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Úvod 
 Různé zahraniční výzkumy ukazují, že v redakční části tištěných médií klesá od 60. let 

20.století podíl textu ve prospěch obrazové části. Z tohoto závěru vychází i téma předkládané 

bakalářské práce. Jejím cílem je ověřit, zda větší prostor získávají obrazy i v inzertních sděleních 

českých tištěných médií. Analyzovány proto budou sdělení reklamních zadavatelů v denním 

tisku v průběhu první poloviny roku 1993 a prvního pololetí roku 2008. 

 Práce je zpracována do dvou částí. První, teoretická, má za cíl přiblížit reklamu, její formy a 

působení na příjemce. Úkolem druhé části je ukázat na konkrétních příkladech z roku 1993 a 

2008 vývoj textové a obrazové části a rovněž i dalších prvků reklamního sdělení.  

  Nejprve bude definována reklama, její funkce a cíle. Dále bude popsána marketingová 

komunikace. V rámci této kapitoly budou přiblížena jednotlivá média, s důrazem na média 

tištěná. Zde budou také zkoumány klady a zápory tiskových médií v porovnání s ostatními 

mediatypy. Následující část bude věnována psychologii reklamy. Bude sledováno, jak na 

recipienta působí verbální i neverbální prvky reklamního sdělení. Zaměřím se zde na následující 

elementy: barva, délka slov, obraz a jazyk reklamy. Cílem této kapitoly je ukázat, jak by měl 

vypadat účinný inzerát pro tisková média. 

 Ve druhé části této práce se zaměřím na vlastní analýzu podílu textové části v tištěných 

médiích za první polovinu roku 1993 a 2008. Nejprve uvedu vzorek, na kterém bude výzkum 

probíhat a vysvětlím metodiku výpočtů. Poté budu charakterizovat zkoumané období z hlediska 

inzertního sdělení a uvedu naměřené hodnoty u daného vzorku. Stejným způsobem zpracuji  i 

další kapitolu, která se týká druhého sledovaného období, první poloviny roku 2008. Následovat 

bude hlavní část práce - porovnání reklamního komunikátu v obou obdobích. Zde se zaměřím na 

vývoj podílu textové části v inzertním sdělení.  

 V další části je zkoumán vývoj ostatních reklamních prvků, jako je barva, jazyk či 

kompozice. Cílem této kapitoly je ukázat, jak se u konkrétních firem proměnilo reklamní sdělení 

od roku 1993 do roku 2008. Dále určím, jaké faktory na vývoj sdělení měly nejvýznamnější vliv. 

 Závěrečná část zhodnotí hlavní části práce a uvede nejvýznamnější závěry z analýzy vývoje 

reklamního sdělení mezi prvním pololetím roku 1993 a 2008. 
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1) Teoretická část 

1.1 Reklama  

1.1.1 Definice reklamy 

 Pod pojmem reklama si každý z nás představí něco trochu jiného, její vymezení se liší podle 

úhlu pohledu. Nejčastěji odborné publikace a encyklopedie definují reklamu jako placenou 

formu neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určité firmy, instituce nebo jiné 

organizace, prostřednictvím komunikačního média.  
 Vymezení reklamy se vyvíjí v čase. Ottův naučný slovník z roku 1888 vymezuje reklamu 

jako: „Veřejné vychvalování předmětů obchodních, uměleckých apod., jež se děje prospekty, 

plakáty, obchodními štíty, vyvolávači, nosiči návěští atd., zvl. pak časopisy. Anonce prostě věc 

oznámí, reklama se ji snaží od okolí odlišiti, vyzvednouti, pozornosti obecenstva přiblížiti. Stává 

se tak nadpisy (nápadnými, tajemnými, zvědavost budícími), tím, že se nešetří místem, 

stereotypním chováním, opětováním, verši, zvl. pak obrázky.“ Nemusí nutně platit, že tato 

definice je zastaralá, ale s technickým pokrokem se značně rozšířily možnosti reklamy a její 

definice proto může být obsáhlejší a bude zahrnovat podrobnější zaměření na tento druh 

komunikace: „Reklama je tvorba a distribuce zpráv poskytovatelů služeb nabízených 

s komerčním cílem. Musí být zřejmé, že jde o placené zprávy, které využívají komunikační 

média k dosažení cílové skupiny“ (Vysekalová 2003, str. 16).  

 Reklamu lze popsat jako komunikační prostředek či proces komunikace s potencionálními 

zákazníky za úplatu, jehož cílem je podpora prodeje daných výrobků či služeb. V širším pojetí 

chápeme reklamu na zboží, služby a zařízení bez ohledu na použité médium. V užším smyslu je 

reklama propagační činností prostřednictvím médií. Reklama probíhá pomocí rádia, tisku, 

televize, internetu či venkovních ploch. Tyto aktivity jsou označovány  za „nadlinkové“ 

komunikační aktivity ATL - above the line. Dalším druhem reklamy je „podlinková 

komunikace“ BTL - below the line. Do této oblasti patří sponzoring, přímý marketing, vztahy 

s veřejností, podpora prodeje, výstavnictví, apod. 

 Právní normou, která v České republice definuje reklamu a vymezuje pravidla pro její 

užívání, je Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Ten uvádí: „Reklamou se rozumí 

oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl 

podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu, nebo 

prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytovaných služeb, 

propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.“ V tomto zákoně nalezneme také 
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definici toho, kdo si reklamu objednává: „Zadavatelem reklamy je pro účely tohoto zákona 

právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu.“ 

Tato právní norma vymezuje dále i propagační prostředky: „Komunikačními médii, kterými je 

reklama šířena, se rozumí prostředky umožňující přenášení reklamy, zejména periodický tisk a 

neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, 

nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky.“ 

1.1.2 Cíle reklamy 
Nejdůležitější funkcí reklamy je přesvědčit potencionálního zákazníka o určitém mínění, 

názoru a vybídnout, motivovat ho k jednání - nejčastěji ke koupi. Tom Brannan (1993, str. 28) 

vymezil úlohu reklamy od působení nepřímého, kdy šíří povědomí o podniku, až po přímé 

působení, kdy proběhne nákup výrobku. Tento proces rozdělil dále do jednotlivých fází, které na 

sebe navazují: 

 

Nepřímé působení → upozornit na podnik  → informovat  → vzdělávat a vychovávat  → 

 oznamovat  → vytvářet image  → přesvědčovat  →  podněcovat k akci  → prodat zboží   

→ Přímé působení 

 

Reklama nejprve působí na zákazníky nepřímo. V první fází je důležité, aby se potencionální 

zákazník o společnosti vůbec dozvěděl, aby se seznámil s daným zbožím. Je tedy dobré zvýšit 

povědomí o nabízených službách a produktech. Další funkcí reklamy je rozšířit informace 

k zákazníkům, poskytnout spotřebiteli užitečné informace. Reklama zasáhne masovou část 

příjemců a to mnohem rychleji, než když by se informace šířila mezi lidmi „z úst do úst“. 

Hlavním cílem reklamy je zajistit popularitu výrobku uváděného na trh a zaručit jeho přitažlivost 

pro zákazníky a přesvědčit jedince k nějakému cílenému chování. Reklama může také pomáhat 

vzdělávat a vychovávat, například v boji proti drogám. Dále může plnit oznamovací funkci, kdy 

spotřebiteli sděluje, že došlo k určitým změnám u výrobku, jako například jeho vylepšení.  

U podniku jako celku je úlohou reklamy vytvořit dobrou pověst společnosti, image, tak, aby 

v očích zákazníků byla firma vnímána pozitivně. Nejvýznamnější a zároveň nejtěžší funkcí 

reklamy je přesvědčit potencionálního zákazníka, aby uvěřil, že daný výrobek či službu 

potřebuje a že tyto jsou pro něj vhodné. Reklama dosáhne svého cíle, pokud dojde ke koupi 

výrobku či služby.  

Reklama náš život ovlivňuje více, než si mnozí z nás připouští. Díky reklamě a finančním 

prostředkům, které přináší, je zajištěna existence soukromých televizních stanic, rádií a novin. 

Bez reklamy by byly jen státní sdělovací prostředky, rozšiřuje tedy výběr médií. Mimo to 
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stimuluje konkurenci mezi jednotlivými společnostmi, čímž zvyšuje kvalitu jejich zboží a služeb. 

Pozitivně působí i na celkovou prosperitu země. Tam, kde je reklama více rozšířená, je patrná 

větší ekonomická prosperita, což platí i naopak.  

 

1.1.3 Druhy reklamy 

Podle propagačního cíle rozdělil Kobera (1991, str.7) reklamu na: 

a) všeobecnou - cílem je zvýšit celkovou poptávky po zboží bez odlišení druhů značek  

b) značkovou - úkolem je propagovat konkrétní značku 

c) instituční  - má vytvořit dobrou pověst, image, konkrétní firmy 

 

1.1.4 Mezníky vývoje komunikace 

Vývoj komunikace by se dal podle Gunthra Rehfelda (Rehfeld, 2000) shrnout do třech 

základních fází. Nejprve se jednalo o preliterální komunikaci. Ta začala přibližně roku 500 před 

n. l. a trvala do roku 1462. V této první fázi neexistovala tištěná reklama, vše bylo ikonografické 

a záviselo na paměti, přenos dat probíhal pomocí řeči. Poté následovala literární masová 

komunikace, která  trvala od roku 1462 do roku 1990. Pro tuto fázi je charakteristické, že se 

rozvíjel knihtisk a přenos dat proto probíhal pomocí knih. Nyní se nacházíme ve fázi postliterární 

masové komunikace (ta trvá do roku 1990 do současnosti), kdy na úkor textu spatřujeme stále 

více vizuálních prvků. Přenos dat je v této fázi komunikace závislý na paměti, probíhá pomocí 

obrázků. Ve třetí fázi komunikace je patrné, že přibývá vizuálních prvků, které jsou větší a 

barevnější. Nyní se podrobněji zaměřím na třetí fázi masové komunikace.  

 Po pádu železné opony v roce 1989 nastala výrazná fragmentace médií a rostla jejich 

spotřeba. V 90. letech nastala „kreativní revoluce“. Reklama je odvětví, které se rychle rozvíjí. 

Tím, že se výrazně zvýšil zájem o mediální podnikání, se zvýšila i koncentrace a 

komercionalizace celého oboru. Kvůli boji o čtenáře se média snaží maximálně vyjít vstříc jeho 

přáním a potřebám. Objevil se tak nový fenomén, proces bulvarizace médií. Tento trend přišel do 

České republiky z Evropy. Vlna bulvarizace zasáhla částečně i seriózní periodika, jako jsou 

například Lidové noviny, Mladá fronta Dnes či Právo. Hromadné sdělovací prostředky se mění 

z hlediska obsahu, významového prostoru sdělení, hodnotového žebříčku, jsou patrné i změny ve 

vzhledu titulních stran deníků. V seriózních denících se nově objevují témata, která se dříve 

nevyskytovala, používá se více fotografií. Materiály se zkracují a opatřují se údernějšími titulky, 

inzerce se objevuje i na titulní straně. Probíhá tzv. mechanická homologizace hodnot (Ostrava 

2005, Pácl, str. 150). 
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1.2 Komunikační prostředky 

1.2.1 Komunikace 
Reklama je druh marketingové komunikace, jejím cílem je komunikovat s trhem. Obecně se 

komunikací myslí proces sdělování a přijímání informací. Princip procesu komunikace v roce 

1948 stanovil Harold Lasswell: „Kdo  říká co jakým kanálem ke komu s jakým účinkem.“ Nyní 

blíže k jednotlivým prvkům komunikačního procesu.  

Ten, kdo sdělení vysílá, se nazývá komunikátor. Aktivita odesilatele reklamního sdělení 

spočívá v cílovém zaměření reklamní činnosti, ve výběru poselství, ve volbě cílových skupin, ve 

zvolení nositele reklamního sdělení (média), ve způsobu prezentace a formě ztvárnění, ve 

frekvenci využití, apod. Aktivita přijímacího subjektu (recipienta) spočívá v jeho motivaci 

přijímat sdělení, v jeho postojích, potřebách, zájmech, v jeho volbě médií a frekvenci, v níž se 

vystavuje působení médií, dále „v intenzitě sledování a selekci informací, ve způsobu 

zakódování v paměti a v motivačních strukturách, ve způsobu využití v rozhodovacích 

procesech, ve způsobu využití v interpersonální komunikaci, verbální i nonverbální“ (Postler 

2003, str. 10). Komunikace v reklamě vyžaduje přizpůsobení se přijímacímu subjektu, aby přijal 

zprávu v tom významu, v jakém ji odesílatel zamýšlel. Cestou však dochází ke komunikačním 

šumům (zkreslení poselství), které jsou dány vnějším prostředním, ale i samotnou osobností 

vysilatele a příjemce sdělení. Aby komunikace byla účinná, musí příjemce správně porozumět 

zprávě. Tomu lze napomoci tak, se budeme snažit co nejvíce příjemce poznat a porozumět jeho 

potřebám. Při tvorbě komunikační strategie je důležité znát kromě spotřebitele také komunikační 

kanály (média), konkurenci a náklady, které daná kampaň bude vyžadovat. Tato teorie bývá 

označována jako „4 C“, které vycházejí z anglických slov: Consumers, Channels, Competition a 

Costs. (Postler 2003, str. 12). Podle Kotlera by měli při komunikaci manažeři přistoupit k pěti 

hlavním rozhodnutím, které bývají označovány jako „5M“: Mission (poslání, cíle reklamy), 

Money  (peníze, které do kampaně investujeme), Message (reklamní sdělení, zpráva), Media 

(použité komunikační prostředky) a Measurement ( měřítko, jak vyhodnotit výsledky kampaně). 
 

1.2.2 Médium 
Média užívaná v reklamě jsou nositeli reklamního sdělení. Jedná se o prostředky, díky nimž 

se reklama dostane k veřejnosti. Média tedy umožňují přenos, předvedení a expozici 

propagačního prostředku v určitém místě a čase. Propagačním prostředkem se rozumí tvůrčí a 

technické ztvárnění propagačního záměru, transformace poselství do konkrétní podoby vhodné 

pro zvolené médium (Postler 2003, str. 13). Abychom zvolili vhodné médium, měli bychom 
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vycházet z charakteru daného výrobku, služby či firmy. Jednotlivá média se liší možností 

ztvárnění a předvedení produktu, důvěryhodností a účinkem. Při rozhodování o použití 

konkrétního média by měla být zvolena nejlepší kombinace mezi dosahem, frekvencí a účinkem 

v rámci daného rozpočtu.  
 

