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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je působení storytellingu a jeho prvků v televizní reklamě 

na české spotřebitele. Působení storytellingu je demonstrované na čtyřech konkrétních 

příkladech vánočních reklam, které jsou kvůli eliminaci jazykové bariéry vybrány 

z domácího prostředí. Práce navazuje na zahraniční výzkumy postojů diváků k reklamním 

příběhům, které obsahují emoční apel a rozšiřuje výzkum tohoto tématu v prostředí České 

republiky. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem čeští spotřebitelé vnímají tento typ 

reklamní komunikace značek, zda v tomto vnímání hraje zásadní roli věk spotřebitelů a zda 

jsou spotřebitelé schopni si příběh reklamy zapamatovat a spojit si ho s danou značkou. 

V praktické části výzkumu, která měla za cíl nasbírat hlubší poznatky o postojích 

spotřebitelů, bylo provedeno kvalitativní dotazníkové šetření formou rozhovorů s dvanácti 

respondenty rozdělenými do tří různých věkových segmentů za účelem zjištění, zda hraje 

věk roli v postoji vůči reklamnímu storytellingu. Těmto respondentům byly v náhodném 

pořadí puštěny čtyři konkrétní české storytellingové spoty, na základě jejichž zhlédnutí byl 

daný rozhovor veden. Výsledkem výzkumu prováděného formou vyhodnocení rozhovorů 

je přiblížení postojů dotázaných respondentů ke storytellingu ve vánočních reklamních 

spotech a odhalení důvodů těchto postojů. 

 

 

Abstract 

The topic of this bachelor thesis is the impact of storytelling and its characteristics in TV 

advertising on Czech consumers, demonstrated on four examples of Christmas TV adverts. 

The chosen TV commercials were created in the Czech Republic, they were selected to 

eliminate the language barrier. The thesis follows foreign researches of viewer attitudes 

towards the stories in advertising, which contain the emotional appeal and extends this 

kind of research to the Czech environment. The aim of this paper is to examine the ways 

how Czech consumers feel about this type of brand communication, whether the age is an 

important factor in those attitudes and whether are consumers able to connect the story 

of an advert with the stated brand. 

The practical part of this thesis focuses on a qualitative questionnaire, designed in the form 



 

 

 

of interviews with twelve respondents. These respondents were divided into three groups 

according to their age to examine, whether the age plays an important role in the attitude 

towards the shown advert. The interview was based on four specific Czech TV Christmas 

adverts, which were shown to each respondent right at the beginning of an interview. The 

result of this research is the closer look to the reasons of the consumer attitudes towards 

the usage of storytelling in Christmas TV adverts. 
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Úvod 

Marketingová komunikace cílí na spotřebitele různými způsoby, jedním z těch 

nejtradičnějších ovšem bývá televizní spotová reklama. Značky prostřednictvím spotové 

reklamy představují široce zacílenému publiku jejich produkt nebo jejich služby, v rámci 

vánočního období se ale v uplynulých letech čím dál častěji snaží o budování image značky 

prostřednictvím příběhů, které mají na diváka zacílit skrze vyvolané emoce a využité emoční 

apely. Tyto příběhy jsou déle a častěji využívané v zahraničí, v posledních letech ale tento 

trend přejímají i tvůrci českých reklam. 

Z důvodu růstu tohoto trendu i na domácím trhu jsem zvolila téma práce, které se zabývá 

zkoumáním postoje českých diváků vůči těmto emočním apelům skrze vyprávěný příběh. 

Teoretická část zkoumá literární zdroje, které se věnují dosavadním poznatkům na poli 

tohoto tématu. Zabývá se samotnými pojmy příběh a storytelling, přibližuje působení 

příběhu na lidskou psychiku a přesvědčování. Dále ukazuje spojení mezi storytellingem a 

emocemi, jakým způsobem storytelling na emoce člověka působí a jaké emoce v lidech 

vyvolává. V další části teorie je blíže popsán storytelling ve spojení s marketingem a jeho 

využití v reklamě, kde se práce zabývá účely užívání příběhu ve spojení s reklamou určité 

značky a jejího produktu nebo služby a benefity, které z takového příběhu daná značka těží. 

Poslední kapitola teoretické části se věnuje spojení Vánoc a marketingu, kdy Vánoce bývají 

jedním z nejvíce prodejních období v roce a marketéři tak hojně využívají všemožných 

prostředků pro posílení značek a jejich produktů a služeb v tomto období. Část této kapitoly 

přibližuje tvorbu vánočních televizních reklam s prvky storytellingu a konkrétní příklady 

těchto reklam, na kterých lze lépe demonstrovat využívání specifických prvků a náležitostí 

televizního reklamního storytellingu. 

Praktická část práce má za cíl přiblížit postoje českého publika k využití storytellingu v TV 

reklamě s prvky emočního apelu. Na toto téma existuje poměrně velké množství zdrojů a 

výzkumů, které jsou ovšem aplikovány na zahraniční společnost. České prostředí není 

z tohoto hlediska příliš probádanou oblastí, v tom by měl být přínos této bakalářské práce. 

Výzkumná část této práce spočívá v čerpání hlubších poznatků ohledně postojů Čechů vůči 

televiznímu reklamnímu storytellingu prostřednictvím strukturovaných rozhovorů, které 

byly vedeny s dvanácti respondenty. Respondenti, kteří byli zvoleni v rámci různých 

věkových kategorií, poskytli v rozhovorech informace ohledně jejich postoje vůči čtyřem 
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konkrétním vánočním reklamním spotům, které respondenti zhlédli v rámci tohoto 

výzkumu. Díky těmto informacím bylo možné vyvodit z tohoto výzkumu určité závěry 

v podobě odpovědí na stanovené výzkumné otázky. 

Při zpracování této práce jsem čerpala z poznatků, které poskytla relevantní literatura a 

z vlastních vyzkoumaných poznatků, které v rámci rozhovorů poskytli vybraní respondenti. 
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Teoretická část 

1. Storytelling – vyprávění příběhů 

1.1 Příběh 

Storytelling je anglický výraz, který v překladu do češtiny znamená vyprávět příběh. Z toho 

důvodu se práce bude nejprve věnovat samotnému pojmům příběh, narace a naratologie, 

následně se budu věnovat samotnému pojmu storytelling, jeho souvislosti s emocemi a s 

uměním přesvědčovat a působit na lidskou psychiku. 

Během hledání definice pojmu příběh lze narazit na mnoho různých výkladů, které nejsou 

zcela totožné, ale dohromady se něčím doplňují. Podle Cambridgeského významového 

slovníku má slovo „story“, neboli v překladu do češtiny příběh, několik definic: 

a. Popis, pravdivý nebo smyšlený, série propojených událostí, 

b. Zpráva v novinách nebo televizním či rozhlasovém vysílání o nějaké skutečnosti, 

která se udála, 

c. Lež – smyšlený příběh, který je v rozporu s pravdivou událostí. 

Ve Slovníku jazyka českého (Trávníček, 1952) je příběh podán jako „něco, co se zběhne, 

nějaká událost.“ Podle Anette Simmons (2008) je funkční definicí příběhu toto znění: 

„Příběh je znovu vybavený zážitek vyprávěný s dostatečným citem a smyslem pro detail tak, 

aby byl schopen v posluchačích navodit pocit, že si jej sami prožili.“ J. R. Rayfield (1972), 

jenž se pak explicitně zabýval otázkou „Co je to příběh?“, pracuje ve své práci se třemi 

hypotézami, které jsou dle vypozorovaných výsledků opodstatněné. Hypotézy jsou: 

a) kritéria, podle nichž posluchač přijme mluvený projev jako příběh, se vztahují spíše ke 

struktuře projevu než k jeho obsahu (ačkoliv lidé často tyto dvě složky vědomě nerozlišují), 

b) daná struktura musí mít vymezenou maximální i minimální míru složitosti a vztahovat se 

k určitému druhu, 

c) kritéria budou platná napříč kulturami. Při splnění těchto kritérií se v daném projevu 

jedná o příběh. 

Ze všech těchto definic lze poskládat fakta, že příběh je událost nebo série provázaných 
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událostí, které mohou být pravdivé i smyšlené, a jejich příjemci jsou podávány takovým 

způsobem, aby v něm navodily pocit skutečného prožitku. 

Kdybychom hledali počátky příběhů, prvky storytellingu je možné najít už u primitivních a 

starověkých kultur, kde byly při absenci psaných záznamů příběhy zaznamenávány na 

dřevo, jeskynní stěny apod. Ve starých civilizacích Řecka nebo Indie pak můžeme nalézt 

první stopy příběhů týkajících se konkrétních velkých událostí (Zatwarnicka-Madura, 

Nowacki, 2018). V době, kdy ještě nebyly univerzity, existovali rétoři a vypravěči, kteří 

inspirovali a vzdělávali společnost. Postupem času se však informace hromadily a vzrostla 

potřeba je předávat společnosti efektivním způsobem. Například na poli vzdělávání se celá 

řada profesorů rozhodla oživit své vzdělávací metody vložením prvků storytellingu, aby si 

jejich žáci obsah výuky lépe zapamatovali a aby profesoři zároveň prolomili monotónní 

nádech hodiny a poskytli žákům určitou úlevu (Greene, Koh a kol, 2015). 

