvek zariadení?! Mala by byť rovnaká, zmenšená alebo okresaná o obsah 

či formu? Prvým riešením bol návrh stĺpcovitých mriežok, ktoré stránku rozdelili na 12 

rovnako širokých častí. Dizajnéri začali používať tzv. “960px grid” systém, pretože sa ukázal 

ako najflexibilnejší. Ide o systém, v ktorom sú všetky elementy na stránke zarovnané podľa 

štruktúry, ktorá je široká 960 pixelov (960 preto, lebo takúto šírku bola schopná zobraziť 

väčšina vtedy používaných obrazoviek). Ďalším krokom bola štandardizácia viacerých prvkov 

a ich správania v tomto dynamickom systéme. Vinh Khoi vo svojej knihe Ordering Disorder: 

Grid Principles for Web Design uvádza niekoľko funkcií mriežky (tzv. grid):  

• Mriežka určuje poriadok, kontinuitu a harmóniu pri prezentácii informácií na 

informačne často presýtených webstránkach; 

• Mriežka pomáha používateľom predpokladať, kde nájdu informácie na stránke, čo 

napomáha lepšie komunikovať jednotlivé informácie; 

• Mriežka zjednodušuje pridávanie nového obsahu na stránku vďaka zachovaniu 

konzistentnosti a všeobecnej vízie pôvodného webu; 

Kým niektorí tvorcovia považujú mriežku a dodržiavanie jej pravidiel za zbytočne 

obmedzujúce, čoraz väčší počet dizajnérov si uvedomuje práve jej pozitíva. Ellen Lupton, 

významná grafická dizajnérka, hovorí: "Povedať, že mriežka je obmedzujúca je ako povedať, 

že jazyk je obmedzujúci, alebo že typografia je obmedzujúca” (Podľa Khoi, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4 – Modré pásy znázorňujú použitú 16-stĺpcovú mriežku na 

webe CNN.  Zdroj: Louis Lazaris, WebdesignerDepot, 2009 
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           Bootstrap (pôvodne Twitter Blueprint) vyvinuli Mark Otto a Jacob Thornton zo 

spoločnosti Twitter ako nástroj na zachovanie konzistentnosti vo všetkých interne vyvíjaných 

projektoch. Ide o knižnicu webových elementov a funkcií pre tvorbu stránok a aplikácií. 

Bootstrap obsahuje HTML a CSS a určuje vzhľad a správanie základných prvkov ako sú 

napríklad typografia, formuláre, tlačidlá či záložky. Je kompatibilný s najnovšími verziami 

webových prehliadačov a môžeme ho považovať za projekt, ktorý odštartoval éru 

responzívneho webového dizajnu.  

V súčasnosti sa používa najmä verzia 3, no autori v apríli 2015 oznámili vývin štvrtej 

generácie a v roku 2016 čoraz viac stránok funguje práve na tejto verzii. Twitter Bootstrap so 

sebou zároveň priniesol príležitosť pre vývojárov a dizajnérov na celom svete – je pomerne 

jednoduché vytvoriť samostatné témy postavené na Bootstrape, k dispozícii sú zdarma alebo 

formou prémiových (platených) tém pripravených na okamžité použitie. Úspešným príkladom 

je produkt spoločnosti Designmodo – Startup Design Framework. Ide o súbor grafických 

elementov a HTML prvkov z ktorých sa dá “poskladať” atraktívny a funkčný web za krátky 

čas.  

 

Responzívny web 

 

Pojem “responzívny web design” (skrátene RWD) zaviedol v roku 2010 Ethan 

Marcotte vo svojom článku na poprednom portáli A List Apart. Portál Mashable vyhlásil rok 

2013 za rok responzívneho dizajnu a časopis Forbes venoval téme niekoľko článkov 

a odporúčaní, prečo by každá spoločnosť mala investovať čas a peniaze do prechodu na 

RWD. “Responzívne weby zjednodušujú internetový marketing a SEO,” uvádza Susan 

Gunelius (Gunelius, 2013). Firma vtedy nemusí vyvíjať a manažovať viaceré weby, stačí 

jeden web, ktorý sa prispôsobí. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – Na rôznych zariadeniach sa obsah zobrazí rôznym 

spôsobom. Zdroj: vlastné spracovanie 
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Pojmom “responzívny web” označujeme stránky, ktoré zachovajú obsah, ale zmenia 

formu zobrazenia podľa toho, na akom zariadení chceme web prezerať. Stále ide o použitie 

HTML a CSS, tieto sa však generujú podľa vopred stanovených pravidiel. Dizajnér pri návrhu 

takejto stránky ráta s troma základnými typmi zobrazenia (desktop, tablet, mobil) a určí, ako 

bude web vyzerať. Programátor podľa toho nastaví správanie jednotlivých elementov (v 

tomto smere je veľmi nápomocný spomínaný Bootstrap, ktorý pravidlá zobrazovania prvkov 

už obsahuje – a programátor teda nemusí začínať on nuly). Responzívny web dizajn je úzko 

prepojený s prístupom “mobile first”. Ide o techniku, keď tvorca obsah najskôr prispôsobí 

mobilným telefónom (vzhľad, funkcie, ale napríklad aj množstvo textu) a až potom adaptuje 

pre väčšie obrazovky a zariadenia. Je to zmena oproti tradičnému postupu desktop -> mobilný 

telefón, zároveň ide o veľmi logický a nevyhnutný krok, keďže čoraz viac ľudí vyhľadáva 

informácie pomocou mobilných zariadení. Proces tvorby responzívneho webu je náročnejší, 

vyžaduje viac času na návrh, ale možnosť prezerať web na akomkoľvek zariadení je 

podmienkou úspechu.  