1.2.3 Druhy médií 
Podle intenzity působení na emoce člověka rozlišil v roce 1964 Marshall McLuhan média na 

horká a chladná (Reifová, 2004, str. 132). Mezi horká, která působí intenzivněji a na více smyslů 

člověka, řadí televizi, kino, rádio a internet. Mezi chladná média, jejichž schopnost působit na 

emoce je omezená, patří tisk, billboardy, reklamní prospekty, reklamní předměty či obaly.  

U horkých médií působí na člověka více faktorů, jako jsou např. obraz, zvuk, hudba či mluvené 

slovo. Jejich negativem je nemožnost přenést větší množství informací a fakt, že přijetí 

informace je závislé na expozici. U chladných médií je výhodou, že jsou zpravidla uchovatelná, 

že si rytmus přijetí informací člověk volí sám a je obvykle nezávislý na expozici. Bylo již 

zmíněno, že u chladných médií je jejich schopnost působit na emoce člověka je omezená, to však 

neznamená, že by na emotivní stránku lidské psychiky nepůsobily vůbec.  

Dále můžeme rozdělit média na elektronická a klasická. Tato klasifikace vychází z perspektiv 

a vývoje médií ve věku informačních technologií. Mezi elektronická média patří televize, kino, 

rádio, internet a tzv. nová média (např. digitální televize). Do klasických médiích počítáme tisk a 

outdoorové plochy. 

Z hlediska dosahu můžeme média členit na masmédia a na specifická média. Do specifických 

médií zahrnujeme outdoorová média (např. billboardy, plakáty, cedule, CLV, reklama na MHD, 

apod.), která se převážně vyznačují lokální (regionální) působností. Masmédia mají široký dosah 

a značný vliv, patří sem televize, tisk, kino, rozhlas, internet a nová média. Není mým cílem 

analyzovat jednotlivá média, podrobně se zaměřím na tisková média.  

1.2.4 Charakteristika tisku 

1.2.4.1 Obecné charakteristiky 

U tisku je pro zadavatele reklamy jednou z nejdůležitějších informací prodaný náklad titulu, 

který umožní přibližně stanovit počet čtenářů a tedy potencionálních zákazníků. Inzerenta dále 

zajímá sociální, věkové a teritoriální složení čtenářů. Tato kritéria napomohou určit účinnost 

jeho reklamy a umožní mu tak porovnání s jinými médii.  
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 Noviny byly dlouhou dobu nejvýznamnějším médiem. Do roku 1989 byla situace na 

tiskovém trhu poměrně přehledná. Po sametové revoluci nastal boom, na tiskovém trhu 

docházelo k velkému nárůstu titulů. Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 1993 na 

poli tiskovým médií z celkových 1367 titulů 31 deníků. Tento rok navíc deníky zaznamenaly 

pokles prodeje, proto některé z nich začaly pro zvýšení počtu čtenářů vkládat do svých deníků 

suplementy, barevné magazíny, které jsou samostatně neprodejné. Deníky patří do celostátního 

tisku, díky vysoké rozmanitosti můžeme najít téměř vždy vhodný titul pro oslovení určité cílové 

skupiny. V roce 2008 vycházelo osm celostátních placených deníků, mezi zpravodajské seriózní 

deníky patří Mladá fronta Dnes, Právo, Lidové noviny a Hospodářské noviny. Mezi bulvárně 

zaměřené deníky patří Blesk, AHA! a Šíp. Jediným českým sportovním deníkem je Sport. 
 

1.2.4.2 Druhy tisku 

Tisk je jedním z nejstarších prostředků masové komunikace. Existuje několik charakteristik, 

podle kterých můžeme jednotlivé tisky rozlišovat. Podle působnosti tiskových médií rozdělujeme 

celostátní (národní) a regionální tisk, podle periodicity rozlišujeme tisk na deníky, týdeníky, 

čtrnáctideníky, měsíčníky, čtvrtletníky a občasníky. Tisková média můžeme také členit podle 

zaměření na zpravodajské tisky, oborové a tematické specializace, dále periodika o životním 

stylu, programové tituly a čistě inzertní tituly. Z hlediska distribuce odlišujeme předplacené 

tituly a tituly ve volném prodeji. Podle technologie dělíme tisk na novinový a magazínový, podle 

barevnosti dělíme na černobílý, barevný a plnobarevný tisk (Postler 2003, str.60). 

Při podrobnějším zaměření na jednotlivé druhy tiskovin lze určit výhody a nevýhody daných 

typů tisku. U faktoru periodicity platí, že účinnost inzerce stoupá s jejím opakováním. Neplatí to 

však do té míry, že by se dalo říci, že nejúčinnější bude inzertní sdělení v denících. Celostátní 

deníky provozují „rychlé“ zpravodajství, jejich životnost je den nebo méně. Přesto jich lze 

efektivně využít jako součásti dlouhodobé reklamní strategie i pro jednorázové reklamní akce 

(Brannan, 1993, str.118). Mají velkou čtenářskou obec od několika set tisíc až po mnoho 

milionů, každý z titulů má své vlastní čtenáře - provádějí tedy určitou segmentaci trhu. 

Celostátní deníky přenášejí na zadavatele značnou část vlastní prestiže. Celostátní týdeníky se 

liší od celostátních deníků tím, že vycházejí pouze jednou týdně. Zásadní odlišnost spatříme 

v redakčnímu přístupu - zaměřují se více na specifické zájmy svých čtenářů. Účinnost inzerce je 

však ovlivněna celou řadou faktorů, periodicita je pouze jedním z nich. Mezi další faktory patří 

například cílová skupina (příjemci reklamy, které se snažíme zasáhnout), timing (správné 

načasování kampaně) či významnost (pro příjemce jsou informace podstatné, zajímají ho), apod. 

Z hlediska cílových skupin zvažujeme například využití reklamy v odborném časopise a v 
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denním tisku. Podle rozdělení tiskovin dle barvy je jistě lepší využít barevnou inzerci, studie 

prokázaly, že barva zvyšuje účinnost inzerce o 50 - 129 %  (Postler 2003, str. 63). Barvy totiž 

aktivizují pozornost příjemce reklamního sdělení, posilují emocionální účinek a sympatie, 

zlepšují kvalitu prvního vjemu a mají celkově dobré působení na image firmy. Barevnou inzerci 

bychom tedy měli použít tam, kde chceme docílit emocionálního požitku, díky barvě můžeme 

zvýšit emociální působení, přestože se jedná o chladné médium. Barevná inzerce je v současnosti 

nutností. Černobílé provedení je vhodné, pokud se jedná pouze o text. Barva je totiž součástí 

produktu, jak uvidíme dále. 

1.2.4.3 Specifika tiskových médiích oproti jiným mediatypům 

Noviny a časopisy nabízejí různé formáty reklamy. Noviny zajišťují široký zásah, čtou je 

více než dvě třetiny populace různých sociodemografických skupin. Výhodou deníků je kromě 

vysoké čtenosti také dobrá oslovitelnost požadované cílové skupiny, pokud jsou doplněny 

například regionálními přílohami. Noviny jsou také vhodným prostředím, kde čtenáři mohou 

vyhledávat informace. Čtenáři se k tiskovinám staví aktivněji než k televizi nebo rozhlasu, neboť 

o výběru konkrétního titulu a jeho četbě se rozhodli sami. Také si sami určují volbu rytmu a času 

pro přijetí informace. Jednotlivec se také může k informaci vrátit opětovně a věnovat jí větší 

pozornost, jestliže ho zaujme. Pokud tedy potřebujeme spotřebiteli (zákazníkovi) předat 

podrobnější sdělení, nabízejí tiskoviny více prostoru. Obecně je u tiskovin větší doba životnosti a 

uchovatelnosti informací; u deníků to však již takto přímo neplatí. Oproti časopisu, kdy se čtenář 

vrací k dané stránce i po delším čase, jsou noviny druhý den již „staré“ a většina lidí se k nim po 

přečtení již nevrací. Časopis má oproti novinám také tu výhodu, že může lépe zasáhnout 

specifické cílové skupiny - tituly jsou pestřejší a je jich více. Časopisy mají i lepší kvalitu 

reprodukce – z hlediska barev, což vede k vyšší věrohodnosti a akceptaci inzerátu. Jak u novin 

tak u časopisů můžeme využít redakčního kontextu a umístit v daných rubrikách svůj inzerát, 

který bývá označovaný jako advertorial a který bývá čtenářem dobře vnímán. U časopisu je dále 

nutná delší doba pro vybudování čtenářské obce. 

Výhodou tiskovin je i jejich mobilnost, můžeme je přenášet z místa na místo. Při zveřejnění 

např. seznamu prodejen v jednotlivých místech dokáží navíc přivést zákazníka až přímo 

k nákupu. Již bylo zmíněno, že tiskoviny umožňují zveřejnit podrobné informace o výrobku. 

Přesto však k předvedení samotného výrobku je vhodnějším médiem televize. Oproti televizím 

mají tisky jistá omezení; nejvýznamnější nevýhodou je, že nevládnou zvukem. Je zde pouze 

jedna dimenze - jeden obraz, žádný zvuk ani pohyb. Schopnost sdělit pohyb je tedy omezená, 

výrobek může být představen jen staticky, ne v chodu. Kvalita reprodukce je u novin menší, 

noviny obvykle neposkytují příliš kvalitní reprodukci především obrazové části inzerátu. 
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Problémem u inzerátů v tisku je jejich pasivní vnímání čtenářem, u tiskových médií je nízká 

kvalita zážitku - kvůli menší možnosti emocionálního působení, jak již bylo uvedeno. V televizi 

je možné produkt více předvést, například jak s výrobkem zacházet. Oproti tisku má naopak 

televize velkou nevýhodu, je podstatně dražší. U televizní reklamy jsou velmi vysoké náklady 

jak na vysílání, tak na pořízení spotu. Oproti televizi noviny také nemají tak omezenou 

selektivitu, některé segmenty je obtížné televizí zasáhnout, reklamní čas v televizi je omezen a 

nejde přidat „několik stran“ jako u tiskových médiích.  

Z hlediska inzerce jsou noviny flexibilní, obsah inzerátu lze dobře přizpůsobit jednotlivým 

novinám i jejich regionálním mutacím. Z hlediska rychlosti inzerce lze hovořit o okamžitém 

účinku, je zde krátká doba realizace - jede o krátký interval od zadání inzertního sdělení do jeho 

vydání. Výsledky výzkumů v různých zemích navíc ukazují, že inzerce v novinách je 

považována za důvěryhodnou poměrně vysokým procentem populace  (Vysekalová 2005, str. 

38). Nevýhodou u tiskových inzerátů je ale problematičnost s jeho umístěním, vyskytuje se zde 

velké množství reklamy konkurenčních produktů, zvyšuje se proto riziko jeho přehlédnutí. 

Existuje zde možnost speciálního umístění, to je ale ještě dražší. Pokud neinzerujeme pravidelně, 

bude tisková inzerce poměrně nákladná, slevy jsou obvykle poskytovány za množství a 

opakování inzerce. Způsob nákupu inzertního prostoru není také jednoduchý, je nutné obracet se 

na jednotlivé vydavatele nebo na mediální agenturu. Při tvorbě novinového inzerátu je potřeba 

mít na paměti jejich specifické vlastnosti jak z hlediska technologie tisku, tak z hlediska čtenáře. 

Co se týká nároků na kreativitu jsou při tvorbě inzerátů v časopisech i televizi kladeny větší 

nároky na kreativitu než u tisku. U televize jde především o to, aby byla reklama schopna diváka 

zaujmout, aby od reklamy neodešel. U časopisů se klade důraz na styl inzerátu, měl by co 

nejvíce odpovídat stylu časopisu - přenese z rubriky různé charakteristiky rubriky na produkt).  

1.3 Psychologie reklamy 

1.3.1 Působení reklamy 
Každý jedinec je vystaven velkému množství informací, které na něj působí. Reklama je 

jedním z těchto prvků. U člověka nastává nejprve proces zpracování těchto informací, který se 

skládá z více fází. Prvně jsme vystaveni působení reklamy, která musí zaujmout naši pozornost. 

Poté je důležité reklamní sdělení pochopit, přijmout a uchovat v paměti (Vysekalová 2003, str. 

53). Aby byla reklama správně chápána, je důležité, aby byla srozumitelná. Pokud na nás 

reklama emotivně zapůsobila, pravděpodobně si ji vybavíme při určitém konání, například při 

nákupu. Tento proces se nazývá rozhodovací a prochází jednotlivými stádii, které se liší podle 

náročnosti nákupu konkrétního produktu. Základem je poznání potřeby, kterou hodláme 
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uspokojit. Na toto stádium navazuje fáze hledání informací získaných od prodavače, z reklamy či 

od známých, které pak následně  vyhodnocujeme. Dále zvažujeme, co nám koupě přinese a také 

její eventuální nevýhody. Teprve poté následuje samotný nákup. Právě reklama hraje důležitou 

roli ve všech etapách rozhodovacího procesu (Vysekalová 2003, str. 53). Může jednak ovlivnit 

naši potřebu, také poskytuje informace o produktech či službách, dále napomáhá ve stádiu 

vyhodnocování například informacemi o konkurenčním produktu a navíc podává informace o 

prodejních místech, kde můžeme nákup provést. Jak proces zpracování informací z reklamního 

sdělení tak rozhodovací proces o nákupu ovlivňují další faktory. Jedním z nejdůležitějších jsou 

vytvořené postoje, hodnoty, očekávání a názory,  z kterých vyplývají spotřební a nákupní 

zvyklosti jedince. Zde jsou důležité také návyky a motivace každého člověka, včetně jeho 

momentální nálady. Na posouzení a zapůsobení jednotlivých reklam mají vliv také předsudky 

každého z nás.  

Reklama by měla srozumitelná, poselství by mělo být příjemcům předáno hutně, stručně a 

jednoduše. Aby bylo reklamní sdělení pro příjemce zajímavé a aby na něj zapůsobilo, mělo by 

být zábavné, jedinečné a vizuálně silné. V inzertním sdělení by měl být zajímavý titulek, vhodný 

druh písma a barvy, jak uvidíme dále. 

1.3.1.1 Model AIDA  

Aby reklama byla úspěšná, měla by vzbudit pozornost (Attention), zájem (Interest), přání 

(Desire) a motivovat jedince k jednání, činu (Action). Tato teorie, která se objevila začátkem 

19.století, se podle zkratek anglických slov nazývá jako model AIDA.  

Pro zvýšení pozornosti se u tištěné reklamy používá rámování inzerátů, důraz se klade i na 

jejich řazení, volbu místa a četnost opakování. Při vyhodnocování reklamy v tisku se již dlouhou 

dobu zkoumá vliv umístění inzerátu na efektivitu dané reklamy. Nejen v České republice ale i 

v zahraničí je rozšířený názor, že jsou účinnější inzeráty umístěné na pravé straně a v přední části 

tiskovin. Studie Starch Tested Copy z roku 1989, která se zabývala vlivem umístění inzerátu na 

jejich čtenost, však prokázala, že umístění inzerátů na jeho čtenost nemá zásadní vliv 

(Vysekalová 2003, str.70). Přesto se cena reklamy odlišuje podle umístění inzertního sdělení 

v titulu. Pro účinnost reklamy v tiskových médií není rozhodujícím vlivem pouze jeho umístění, 

velkou roli zde hrají další faktory, jako jsou obraz, barva, formát a informační obsah. Nyní blíže 

k jednotlivým prvkům reklamního sdělení.  