Podle Harolda Scheuba (1998) nám příběh poskytuje takovou skutečnost, která může i 

nemusí být neustále upravována a modifikována. Pravda, kterou příběh poskytuje, tak 

nikdy není absolutní a úplná, příběh nám nabízí náhled do situace, ale ne stoprocentně 

pravdivý výsledek. Příjemci příběhu do jeho děje často můžou zasahovat prostřednictvím 

vlastních emocí, příběh slouží k propojení publika a sdělovatele právě skrze pociťované 

emoce (Scheub, 1998). 

1.1.1 Naratologie a narace 

S příběhy je neodmyslitelně spjata narace, jejímž prostřednictvím se k publiku příběh 

dostává. Naratologie se pak zabývá výzkumem tohoto pojmu. Ačkoliv se naratologie stala 

kompletně samostatnou vědou až v devadesátých letech dvacátého století, již přibližně v 

polovině tohoto století vznikl takovýto popis naratologie: „Naratologie je teorie pro 

vyprávění, jehož je na světě nespočetné množství a jež je zprostředkováno nespočtem 

médií.” (Kubíček a kol., 2013, str.8) Jelikož lidé žijí v narativním světě, který provází celá 

řada různých médií, není překvapivé, že disciplína věnující se právě analýze narativů získává 

značnou pozornost vědců z různých oblastí (Kubíček a kol., 2013). 

Samotný pojem narace se dá podle Cambridgeského slovníku přeložit jako: „Vyprávění 

nebo popis sledu určitých událostí.“ (dictionary.cambridge.org, 2021). Narace je 

neodmyslitelná součást našeho běžného života a příběhů okolo nás. Bez existence narace 
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by nebylo možné sdělovat ostatním, co se stalo, číst si knihy nebo sledovat filmy. Nebylo 

by možné utvářet si v hlavě své vlastní příběhy, ať už o sobě nebo pro sebe (Ochs, 1997). 

1.2 Storytelling 

Pokud přikročíme již k samotnému představení kapitoly o storytellingu, tedy vyprávění 

příběhů, zahájím ji citátem od spisovatelky Mayi Angelou: „Lidé zapomenou, co jste řekli, či 

co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, jak se díky vám cítili.“  Tento výrok se dá na pojem 

storytelling aplikovat tak, že nezáleží pouze na samotném obsahu sdělení, protože ten lidé 

často zapomínají, záleží také na způsobu sdělení a vyvolání emoční reakce příjemce 

sdělení.  

Storytelling je barvitý popis idejí, poznatků a životních zkušeností a lekcí předávaných 

formou příběhu, jenž vyvolá silnou emocionální reakci a pochopení. Nejprve použití 

storytellingu umožní předat příjemci emoční aspekt i faktickou informaci naráz, následně 

poskytnutím širšího kontextu pomůže efektivnějšímu předání vědomostí a poté, protože 

poskytuje informace narativní formou, zvyšuje pravděpodobnost efektivního vzdělání 

příjemce (Serrat, 2008). Podle Greena, Koha a kol. (2015) je storytelling efektivní a mocnou 

metodou pro sdílení a přenos informací od jedné osoby k osobě jiné. Jackson (2002) vidí 

storytelling jako nezbytnou lidskou strategii pro uchování jakéhosi pocitu zprostředkování 

události i přes okolnosti znemožňující aktivní účast. Zjednodušeně řečeno, když nějakou 

událost lidé přetvoří v příběh, už to neznamená, že by danou událost prožívali pouze 

pasivně, ale aktivně se na ní v rámci utvoření příběhu podílejí, a to jak v dialogu s jinými 

osobami, tak ve své vlastní představivosti. 

Storytelling využívá v současné době pro vyšší efektivitu práce celá řada různých odvětví. 

Je možné jej najít kupříkladu v odvětví vzdělávání, práva, politiky, zdravotnictví a 

samozřejmě v dále zkoumaném odvětví marketingu. 

1.3 Psychologie storytellingu 

1.3.1 Působení storytellingu na lidskou paměť 

„Lidská paměť je založena na příbězích.“ (Schank, 1999, str. 12). Toto tvrzení vyzdvihuje 

důležitost vyprávění příběhů a je jedním z hlavních pilířů využívání psychologie 

storytellingu. Lidé si mnohem snadněji zapamatují informace zapojené do souvislostí 
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v nějakém příběhu oproti například strohému výkladu nebo lekcím na určité téma. Vzrůstá 

zde totiž šance, že posluchač příběhu si daný příběh může spojit s nějakou vlastní 

zkušeností, která je zakořeněna v jeho paměti.  

To lze demonstrovat například na příběhu bývalého amerického prezidenta Baracka 

Obamy. Obama ve svém projevu v roce 2009 četl úryvky z dopisu čtrnáctileté studentky 

Ty’Sheoma Bethea, která v dopise adresovaném prezidentovi popisovala tristní stav její 

školní budovy i špatné možnosti vzdělávání se v této instituci ve státě Jižní Karolína. 

V dopisu uvedla, že proto se tamní studenti snaží vzdělávat se natolik, aby mohli jednou 

vykonávat uznávané profese ve významných politických funkcích a mohli takovýmto 

nedostatkům zabránit. Posluchači prezidentova proslovu se často mohli ztotožnit 

s příběhem o školním prostředí a v mysli ho porovnávat s vlastními zkušenostmi a 

vzpomínkami ze školních let. Tímto porovnáváním a ztotožňováním se vzrůstá pocit 

empatie a porozumění a posluchači si celou situaci mnohem snadněji zapamatují 

(Woodside, 2010). 

1.3.2 Storytelling a přesvědčování 

Ačkoliv se vyprávění příběhu může jevit jako velmi snadný úkol, pokud chce být člověk 

dobrým vypravěčem a chce svoje publikum skutečně o něčem přesvědčit, je třeba vzít 

v potaz existenci určitých norem. A Simmons ve své knize Přesvědčujte a ovlivňujte pomocí 

příběhů (2008) uvádí tři základní zvyky, které by se měli lidé odnaučit za účelem dobře 

vyprávět příběhy: 

1. zvyk cenit si objektivního důkazu oproti přímému zážitku, 

2. tendence pokládat 50 % až 70 % spolehlivosti za nespolehlivost, 

3. očekávání, že řešení má vždy přímý a logický vztah k základní příčině problému. 

Všechny tyto tři znaky jsou užitečné při objektivním vyprávění. Pokud ale chceme příběhem 

přesvědčovat za pomoci vyvolání emoční reakce posluchačů/čtenářů, je třeba použít 

subjektivní styl myšlení, aby se mohli posluchači/čtenáři s příběhem subjektivně sžít a 

emocionálně reagovat (Simmons, 2008). 

Pokud je řeč o psychologii přesvědčování, je nutno zmínit pojem persvaze. S. Gálík ve své 

knize Psychologie přesvědčování (2012) uvádí několik různě znějících definic tohoto pojmu, 
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z nichž se vystihující zdá definice Bettinghause a Codyho (1987), kteří ji uvádějí v tomto 

znění: „Vědomý pokus člověka o změnu postojů, přesvědčení anebo chování druhé osoby 

nebo skupiny osob.“ 

Vědecky se pojem persvaze začal více zkoumat ve 20. století v souvislosti s psychologií a 

reklamou. Během dvou světových válek byla persvaze výkonným nástrojem 

propagandistických jednotek (Gálík, 2012). Například v USA během první světové války 

vznikla Komise pro veřejné informace (Creeleova komise), která spadala pod vládu 

Spojených států a přesvědčovala veřejnost k pozitivnímu názoru na zapojení USA do války. 

Roli zde hráli tzv. čtyřminutoví muži a jejich stejně dlouhá přesvědčovací videa v biografech 

(Creel, 1920). 

1.4 Storytelling a emoce 

Storytelling se stal velmi silným nástrojem persvazivní komunikace v celé řadě oborových 

odvětví, jako například v politice, vzdělání, právu apod., také díky tomu, že vyvolává v lidech 

silnou asociační funkci, která působí na poznávání a na emoce. Například pokud člověk vidí, 

slyší nebo čte příběh o dvou lidech, kteří sdílí polibek, dochází v mozku k asociaci s 

emocemi, které člověk cítí při vlastním polibku a k asociaci s poznáním, které v člověku 

vyvolává vzpomínka na vlastní prožité polibky. Na faktu, zda je příběh skutečný nebo 

smyšlený, záleží pouze málo, protože lidská mysl si příběh nasimuluje jako skutečný a 

pociťuje ho jako skutečný (Ferrés a Masanet, 2017). 