 

Plochý dizajn a koniec skeumorfizmu 

 

Skeumorfizmus pomenúva princíp, kde prvky dizajnu preberajú inšpiráciu a vlastnosti 

z reálneho, fyzického sveta. Výraz sa často používa pri opise vzhľadu používateľských 

rozhraní, ktoré pripomínajú skutočné objekty - napríklad princíp záložiek na web stránke ako 

záložky v skutočnej knihe alebo symbol obálky ako ikona pre e-mail. Skumorfizmom 

pomenúvame napríklad aj vzhľad drevenej poličky s elektronickými knihami v tablete či 

papierovú textúru často používanú v kalendároch a aplikáciách na zapisovanie poznámok. Pre 

tento štýl je charakteristická imitácia textúr (drevo, koža, papier, kov, sklo, atď.) a 3D efekty 

(napríklad tiene pod prvkami).  

Potreba väčšieho množstva času na návrh troch rôznych layoutov stránky mala za 

následok zjednodušovanie vzhľadu elementov. Dizajnéri postupne zanevreli na 

komplikované, ornamentálne prvky a začali preferovať jednoduché tvary. 3D “lesklé” 

elementy sa vytratili a nahradili ich  

jednofarebné tlačidlá a ikony. Pomocou webových fontov je možné pracovať s typografiou 

oveľa efektnejšie ako pomocou tradičného HTML - a oveľa efektívnejšie ako pomocou 

Flashu. Toto zjednodušenie sa vo svete webového vývoja nazýva “flat dizajn”, čiže plochý 

dizajn. Príkladom správnej implementácie flat dizajnu je aj dizajnová príručka spoločnosti 

Google – tzv. Material Design. Kombinuje plochý vzhľad elementov, no zároveň ich vrství 

tak, aby používateľovi bola jasná hierarchia a funkcia každého prvku. Material Design, 
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podobne ako Bootstrap, je použiteľný pre akýkoľvek typ projektu a využíva sa pri tvorbe web 

stránok ale aj mobilných aplikácií.  

 

 

  

Obr. 6 –  Skeumorfický a plochý design v aplikácii Kalkulačka. 

Zdroj: D. Fadeyev, Smashing Magazine, 2013 



 194 

Zoznam bibliografických odkazov 
 

ERLHOFF, M., MARSHALL, Tim. Design Dictionary. Birkhäuser Verlag, Berlin, 2008. ISBN 978-3-

7643-7739-7. 

 

GUNELIUS, S. Why You Need to Prioritize Responsive Design Right Now. Forbes, 2013. Dostupné 

20. decembra 2015 na http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2013/03/26/why-you-need-to-

prioritize-responsive-design-right-now/#3c0b24d823a3 

 

HORŇÁK, P. Nová abeceda reklamy. Central European Advertising. Bratislava, 2003. ISBN 80-

967701-7-9.  

 

HORŇÁK, P. Reklama: teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. 

VeRBuM, Zlín, 2010. ISBN 978-80-904273-3-4. 

 

HUNT, R. J. Product Design for the Web.  New Riders, 2013. ISBN 978-0321929037. 

JAŠŠO, M. História a formovanie fenoménu CI. In: Designum 3/2001, 2001. 

 

KHOI, V. Ordering Disorder: Grid Principles for Web Design. New Riders, 2010. ISBN 978-

0321703538. 

 

Kolektív autorov Design Council. Leading Business Design. Dostupné 10. mája 2014 na 

http://www.designcouncil.org.uk/knowledge-resources/report/leading-business-design 

 

KONEČNÁ, V. Corporate identity v teórii a praxi.   In: Pavel Horňák a kol. – Marketingová 

komunikácia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. ISBN 9788022327893. 

 

NIEDERST, J. Web Design In a Nutshell. O’Reilly Media, 2006. ISBN 0-596-00987-9. 

 

RAND, P. Design, Form, and Chaos. Yale University Press, 1993. ISBN 978-0300055535. 

 

SEYMOUR, R. Prednáška “Design Council's Design”, Business Week, 2002. 

 

http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2013/03/26/why-you-need-to-prioritize-responsive-design-right-now/#3c0b24d823a3
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2013/03/26/why-you-need-to-prioritize-responsive-design-right-now/#3c0b24d823a3
http://www.designcouncil.org.uk/knowledge-resources/report/leading-business-design