1.3.1.2 Obraz 

Aby bylo reklamní sdělení správně přijato a zapamatováno, hraje nejvýznamnější roli 

zpracování sdělení, tvůrčí zakódování myšlenky. Dobrá reklama je taková, která dokáže vzbudit 
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pozornost a emoce, je schopná vyvolat asociace. Důležitým prvkem reklamy je obraz. Ten je 

historicky starší materiální formou sdělení než písmo. Na rozdíl od textu, jehož cílem je 

v reklamě racionálně argumentovat, je funkcí obrazu působit na emoce příjemce reklamního 

sdělení. Užití obrazu v reklamním komunikátu tvořeným obrazem a textem je nejúčinnější 

persvazivní technikou sloužící k dosažení sledovaného záměru (Srpová 2007, str. 236). Obrazy 

aktivují pozornost mnohem silněji než texty a vytvářejí tak první kontakt s příjemcem. Obrazy 

jsou kvůli odlišnému znakovému systému vnímány rychleji než text a k jejich zpracování je 

zapotřebí minimálního myšlenkového úsilí (Srpová 2007, str. 236). Toto potvrzuje i Vysekalová 

(2003, str. 57), podle které je působení obrazů založeno na následujících skutečnostech:  
 

• efektu pořadí;  

• aktivačním efektu; 

• paměťovém efektu; 

• ovlivňovacím efektu. 
 

Obrazy podávají informaci, která je jasná, uchopitelná na první pohled (jak bylo zmíněno, při 

pohledu na inzerát jej vnímáme jako první). Efekt pořadí vychází z poznatků, že elementy, které 

vnímáme či přijmeme jako první, si lépe zapamatujeme a vybavíme. Aktivační efekt vysvětluje, 

že obrazy v porovnání s textem vzbuzují větší vnitřní aktivaci. Účinnost reklamního sdělení se 

taky zvyšuje. Můžeme jí dosáhnout obsahovým i formálním ztvárněním obsahu. Paměťový efekt 

vychází ze zpracování a ukládání informací v lidském mozku, důsledkem čehož je lepší 

zapamatovatelnost obrazů nežli slov. S působením na příjemce a ovlivňováním jeho chování 

pracuje ovlivňovací efekt – obrazy umožňují lepší psychologickou diferenciaci produktu a 

emocionální přijetí značky. 

Paměť nepracuje pouze s jazykovým kódem, ale i s paměťovým kódem, paměťové obrazy 

tak umožňují uchovávat obrazové dojmy. Člověk si pamatuje obrazy mnohem déle než texty, 

paměťové obrazy včetně obrazů značek a firem tak mohou mít rozhodující vliv na chování 

spotřebitele (Srpová 2007, str. 236). Sémiotické a psychologické hodnoty barev souvisejí 

s hodnotami estetickými, jednotlivé segmenty (výrobky) lze rozdělit do skupin podle nejčastěji 

používaných barev, konkrétní barvy většinou odpovídají charakteru inzerovaného produktu. 

V reklamě se využívají jak obrazy, které podávají informace o produktu, tak obrazy, které 

informace nepodávají, ale slouží pouze k vytvoření určitých nálad a jsou významné pro svůj 

efektivní účinek (Ostrava 2005, Jaklová, str. 96). Obrazový kód v reklamě reprezentuje nejčastěji 

fotografie, jež zahrnuje složku informativní i emocionální. Fotografie dokáže v recipientovi 

vzbudit pocit prostoru.  Součástí obrazu bývají také lidské postavy, které neverbálně, tedy  svou 



 14 

mimikou a celkových výrazem obličeje gestikulací i držením těla, vyjadřují určité pocity a 

nálady. Často se v reklamách objevují usmívající se lidé, například u reklam na bankovní služby 

či služby mobilních operátorů. 

Obrazy jsou vnímány ve větších vizuálních jednotkách a jako celky jsou v mozku zpracovány 

analogově, naopak jazykové informace jsou přijímány postupně, obrazy jsou proto schopny 

poskytovat informace a pocity, které jazykově zprostředkovat nelze (Srpová 2007, str. 236). 

Některé pocity můžeme vyvolat obrazovým ztvárněním mnohem autentičtěji než něž vyjádřením 

verbálním.  

1.3.1.3 Jazyk 

Aby byla reklama pro příjemce srozumitelná, musí mu být přizpůsoben použitý jazyk. Jazyk 

by měl být zvolen podle cílové skupiny, tyto jedince se reklama bude snažit zasáhnout a 

přesvědčit. Vyjadřování v reklamě by mělo být jasné a zřetelné. 

1.3.1.4 Výběr slov a délka vět 

 Porozumění reklamnímu sdělení ovlivňují i použitá slova. Ta jsou jednoduchá k pochopení, 

pokud jsou krátká a užívané výrazy jsou všeobecně známé. Pomocí užitých slov v reklamě se 

snažíme ovlivnit spotřebitelovy pocity, myšlení a jednání. Užití substantiv v reklamním sdělení 

může na příjemce působí přesněji, techničtěji, tedy i věrohodněji než užití adjektiv. Pomocí 

substantiv a jejich spojení lze tedy dosáhnout rychlejšího zprostředkování informací. U délky vět 

platí pravidlo, že čím je věta kratší, tím jsou informace srozumitelnější. 

1.3.1.5 Typ písma 

 Pro srozumitelnost inzertního sdělení je vhodné použít takový druh písma, který bude snadno 

čitelný a rozpoznatelný. Je dobré se vyvarovat mnoho druhů písma, to totiž způsobuje neklid, 

ruší celkový dojem a reklama pak působí neuspořádaně. Pokud jsou některá slova zvýrazňována, 

nemělo by jich být mnoho a mělo by se jednat o slova, která jsou podstatná slova pro naše 

sdělení. Lepší čitelnost textu zaručí písmo tištěné než psací. 

1.3.1.6 Barva  

Barva v reklamě je strategický neverbální prvek, měla by být proto využívána koncepčně. 

Barvy hrají v reklamním komunikaci významnou roli, její působení recipient vztahuje na 

působení celé reklamy - „bezbarvé“ (nevýrazné) provedení reklamního komunikátu často 

znamená nevýraznou reklamu pro „bezbarvý“ produkt (Srpová 2007, str. 233). Barvy 

zprostředkují vizuální poselství. To, jakým způsobem zpracováváme vizuální informace, je do 
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jisté míry závislé na jejich barvě. Použitím barev dochází ke snadnějšímu vnímání a pochopení 

reklamního sdělení, barva prodlužuje pozornost a účinnost reklamního komunikátu. Jednotlivé 

barvy v sobě nosí určitý psychologický obsah. Mají své symbolické významy a tak evokují často 

jednoznačné asociace, které mohou být spojovány s vlastnostmi produktu. Pro některé  

nakupující se barva stala základním kritériem pro posouzení kvality výrobku. Například červená 

barva je v obecné rovině barvou aktivní, veselou, vzrušující a podněcující, ve spojení s objektem 

může být vnímána jako barva silná, plná, pevná, hlasitá, sladká nebo horká. Barvy mohou 

vyvolávat pocity, například pocit tíhy (u žluté barvy platí, že čím je světlejší, tím lehčeji působí), 

pocit doteku (růžová je měkká – například kojenecké prádlo), pocit chuti (červená je kořeněná, 

pálivá) nebo pocit tepla (zelená je chladně svěží, modrá je chladná, světle modrá je velmi 

studená) (Ostrava 2005, Jaklová, str. 96). U reklam, které mají působit veselým dynamickým 

dojmem, se objevuje často barva zelená, žlutá a červená. Podle různých výzkumů si lidé snadněji 

zapamatují obrazy prezentované v přirozených barvách.  

Při užití barev v reklamním sdělení je vždy nutné respektovat jejich vztah k nabízenému 

produktu. Tyto vazby označuje Pickert jako synestézie  a považuje je za mosty mezi barvami a 

jejich působení na lidské smysly (Srpová 2007, str. 232). Pokud použijeme zelenou barvu, mělo 

by to být například u obrazu lesa či ovoce, kde konotuje život a symbolizuje čerstvost, 

přirozenost. Pokud bychom však použili zelenou barvu např. u obalu masa, na zákazníka to 

nepůsobí dobře. Mezi nejčastěji užívané barvy v reklamě patří zelená, žlutá, červená a modrá 

(Ostrava 2005, Jaklová, str. 96).  Barvy jsou v reklamě sladěny tak, aby nevznikal významný 

rušivý dojem. Barevné ladění reklamních komunikátů bank a pojišťoven je umírněné, většinou 

jsou používány tlumenější tóny, které mají evokovat představu decentnosti a věrohodnosti 

(Srpová 2007, str. 232). Výraznějšími barvami, které mají upoutat pozornost recipienta, jsou 

udělány rámečky, v nichž jsou uváděny stěžejní informace o produktech či službách firmy. 

Reklamy, které mají černobílé provedení, vyvolávají pocity serióznosti, neutrality a objektivity. 

Účinek jednotlivých barev a jejich kombinací ovlivňuje také velikost plochy, kterou zabírají, 

např. červená na celé ploše působí brutálně, zatímco modrá je i na větší ploše snesitelná (Srpová 

2007, str. 231). Kromě proporcí působí na recipienta také prostorové působení daných barev. 

1.3.2 Zapamatování a selekce 

Selektivní pozornost je tendence z velkého množství podnětů vybrat jen takové, které 

odpovídají běžným potřebám, ty, které očekáváme nebo ty, které nás zaujmou tím, že se 

nějakým způsobem liší. Podněty, které vyvolávají aktivaci, jsou například velikost, barva, 

intenzita podnětu; vliv překvapení a novost podnětu; emocionální, racionální a morální apely; 

nejistota či konflikt. Příjemce sdělení si vybírá takové zprávy, které zapadají do jeho vzorů, 
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myšlenek a názorů, ty si pak také snadněji zapamatuje. Člověk se soustředí více na takové 

informace, které se vztahují k jeho vlastní osobě. Vysekalová (2001, str. 23) popisuje tři základní 

efekty, které souvisejí s pamětí a s vnímáním sám sebe:  

 

• sebeprodukční efekt (self generation effect); 

• sebevztažný efekt (self reference effect); 

• sebezapojující efekt (egionvolvement effect) 

 

Sebeprodukční efekt tvrdí, že aktivně produkovaný materiál si člověk vybavuje lépe než ten, 

který si osvojil pasivně – proces osvojování funguje pomocí asociativního kódování. Jedinec se 

může zapojit například tím, že si sám odpoví na otázku, která je kladena v reklamním sdělení. 

Sebevztažný efekt vychází z toho, že informace uložené ve vztahu „já“ se ukládají a vybavují 

lépe než obecná sdělení. Sebezapojujcí efekt je založen na tom, že si lidé vybavují spíše věci, 

které trvají, než ty, které už skončily. 

1.3.2.1 Druhy vnímání reklamy 

Aby reklama dokázala zapůsobit na chování jedince, musí projít procesem příjímání (je 

vnímána) a zpracování, kdy je pochopena, zařazena a utříděna (Vysekalová 2001, str. 59). 

Abychom si sdělení všimli, musí reklama nejprve projít procesem smyslového vnímání – 

musíme ji zaznamenat našimi smyslovými orgány. Po této fázi následuje etapa kognitivního 

vnímání, kdy jsou informace zpracovány, tříděny a zařazeny do správných kategorií. Tento vyšší 

stupeň poznání zvládá lidská psychika pomocí paměti, myšlení, obrazotvornosti, pozornosti, 

rozhodování a řeči. Kognitivní poznání umožňuje hlubší poznání souvislostí, které nejsou přímo 

obsažené ve vnímání, ale skrytě. Oba stupně vnímání jsou aktivním procesem, aktivita 

vnímajícího člověka určuje, co si zvolí za předmět poznávání. Jedná se o již zmíněnou 

selektivitu vnímání, kdy člověk zpracovává takové podměty, které jsou právě pro něho důležité. 

Záleží na intenzitě podnětu, aby ji jedinec zaregistroval a začal vnímat – pomocí základních 

smyslů.  

1.3.2.1.1 Smyslové vnímání 

Smyslové (senzorické) vnímání bývá charakterizováno jako proces, který je zprostředkovaný 

smyslovými orgány a zpracovaný v mozku do podoby mentální reprezentace předmětu vnímání. 

Jedinec vnímá jak vnější okolí, tak vnitřní reakce a prožitky těla, často se také tyto zdroje 

vnímání prolínají. Reklama je vnějším podmětem, který může dále vyvolat tělesné prožitky, 

například vzrušení, pocit hladu či něhu. Tělesné prožitky při vnímání reklamy se promítnou do 
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daného mentálního obrazu (Vysekalová 2001, str. 64). K vnímání reklamního sdělení slouží 

člověku nerovnoměrně všechny základní smysly, tedy zrak, sluch, čich, hmat a chuť. Sluch 

vnímáme u reklamy v televizi, v rádiu či jiného audiovizuálního média. Čich uplatňujeme 

v místech prodeje či v časopisech, kde jdou navoněné stránky, na chuť útočí reklama v podobě 

ochutnávek v místě prodeje. Hmat používáme při zkoumání materiálu různých struktur v tištěné 

reklamě. Nejvíce reklamy však upoutá zrak  - reklamy v televizi, v tištěných médiích, u letáků ve 

schránce, ve venkovní reklamě, v kině, na videu, v místě prodeje, na internetu, apod. Podrobněji 

se zaměřím na zrakové vnímání reklamy. 

 

Obrázek zrakových drah: 

 Zdroj: http://zrakovy-nerv.navajo.cz/ 
 

Zrakovou soustavu tvoří oči, optické nervy a nervové dráhy, které vedou od každého oka ke 

kůře mozkové v zadní části okcipitálních laloků, kde se nalézá zraková oblast. Nervová vlákna 

z pravých stran obou očí vedou do pravé mozkové hemisféry a nervová vlákna z levé strany očí 

vedou do levé hemisféry. Křížení nervových drah probíhá v místě zvaném chiasma opticum. 

Tímto způsobem je umožněno ukládání obrazu do integrovaného celku, což je první krok 

k rozpoznání (Vysekalová 2001, str. 61). Zrakovými receptory jsou tyčinky a čípky, které jsou 

nazývány světločivé buňky. Tyčinky prostřednictvím rhodopsinu umožňují vidění za tmy šera. 