Vyprávění příběhů má tedy silný vliv na emoce posluchače (případně čtenáře nebo diváka) 

i samotného vypravěče, příběhy lidem umožňují dávat význam subjektivnímu světu a 

pomáhají simulovat možné sociální reality. Vliv storytellingu na emoce se dá ukázat i na 

studii Brockingtona a kol. (2021), která ukazuje, jak působí storytelling na emoce dětí, které 

jsou hospitalizovány v nemocnici. Studie znázorňuje, že storytelling a pozitivní sociální 

interakce v dětech vyvolává změny biologických ukazatelů, snížení pocitu bolesti a ovlivnění 

lingvistiky ve spojení s prostředím nemocnice. Děti podstoupily intervenci obsahující 

zapojení storytellingu a hádanek, kterou s nimi prováděli zkušení vypravěči. Ve 

storytellingové části měly děti zvolit mezi osmi zábavnými příběhy z dětské literatury, které 

mohly v průběhu vyprávění měnit. V hádankové části hráli storytelleři s dětmi hry, kdy mělo 

dítě vyřešit zábavnou otázku položenou vypravěčem. Přestože obě tyto části prokázaly 
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zvýšení pozitivních emocí dítěte, storytellingová část si z tohoto hlediska vedla výrazně 

lépe. Kromě zvýšení hladiny pozitivního hormonu oxytocinu zaznamenali vypravěči i 

kladnější postoje dětí k nemocničnímu personálu a k samému prostředí nemocnice 

(Brockington a spol., 2021). 

Pokud posuzujeme vztah mezi pojmy emoce a storytelling, emoce jsou vlastně klíčovým 

prvkem efektivity storytellingu, ať už ve smyslu zapamatovatelnosti textu, jeho líbivosti 

nebo persvazivního účelu. Fiktivní i reálné příběhy vzbuzují v lidech často silné dávky emocí 

(McDuff, 2012). 

2. Storytelling jako marketingový nástroj 

Storytelling je spjat s působením na lidské emoce, čehož marketing využívá pro ovlivnění 

spotřebitelů a jejich přesvědčení k nákupu. Proto se této kapitole budu věnovat využití 

storytellingu v reklamě a zároveň využití emocí a emočního apelu v reklamě. 

2.1 Storytelling v reklamě 

Storytelling se stal v reklamě poměrně běžně užívanou technikou, protože lidé často 

vstřebávají informace daleko lépe ve formě příběhu, tyto informace si také častěji lépe 

zapamatují. Navíc dokáže pomoci vyzdvižení emocionální síly reklamy (Kang, Hong, 

Hubbard, 2018). 

Při hledání storytellingu obecně v marketingu můžeme narazit na stále častěji zmiňovaný 

pojem content marketing neboli obsahový marketing. Principem obsahového marketingu 

je fungovat jako mediální společnosti za účelem přilákání většího množství zákazníků. Na 

rozdíl od klasické reklamy se tedy obsahový marketing liší tím, že přímo ta daná značka 

vytváří relevantní obsah, který publikuje pro své stávající nebo potenciální zákazníky 

pravidelně za účelem vytvoření pozitivního vztahu zákazníka směrem ke značce (Pulizzi, 

2012). 

Při vytváření obsahu se marketéři řídí tím, že lidé (a potenciální zákazníci) reagují na příběhy 

pozitivněji než na strohé popisy a výklady. Adaval a Wyer jr. (1998) toto chování 

demonstrují na příkladu studie z prostředí jurisdikce podle Penningtona and Hastieho 

(1988), která by ovšem potenciálně měla reflektovat také nákupní úsudky zákazníků. 
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Účastníci výzkumu pro tuto studii působili jako členové soudní poroty a obdrželi přepis 

soudního líčení. Pro účastníky výzkumu se ovšem výpovědi lišily v posloupnosti 

popisovaných událostí. V jednom případě se jednalo o pořadí podle příběhu, kdy byly 

důkazy předestřeny s takovou posloupností, aby bylo možné zkonstruovat příběh o 

událostech provázejících spáchaný zločin, v druhém případě se jednalo o pořadí dle 

svědectví, které poskytovali individuálně jednotliví svědkové bez ohledu na chronologický 

rámec. Účastníci výzkumu se obvykle po vyslechnutí dvou rozdílných výpovědí přikláněli 

k příběhové variantě jako k té pravděpodobnější, po vyslechnutí dvou stejných výpovědí se 

většinou přikláněli k pravděpodobnosti obou výpovědí, ale v případě příběhové varianty si 

účastníci byli během rozhodování mnohem jistější. To ukazuje, jak velkou roli může hrát 

příběh v lidském rozhodování například i ve vztahu k brandu. 

Příběh tvoří tedy čím dál důležitější součást marketingových strategií. Google ve svém 

projektu Zero Moment of Truth odhalil, že počet zákaznického engagementu na online 

platformách využívajících content marketing vzroste každoročně na dvojnásobek. 

S pokračujícím trendem posilovat tvorbu obsahu značky pro zákazníky se zvyšují také 

nároky na kvalitu obsahu, což je pro většinu firem prioritní úkol (Pulizzi, 2012). 

Ke skvělé souhře se zákazníky pomáhá například publikovat obsah zacílený na určité 

skupiny lidí. Můžeme to vidět na marketingových strategiích značky Procter&Gamble, která 

se svými kampaněmi rozhodla velmi úzce zacílit na úzkou cílovou skupinu:  

- Home Made Simple—cílení na velmi aktivně žijící matky  

- Being Girl—cílení na dospívající dívky 

- Man of the House—cílení na manžely a otce 

Úspěch těchto kampaní spočíval v tom, že se s daným příběhovým obsahem dokázali 

perfektně ztotožnit zástupci vybraných cílových skupin (Pulizzi, 2012). 

2.1.1 Emoce a reklama 

Jeden z největších úkolů zaměstnanců kreativních oddělení v reklamních agenturách je 

vymyslet takový kreativní koncept kampaně, že si ji lidé, na které je zacílena, spojí s nějakým 

emocionálním prožitkem. V kampani vezmou obvykle tvůrci hlavní výhody a kladné stránky 

značky a pracují na spojení těchto znaků se značkou zastřešující kampaní, která bude mít 
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jasné téma nebo poselství a kterou si lidé ideálně zapamatují a pozitivně spojí s danou 

značkou, nejlépe automaticky bez přemýšlení. Téma kampaně ve většině případů 

prozrazuje slogan kampaně nebo značky (Rossiter, 1991). 

Při zaměření se přímo na to, co jsou to emoce, lze zjistit, že se jedná o zcela běžný, ale 

zároveň vysoce komplexní jev. Emoce se dají popsat jako fyziologické reakce našeho 

autonomního nervového systému (ANS) na podněty zvenčí. ANS reaguje na vzrušení, které 

lidem způsobují právě okolní externí jevy, a je rozdělený na dvě části – jedna část vyvolané 

emoce umocňuje, druhá část tyto emoce umírňuje a potlačuje. Jednoduché definice stavů 

během pociťování emocí bohužel zdaleka nemohou vystihnout daný stav a lidé se pak 

uchylují ke škatulkově zavedeným pojmům, jako je například láska, vztek, smutek nebo 

sympatie. Často se pak určitými způsoby vracejí do prostředí, ve kterém nějaké emoce 

pocítili a podle specifických vlastností daného prostředí se snaží si emoce zařadit pod 

jakousi nálepku, jež pomůže emoce lépe rozkódovat (Stewart a kol., 2007). 

Pociťování emocí je subjektivní jev, který se u každého člověka liší, často se ovšem projevuje 

ve výrazu tváře. Existuje osm základních emocí: strach, hněv, smutek, odpor, překvapení, 

očekávání, důvěra a radost (Plutchik, 1980). Všechny ostatní emoce – sekundární emoce – 

vycházejí z kombinací těchto primárních emocí, např. vina vychází z kombinace strachu a 

radosti (Zeitlin a Westwood, 1986). 

  



 

 

13 

Zeitlin a Westwood popsali ve své studii vztah sekundárních emocí ke kombinacím 

primárních emocí pomocí tabulky: 

Tabulka 1 Tabulka složení některých sekundárních emocí 

 

Zdroj: Zeitlin a Westwood, 1986 

V tabulce 1 jsou zaznamenány pouze některé sekundární emoce, je jich ale ve skutečnosti 

ještě mnohem více. Mezi sekundární emoce patří například i emoce jako je vřelost, humor, 

šok, vášeň, erotika nebo naděje, což jsou emoční apely, tedy vyvolávané emoce, velmi často 

využívané právě v reklamě (Mai a Schoeller, 2009). 

David W. Stewart a spol. (2007) v knize The SAGE Handbook of Advertising zahajují kapitolu 

věnovanou emocím a reklamě těmito dvěma větami: „Reklama je kombinací vědy a umění. 

Poté, co je nastudováno cílové publikum, předpoklady a komunikační cesty, nastupuje na 

scénu kreativní a umělecká snaha sdělit informaci za účelem nákupního přesvědčení 

cílovému publiku, nedočkavému i skepticky naladěnému.“ Specialisté, psychologové, 

spisovatelé i umělci (u marketéra často od každého trochu v jedné osobě) musí vymyslet 

takový obrat, který ze specifických vlastností daného produktu vytvoří nezapomenutelnou 

a inspirativní mantru. V těchto případech se marketéři velice často uchylují právě k využití 

storytellingu a emočního apelu, který, zacílený správně, zvyšuje šance nákupního úmyslu a 

následné realizace nákupu u spotřebitelů. 

Protože jsou vyvolané emoce a jejich bezprostřední zpracovávání velmi silným 

motivátorem k provedení nákupu, snaží se marketéři do svých kampaňových příběhů 

zahrnout prvky emoce vyvolávající, ve škále od radostné veselosti a fascinace až po 
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cynismus a zklamání. Kromě pozitivních emocí se v mnoha případech marketéři snaží 

záměrně vyvolat i negativní emoce, nejtypičtěji se jedná o strach, vztek, vinu nebo smutek 

(Stewart et al., 2007). Z prostředí ČR se jako kampaň, která využívá storytelling vyvolávající 

negativní emoce, dá pro příklad uvést kampaň České asociace pojišťoven ve spolupráci 

s oddělením BESIP a Českou policií, která se drsnými příběhy z prostředí silničního provozu 

opírá o sdělení, že agresivita za volantem vede nevyhnutelně k tragédii (tn.cz, 2020). 

3. Marketing a Vánoce 

Jelikož se zabývám působením storytellingu v reklamě na příkladu vybraných vánočních 

spotů, budu se v této kapitole zabývat marketingem spojeným s Vánocemi a konkrétněji 

pak vánočními televizními reklamami. 

Vánoce jsou jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků, kdy si věřící připomínají 

narození Ježíše Krista. Duchovní podstata tohoto svátku ale v poslední době stále více 

upadá do pozadí a stále větší roli hraje komerční potenciál Vánoc, vysoké výdaje 

spotřebitelů na dárky pro své blízké a s tím také ruku v ruce jdoucí vysoké tržby pro 

obchodníky. Obchodníci se na toto období připravují s čím dál větším předstihem, a tak 

můžeme vánoční lákadla na některé značky vidět již v říjnu. Dle autorů Steliac a Steliac se s 

rostoucím tlakem společnosti, který čas Vánoc obklopuje, vytrácí původní křesťanská 

radost z jednoduchých oslav (Steliac a Steliac, 2018). 

Komercializace Vánoc začala někdy okolo počátku 20. století, kdy byly velmi populární 

vánoční pohlednice, které zobrazovaly vizuální podobu Vánoc, jak je známe dnes – tedy 

vánoční strom, jmelí a Ježíšek nebo jiná postava, která pro nějaké země představuje onoho 

vánočního posla. V roce 1931 vzniklo ikonické reklamní spojení značky Coca Cola a postavy 

Santy Clause, jak nápoj konzumuje (O’Barr, 2006). Od této chvíle se stal Santa Claus 

symbolem komerčních Vánoc, řada značek využívala tuto postavu jako tvář svých vánočních 

marketingových strategií daleko více než postavu Ježíše Krista, převážně tedy v USA. 

Vánoce v USA v posledních letech tvoří ⅙ celkových tržeb, a jsou tak klíčovým odvětvím 

americké ekonomiky. Z toho důvodu je tak na obyvatele kladen enormní tlak a utrácení 

peněz za drahé dárky, které nepotřebují (Steliac a Steliac, 2018). 

Značnou roli hraje během Vánoc smyslový marketing, který má za cíl působit přímo na 
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smysly zákazníků, což během Vánoc mnoho obchodníků velmi silně využívá (Steliac a 

Steliac, 2018). Tento přímý senzorický marketing je možné postřehnout například přímo 

v místě prodeje, kde obchodníci dbají na příjemnou atmosféru pro zákazníky – ta zahrnuje 

vánoční hudbu, vánoční uspořádání prodejny a produktů, nebo i zapojení nevtíravých 

vánočních vůní do ovzduší prodejny. Tyto aspekty navodí v zákaznících příjemný pocit, což 

napomáhá následnému nákupnímu záměru (Spangenberg a spol., 2005). 

Významnou součást prodejů v období Vánoc v Evropě tvoří mimo prodejny, obchodní domy 

a e-shopy také vánoční trhy. Pro mnoho Evropanů se stala každoroční návštěva některého 

z vánočních trhů neodmyslitelnou tradicí. Při pohledu na číselné statistiky lze vyčíst, že v 

roce 2014 bylo v Evropě 157 velkých vánočních trhů a 2 634 menších trhů. Celková 

návštěvnost v tomto roce dosáhla počtu 493,7 milionů návštěvníků, kteří zde utratili 4 

450,4 miliard liber. Celkové roční tržby vánočních trhů tak tvoří nezanedbatelnou součást 

vánočních prodejů (Brida a spol., 2014). 

V roce 2020 byla situace ovlivněna pandemickou situací ve světě – zatímco online prodeje 

stouply téměř o 80 %, kamenné prodejny zaznamenaly pokles tržeb o více než 12 %, což je 

jeden z nejhorších výsledků vůbec (retailresearch.org, 2021). 

3.1 TV reklama a vánoční storytelling 

Aby byla TV reklama efektivní, měla by vyvolat správné citové reakce, které jsou klíčové pro 

vytvoření vztahu mezi zákazníkem a značkou. Podle průzkumů je reklama, která záměrně 

působí na lidskou emoční stránku, oblíbenější u diváků a pomáhá v budování pozitivnějšího 

postoje ke značce i k reklamě samotné. Tento emoční apel je velmi silný a efektivní právě v 

období Vánoc, které jsou symbolicky spojeny s pocity lásky, radosti, štěstí a rodinné 

pohody. Právě tyto pocity pak celá řada značek zobrazuje ve svých reklamních spotech 

(Cartwright a spol., 2016). 

Společnosti věří, že ve vánočních reklamách má emotivní obsah širší potenciál pro budování 

značky, než když využívají v reklamě pouze slogany a výklad o daných produktech či 

službách. A kreativní agentury tak mají za úkol vymyslet co nejoriginálnější a 

nejzapamatovatelnější koncept, který v divákovi a zákazníkovi probudí značnou dávku 

emocí ve spojení s danou značkou, o což se využitím storytellingu v reklamě snaží 

společnosti především (theguardian.com, 2015).  
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Trend vytváření reklam, které působí na divákovy emoce, obecně stále roste. Průkopníkem 

v této oblasti je společnost John Lewis Partnership (JLP), která zahájila každoroční sezonní 

trend vytváření emotivních reklamních příběhů v období Vánoc. Ve studii z roku 2020 od 

Vrtany a spol. je uvedena reklama společnosti JLP s názvem „Man on the moon” jako 

nejúspěšnější reklama v oblasti emočního apelu v globálním smyslu. 

Protože se vánoční reklamy soustředí více na budování značky na základě emočních apelů, 

než na promování a prodej určitých produktů nebo služeb, podle serveru BBC vnímají lidé 

vánoční reklamy jako radostný příběh, který je přehnaně netlačí do nákupu. Tisková mluvčí 

společnosti John Lewis Partnership ale uvedla, že náklady na vánoční reklamy se 

každoročně výrazně vrátí v tržbách tohoto řetězce (bbc.com, 2019). Společnost John Lewis 

Partnership již v minulosti věřila, že zákazník je zásadní komunikační linkou mezi organizací 

a trhem, organizace si tak svou důvěryhodnost mezi zákazníky musí budovat. Od roku 2007, 

kdy JLP vypustili do světa první vánoční reklamu, se z těchto příběhů stala každoročně 

očekávaná tradice. Obchodní manažer společnosti popsal smysl těchto vánočních spotů v 

jednom z rozhovorů: „Když divák zhlédne naši vánoční reklamu, uvidí, že nepromujeme 

product, ale promujeme téma a životní styl společnosti John Lewis. V posledních třech 

vánočních kampaních (Man on the Moon, Monty The Penguin, The Bear and the Hare) tak 

nebylo vidět žádný produkt ani žádné cenové podmínky, bylo vidět, jak společnost John 

Lewis vypráví příběh o Vánocích, co s nimi má společného a pokud chtějí mít lidé úspěšné 

Vánoce, John Lewis bude jejich součástí. To se mi zdá jako velmi silné emoční sdělení.” 