Čípky jsou receptory, obsahují jodopsin, který je citlivý na světlené paprsky různé délky. Při 

podráždění receptoru dojde k fotochemické reakci, díky níž vzniká nervový vzruch a ten je poté 

prostřednictvím nervových vláken veden do mozku.  

 Vidění tvarů a velikostí podnětů, vnímání jejich vzdálenosti a pohyby umožňují složité 

procesy organizace senzorických informací, působí zde i zkušenost vnímajícího člověka. Lidské 

oči jsou aktivní ve vyhledávání a zobrazování objektů, vnímání není určováno jen jejich 

mechanickým odrazem na sítnici (Vysekalová 2001, str. 62). Velká pozornost se věnuje 

výzkumu zrakového vnímání inzerátů, kdy se zkoumá pohyb oka při jejich vnímání - oční 

kamerou. Tímto způsobem lze zjistit, jak dlouho a na jaké místo se čtenář u reklamy soustředí. 

Při zrakovém vnímání nevnímáme všechny elementy stejně, ale některé prvky, které máme 

ve zrakovém poli, jsou vnímány více. Tyto předměty, na něž se naše pozornost soustředí, se 
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nazývají figurou. Vše ostatní, co se nachází ve zrakovém poli, se stává pozadím (Vysekalová 

2001, str.63). Tato problematika se objevuje mj. v tiskové reklamě, kdy při čtení (prohlížení) 

novin a časopisů dochází k vydělování figury a pozadí v tom smyslu, že člověk své vnímání 

soustředí na to, co jej zaujalo a přehlíží nerozlišené – pozadí. Aby se některé věci staly figurou a 

vystoupily z pozadí, se dají využít různé nástroje, jako jsou barvy či typy písma. 

3.2.1.2 Kognitivní vnímání 

 Kognitivní proces vnímání je poznávací proces, kdy dochází ke zpracovávání informací. 

Jedná se o proces hodnocení prostředí a filtrování zjištěných informací mysli. Můžeme rozlišit  

automatické procesy (nevyžadující vědomou kontrolu) a kontrolované, řízení procesy. Naše mysl 

se u poznávání nejvíce opírá o tvar, objekt dokáže člověk rozpoznat bez ohledu na jeho barvu či 

velikost. Pro rozpoznání a zařazení objektu hrají důležitou roli linie a úhly objektu, podle kterých 

ho poznáme. Například firemní loga mohou vytvářet oporu pro další vnímání reklamy, mohou 

napomoci k rychlejšímu uvědomění si kontextu a správného zařazení nového vjemu do 

odpovídající kategorie (Vysekalová, 2001, str. 75).  
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2) Praktická část 
2.1 Představení výzkumu 

2.1.1 Zdůvodnění výběru vzorku 
Ve druhé části bakalářské práce jsem se zaměřila na vlastní analýzu podílu textové a 

obrazové části v placených denících 1.pololetí roku 1993 a 1.pololetí roku 2008. Cílem je zjistit, 

jak se změnil obsah reklamního sdělení. V západní Evropě docházelo postupem času k úbytku 

textových informací a objevovalo se v tištěným médiích větší množství vizuálních prvků. 

Úkolem této práce je zjistit, jak se vyvíjela textová část v tištěných médiích v České republice. 

Analyzovány budou inzeráty třech konkrétních zadavatelů reklamy v denících  a na nich bude 

zkoumán vývoj rozsahu textové části v poměru k ploše inzerátu. Takto budeme moci porovnat, 

zda trend se trend snižování textové části, který je patrný v zahraničí, týká i České republiky.   

Pro zkoumání byly zvoleny roky 1993 a 2008. Od 1. ledna 1993 začala existovat Česká 

republika jako samostatný stát, s touto změnou souvisejí i další proměny státu, například zde 

byla snaha o právní vymezení podnikání, které se začalo rozvíjet krátce po pádu železné opony. 

Vznikaly tak postupně právní normy, které pro území České republiky vymezily pravidla pro 

poskytování různých služeb, včetně těch reklamních. Analýza tedy zachytí, jak byla koncipována 

reklama v počátcích státu ČR.  

Ročník 2008 byl vybrán proto, že tento rok byla analýza započata. Inzeráty zkoumané 

v tomto roce ukáží, jaká je náplň současných reklamních sděleních, jakou roli zde hraje textová 

část. Porovnáním údajů z obou období bude zřejmý vývoj textové části – zda došlo k jejímu 

snížení, zvýšení či zda zůstala zachována. Za časové období byla zvolena polovina roku. Pololetí 

považuji za statisticky relevantní časový úsek, kratší doba by mohla výsledky zkreslit,  delší 

období by nejspíše neprokázalo významné změny ve zkoumané problematice. Od roku 1993 do 

roky 2008 se jedná o časový úsek 15 let. 

Analýza obsahu reklamy se nebude týkat všech inzerátů, které byly publikovány, vybrány 

byli tři zadavatelé, jejichž inzeráty budou z hlediska daných parametrů v obou rocích 

poměřovány. Tyto firmy byly zvoleny záměrně z různých tržních segmentů, tím bude možné 

získané informace vyhodnotit z jednotlivých oborů a zjistit, zda a v čem se budou mezi sebou 

jednotlivá odvětví lišit. Zadavateli, jejichž inzerci budu zkoumat, jsou automobilová společnost 

Škoda, a.s., telefonní operátor Eurotel Praha spol. s.r.o, a z oboru bankovnictví/pojišťovnictví se 

jedná o firmu Česká spořitelna, a.s.  
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Pro zkoumání dané problematiky byl za tiskové médium zvolen denní tisk. Vzorek byl pro 

snadnější dohledatelnost a přístupnost zúžen na jako tištěné placené celostátní deníky.  

2.1.2 Charakteristika vzorku  
 V této části budou uvedeny tisková média a společnosti, na kterých bude dále prováděn 

výzkum textové části v inzerátech. 

 2.1.2.1 Zadavatelé 

Nejprve budou v krátkosti představeny společnosti, jejichž reklamy budu dále analyzovány. 

Automobilová společnost Škoda, a.s., je jedním z předních výrobců a exportérů vozů, na českém 

i světovém automobilovém trhu zaujímá významné postavení.  

 
Firma prošla řadou proměn. Její existence sahá do roku 1895, kdy se její zakladatelé, Václav 

Laurin a Václav Klement, zaměřovali na výrobu kol. O čtyři roky později podnik Laurin & 

Klement zahájil výrobu motocyklů. Až v roce 1905 postupně firma přešla na výrobu automobilů 

a v roce 1907 se stala akciovou společností. V roce 1925 došlo ke sloučení s podnikem Škoda 

Plzeň, což znamenalo konec značky Laurin & Klement. Společnost prošla dalšími proměnami. 

Na konci roku 1990 se vláda rozhodla pro spolupráci s německým koncernem Volkswagen. V 

roce 1991 tak zahájil svou činnost společný podnik Škoda, automobilová a.s., jenž se stal vedle 

firem VW, Audi a Seat čtvrtou značkou koncernu.  

Od roku 1994 Škoda používá černo-zelené logo (první zprava). To má symbolizovat stoletou 

tradici (černá barva), zelená barva signalizuje ekologickou produkci. Velký kruh má být 

vykládán jako všestrannost výroby či jako zeměkoule. Peruť (křídlo) značí technický pokrok, 

rozpětí výrobního programu, odbyt výrobků ve světě. Šíp ukazuje vysokou produktivitu práce a 

kroužek (oko) líčí přesnost výroby, technickou bystrost, rozhled.  

  
Ze segmentu bank a pojišťoven byla vybrána Česká spořitelna, a.s., jejíž historie začala roku 

1825, kdy zahájil činnost její nejstarší právní předchůdce, Spořitelna česká. Od roku 

1992 společnost pokračovala pod názvem Česká spořitelna, a.s. Roku 2000 se společnost stala 
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členem finanční skupiny Erste Bank. Česká spořitelna se orientuje jak na drobné klienty, tak na 

malé a střední firmy, města a obce, financuje i velké korporace a poskytuje služby i v oblasti 

finančních trhů. Nyní provozuje přes 640 poboček. V roce 2006 získala Česká spořitelna titul 

Banka roku a Hypotéka roku. Finanční skupina České spořitelny je počtem klientům (5,4 

milionu) největší bankou na tuzemském trhu, na českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna 

také mezi významné obchodníky s cennými papíry. 

      
Dalším zadavatelem, tentokráte ze segmentu operátorů, je společnost Eurotel Praha spol. 

s.r.o. Rok po Sametové revoluci udělilo Federální ministerstvo dopravy a spojů licenci na 

poskytování veřejných datových služeb společnosti Eurotel Praha, s.r.o Ta byla založena 

v dubnu 1991 jako společný podnik Správy pošt a telekomunikací Telecom (později Český 

Telecom) a amerického konsorcia Atlantic West (US West a Bell Atlantic). Pod značkou Eurotel 

byly v České republice provozovány sítě NMT, GSM, CDMA a UMTS. V srpnu 2006 

společnost Eurotel právně zanikla, věcně ale nikoli, firma pokračovala pod novým názvem 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Tato společnost je součástí nadnárodní skupiny Telefónica.  

2.1.2.2 Média 

Pro analýzu byly vybrány placené tištěné deníky, zaměřila jsem se na seriózní deníky. Mezi 

nejčtenější seriozní celostátní deník podle odhadu čtenosti Media projektu patří dlouhodobě 

Mladá fronta Dnes. Aby byla výsledná data relevantní, bylo by vhodné analyzovat více titulů, 

např. Právo (dříve Rudé Právo), Lidové noviny či Hospodářské noviny. Výskyt inzerátů ve 

jmenovaných titulech však ukázal, že reklamy výše jmenovaných zadavatelů jsou v různých 

denících identické. Proto jsou veškerá data (viz příloha č. 7 a 8) brána pouze z MF Dnes.  

                         
 

Celostátní noviny MF Dnes začaly vycházet v září 1990, navázaly na list Mladá fronta a 

převzaly i jeho redaktory a čtenářskou základnu. Z právního hlediska se ale jedná o zcela jiný 

deník. V roce 1990 redaktoři k vydávání MF Dnes založili společnost M a F, a.s., která v roce 

1991 vytvořila společně s francouzskou firmou Socpresse společnost MaFra,a.s., pod kterou 
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deník přešel. MaFra je od roku 1995 plně vlastněna německým koncernem Rheinisch-Bergische 

Druckerei- und Verlagsgesellschaft, mbH (RBDV). Redakci tvoří centrální redakce v Praze a 14 

regionálních redakcí. Šéfredaktorem MF Dnes je Robert Čásenský. Noviny MF Dnes se vydávají 

denně s výjimkou neděle, s přílohami, včetně regionální přílohy příslušného kraje nebo 

srovnatelné oblasti. MF Dnes se zaměřuje se převážně na komentované zpravodajství. Deník se 

prohlašuje za politicky neutrální, bývá mu přisuzováno pravicové zaměření. Denně se podle 

auditu ABC prodá kolem 300 tisíc výtisků, ve čtvrtek, kdy je vkládán suplement mj. s televizním 

programem, o 150 tisíc více. Podle aktuálního výzkumu Media Projekt čte MF Dnes 1,1 milionu 

lidí. Mezi čtenáři převažují ekonomicky aktivní lidé, lidé s maturitou nebo vysokoškolským 

vzděláním a lidé s příjmy nad 15 tisíc Kč čistého měsíčního příjmu. 

2.1.3 Metodika měření  
Pro počítání podílu textové a obrazové části inzerce v denících jsem použila kvantitativní 

měření. Řešením, které se při použití několika různých postupů (počítat použité znaky na různé 

inzertní formáty či zjišťovat počet slov na dané ploše inzerátu) ukázalo jako nejpřesnější, bylo 

změřit, kolik cm2 plochy zabírá text vůči celkové ploše cm2 daného inzertního sdělení. Do 

měření textové části nebylo zahrnováno logo zadavatele reklamy. Započítána byla veškerá 

textová pole, dále i text, který byl tvořen obrázkem (například u inzerátu firmy Telefónica O2 

CZ byla písmena STÁLE SPOLU tvořena sněhovými vločkami). Celkový prostor daného 

inzertního sdělení byl měřen od začátku do konce reklamy (ta byla většinou orámována), nikoli 

od čáry oddělující inzertní sdělení od redakční části. Například u společnosti Eurotel v roce 1993 

nebyla patrná plocha reklamy díky bílému pozadí a tím, že inzertní sdělení nebylo ani 

orámováno. Zde proto docházelo k optickému navýšení inzertní plochy. Takto mohl přemýšlet i 

zadavatel reklamy, mohl to být jeho záměr, aby reklama vypadala větší než u konkurence. Proto 

se s touto skutečností pracovalo tak, že byla měřena reklama od konce stránky k čáře oddělující 

inzerci. Tato skutečnost je patrná v tabulce č.3, která ukazuje, že celková plocha u inzertního 

sdělení společnosti Eurotel je vyšší než u ostatních dvou firem, přestože se u všech inzerentů 

jedná o stejný reklamní prostor, reklamu na celou stránku.   

 Po shrnutí metodiky měření plochy inzerce a textové části bude nyní následovat vymezení 

reklam, které jsou předmětem tohoto výzkumu. Jak bylo již zmíněno, analyzovány byly pouze 

inzeráty firem Škoda, Eurotel (nově Telefónica O2 CZ) a Česká spořitelna. Do měření nebyly 

zahrnovány reklamy, kde tyto firmy vystupují jako sponzoři. Stejně tak nebyly počítány 

zprostředkovatelé služeb výše uvedených společností (např. inzeráty dodavatele a prodejce vozů 

Škoda). Cílem je analyzovat produktovou a imageovou reklamu, kde by byl patrný vývoj podílu 
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textové a obrazové části. Proto do měření nebyla zahrnována inzertní sdělení z oblasti lidských 

zdrojů (hledání pracovníků) a reklamní druh – tzv. advertorial, kde převažuje vždy textová část.  

Jak již bylo zmíněno dříve, vzorek placených celostátních deníků byl definován pouze na MF 

Dnes, z toho důvodu, že inzerce v dalších seriózních denících byla identická. Měřeny byly pouze 

reklamy, které se vyskytovaly přímo v deníku, do vzorku nebyly zahrnována inzertní sdělení ze 

suplementů (do měření nebyla započítána data reklam ze čtvrtečních příloh MF Dnes – barvený 

suplement, který je samostatně neprodejný a jehož součástí je mj. týdenní televizní program). 

Tytéž reklamy se vyskytovaly totiž ve většině případů také přímo v deníku, navíc by nebyl 

srovnatelný formát s obdobím v roce 1993, kdy deník MF Dnes vycházel bez přílohy (ta má jiný 

rozměr než deník a rozšířili bychom tak náš vzorek o další reklamy jenom kvůli jinému formátu, 

nikoli motivu reklamy). 