(Sammour a spol., 2020). 

3.1.1 Charakteristické emoční apely vánočního reklamního storytellingu na konkrétních 

příkladech  

Mnoho vánočních reklam, které jsou opakovaně zmiňovány v tomto tematickém okruhu 

jako jedny z nejlépe vytvořených, využívá stejné či podobné charakteristiky, které 

napomáhají k vyvolání určitého žádoucího emočního apelu. Podle blogového článku 

stránky metronome.com.au z roku 2017 jsou důležité čtyři atributy, které vytvoří perfektní 

vánoční spot – příběh, který zahraje divákovi na city, zapojení zvířat, zapojení dětí (ideálně, 

pokud je v příběhu vyobrazen mezigenerační vztah dětí a seniorů) a vhodný hudební 

doprovod. Podle stránky unruly.co (2014) by si zase tvůrci reklam měli dát záležet, zda 
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dávají lidem dostatečné množství důvodů ke sdílení a darování věcí a zda využívají spíše 

každodenní hrdiny, se kterými se divák může ztotožnit, namísto celebrit. 

Z hlediska emočních apelů, podle studie Vrtany a spol. (2020) jsou hojně využívanými 

emocemi v reklamě láska, štěstí, smutek a strach, vyvolávané emoční apely tedy nemusejí 

být nutně pouze pozitivní. Vysekalová a spol. (2014) uvádí ještě jako další využívané 

emocionální apely humor, vřelost a erotiku, erotika se však většinově nevztahuje k období 

Vánoc. Edmüller a Wilhelm (2011) zase zmiňují mezi emočními apely mimo jiné většinový 

názor, pocit sounáležitosti, obavy a soucit. Tyto emoční apely se ve vánočních 

storytellingových spotech vyskytují velmi často. 

a) Radost, štěstí, vřelost a soucit 

Tyto pozitivní emoční apely se vyskytují ve vánočních storytellingových reklamách velmi 

často pospolu, proto je lze uvést v jednom bodě. Lidé mají i v běžném životě tendenci 

vyhledávat pozitivní emoce a utíkat od těch negativních, čehož využívají i marketéři 

(Stewart a kol., 2007). Často jsou tyto emoce vyvolávány ve spojení s rodinou, dětmi, 

prarodiči a vhodným hudebním doprovodem. Jako příklad lze uvést již zmiňovanou reklamu 

„Man on the moon” od společnosti JLP. Zde si tvůrci vybrali jako téma příběhu osamělého 

seniora žijícího na měsíci, kterého skrze dalekohled uvidí malé děvčátko. Holčička se seniora 

snaží všemožně neúspěšně zkontaktovat a divák s ní prožívá frustraci z neúspěšných 

pokusů, zároveň v něm záběry na osamělého seniora vyvolávají soucit. Nakonec se děvčeti 

podaří seniora kontaktovat prostřednictvím darovaného dalekohledu zaslaného na měsíc 

pomocí balónků. Na konci vidíme shledání seniora a holčičky pomocí dalekohledu, oba 

aktéři si mávají, seniorovi teče po tváři slza dojetí. Příběh je zakončen silným sloganem 

„Show someone they’re loved this Christmas” (youtube.com, 2015). Silné slogany slouží k 

zapamatovatelnosti reklamy a čím silnější podstata sdělení slogan je, tím pravděpodobněji 

si divák slogan zapamatuje (Mai a Schoeller, 2009).  

Další reklama od společnosti JLP z roku 2011, která se jmenuje „The long wait”, zase 

zobrazuje malého chlapce, který netrpělivě čeká na Štědrý den. V reklamě je zobrazena 

jeho netrpělivost a snaha urychlit jeho čekání. Na konci spotu je zobrazeno, jak chlapec 

ignoruje své dárky v pokoji, ale celou dobu se nemohl dočkat, až dá rodičům vlastní dárek. 

Reklamu provází emotivní hudební podkres a na konci se objeví slogan „For gifts you can’t 
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wait to give” (youtube.com, 2011). 

b) Humor 

Povedený humor je v reklamě vítaným atributem. Autoři Křížek a Crha ve své knize (2003) 

uvádí: „Humor v reklamním sdělení je malým dárkem zákazníkovi. Zákazník ví, že náklady 

na reklamu se promítají v ceně produktu a že reklamu nakonec zaplatí on sám. Na oplátku 

od reklamy očekává onu zmíněnou pravdivou informaci o produktu. Přidáte-li k tomu vtipný 

nápad, nic vás to nestojí, ale zákazník má pocit, že za své peníze od vás dostal něco, co 

nebylo vaší povinností dát, co jste dali navíc, ze své vůle, abyste ho potěšili.” (Křížek a Crha, 

2003, str. 115). Zároveň ale není dobré využívat humoru za každou cenu. Když žertování 

zrovna nejde, může nadělat více škody než užitku (Křížek a Crha, 2003). 

Příkladem vánoční reklamy s využitím humoru je třeba reklama „Buster the Boxer” z roku 

2016, opět od společnosti JLP, kde je hlavním motivem využití zvířat, v čele se psem 

Busterem. Reklama vtipně znázorňuje vánoční čas jedné rodiny, kdy dcera na začátku skáče 

na posteli a pes se na ni závistivě dívá. V dalším záběru lze vidět otce, jak pro dceru skládá 

jako dárek venkovní trampolínu. Během večera se na zahradu rodiny zatoulá několik zvířat, 

která si jdou na trampolínu zaskákat, Buster je pozoruje za oknem a závidí. Ráno si jde dcera 

nadšeně dárek vyzkoušet, ale Buster se na ni těší ještě více než dcera, a tak na trampolínu 

skočí jako první, což nechává rodinu stát s ohromenými výrazy v obličeji. Kombinaci malého 

dítěte, perfektně střiženého hudebního doprovodu a využití zvířat doplňuje slogan „Gifts 

that everyone will love” (youtube.com, 2016). 

c) Obavy, strach 

Příkladem využití i negativních emocí, jako jsou obavy nebo strach, je reklama společnosti 

Sainsbury’s z roku 2014 s názvem „1914”, která vznikla ve spojení s Bristkou královskou legií 

(RBL) k příležitosti stého výročí tzv. Vánočního zázraku. Reklama je založena na pravdivé 

historické události (fiveminutemarketing.com, 2014). Příběh pojednává o jednom dni 

během první světové války, kdy v roce 1914 britští a němečtí vojáci zpívali ze zákopů koledu 

Tichá noc a následně na jeden den vyšli ven ze zákopů a strávili ho společně v míru a 

přátelsky. Reklama zachycuje v popředí příběhu dva mladíky z protilehlých zákopů, kteří se 

spřátelí a hovoří spolu o svých životech a blízkých lidech. Na konci dne slyší vojácí střelbu a 

s přáním veselých Vánoc odcházejí zpátky do svých zákopů, protože válka pokračuje. Ve 
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svých zákopech ale oba protagonisté zjistí, že si navzájem vyměnili své vánoční dárky. 

Reklama je zakončena sloganem „Christmas is for sharing” (youtube.com, 2014). 

Reklama byla součástí připomínek stého výročí začátku první světové války a jejích obětí. 

Někteří lidé zpochybňovali vhodnost spojování války s promováním potravin a nápojů, ale 

společnost Sainsbury’s zareagovala tím, že všechny tržby získané z prodeje tabulky 

čokolády, která byla součástí diskutovaného spotu, darovala RLB (theguardian.com, 2014). 

d) Pocit sounáležitosti 

Emoční apel pocitu sounáležitosti znázorňuje reklama společnosti Apple z roku 2016, 

„Frankie’s Holiday”, jejíž ústřední postavou je známé fiktivní monstrum Frankenstein. 

Frankenstein ale v této reklamě nevystupuje jako monstrum, vystupuje jako bytost, která 

se na Vánoce vydá do domovského města a která by si přála zapadat mezi ostatní lidi, což 

se mu přes úvodní zděšení obyvatel podaří díky malému děvčeti (youtube.com, 2016). 

Dalším příkladem by mohla být reklama opět od Sainsbury’s, „The Greatest Gift” z roku 

2016, kde kromě chytlavé průvodní písně nazpívané Jamesem Cordenem, znaků rodiny a 

kresleného příběhu o otci, který by si přál trávit svátky s rodinou, ale nestíhá tento život 

skloubit s pracovními povinnostmi, figuruje i pár stejného pohlaví (youtube.com, 2016). 