2.2 Výsledky měření 
V této kapitole budou nejprve uvedeny výsledky měření z první poloviny roku 1993 a stručná 

charakteristika inzerátů z tohoto období u jednotlivých zadavatelů reklamy, dále  budou 

představena data z prvního pololetí roku 2008 a poté bude následovat porovnání obou období a 

vyhodnocení faktorů, které mají na podíl textové části vliv.  

2.2.1. Rok 1993 
Z měření produktových a imageových inzerátů v prvním pololetí roku 1993 vyplynulo, že 

průměrný inzerát v této době se u daných zadavatelů pohyboval v průměru okolo 21 cm2 plochy 

textu ku 100 cm2 reklamní plochy. U daných firem se průměrná textová část lišila. V této době 

vycházely noviny černobíle. Proto také inzertní sdělení, která jsou uzpůsobena danému titulu, 

byla v černobílém provedení. V této době mají reklamy dominantní vizuální část, je to pro 

zřetelné oddělení inzertního sdělení od redakční části, obrazová část snadněji zaujme pozornost 

čtenáře nežli text. Vyskytuje se poměrně mnoho vizuálních prvků i u inzertních sdělení, kde je 

potřeba produkty vysvětlovat - seznámit potencionální zákazníky s danou firmou a přiblížit její 

služby a produkty. Většina reklam z této doby jsou zaměřené spíše na image, firmy 

komunikovaly hodnoty společnosti. Přesto, že obrazová část tvořila v  roce 1993 podstatnou část 

inzertního sdělení (téměř třetinu plochy), byla poměrně rozsáhlá i textová část - ta zabírala 

v průměru pětinu plochy. Nejčastěji používaným formátem v této době byla reklama na celou 

stránku. Nyní blíže k inzertním sdělením jednotlivých firem. 
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2.2.1.1 Společnost Škoda 

Reklamy firmy Škoda se v prvním pololetí roku 1993 vyskytovaly ve dvou formátech, 

reklama na celou stránku a inzertní sdělení na čtvrtinu strany. Motivů, které tato společnost 

vytvořila, bylo šest, z toho se jednalo o dvě celostránkové reklamy a zbylé čtyři byly čtvrtinové 

inzeráty (viz tabulka č.1). V průměru z těchto různých šesti motivů inzertních sdělení vychází 

podíl textové části k ploše inzerátu na 20 %, textová část se tedy vyskytuje přibližně na pětině 

plochy. 

 

Tabulka č.1: Podíl textové části v inzerátech Škoda v r.1993 

  Zadavatel Plocha (cm2) Text (cm2) Podíl (%) Popis inzerátu 
1 Škoda 956,25 108,55 11,35 200 000 x díky 
2 Škoda 956,25 91,70 9,59 Značky Nuevo 
3 Škoda 243,75 25,87 10,61 Lišák s % 
4 Škoda 243,75 24,30 9,97 Šachy s % 
5 Škoda 243,75 92,75 38,05 Jak vydělat se Škodou 
6 Škoda 243,75 91,93 37,71 Škoda vám nabízí 
- Škoda  - - 19,55 v průměru celkem 

  - Škoda  - - 10,47 v průměru celostrana 
  - Škoda  - - 24,09 v průměru čtvrtinka 

 

 Pokud bychom chtěli údaje dále zpřesnit, můžeme vyčíst data za jednotlivé formáty. Takto 

vychází desetina textu na celostránkový inzerát a téměř pětina textu u inzertního sdělení na 

čtvrtinu strany. Reklamy na čtvrtinu strany probíhaly vždy ve dvou provedeních, daná dvojice 

spolu tématicky souvisela - i celkové provedení se u každé dvojice podobalo (viz příloha č.1). 

Textová část se u první dvojice reklamy pohybovala okolo 10 %, u druhé dvojice byl poměr 

textu k ploše vyšší, v průměru 38 %. 

2.2.1.2 Česká spořitelna 

Česká spořitelna v prvním pololetí roku 1993 používala z hlediska produktové a imageové 

reklamy pouze celostránkové reklamy. Vizuálně si byly inzertní sdělení velmi podobné, začínají 

jednořádkovým titulkem, následuje obrázek, pod ním je část plochy volná a sdělení končí dva a 

půl sloupcem textové části, kde je vysvětlena podstata konkrétního inzerátu (viz příloha č.2). 

Tuto podobu splňuje prvních sedm reklam uvedených v tabulce č. 2. Poslední inzerát „Vy 

vlastníte akcie, my víme, jak s nimi obchodovat“ se trochu liší – je zde vynechán obrázek, ostatní 

části ale zůstávají jako u předchozích sedmi inzertních sdělení. Je to jediná reklama, kde text 

tvoří celou třetinu inzertní plochy. Je to dáno tím, že je zde uváděn výčet poboček České 

spořitelny a tento seznam je poměrně dlouhý  (viz příloha č.2). 
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Tabulka č. 2: Podíl textové části v inzerci České spořitelny v r. 1993 

  Zadavatel Plocha (cm2) Text (cm2) Podíl (%) Popis inzerátu 
1 Česká spořitelna 956,25 139,43 14,58 Kojenec 
2 Česká spořitelna 956,25 213,80 22,36 Pán s kolébkou 
3 Česká spořitelna 956,25 156,20 16,33 Pes u boudy 
4 Česká spořitelna 956,25 116,97 12,23 Jedno z míst, kde… 
5 Česká spořitelna 956,25 117,18 12,25 Nechcete raději… 
6 Česká spořitelna 956,25 163,10 17,06 Peníze v lahvích 
7 Česká spořitelna 956,25 196,97 20,60 Pamatujete…. 
8 Česká spořitelna 956,25 287,50 30,07 Vy vlastníte akcie, my víme 
- Česká spořitelna - - 18,18 v průměru celostrana 

 

Celkově se průměr textu na inzertní celostranu pohybuje u České spořitelny okolo 18 %. 

Pokud vyčleníme poslední inzertní sdělení, kde se jednalo o jinak koncipovanou reklamu (bez 

obrázku) a kde tisková část tvořila třetinu plochy, vychází průměrné inzertní sdělení firmy Česká 

spořitelna na 16 % textu u reklamy na stránku.  

2.2.1.3 Firma Eurotel  

Společnost Eurotel využívala v prvním půlroce 1993 pouze celostránkové reklamy. Podobně 

jako u České spořitelny je zde na první pohled patrná jednotnost inzertních sděleních. Začíná 

titulkem na dvě až tři řádky, následuje podtitulek, obrázek telefonu, tři sloupce textu a pod nimi 

drobným písmem seznam poboček firmy. Reklamy firmy Eurotel kvůli stejnému konceptu 

nevykazují příliš rozdílné hodnoty v podílu textové části k ploše inzertního sdělení (viz tabulka 

č. 3). V průměru obsahuje inzertní sdělení společnosti Eurotel 28 % textu.  

 

Tabulka č.3: Podíl textové části v inzerátech společnosti Eurotel v r. 1993 

  Zadavatel Plocha (cm2) Text (cm2) Podíl (%) Popis inzerátu 
1 Eurotel 1239,00 361,90 29,21 Chytřejší než … 
2 Eurotel 1239,00 308,05 24,86 Cesta k úspěchu 
3 Eurotel 1239,00 376,60 30,40 Businessmanś best friend 
4 Eurotel 1239,00 351,84 28,40 Akcelerátor podnikání 
5 Eurotel 1239,00 357,32 28,84 Konkurence 
- Eurotel  - - 28,34 v průměru celostrana 

 

Inzertní sdělení firmy Eurotel mají v první polovině roku 1993 z daných zadavatelů reklamy 

největší podíl textové části - reklama v průměru obsahuje text na více jak  pětině plochy. Jak již 

bylo uvedeno v metodice měření, reklama na stránku má u Eurotelu naměřený větší rozsah 

inzertní plochy než předchozí dva zadavatelé reklamy, je to z důvodu neohraničení inzertního 

sdělení. Je proto vhodné doplnit, že pokud by byla celková plocha inzertního sdělení srovnávána 

s „klasickými“ rozměry stránky (956,25 cm2), jako tomu bylo u předchozích dvou společností, 

byl by poměr textu k ploše 37 %, což je ještě o téměř další desetinu více než u druhých dvou 
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firem. Zajímavostí z jazykového hlediska je skutečnost, že u jedné z reklam byl titulek 

v anglickém jazyce, zbytek reklamy byl ale v češtině. 

2.2.2 Rok 2008 
Data inzerce za první pololetí roku 2008 ukazují, že průměrná reklama v denících se v této 

době u společností Eurotel (nově Telefónica O2 CZ), Škoda a Česká pojišťovna pohybovala 

okolo 13 cm2 textu k 100 cm2 plochy inzerátu. U jednotlivých firem se průměrná textová část 

lišila, jak uvidíme dále. 

Vizuální stránka inzertních sdělení se odráží od redakční části média, reklama se snaží vždy 

maximálně přizpůsobit danému titulu. Z tohoto důvodu můžeme v této době pozorovat nové 

inzertní formáty a také je již samozřejmostí, že inzertní sdělení jsou barevná. Při pozorování 

reklam z roku 2008 je patrné, že textová část zabírá menší plochu než tomu bylo v roce 1993, 

nyní je kladen důraz na vizualizaci a názornost sdělení. Je to také tím, že sdělení se musela 

přizpůsobit čtenáři, ten již není ochotný číst tolik textových sděleních jako tomu bylo 

v minulosti. Věty a souvětí používaná v inzertních sdělení jsou kratší. Důraz je kladen na 

rychlost a jasnost sdělení. Jsou využívány různé zkratky, hesla, symboly. Vizuálně můžeme 

spatřit, že reklamy nejsou tak jednotné, jako tomu bylo v roce 1993, této skutečnosti napomáhá i 

použití různých formátů, u kterých je vhodná odlišná kompozice sdělení. Samotná kompozice 

reklamy se u jednotlivých společností měnila. Dále můžeme spatřit vyšší množství obrazové 

části v reklamních sděleních. Navýšil se také počet různých inzertních sdělení a zvýšila se i 

jejich frekvence. 

 

2.2.2.1 Společnost Škoda 

Firma Škoda za první polovinu roku 2008 uveřejnila 13 odlišných druhů inzerátů, jejichž 

průměrná textová plocha byla 11 %. Společnost pracovala se třemi formáty, nejvyužívanější byl 

formát zvaný junior page, který byl u deseti ze třinácti rozdílných inzerátů. U tohoto formátu 

vycházel podíl textu přibližně na desetinu plochy inzerátu. Další formát reklamy - půlstrana - se 

objevila ve dvou provedeních, které se vizuálně podobaly. Tento typ inzertního sdělení měl 

v průměru podíl textu dvojnásobný, okolo 20 %. Posledním typem reklamy, který společnost 

Škoda použila, byl inzerát na třetinu stránky. Tento formát se vyskytl pouze v jednom provedení, 

textová část tvořila 7 %,  zde celou plochu zabíral obrázek auta, text byl umístěn v „obloze“ 

obrázku (viz příloha č.4). 
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Tabulka č.4: Podíl textové části v inzerci firmy Škoda v r. 2008 

  Zadavatel Plocha (cm2) Text (cm2) Podíl (%) Popis inzerátu 
1 Škoda 585,00 55,21 9,44 Teď stačí pracovat  
2 Škoda 585,00 53,60 9,16 Co když - stěhování 
3 Škoda 585,00 53,67 9,17 Co když - kamarád pes 
4 Škoda 585,00 54,36 9,29 Co když nejsme sami 
5 Škoda 612,75 127,90 20,87 Škoda Fabia červená  
6 Škoda 612,75 124,70 20,35 Škoda Roomster modrá 
7 Škoda 585,00 43,25 7,39 Různé ceny u tulipánů 
8 Škoda 585,00 61,11 10,45 Jděte za štěstím (kolo) 
9 Škoda 585,00 61,13 10,45 Jděte za štěstím (stroj) 

10 Škoda 585,00 44,47 7,60 Neblázněte, zchlaďte se 
11 Škoda 585,00 66,74 11,41 Škoda Fabia edition (balónky) 
12 Škoda 585,00 67,34 11,51 Škoda Fabia edition (šedivá) 
13 Škoda 407,00 25,84 6,35 Elegance s účeloností 
- Škoda - - 11,03 v průměru celkem 
- Škoda - - 20,61 v průměru půlstrana 
- Škoda - - 9,59 v průměru junior page 
- Škoda - - 6,35 v průměru třetina strany 

 

U reklam společnosti Škoda byla patrná podobnost některých inzerátů, byly zde „série“ 

reklam, které spolu tematicky souvisely a navazovaly sebe, například reklamy začínající slovy 

„Co když“ (viz příloha č.4). Objevoval se zde stejný motiv v různých obměnách, u těchto 

inzerátu bylo téměř shodné množství textu, včetně jeho umístění, měnil se pak vždy jen typ vozu 

včetně jeho barvy. Čtenáři tak mohlo být sdělení povědomé, mohlo mu připomínat podobnou 

reklamu, zároveň však díky jiné barvě recipient věděl, že firma neopakuje stále stejný inzerát.  

2.2.2.2 Česká spořitelna 

 Česká spořitelna za první pololetí roku 2008 uvedla čtyři různé inzeráty v pěti provedeních. 

Tato společnost měla různé formáty, jako jediná z daných firem využila reklamy umístěné na 

titulní straně, navíc ve dvojím provedení (viz příloha č.5 poslední dvojice). Celkově je průměrná 

reklama u České spořitelny v roce 2008 tvořena 19 % textu.  

 

Tabulka č. 5: Podíl textové části u zadavatele Česká spořitelna v r. 2008 

  Zadavatel Plocha (cm2) Text (cm2) Podíl (%) Popis inzerátu 
1 Česká spořitelna 612,75 139,12 22,70 Sestavte si účet podle sebe 
2 Česká spořitelna 21,83 4,69 21,48 Hřiště výhodných půjček 
3 Česká spořitelna 307,00 59,13 19,26 Úspěch na profesionál.  
4 Česká spořitelna 612,75 134,25 21,91 Nespoléhejte na náhodu 
5 Česká spořitelna 822,00 95,91 11,67 Úspěch na profesionál. 
6 Česká spořitelna 21,83 2,80 12,83 Ukazatel do České spořitelny 
- Česká spořitelna  - - 18,63 v průměru celkem 
- Česká spořitelna  - - 22,31 v průměru půlstrana 
- Česká spořitelna  - - 19,26 v průměru čtvrtina strany 
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 U inzerátu na půl strany se podíl textu pohybuje kolem 22 % (viz Tabulka č. 5), u reklamy na 

titulní straně je tento poměr o něco nižší, 17 %. Zajímavostí je, že jeden motiv, s podobným 

zněním inzerátu, byl použit ve dvou formátech (viz příloha č.5 první dvojice),  podíl textové části 

se však liší. Jedná se o to, že písmo v menším formátu inzerce sice menší než v druhém inzerátu, 

ale nikoli proporcionálně (došlo tedy k zachování téměř stejné velikosti písma, u větší inzertní 

plochy byl ale „protažen“ obrázek. Tuto skutečnost uvidíme také u společnosti Eurotel (nově 

Telefónica O2 CZ). 