Podle britského serveru Metro se rozhodla společnost Sainsbury’s ukázat v reklamě pár 

stejného pohlaví z důvodu, aby příběh lépe znázorňoval „moderní a diverzitní Británii” 

(metro.co.uk, 2016). 

e) Vyjádření Goodwill neboli dobrých vztahů se zákazníky 

Firmy inzerují své produkty a služby na pravidelné bázi a využívají televizní reklamy pro 

propagaci prodejů. Ve spojení s budováním hodnoty značky se firmy snaží vyvážit 

persvazivní apel reklamních sdělení zavedením nějakých goodwill aktivit. Reklamní sdělení 

má vliv povědomí zákazníků o goodwill aktivitách dané firmy, a tím ovlivňuje i chování a 

rozhodování zákazníků (Doganoglu, 2006). Podle Naira a Narasimhanba (2006) je goodwill, 

neboli v překladu jakýsi skutek prokazující dobrou vůli firmy, komplexně formovaný proces, 

který ovlivňuje mnoho faktorů. Goodwill činnost je pro firmy často součást strategického 

managementu a zároveň cesta pro udržování konkurenceschopnosti (Nair a spol., 2006). 

Příkladem goodwill kampaně je kampaň letecké společnosti WestJet z roku 2013, kdy 
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pomocí virtuálního animovaného Santy Clause na letišti společnost provedla průzkum 

týkající se přání k Vánocům jednotlivých cestujících. Během letu těchto cestujících pak 

pracovníci této společnosti nakoupili dárky dle zjištěných přání a na cestující tak čekalo u 

výdeje zavazadel překvapení v podobě zabalených vánočních darů od společnosti WestJet 

(youtube.com, 2013).  

3.1.2 Vánoční reklamy v ČR 

České reklamy v poslední době také stále více využívají emocionálních apelů. V roce 2019 

pracovaly tuzemské vánoční reklamy převážně s tématem sváteční atmosféry, tedy s 

pečením, rozdáváním dárků a rodinnou pohodou. Velkou roli hrají na české vánoční 

reklamní scéně telefonní operátoři Vodafone, T-Mobile a O2 (mediaguru.cz, 2019). Server 

markething.cz (2020) připomíná v článku 10 nejlepších vánočních reklam za poslední 

dekádu, kde lze mimo již zmíněné telefonní operátory nalézt například i reklamy 

obchodních řetězců Tesco a Lidl, e-shopu Vivantis a pivovaru Pilsner Urquell. 
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Metodologie práce 

V praktické části této práce se pokusím přiblížit postoje diváků k vánočním reklamám, jejich 

příběhu a jejich emočnímu apelu. Cílem této části je zjistit podle různorodosti zvolených 

reklam, jaké emoce v divákovi daný spot vyvolává, zda je příběh něčím zajímavý a 

zapamatovatelný, jaká je líbivost reklamy a jejích určitých prvků. Zároveň se v praktické 

části zaměřuji i na to, jak a zdali vůbec vnímají diváci spojení reklamy s danou značkou. Pro 

praktickou část částečně vycházím ze studie “Consumers' emotional responses to the 

Christmas TV advertising of four retail brands” (Cartwright a kol., 2015), která zkoumá 

emocionální reakce diváků a jejich postoj ke značce ve spojení se čtyřmi reklamními spoty 

britských obchodních řetězců. 

Výše zmíněná studie pracuje s úvodním dotazníkem, který určuje základní emoční odpovědi 

respondentů k daným spotům. Tento dotazník jsem se rozhodla na úvod svého výzkumu 

využít. Dále tato studie pokračuje rozhovory s respondenty v rámci jednotlivých věkových 

skupin ohledně emočních reakcí a postojů ke značce spojených s daným spotem. Diskuze 

jsou vyvolávány čtyřmi otázkami a podněty (Cartwright a kol., 2015). V této druhé části se 

mnou zvolený postup s vzorovou studií lehce rozchází, zejména v počtu otázek a ve velikosti 

i struktuře zkoumaných skupin respondentů. 

4. Metodologie sběru dat 

Jako metodu zkoumání emočního působení storytellingových reklam a postojů diváka k 

danému příběhu jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumného dotazníkového šetření ve 

formě rozhovorů s respondenty s cílem bližšího poznání postojů respondentů k danému 

spotu a porozumění příčinám těchto postojů.  

Dotazník se skládá ze tří částí – první část je úvodní dotazník sestrojený podle inspirace z 

výše zmíněné studie. Druhá část je devět návodných otázek, které se vztahují zvlášť ke 

každému ze čtyř vybraných spotů. Třetí část se skládá ze tří otevřených otázek, které se 

vztahují ke všem čtyřem spotům dohromady. Rozhovory s respondenty byly nahrávané a 

zkráceně přepsané do písemného záznamu se souhlasem respondentů, stručný záznam je 

uveden v přílohách práce. 
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Čtyři vybrané vánoční spoty, na nichž postoje respondentů zkoumám, jsou storytellingové 

reklamy z českého reklamního prostředí. Domácí reklamy byly zvoleny kvůli případné 

eliminaci jazykové bariéry zejména v souvislosti se slogany nebo dialogy postav. Za účelem 

udržení experimentálního prostředí pro tento výzkum byly spoty každému respondentovi 

pouštěny v různém pořadí, které bylo vytvořeno generátorem náhodného pořadí čísel. Ve 

výzkumu je zohledněn i fakt, zda respondent viděl danou reklamu již dříve, nebo se s ní v 

rámci dotazování setkal poprvé. Od každé reklamy jsem do výzkumu vybrala její nejdelší 

časovou modifikaci, aby mohl divák co nejdéle vstřebávat odehrávaný příběh. 

Rozhovory byly s pěti respondenty prováděny osobně, s dalšími sedmi byly prováděny 

telefonicky či přes audiovizuální platformy Google Meet a Microsoft Teams. 

5. Výzkumné otázky 

Pro specifikaci zjištění, kterých je záměrem touto prací dosáhnout, bylo důležité 

vyspecifikovat si některé výzkumné otázky, na něž praktická část této práce hledá 

odpovědi. 

VO 1: Liší se vnímání storytellingu v reklamě podle příslušnosti k určitým věkovým 

skupinám? 

VO 2: Jak přijímají lidé v České republice emoční apely v reklamě? 

VO 3: Dokáže vánoční reklama ovlivnit postoj diváka ke značce nebo dokonce nákupní 

záměr? 

VO 4: Jak moc si dokážou lidé vánoční reklamu zapamatovat? 

6. Vybrané skupiny respondentů 

Respondenti byli rozděleni do tří věkových skupin po čtyřech lidech, aby bylo možné 

pozorovat rozdíly v odpovědích mezi mladšími a staršími generacemi. Pohlaví v každé 

věkové skupině byla zastoupena rovnoměrně, dva muži a dvě ženy. 

Respondenti věkové skupiny 15-29 let jsou respondent Adam, 18 let, Praha, respondentka 

Gabriela, 22 let, Praha, respondentka Veronika, 26 let, Praha a respondent Jiří, 28 let, 
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Praha. 

Respondenti věkové skupiny 30-44 let jsou respondent Josef, 33 let, Kladno, respondentka 

Dina, 36 let, Praha, respondent Tomáš, 41 let, Praha a respondentka Kateřina, 44 let, Praha. 

Respondenti nejstarší věkové skupiny 45 let a více jsou respondentka Radka, 49 let, 

Poděbrady, respondent Petr, 52 let, Kamenice, respondentka Iveta, 58 let, Praha a 

respondent Jan, 64 let, Praha. 

S takto uvedeným zápisem v práci předem souhlasili všichni zúčastnění respondenti. 

V následující části textu budu respondenty dále uvádět pouze pod křestním jménem. 
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Praktická část 

7. Vybrané reklamní spoty 

Všechny čtyři vybrané spoty vyprávějí divákům určitý příběh, aby bylo možné zaměřit se na 

storytelling, jeho prvky a jeho ovlivňování emocí a postojů dotazovaných respondentů. 

7.1 PENNY, 2017 

Prvním vybraným spotem pro mou praktickou část je spot obchodního řetězce PENNY, 

který vznikl ve spojení s nadací Taťány Kuchařové Krása pomoci. Ve spotu vidíme 

vyobrazeného smutného seniora o Vánocích, jak tráví Štědrý den sám. Záběry na začátku 

jsou z prostředí seniorova bytu, kde žije sám a vzpomíná na svou zesnulou ženu, což lze 

dedukovat z jednoho záběru, kde hledí senior se slzami v očích na fotku ženy s černou 

páskou přetaženou přes rámeček. Dále jsou ve spotu záběry, jak chodí senior různě po 

interiéru bytu a například přičichává k oblečení své zesnulé ženy, zdobí vánoční stromeček, 

nebo peče vánočku podle receptu ze staré kuchařky, která se mu ale spálí a musí ji vyhodit. 

Když vyhazuje spálenou vánočku do popelnice, všimne si ho malé děvče z bytu naproti přes 

ulici. Senior se pak svátečně ustrojí ke štědrovečerní večeři, kterou si servíruje sám pro 

sebe, ale najednou někdo zazvoní na dveře. Když vyjde ven, leží před jeho dveřmi zabalený 

dárek. Po rozbalení dárku diváci i senior zjistí, že mu někdo nechal u dveří zabaleného 

plyšového medvídka. Senior se rozhlíží po okolí a vidí, že mu z okna mává malé děvčátko 

z domu stojícího naproti. S viditelným překvapením mává děvčátku zpět. 

Celý spot provází melancholicky laděný hudební doprovod, skládající se převážně z klavírní 

hudby a houslí. Kamera je potemnělá. Slogan na konci spotu říká: „Kouzlo Vánoc začíná u 

každého z nás.“ a následně lze vidět logo značky PENNY a nadace Taťány Kuchařové Krása 

pomoci. Reklamní spot je dlouhý jednu minutu a třicet tři sekund (youtube.com, 2017). 
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7.2 Kofola, 2003 

Vánoční reklama značky Kofola se stejným námětem, občas jen lehce modifikovaným, se v 

České republice vysílá již od roku 2003 (kofola.cz, 2019), tedy pokud ji bude možné vidět i 

letos o Vánocích, bude se jednat už o osmnáct let tohoto spotu na české reklamní scéně. 

Příběh začíná záběrem, kdy jde otec s malou dcerou do lesa a otec pronese k dceři větu o 

jedné z tradic českých Vánoc: „A když to vydržíš až do večera, nepapat, tak uvidíš zlatý 

prasátko.“ V dalším záběru lze vidět otce, jak v lese pilou řeže jehličnan pro vánoční 

stromek, zatímco dcera se s dětskou výslovností vyptává na prasátko, zda může být větší 

než ona a zda bude mít zahnuté zuby nahoru. V dialogu jí na to otec odvětí, že musí ještě 

vydržet (nepapat) a budou i zuby. Dcera odpoví větou: „Nene, já nemusim, já už ho vidim.“, 

načež se otec ohlédne zmateně za sebe, odhodí pilu, popadne dceru a v posledním záběru 

utíká s křičící dcerou v náručí před divokým prasetem, které je v lese honí. 

Na konci spotu slyšíme voiceover mužským hlasem, který říká: „Užijte si ty pravé české 

Vánoce se vším všudy. Když je milujete, není co řešit.“ Celá scenérie se odehrává v lese, 

v pozadí není slyšet žádný hudební doprovod. Reklama je dlouhá čtyřicet sedm sekund, 

Obr 1 PENNY Vánoce (0:06). PENNY, 2017. 
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opět se jedná o nejdelší modifikaci tohoto spotu (youtube.com, 2014). 

 

7.3 Milka, 2019 

Třetím vybraným spotem pro můj výzkum se stal reklamní spot značky Milka z roku 2019, 

kde značka zapojila do příběhu prvek tělesného postižení. Příběh se odehrává v koncertní 

hale a na začátku je záběr na sbor dětí, které nacvičují píseň pro pozdější vánoční 

vystoupení. Nácvik jim ale přeruší zvuk zatloukání kladiva staršího muže, který vytváří a 

spravuje kulisy pro vystoupení. Sbormistryně muži vysvětlí, že sbor toto zatloukání 

kladivem ruší, na což muž znakovou řečí odpoví: „Ach! Omlouvám se, pracuji…“, což 

divákům značí, že trpí sluchovým postižením. Paralelně s touto scénou lze vidět malou 

členku sboru se zaujatým výrazem. Když členka sboru odchází, ještě se ohlédne za 

zmiňovaným mužem a usměje se. V dalším záběru vchází starší sluchově postižený muž do 

koncertní haly již na vystoupení sboru. Když dorazí na své místo v hledišti, nalezne zde 

Obr 2 Kofola Prasátko (0:26). Kofola, 2003 
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čokoládovou figurku Milka se štítkem, na kterém je napsáno „Děkuji“. Muž se na figurku 

překvapeně usměje, vzápětí lze vidět záběr na sbor, který zpívá nacvičenou píseň. Výše 

zmíněná malá členka sboru znenadání předstoupí před sbor, což překvapí i samotnou 

sbormistryni a pronese jednu větu nacvičené písně ve znakovém jazyce přímo pro sluchově 

postiženého muže. V dalším záběru vidíme muže, jak se na členku sboru překvapeně a 

dojatě usmívá. 

V posledním záběru lze vidět a díky voiceoveru také slyšet slogan: „Milka. Daruj tomu, kdo 

to nečeká.“ Spotem provází doprovodná hudba v podobě písně, kterou nacvičuje sbor, což 

je píseň You got the love, která původně pochází z poloviny osmdesátých let dvacátého 

století od skupiny The Source společně se zpěvačkou Candi Stanton (theguardian.com, 

2009). V průběhu let se tato píseň dočkala mnoha upravených verzí a jednou z nich je tak i 

sborová píseň v reklamním spotu značky Milka. Reklamní spot je dlouhý šedesát sekund, 

existují i jeho kratší verze (youtube.com, 2019). 

 

7.4  Pilsner Urquell, 2018 

Čtvrtým a posledním vybraným spotem pro mou praktickou část práce je spot značky 

Pilsner Urquell. V tomto spotu vidíme na začátku rodinu u štědrovečerní večeře, kde je 

Obr 3 Vánoce s Milkou, 60 sec CZ (0:50). Milka, 2019 
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jedno prázdné místo, na které se celá rodina dívá se smutkem. Vzápětí v další scéně dorazí 

domů dcera, pro kterou je tam prázdné místo připraveno. Otec je podle výrazu v tváři mile 

překvapen a potěšen, že dcera dorazila. Rodina si vychutnává sváteční večeři, kde si všichni 

přiťukávají pivem Pilsner Urquell, a poté si rozdávají dárky. Dcera se v dalším záběru zadívá 

na telefon a rozloučí se se zbytkem rodiny, že musí již odejít. To vede k viditelnému 

zklamání rodiny, záběry se soustředí převážně na otce. Poté je střih a záběr na rodinu, jak 

jde v noci do kostela na mši. Otec se ještě ohlíží kolem sebe, zda dcera náhodou nepřijde, 

v kostele je pak opět patrné zklamání v jeho tváři. Najednou se ozve kostelem dívčí zpěv, 

otec se překvapeně otočí a vidí zpívat svoji dceru, která zpívá pro něj. Na konci spotu je 

vidět záběr na dceru, jak objímá otce a usmívá se. 

Slogan na konci spotu je: „Pilsner Urquell. Ty pravé Vánoce.“ Hudebním doprovodem je 

instrumentální klavírní podoba písně Stay with me od zpěváka Sama Smitha, zpěv na konci 

spotu je rovněž na melodii této písně, ale s českým textem. Reklamní spot je dlouhý čtyřicet 

jedna sekund, jedná se tedy o nejkratší ze čtyř prezentovaných spotů, přesto je tato verze 

jeho nejdelší verzí (youtube.com, 2018). 

 

Obr 4 Pilsner Urquell: Ty pravé Vánoce (0:14). Pilsner Urquell, 2018 
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8. Postoje respondentů ke konkrétním spotům 

Na základě otázek položených respondentům ze stanovených věkových skupin 

bezprostředně po zhlédnutí konkrétního spotu proběhlo bližší vyhodnocení subjektivních 

postojů a dojmů těchto respondentů vůči storytellingu v daných reklamních spotech a vůči 

některým konkrétním prvkům tohoto storytellingu, který působí na emoce diváků. 

8.1 Interpretace úvodního dotazníku 

Jak bylo již zmíněno výše v metodologii, úvodní dotazník této praktické části je vytvořen 

v návaznosti na dotazník ze studie “Consumers' emotional responses to the Christmas TV 

advertising of four retail brands” (Cartwright a kol., 2015). Rozdíl oproti výše zmíněné studii 

je v této práci ten, že respondenti v této práci měli již podporu v podobě výpisu těchto 

základních emocí, ze kterých mohli volit ty emoce, které během sledování pocítili. 

Výstupem z tohoto úvodního dotazníku je tabulka, která ukazuje, kolika respondentům se 

reklama líbila či nelíbila a jaké konkrétní emoce během sledování pocítili.  

Respondenti měli v této části za úkol vybrat z uvedených pozitivních i negativních emocí 

všechny ty, které v nich zhlédnutí daného spotu vyvolalo. Výsledky tohoto základního 

dotazníku jsou uvedeny v tabulce níže, jež je pro zkoumané čtyři spoty sestrojena podle 

uvedené vzorové studie. 
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Tabulka 2 Výsledky úvodního dotazníku 

8.2 Vyhodnocení úvodního dotazníku  

Z tabulky výše můžeme vyčíst, že poměr mezi tím, jak se obecně všechny čtyři reklamy líbily 

a nelíbily, je celkem vyrovnaný, počet pozitivních emocí v celkovém pohledu lehce 

převažoval u respondentů nad těmi negativními. V otázce líbivosti odpověděli dva 
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respondenti tak, že jim byl reklamní spot lhostejný, konkrétně se jednalo o spot značky 

Milka. 