2.2.2.3 Firma Eurotel  

     Společnost Eurotel (Telefónica O2 CZ) použila v první polovině roku 2008 celkem šest 

odlišných formátů u třinácti různých druhů reklamy. Celkově se průměr inzertních sděleních této 

firmy pohybuje okolo 13 % textu. U inzerátu na čtvrtinu strany vychází text na 12 %, u reklamy 

na třetinu strany je to 15 %. Eurotel na rozdíl od ostatních dvou firem využívá i dalších formátů, 

které nejsou úplně typické.  

            

Tabulka č. 6: Podíl textu v inzerci u firmy Eurotel (Telefónica O2 CZ) v r. 2008 

  Zadavatel Plocha (cm2) Text (cm2) Podíl (%) Popis inzerátu 
1 Eurotel 352,50 100,70 28,57 Stále spolu… 
2 Eurotel 304,50 18,60 6,06 Zažijte strhující rychlost… 
3 Eurotel 527,25 44,26 8,39 Balíček O2 trio (O2 TV)  
4 Eurotel 527,25 22,12 4,20 Připojení k internetu (puzzle) 
5 Eurotel 527,25 41,45 7,86 Volejte zdarma den co den 
6 Eurotel 527,25 113,60 21,55 Pořiďte si internet ADSL … 
7 Eurotel 527,25 65,16 12,36 Volejte PO, ÚT 
8 Eurotel 247,00 88,72 35,92 Pořiďte si internet ADSL … 
9 Eurotel 527,25 62,25 11,81 Volnost a jednoduchost  

10 Eurotel 407,00 62,25 15,29 Volnost a jednoduchost  
11 Eurotel 527,25 50,23 9,53 Až budete chtít nemožné 
12 Eurotel 407,00 32,44 7,97 Rychlý internet - Matonoha 
13 Eurotel 446,50 13,93 3,12 Telefony Nokia 
- Eurotel  - - 13,28 v průměru celkem 
- Eurotel  - - 10,81 v průměru junior page 
- Eurotel  - - 11,63 v průměru třetina strany 
- Eurotel  - - 15,29 v průměru čtvrtina strany 

 

Vizuálně jsou si inzertní sdělení společnosti Eurotel (Telefónica O2 CZ)  podobné, podklad 

tvoří vždy modrá plocha, která bývá doplněna nějakým obrázkem nebo symbolem. Modrá barva 

je firemní barvou společnosti Eurotel (Telefónica O2 CZ). Firma také používá poměrně často 

místo obrázku krátká hesla a klíčová slova. Z hlediska kompozice se inzertní sdělení skládá 

z titulku, většinou i mezititulku, dále krátkého textu, obrázku či symbolu a v dolní části je 

umístěna drobným písmem doplňující informace o daném produktu či službě. 
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     Podobně jako u reklamy České spořitelny, i u Eurotelu (Telefónica O2 CZ).  můžeme vidět 

stejné reklamní sdělení na dvou různých formátech (viz příloha č.6 u první dvojice). Na první 

pohled vypadají reklamy úplně stejně, liší se ale právě poměrem textové části k ploše inzerátu – 

u jednoho inzerátu je „natáhnutý“ obrázek pod textem (u inzertního sdělení Volnost a 

jednoduchost je „prodlouženo“ nebe), text je přitom stále stejný.  

2.2.3 Porovnání roků 1993 a 2008 
 Poté, co byly zanalyzovány reklamy v jednotlivých rocích, bude pozornost soustředěna na 

vymezení hlavních rozdílů, ke kterým v průběhu 15-ti let došlo. Důraz bude kladen nejen na 

podíl textové části vůči ploše inzerátu, ale také na proměnu dalších prvků reklamního sdělení, 

jako je použití barev, kompozice textu a obrazu či délku textu.  

2.2.3.1 Změny v podílu textové části  

Porovnáním dat vyplynulo, že v prvním pololetí roku 1993 se pohybovaly inzeráty v průměru 

okolo 21 cm2 plochy textu ku 100 cm2 plochy inzerátu. Za období první poloviny roku 2008 byl 

tento poměr nižší, 13 cm2 textu na 100 cm2 plochy. Z toho vyplývá, že podíl textové a obrazové 

části v tištěných inzerátech se v posledních 15 letech snížil v průměru o 8 % (viz tabulka č.7).  

 Pokles množství textu souvisí s tím, že inzertní sdělení se snaží čtenáře zaujmout, čehož je 

snadněji dosaženo obrazem nežli textem. Ve stále větší míře se v současné době objevuje  tzv. 

infotainment, což je zpravodajství, které se zaměřuje na výběr takových témat, které u recipienta 

vyvolají emoce a pobaví ho. V českých denících je patrná bulvarizace (Pácl 2005, str. 150). 

Inzertní sdělení, které se vždy sbaží co nejvíce přizpůsobit obsahu titulů, jsou tedy tímto 

procesem zasažena také. Navíc v roce 2008 jsou čtenáři ochotni číst méně, než tomu bylo 

v počátcích reklamy, kdy nebylo takové množství reklamních sdělení.  

U jednotlivých zadavatelů reklamy se podíl textové části v průběhu 15 let vyvíjel odlišně, u 

firmy Škoda se snížil podíl textu v průměru o 9 %, u Eurotelu o desetinu, u České spořitelny 

ubyla pětina textu. Nejnižší snížení textu nastalo u České spořitelny, je to patrně z toho důvodu, 

že segment bankovnictví/pojišťovnictví potřebuje ve svých sděleních stále vysvětlovat, například 

funkci různých produktů a služeb. 
 

Tabulka č.7: Porovnání podílu textové části v inzerátech jednotlivých firem v 1.pol. 1993 a 2008 

Podíl textové části v inzerátech (%) 
Zadavatel  rok 1993 rok 2008 rozdíl (%) 
Škoda 19,55 11,03 -8,52 
Eurotel  28,34 18,63 -9,71 
Česká spořitelna 18,18 13,28 -4,90 
Celkový průměr  21,29 13,37 -7,92 
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 Podíl textové části byl v roce 1993 největší u společnosti Eurotel (Telefónica O2 CZ), v tuto 

dobu na celostránkové inzertní sdělení vycházela třetina textu. Pro porovnání uveďme, že u 

Škody v roce 1993 vycházel celostránková reklama na desetinu textu a u Eurotelu na 18 %. 

Firma Škoda na rozdíl od druhých dvou společností používala i jiný formát než celostranu – 

inzerát na čtvrtinu strany, kde byl podíl textu 24 %, proto celkový průměr firmy Škoda (viz 

Tabulka č.7) vycházel za celý půlrok 1993 o něco vyšší, kolem 20 % textu.  

 V roce 2008 se používalo mnoho formátů, celostránkový inzerát se ale neobjevil ani u jedné 

ze sledovaných společností. Pro porovnání formátu lze uvést pouze ty zadavatele reklamy, kteří 

daný formát využívali. Formátu půlstrany využila firma Škoda (21 % textu) a Česká spořitelna 

(22 % textu). Zde v hodnotách nebyly patrné větší výkyvy, v průměru v roce 2008 vychází u 

inzerátu na polovinu strany 21,5 % textu. U třetinového inzerátu vychází průměrná reklama na 

desetinu textu. U tohoto formátu se naměřené hodnoty poměrně liší, nejen mezi firmami, ale i 

v rámci jedné značky. Např. u společnosti Škoda vychází text na 6 % plochy, u České spořitelny 

je to dvojnásobek, 12 %). U reklamy na čtvrtinu stránky vychází textová část na 13 % reklamní 

plochy. Pro přehlednost jsou údaje za jednotlivé formáty reklamy uvedeny do  tabulky č. 8. Je 

patrné, že podíl textové části v souhrnu klesl, porovnání formátů je možné pouze u reklamy na 

čtvrt strany  (zde je pokles téměř o polovinu), ostatní formáty se v jednotlivých letech u daných 

firem nevyskytly.  
 

Tabulka č.8: Srovnání podílu textové části u jednotlivých inzertních formátů v 1.pol.1993 a 2008  

  rok 1993 rok 2008 

Formáty inzerátu 
Podíl textu 

(%) 
Podíl textu 

(%) 
Celostrana 20 - 
Půlstrana - 21 
Junior page - 10 
Třetina strany - 10 
Čtvrtina strany 24 13 
Titulka nahoře - 17 
 

2.2.3.2 Další změny v obsahové části inzerátů 

 V průběhu času se inzertní sdělení jednotlivých společností měnily. Reklama je sémioticky 

komplexní proces, na kterém se prostřednictvím odlišných kanálů podílejí různé komunikační 

systémy. Cílem této části je shrnout, jak se pracovalo s jednotlivými prvky reklamního sdělení 

v roce 1993 a 2008.  
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2.2.3.2.1 Obraz 

 Obrázek se vyskytuje téměř v každém inzertním sdělením z roku 1993 i 2008. V obou 

obdobích využívaly společnosti obrázky, které ukazovaly jejich produkty. Škoda používá vždy 

auto, u Eurotelu se v roce 1993 objevoval vždy telefon - v roce 2008 už využíval i jiných 

vizuálních prvků, zapojil postavy či krajinu. V inzertních sděleních České spořitelny převažují 

v obou obdobích postavy lidí (kromě inzerátu umístěných na titulní straně). Lze shrnout, že tato 

tendence zapojit do sdělení osoby je obecně patrná u segmentu bank a pojišťoven. Podobný trend 

můžeme spatřit také u reklam na služby telekomunikačních operátorů.  

 Můžeme sledovat i vzájemnou kompozici textu a obrazu. Objevilo se více typů 

kompozičního upořádání. V reklamách z roku 1993 byly text a obraz vždy umístěn odděleně. 

Obraz zaujímal určitou část celkové plochy reklamy (přibližně jednu třetinu), netvořil pozadí 

textu. V roce 2008 můžeme vidět, že většinou text obraz překrývá, fotografie zde tvoří pozadí 

textu. Text  nepřekrývá žádný vyobrazený předmět ani osobu. Například u inzertního sdělení 

firmy Škoda, kde bývá přes celou plochu vyobrazen vůz, je text vepsán v místě oblohy. 

 Součástí celkového kompozičního uspořádání reklamního sdělení je také umístění loga firmy. 

To se u jednotlivých společností liší, každá z firem má však v dané době ve svých inzerátech 

umístění loga jednotné. V roce 1993 bylo u zkoumaných zadavatelů reklamy logo umístěno dole 

na stránce. Firmy Eurotel a Škoda měly logo umístěné dole uprostřed stránky, Česká spořitelna 

dole v pravém rohu. V roce 2008 má společnost Škoda logo v pravém horním rohu, Česká 

spořitelna a Eurotel (Telefónica O2 CZ) logo v pravém dolním rohu.   

 V roce 2008 také firmy využívaly více grafických prvků. Například společnost Telefónica O2 

CZ používá v roce 2008 často šipky či zvýrazňuje text orámováním, což je patrné v příloze č. 6. 

Tyto prvky přitahují pozornost příjemce ke stěžejním místům komunikace. 
 

2.2.3.2.2 Typ písma 

 V roce 1993 inzertní sdělení byla z pohledu formy písma jednotná. Text byl psán vodorovně, 

do řádků, nevyskytovalo se písmo psané, bylo jen tištěné. V roce 2008 se objevuje více forem 

písma, text je psán v různých směrech, čímž může lépe zaujmout pozornost příjemce. Dále se 

setkáme také s hraní s písmeny, společnost Telefónica O2 CZ například tvořila text sněhovými 

vločkami. Česká spořitelna ve svých reklamách v roce 2008 používá i psaného písma (reklama 

„Sestavte si účet podle sebe“, viz příloha č. 5), což působí mezi ostatními inzeráty originálně. 

V současné době, kdy jsou inzeráty v barevném provedení, je patrné využití kontrastu písma 

s pozadím, například u firmy Telefónica O2 CZ je vždy písmo bílé a pozadí modré, tyto barevné 
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kontrasty bývají umocněny ještě rámečky a podtrháváním. Ve všech inzertních sděleních se 

objevují pravidelně odkazy na telefonní čísla a na v roce 2008 také odkazy na webové stránky 

společností. 

2.2.3.2.3 Slova 

V souvislosti s celým textem můžeme zkoumat i grafické provedení slov. Cílem správné 

grafiky u reklamy je sdělit příjemci obsah poselství jednoznačně, rychle a atraktivně. Velikost 

písma, řádkování a řez písma ovlivní kognitivní procesy jako je čitelnost, rychlost vnímání. 

Evokují se tak i procesy emocionální, zejména asociace a představy. Hlavní cílem je, aby byla 

zachována čitelnosti a srozumitelnosti textu. Zaměřím-li se na délku řádek, seskupování řádků a 

zdůraznění některých slov, v roce 2008 byly řádky mnohem kratší než v roce 1993 a nebyly tak 

blízko sebe. V roce 2008 můžeme vidět zvýraznění slov pomocí jejich zvětšení oproti ostatním, 

například u reklamy Škody „ELEGANCE spojená S ÚČELNOSTÍ“ či u inzerátu Eurotelu 

STÁLE SPOLU (viz příloha č. 4). 

 Reklamní sdělení měla v roce 1993 delší texty, vyskytovalo se více souvětí. Obsáhlejší text, 

který byl členěn do sloupců a odstavců, byl patrný například u inzerátů České spořitelny, kde na 

každé z reklam byly v dolní části tři sloupce textu (viz příloha č. 5). V roce 2008 je kladen větší 

důraz na kratší věty. Věty jsou jednoduché, většinou popisují ve stručnosti vlastnosti výrobku či 

služby. Nejdelší texty používala v roce 1993 Česká spořitelna. Je to dáno tím, že bylo třeba 

finanční podmínky lidem více vysvětlovat, než je tomu v současné době. V roce 2008 se již 

společnost snaží lidem spíše připomenout, zviditelnit se oproti konkurenci, už není potřeba lidem 

vysvětlovat, jak banka funguje. Obecně jsou texty v roce 2008 tvořeny více hesly nebo krátkými 

větami. U firmy Telefónica O2 CZ se například hodně objevují zkratky nebo krátká slovní 

spojení, která mají upoutat recipientovu pozornost. V roce 2008 se velmi často objevují věty ve 

formě výzvy - například inzerát Škoda „Jděte za štěstím“ či Telefónica O2 CZ „Volejte zdarma 

den co den“ či „Pořiďte si internet“.  

2.2.3.2.4 Jazyk 

 Společnosti se snaží využít prvků reklamního sdělení tak, aby bylo vnímání inzertního 

sdělení v souladu s jejich záměrem. Jazyk reklamy je jednou z funkčních stylistických forem. 

Veškeré inzeráty ve sledovaném období byly psány spisovnou češtinou. V roce 1993 se vyskytla 

výjimka u reklamy společnosti Eurotel, kde byl titulek inzerátu uváděn v anglickém jazyce: 

„Businessman´s best friend“ u mobilního telefonu, zbytek inzertního sdělení byl ale opět 

v českém jazyce. 
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2.2.3.2.5 Barva 

 Zatímco v roce 1993 byla všechna inzertní sdělení černobílé, v roce 2008 je samozřejmostí 

barevné provedení. Barev, které firmy využívají, je mnoho, můžeme si všimnout, že u 

jednotlivých společností je určitá barva používána pravidelně. Na příklad u telekomunikačního 

operátora firmy Eurotel (Telefónica O2 CZ) se u všech reklam vyskytuje modrá barva, která je 

barvou firemní. Modrá barva u firmy Telefónica O2 CZ navozuje pocit většího prostoru, bezpečí 

a ani na větší ploše nevypadá špatně. Česká spořitelna se také snaží barvou reklamy působit 

podvědomě na vnímání recipienta, používá „umírněné“ barvy, čímž chce docílit působení 

věrohodnosti. U firmy Škody je naopak patrná rozmanitost barev. Škoda své vozy předvádí 

v různých barvách, nejvíce vozů uvedla v červené barvě. Asi proto, že lépe přitahuje pozornost 

Firma Škoda nepoužívá jednotnou barvu u svých sděleních, tím, že využívá více typů barev 

působí firma hravě, „není strnulá, dokáže vyrábět stále nové věci“ a „dokáže se přizpůsobit“ 

svému zákazníkovi. Automobilka na rozdíl od firmy Telefónica O2 CZ využívá stále stejnou 

kompozici inzerátu - některé reklamy vypadají velmi podobně, co se týče umístění textu, 

obrázku a délky slov.  U.  . Také kompozice sdělení je velice důležitá, všechny prvky, texty, 

grafiky a obrazy by měly být ve sdělení upořádány v proporcích tak, aby vznikl harmonický 

průměr. Viděli jsme, že dané firmy většinou používaly u svých inzertních sděleních podobné 

kompozice, jejich reklamy byly se většinou vizuálně podobaly. 
 

 2.2.3.3 Větší množství inzerátů 

 V roce 2008 bylo oproti roku 1993 téměř dvojnásobné množství rozdílných inzertních 

sděleních u sledovaných firem. Celkové množství reklamních sděleních se zvýšilo o pětinu. Zde 

je vhodné připomenout, že do roku 2008 nebyly započítány reklamy ve čtvrteční příloze MF 

Dnes, kde společnosti Škoda, Telefónica O2 CZ i Česká spořitelna pravidelně inzerovaly. Proto 

je reálný růst inzerátu ještě větší.  

 Tisková média byla dlouhou dobu nejpoužívanější médiem. V roce 1994 zahájila celoplošné 

vysílání soukromá televize Premiéra TV (nynější Prima) a televize Nova. Společnosti tak své 

reklamní rozpočty rozdělili mezi další médium. Pro porovnání investic do tiskových médií za 

první půlrok roku 1993 a první pololetí roku 2008 nebyla nalezena potřebná data (výdaje byly 

monitorovány agenturou TNS Media Intelligence až od roku 2000). Přehled vývoje investic do 

jednotlivých médií v prvním pololetí 2008 je proto srovnán s prvním pololetím roku 2000 (viz 

dále tabulka č. 9).  

 



 34 

Tabulka č.9 Investice do jednotlivých médií za 1. pol. roku 2000 a 1. pol. 2008 

Médium Investice I-VI. 2000 Investice I.-VI. 2008 
Televize 6 695 306 569 13 270 594 895 
Rádio 636 505 265 1 597 578 868 
Tisk 5 499 906 542 9 961 846 359 
Outdoor 558 931 930 1 913 853 549 
Kino 0 63 781 722 
Instore 0 125 557 291 
Celkem 13 390 650 306 26 933 212 684 
Zdroj: TNS Media Intelligence 

  

 Z dat agentury TNS Media Intelligence můžeme vyčíst růst investic do reklamy, celkové 

investice do médií za první pololetí roku 2008 činí téměř 27 miliard korun. Od roku 2000 do 

roku 2008 vzrostly investice do tiskových médií o 80 %. Když se zaměřím na rozdělení investic 

do médií, potom tvoří reklamní výdaje do tiskových médií 41 % celkového obejmu investic za 

první pololetí roku 2000, za období první poloviny roku 2008 je to o něco méně, 37 % z celkové 

proinzerované částky. Z údajů TNS Media Inteligence můžeme pozorovat, jak se vyvíjejí v čase 

i ostatní média. Například televize zaznamenala příjmy z reklamy za první půlrok roku 2000 ve 

výši 6,7 miliard korun, v prvním půlroce 2008 už to byl dvojnásobek (98% nárůst investic), růst 

byl tedy u televize vyšší než u tisku. Televize je nejvýznamnějším konkurentem tisku. Zatímco 

do roku 1994 převažovaly jako médium tisky, poté poptávka firem po televizi sílila. V roce 2000 

už byly investice do TV reklamy vyšší než u tisků, za první pololetí roku 2000 měla TV vyšší 

příjmy o 1,2 miliardy korun. Za první půlrok 2008 už TV převýšila příjmy tiskovým médií o 3,3 

miliardy Kč.  

2.3 Faktory ovlivňující vývoj inzerátů  

2.3.1 Úbytek textové části  
 Jak již bylo zmíněno, aby příjemce reklamního sdělení zprávu přijal ve správném významu, 

v jakém byla zadavatelem reklamy zamýšlena, měla by být jasná. Právě kvůli srozumitelnosti 

může docházet k tomu, že v reklamních sděleních ubývá textu. Reklama je přitažlivější a pro 

vnímání recipienta je jednodušší. Z výzkumů dráhy zraku člověka oční kamerou jsou známé 

průměrné časy, které čtenář stráví na inzerci. U celostránkové reklamy se tato doba pohybuje 

okolo 1,5 sekundy, u půlstránkového sdělení pak činí přibližně sekundu a u menší inzerce se 

doba dostává pod 1 sekundu, mezi 0,7 až 0,8 sekundy (Herink, 2003, str. 15). Pokud bude méně 

textu, je pravděpodobnější, že čtenář sdělení pochopí i za krátký čas. Když bude sdělení naopak 

obsahovat hodně textu, spíše ho to od čtení inzerátu odradí.   
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2.3.2 Proměny prvků sdělení  

 Při porovnání inzerátů z roku 1993 a 2008 jsme mohli vidět, že obrazová část netvoří již 

pouze část textu, jak tomu bylo v roce 1993, ale zabírá celou plochu inzerátu, tvoří pozadí textu. 

Je to patrně proto, že obrazy jsou vnímány na první pohled, jsou rychleji zpracovány a 

osvojovány a jsou také lépe zapamatovatelné než slova. Jak již bylo zmíněno, obrazová část 

přitahuje pozornost čtenáře více než text a mohou vzbudit sympatie, přenášejí emoce. Sdělení se 

vyvíjejí směrem k obrazovkové komunikaci. Obrázkem se dají předat některá sdělení snadněji a 

rychleji než textem, jsou názornější a lépe pochopitelné, také jsou lépe zapamatovatelné než text 

a v paměti zůstávají déle. Jako hlavní faktor, kvůli kterému dochází k úbytku textu a většímu 

množství obrazové části tedy je skutečnost, že čtenáři „usnadníme“ vnímání reklamního sdělení, 

spíše přilákáme jeho pozornost a že se mu reklama „dostane do hlavy“ snáze a na delší dobu. 

Obrázky ale neumí příliš dobře zobrazit abstraktní věci, proto můžeme vidět, že u reklam České 

spořitelny, kde je například potřeba podat vysvětlení o bankovním produktu, jsou fotografie lidí 

doplněny poměrně rozsáhlou textovou částí (za první pololetí 2008 byla textová část 

nejrozsáhlejší u tohoto zadavatele reklamy ze tří zkoumaných firem).  

 Reklamní sdělení je kratší, v roce 2008 je patrná menší délka slov a vět. V této době je 

reklama tvořena krátkými větami, nejsou tak často používaná souvětí, jako tomu bylo v roce 

1993. Také se v roce 2008 hojně využívají hesla a výzvy, také jsou obvykle některá slova oproti 

jiným zvýrazňována. Je to dáno tím, že počet reklam neustále roste je stále těžší vzbudit 

pozornost recipienta. Je větší šance, že v paměti příjemci utkví krátké heslo, které letmo 

zahlédne, než dlouhé souvětí. Tím, že používaná hesla se tolik nemění, si recipient snadno 

s tímto slovem produkt spojí  (například u firmy Telefónica O2 CZ se často objevuje slovo 

SLEVA, které je větší nebo barevně či tvarově odlišené od ostatních slov reklamního sdělení).  

2.3.3 Zvyšující se množství reklam  

 V současné době je tomu 20 let po pádu komunismu, v České republice je nastolen 

kapitalismus, který je příznivým prostředí pro podnikání. Konkurence mezi jednotlivými 

firmami se zvyšuje, nabídka produktů se rozšiřuje. Také dostupnost výrobků je snazší nežli tomu 

bylo v minulosti. Pro zákazníka je stále těžší vybrat si z velké škály výrobků a služeb. Právě 

reklama mu může pomoci v rozhodování, který produkt či službu zvolí. Firmy proto investují do 

reklamy stále více peněz, jak jsme viděli v tabulce č. 9.  

 Na trhu mobilních operátorů byl v roce 1993 Eurotel jediným poskytovatelem 

telekomunikačních služeb. V roce 2008 už je „dvojkou“ na trhu, od roku 2005 je jedničkou 

společnost T-mobile, jeho dalšími konkurenty jsou také firma Vodafone a Ufon. Společnost 
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Škoda v současné době prodává ze svých výrobků zejména menší vozy typu Fábie, v tomto 

segmentu malých vozů je velká konkurence převážně evropských, ale i asijských značek. Také 

poskytovatelů bankovních a finančních služeb stále přibývá. Není proto žádným překvapením, že 

segmenty automobilek, mobilních operátorů a bankovních institucí patří mezi nejvýznamnější 

zadavatele reklamy z hlediska objemů finančních částek, které jsou ochotni do reklamy 

investovat.  
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Závěr 
 Cílem této práce bylo sledovat vývoj podílu textové části v inzertních sděleních tištěných 

médií. Práce byla rozdělena na dvě hlavní části, na teoretickou a praktickou část.  

 Jak bylo konstatováno v první části, mezi výhody tiskové reklamy byla mj. zařazena 

skutečnost, že tato reklama je vhodná pro věcná a informativní sdělení a pro dlouhodobé 

působení, má široký zásah. Naopak nevýhodu je například to, že nedokáže ukázat produkty 

v pohybu, ale pouze staticky. Tisky také nevládnou zvukem, čímž je působení na emoce slabší 

než u televize či rozhlasu.  

 Vlastní analýza sledovala vývoj poměru textové části v reklamních sděleních mezi lety 1993 

a 2008. Pro zkoumání inzertních sděleních byli vybráni tři zadavatelé reklamy z různých tržních 

segmentů. Ze segmentu automobilek se jedná o společnost Škoda, z oboru telekomunikačních 

operátorů je to firma Eurotel (po přeměnách společnosti v roce 2006 přejmenována na 

Telefónica Czech O2) a z oboru bankovnictví/pojišťovnictví byla zvolena Česká spořitelna. Za 

médium byl vybrán deník MF Dnes.  

 Ukázalo se, že textová část inzertního sdělení se v roce 1993 v průměru pohybovala okolo 21 

% plochy inzerátu. U  jednotlivých firem se výsledné poměry textu lišily, u dané společnosti se 

pak různil poměr textu i podle typu formátu. Jak poté ukázal následný výzkum, za období roku 

2008 obsahovala průměrná reklama 13 % textu. U poměru textové části k ploše inzerátu 

porovnáním údajů z první poloviny roku 1993 a prvního pololetí roku 2008 vyplynulo, že 

celkově se podíl textové části v inzertních sděleních snížil o 8 %. U daných firem se podíly textu 

k ploše lišily, bylo uvedeno porovnání podílu textové části obou roků u jednotlivých společností.  

Pokles množství textu souvisí s tím, že inzeráty se snaží čtenáře zaujmout, čehož je snadněji 

dosaženo obrazem nežli textem. Ve stále větší míře se projevuje  tzv. infotainment, což je 

zpravodajství zaměřené na výběr takových témat, které u recipienta vyvolají emoce a pobaví ho. 

V českých denících je patrná bulvarizace (Pácl 2005, str. 150). Inzertní sdělení, které se 

přizpůsobují obsahu titulů, jsou tímto procesem zasažena také. V roce 2008 jsou čtenáři také 

méně ochotni číst, než tomu bylo v počátcích reklamy, kdy nebylo takové množství reklamních 

sdělení.  

 Celkově je možné říci, že reklamní komunikace je v roce 2008 více názorná, počet vizuálních 

prvků narůstá. Funkcí obrazu v reklamě je aktivovat pozornost a přenést emoce, díky obrazu je 

reklamní sdělení pro příjemce snáze pochopitelné. Zadavatelé reklamy volili v obou rocích 

většinou vizuál korespondující s jejich nabízeným produktem/službou, např. Eurotel využíval 

telefonů, Škoda svých vozů. V roce 2008 ale firmy využívaly více grafických prvků (například 
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společnost Telefónica O2 CZ používá v roce 2008 často šipky či zvýrazňuje text orámováním). 

Tyto prvky lépe přitahují pozornost příjemce ke stěžejním místům komunikace. U daných 

zadavatelů reklamy jsme tedy zaznamenali nárůst obrazové části, v roce 1993 tvořil obraz 

přibližně třetinu plochy sdělení a nepřekrýval text ani osoby, v roce 2008 je obraz pozadím textu 

(barevné fotografie jsou přes celou plochu inzertního sdělení). Ve většině případů se využívá 

obraz krajiny, kdy je text vepsán do míst, kde jej lze snadno přečíst (například Telefónica O2 CZ 

text vpisuje do nebe). 

 Proměny nastaly také v délce slov a vět, které firmy používají v reklamních sděleních. 

Například u České spořitelny jsme mohli v roce 1993 vidět, že její sdělení obsahovaly tři 

odstavce textu v dolní části reklamy. V roce 2008 již sdělení této firmy netvoří text plný souvětí, 

ale pouze krátká slova, odrážky a hesla. Tento trend je patrný u všech zkoumaných firem. 

Zaměřila jsem se také na délku řádek a jejich seskupování, v roce 2008 byly řádky mnohem 

kratší než v roce 1993 a nebyly tak blízko sebe. V roce 2008 můžeme vidět zvýraznění slov 

pomocí jejich zvětšení oproti ostatním. 

 Dále jsem zjistila, že významně narůstá počet reklam, tento trend se netýká pouze tiskových 

médií. Podle údajů agentury TNS Media Intelligence z první poloviny roku 2000 a prvního 

pololetí roku 2008 vzrostly investice do tiskových médií o 80 %.  

 Shrnu-li nejvýznamnější poznatky z této práce, podařilo se ověřit, že trend snižování textové 

části ve sdělovacích prostředcích je patrný i v České republice. Za posledních 15 let klesla 

textová část v inzertním sdělení v průměru o 8 %. Docházelo i k dalším proměnám reklamního 

sdělení, reklamy jsou v současné době zaměřeny spíše na vizuální stránku, jsou barevné, 

obsahují větší množství značek a hesel a délka slov a vět se oproti minulým letům zkracovala.  
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Resumé 
 

The research “Comparison of the ratio of text in advertisement in paid dailies in 1993 and in 

2008” had the objective to prove how the ratio of text and graphics in advertising had changed. 

The data for this analysis has been taken from the dialy MF Dnes from the first half of the year 

1993 and from the first half of the year 2008. I focused on development in advertising of three 

different companies. These companies are from different segments of business: car factory 

Škoda, the bank Česká spořitelna and the mobile phone operator Eurotel (renamed to the 

Tlefónica O2 CZ in 2006). It has been figured out that all of these companies were using 21 

percent in average of the entire area of advertising for a textual part in 1993. However, this part 

was just 13 percent in average in 2008. The graphics part has increased at the expense of textual 

part. That is because the usage of graphics is much easier for the recipient of this information to 

recognize and remember the point of this advertisings. It is a result of the fact called 

Infotainment, which means that media dont´t want only to inform recipient, but also entertain 

him. We can see his tendence in advertising but in editorial section too. It delares the fact that the 

effective advertising suits to the editorial of the journal. 
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Příloha č. 6: Inzertní sdělení Eurotelu (Telefónica O2 CZ) z roku 2008 
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Příloha č. 7: Seznam reklam za první pololetí 1993 
 
 

Datum Str. Zadavatel 
Plocha 
(cm2) 

Text 
(cm2) 

Podíl 
(%) Popis inzerátu 

Leden 1993 
6.1. 11 Škoda 956,25 108,55 11,35 200 x díky 

21.1. 5 Česká spořitelna 956,25 139,43 14,58 Kojenec 
30.1. 5 Česká spořitelna 956,25 139,43 14,58 Kojenec 

Únor 1993 
1.2. 13 Škoda 956,25 91,70 9,59 Značky Nuevo 
4.2. 14 Škoda 956,25 91,70 9,59 Značky Nuevo 
6.2. 5 Česká spořitelna 956,25 139,43 14,58 Kojenec 
8.2. 10 Škoda 956,25 91,70 9,59 Značky Nuevo 

13.2. 5 Česká spořitelna 956,25 139,43 14,58 Kojenec 
20.2. 5 Česká spořitelna 956,25 139,43 14,58 Kojenec 
27.2. 5 Česká spořitelna 956,25 213,80 22,36 Pán s kolébkou 

Březen 1993 
1.3. 5 Česká spořitelna 956,25 213,80 22,36 Pán s kolébkou 
6.3. 5 Česká spořitelna 956,25 213,80 22,36 Pán s kolébkou 

12.3. 5 Eurotel 1239,00 361,90 29,21 Chytřejší než  
13.3. 5 Česká spořitelna 956,25 213,80 22,36 Pán s kolébkou 
17.3. 11 Eurotel 1239,00 308,05 24,86 Cesta k úspěchu 
19.3. 5 Eurotel 1239,00 376,60 30,40 Businessmanś best 
20.3. 5 Česká spořitelna 956,25 156,20 16,33 Pes u boudy 
22.3. 5 Eurotel 1239,00 351,84 28,40 Akcelerátor podnikání 
24.3. 11 Eurotel 1239,00 357,32 28,84 Konkurence 
27.3. 5 Česká spořitelna 956,25 213,80 22,36 Pán s kolébkou 
29.3. 5 Česká spořitelna 956,25 139,43 14,58 Kojenec 
30.3. 5 Eurotel 1239,00 308,05 24,86 Cesta k úspěchu 

Duben 1993 
5.4. 9 Škoda 243,75 25,87 10,61 Lišák s % 
5.4. 11 Eurotel 1239,00 361,90 29,21 Chytřejší než  
7.4. 5 Eurotel 1239,00 308,05 24,86 Cesta k úspěchu 
8.4. 7 Škoda 243,75 24,30 9,97 Šachy s % 

10.4. 5 Česká spořitelna 956,25 156,20 16,33 Pes u boudy 
13.4. 11 Škoda 243,75 25,87 10,61 Lišák s % 
16.4. 5 Eurotel 1239,00 361,90 29,21 Chytřejší než  
17.4. 5 Česká spořitelna 956,25 116,97 12,23 Jedno z míst, kde… 
19.4. 11 Eurotel 1239,00 357,32 28,84 Konkurence 
24.4. 5 Česká spořitelna 956,25 116,97 12,23 Jedno z míst, kde… 
26.4. 5 Česká spořitelna 956,25 116,97 12,23 Jedno z míst, kde… 

Květen 1993 
3.5. 5 Česká spořitelna 956,25 117,18 12,25 Nechcete raději 

10.5. 5 Česká spořitelna 956,25 163,10 17,06 Peníze v lahvích 
15.5. 5 Česká spořitelna 956,25 117,18 12,25 Nechcete raději 
19.5. 5 Česká spořitelna 956,25 163,10 17,06 Peníze v lahvích 
22.5. 5 Česká spořitelna 956,25 117,18 12,25 Nechcete raději 
25.5. 5 Česká spořitelna 956,25 163,10 17,06 Peníze v lahvích 
29.5. 5 Česká spořitelna 956,25 117,18 12,25 Nechcete raději 

Červen 1993 
5.6. 5 Česká spořitelna 956,25 196,97 20,60 Pamatujete jaké to 
9.6. 7 Škoda 243,75 92,75 38,05 Jak vydělat se Škodou 
9.6. 9 Škoda 243,75 91,93 37,71 Škoda vám nabízí… 
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12.6. 5 Česká spořitelna 956,25 196,97 20,60 Pamatujete jaké to 
14.6. 9 Škoda 243,75 92,75 38,05 Jak vydělat se Škodou 
14.6. 11 Škoda 243,75 91,93 37,71 Škoda vám nabízí… 
19.6. 5 Česká spořitelna 956,25 287,50 30,07 Vy vlastníte akcie, … 
21.6. 9 Škoda 243,75 92,75 38,05 Jak vydělat se Škodou 
21.6. 11 Škoda 243,75 91,93 37,71 Škoda vám nabízí… 
24.6. 5 Česká spořitelna 956,25 287,50 30,07 Vy vlastníte akcie, … 
25.6. 10 Česká spořitelna 956,25 287,50 30,07 Vy vlastníte akcie, … 
26.6. 5 Česká spořitelna 956,25 196,97 20,60 Pamatujete jaké to 
28.6. 9 Škoda 243,75 92,75 38,05 Jak vydělat se Škodou 
28.6. 11 Škoda 243,75 91,93 37,71 Škoda vám nabízí… 
29.6. 5 Česká spořitelna 956,25 287,50 30,07 Vy vlastníte akcie, … 
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Příloha č. 8: Seznam reklam za první pololetí 2008 
 

Datum Str. Zadavatel 
Plocha 
(cm2) 

Text 
(cm2) 

Podíl 
(%) Popis inzerátu 

Leden 2008 
2.1. A15 Škoda 585,00 55,21 9,44 Teď stačí pracovat 
7.1. A 9 Škoda 585,00 55,21 9,44 Teď stačí pracovat 
7.1. B 1 Eurotel 352,50 100,70 28,57 Stále spolu… 
8.1. A 7 Eurotel 304,50 18,60 6,11 Zažijte strhující rychlost… 

14.1. A 9 Škoda 585,00 53,60 9,16 Co když - stěhování 
16.1. A 9 Škoda 585,00 53,67 9,17 Co když - kamarád pes 
18.1. A 9 Eurotel 304,50 18,60 6,11 Zažijte strhující rychlost… 
23.1. A 5 Škoda 585,00 54,36 9,29 Co když nejsme sami 
28.1. B 3 Česká spořitelna 612,75 139,12 22,70 Sestavte si účet podle sebe 

Únor 2008 
4.2. B 9 Eurotel 527,25 44,26 8,39 Balíček O2 trio (O2 TV)  
5.2. A 9 Škoda 585,00 54,36 9,29 Co když nejsme sami 
5.2. B 5 Eurotel 527,25 22,12 4,20 Připojení k internetu (puzzle) 
6.2. A 5 Škoda 585,00 53,67 9,17 Co když - kamarád pes 
6.2. B 3 Eurotel 527,25 22,12 4,20 Připojení k internetu (puzzle) 

11.2. A 9 Škoda 527,25 44,26 8,39 Balíček O2 trio (O2 TV)  
11.2. B 3 Česká spořitelna 612,75 139,12 22,70 Sestavte si účet podle sebe 
12.2. B 5 Eurotel 527,25 22,12 4,20 Připojení k internetu (puzzle) 
15.2. A7 Škoda 612,75 127,90 20,87 Škoda Fabia červeno zelená 
16.2. A 2 Škoda 612,75 124,70 20,35 Škoda Fabia modrá 
18.2. A11 Eurotel 527,25 41,45 7,86 Volejte zdarma den co den 
20.2. A 7 Škoda 612,75 127,90 20,87 Škoda Fabia červeno zelená 
23.2. A 7 Škoda 612,75 124,70 20,35 Škoda Fabia modrá 
26.2. A 7 Česká spořitelna 612,75 139,12 22,70 Sestavte si účet podle sebe 
26.2. B 5 Eurotel 527,25 22,12 4,20 Připojení k internetu (puzzle) 

Březen 2008 
5.3. A9  Eurotel 527,25 113,60 21,55 Pořiďte si internet ADSL na … 

10.3. A1 Česká spořitelna 21,83 4,69 21,48 Hřiště výhodných půjček 
11.3. C 5 Eurotel 612,75 138,44 22,59 Volejte zdarma den co den 
15.3. A 5 Škoda 612,75 127,90 20,87 Škoda Fabia červeno zelená 
17.3. A9  Eurotel 527,25 113,60 21,55 Pořiďte si internet ADSL na … 
19.3. A7 Škoda 612,75 127,90 20,87 Škoda Fabia červeno zelená 
21.3. A 9 Škoda 612,75 43,25 7,06 Různé ceny u tulipánů 
25.3. C 3 Škoda 612,75 127,90 20,87 Škoda Fabia červeno zelená 
25.3. B 7 Eurotel 527,25 65,16 12,36 Volejte PO, ÚT 
26.3. A1 Česká spořitelna 21,83 4,69 21,48 Hřiště výhodných půjček 
26.3. A 9 Škoda 612,75 43,25 7,06 Různé ceny u tulipánů 

Duben 2008 
9.4. A 1 Česká spořitelna 21,83 4,69 21,48 Hřiště výhodných půjček 

11.4. A 9 Škoda 585,00 61,11 10,45 Jděte za štěstím (kolo) 
14.4. A 9 Škoda 585,00 61,13 10,45 Jděte za štěstím (stroj) 
16.4. A 1 Česká spořitelna 21,83 4,69 21,48 Hřiště výhodných půjček 
16.4. A 7 Škoda 585,00 61,13 10,45 Jděte za štěstím (stroj) 
25.4. C5 Česká spořitelna 307,00 59,13 19,26 Postavte úspěch na profesionál. 
28.4. B1 Česká spořitelna 612,75 134,25 21,48 Nespoléhejte na náhodu 

Květen 2008 
6.5. B 5 Eurotel 247,00 88,72 35,92 Pořiďte si internet ADSL na … 
9.5. A 7 Škoda 585,00 61,13 10,45 Jděte za štěstím (stroj) 
9.5. C 2 Česká spořitelna 307,00 59,13 19,26 Postavte úspěch na profesionál. 
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13.5. E10 Česká spořitelna 822,00 111,53 13,57 Postavte úspěch na profesionál. 
13.5. A 9 Škoda 585,00 61,13 10,45 Jděte za štěstím (stroj) 
15.5. B 5 Eurotel 527,25 62,25 11,81 Volnost a jednoduchost 
17.5. A 7 Škoda 585,00 61,13 10,45 Jděte za štěstím (stroj) 
19.5. C 3 Eurotel 407,00 62,25 15,29 Volnost a jednoduchost 
20.5. C 5 Česká spořitelna 822,00 95,91 11,67 Postavte úspěch na profesionál. 
23.5. C 5 Česká spořitelna 307,00 59,13 19,26 Postavte úspěch na profesionál. 
26.5. A11 Škoda 585,00 44,47 7,60 Neblázněte, zchlaďte se 
27.5. E 3 Česká spořitelna 822,00 111,53 13,57 Postavte úspěch na profesionál. 
28.5. A 5 Škoda 585,00 44,47 7,60 Neblázněte, zchlaďte se 
29.5. A 7 Škoda 585,00 44,47 7,60 Neblázněte, zchlaďte se 

Červen 2008 
3.6. A 7 Eurotel 527,25 50,23 9,53 Až budete chtít nemožné 
9.6. B 7 Eurotel 407,00 32,44 7,97 Rychlý internet - Matonoha 

10.6. A 5 Eurotel 527,25 50,23 9,53 Až budete chtít nemožné 
10.6. A 9 Škoda 585,00 66,74 11,41 Škoda Fabia edition (balónky) 
10.6. E 3 Česká spořitelna 822,00 111,53 13,57 Postavte úspěch na profesionál. 
11.6. A 7 Eurotel 407,00 32,44 7,97 Rychlý internet - Matonoha 
12.6. A 9 Škoda 585,00 67,34 11,51 Škoda Fabia edition (šedivá) 
24.6. A 1 Česká spořitelna 21,83 2,80 12,83 Ukazatel do České spořitelny 
25.6. A11 Eurotel 407,00 100,93 24,80 Nechápu proč platit - advertorial 
25.6. B 3 Škoda 392,00 26,84 6,85 Elegance s účeloností 
28.6. A 9 Eurotel 446,50 13,93 3,12 Telefony Nokia 
30.6. A 9 Škoda 392,00 25,84 6,59 Elegance s účeloností 
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