Lze vidět, že největší kritikou prošel reklamní spot značky PENNY, který obdržel od 

respondentů nejvíce negativních odpovědí na otázku líbivosti, a zároveň vyvolal 

v respondentech nejvíce negativně laděných emocí. Naopak nejvíce pozitivních reakcí 

obdržel spot značky Kofola, který se líbil všem dotázaným až na jednoho respondenta a 

pouze dva z respondentů uvedli, že v něm reklama vyvolala některou z negativních 

emočních reakcí. 

Z pozitivních uvedených emocí celkově nejvíce převažovalo dojetí, sváteční či vánoční pocit 

a nostalgie, z negativních emocí pak převládala iritace, otrávenost a smutek. 

Z tohoto dotazníku vycházely i některé z dalších doplňujících otázek, které detailněji 

rozvedu v další sekci praktické části. 

8.3 Výzkumné dotazníkové šetření vztahující se ke konkrétním spotům 

8.3.1 Struktura druhé části dotazníku 

Druhá část dotazníku, která se vztahuje ke konkrétním spotům, se skládá z devíti 

otevřených otázek, na které respondenti odpovídali bezprostředně po zhlédnutí daného 

spotu. 

Druhá část dotazníku měla tuto strukturu: 

1) Viděli jste již danou reklamu dříve? 

2) Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

a) Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

b) Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

3) Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, 

s jakou? Jaký pocit ve vás spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na 

rodinné tradice – pocit nostalgie) 

4) Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický 

znak reklamy, který tuto emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci 

radost – char. Znak vyvolané emoce: zvířata) 

5) Uveďte prosím, zda vás ve zhlédnutém spotu něco zaujalo a proč. 
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6) Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

a. Pokud ano, díky čemu? 

b. Pokud ne, kvůli čemu? 

7) Jak ovlivnila reklama váš postoj k dané značce?  

8) Jak ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

9) Čím pro vás je nebo není reklama zapamatovatelná? 

 

8.3.2 Interpretace odpovědí respondentů pro reklamní spot značky PENNY 

V dotazníkové části jsem se hned první otázkou zaměřila na znalost reklamního spotu. 

Devět respondentů odpovědělo, že reklamu viděli během tohoto výzkumu poprvé, ačkoliv 

jeden z nich uvedl, že viděl již dříve podobně laděný spot. Dva respondenti reklamu určitě 

viděli už v minulosti, zbývající respondent odpověděl, že reklamu nejspíše viděl, ale nebylo 

to stoprocentní ano. 

Během rozvedení bodu, zda se respondentům reklama líbila, byli respondenti dotazování 

také na důvody jejich stanoviska. Co se týče nejmladší věkové skupiny dotazovaných, 

respondentka Gabriela uvedla, že se jí reklamní spot nelíbil z důvodu přílišné citové 

zabarvenosti, vyvolávání pocitu smutku a beznaděje. Oproti tomu respondent Adam 

hodnotil reklamní spot pozitivně, protože ukazuje vzájemnou lidskou pomoc a důležitost 

rodiny. Adam také zmínil jako pozitivum spotu vyzdvižení tématu, že Vánoce by neměl 

nikdo trávit o samotě. Respondentka Veronika a respondent Jiří se v tomto bodě shodli na 

tom, že reklama je depresivně laděná. Jiří uvádí, že se mu nelíbí, když přes tato depresivně 

laděná témata autoři reklam až příliš urputně cílí na emoční stránku diváka. Veronika k této 

otázce dodala pohled, že se raději o Vánocích dívá na pozitivní a dojemné reklamy, z této 

na ni však vyzařuje smutek. 

V prostřední věkové skupině vyhodnotili respondent Josef a respondentka Dina reklamu 

taktéž jako depresivní, smutnou a bez nádechu vánoční atmosféry, respondentce Kateřině 

připadal příběh uměle a neupřímně sentimentální. Naproti tomu respondentovi Tomášovi 

se spot líbil, příběh měl podle něj sentimentální nádech a poslání. 

V nejstarší zkoumané věkové skupině se reklamní spot značky PENNY nelíbil ani jednomu 

z respondentů, respondentce Ivetě a respondentovi Janovi připadal spot naprosto 
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nesouvisející s danou značkou, zato jim připadal přehnaně útočící na city a emoce diváka, 

citově vydírající a zneužívající nostalgii Vánoc a mezilidské vztahy. Respondentka Radka a 

respondent Petr se shodli v odpovědích na tom, že je reklama příliš depresivní a smutná, 

v respondentce Radce vyvolávala pocit prázdna, beznaděje a samoty. 

Na dotaz, zda si respondenti spojili s nějakou konkrétní věcí nebo činností, odpovědělo šest 

z nich, že si daný spot spojili se strachem kvůli ztrátě blízké osoby a se smrtí, což v nich 

vyvolalo pocity smutku, strachu a úzkosti. Respondent Jan odpověděl, že se bojí podobného 

osudu, jaký zažil senior ve spotu. Respondentka Dina si příběh spojila s myšlenkou na vlastní 

prarodiče a s pocitem nostalgie, respondentka Iveta si spojila příběh s vlastní vzpomínkou 

na tradiční rodinné večeře a s pocitem smutku, který vyvolala skutečnost, že tradiční večeře 

z minulosti již nejsou aktuálním děním. Respondent Jiří odpověděl odlišně od ostatních 

dotázaných, protože si reklamní spot spojil s nezdary během vánočního pečení. Druhá 

polovina respondentů si daný spot nespojila s ničím konkrétním. 

V další otázce měli respondenti říct ke každé jimi vybrané emoci z úvodního dotazníku 

alespoň jeden charakteristický znak, který tuto emoci vyvolal. Z úvodního dotazníku vidíme, 

že převažoval smutek nad všemi ostatními vyvolanými emocemi. Respondenti Veronika, 

Adam a Gabriela z nejmladší zkoumané věkové skupiny uvedli ke smutku znak opuštěného 

seniora, který ve vánočním čase myslí na svou zesnulou ženu. Zároveň uvedli, že je dojemné 

obdarování seniora malým děvčátkem, a také záběry na seniora, jak se mu nepodařilo upéct 

vánočku podle receptu jeho zesnulé ženy. Respondentka Veronika uvádí ještě iritaci a 

nejistotu, kde jsou charakteristickými znaky v příběhu kontrast smutného děje k veselí 

Vánoc a nejistota, zda chce respondentka vidět takto depresivní příběhy v době Vánoc. 

Respondent Jiří pak tomuto spotu dodává, že ho zaujal příběh této reklamy. 

Respondentka Kateřina uvedla k tomuto spotu pouze emoci iritace, protože jí apel připadá 

neupřímný. Zbytek respondentů v této skupině se shodl na tom, že je dojemný a smutný 

kvůli samotě seniora, využitému hudebnímu doprovodu, zároveň však vyvolává i pocit 

vřelosti a naděje díky dobrotě dívky, která seniora obdaruje. 

Nejstarší věková skupina udávala emoce jako smutek a dojetí kvůli samotě seniora a jeho 

počínání si v domě bez pomoci jeho zesnulé ženy. Zároveň respondentky Radka a Iveta 

uvádějí pocit naděje, který v nich vyvolává dobrý úmysl malého děvčátka. Z těchto 
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odpovědí se vymyká respondent Jan, který uvedl v odpovědích iritaci z důvodu 

depresivního hudebního doprovodu a zneužití symbolů Vánoc a znuděnost, z důvodu příliš 

dlouhého trvání reklamního spotu. 

Na otázku, zda respondenty v daném spotu něco zaujalo, odpověděl respondent Adam, že 

byl spot velmi kvalitně natočen a byly zde dobré herecké výkony, respondentku Veroniku 

zase zaujalo přičichávání seniora k oblečení jeho zesnulé ženy, aby si ji připomněl. 

Respondenti ze střední věkové skupiny se shodli na tom, že je ve spotu nic nezaujalo. 

Z nejstarší věkové skupiny zaujala respondenta Petra velká míra depresivního nádechu 

tohoto spotu, zatímco respondenta Jana, zaujal dárek pro seniora v podobě plyšového 

medvídka. Respondent uvedl, že nerozumí tomu, proč byl předmětem daru právě plyšový 

medvěd. 

Co se týče otázky spojení reklamního spotu v jeho průběhu s danou značkou, odpověděli 

všichni dotazovaní respondenti, že by si reklamní spot v průběhu nespojili se značkou 

PENNY, většina z nich se shodla také na tom, že by mohlo být na konci využito jakékoliv jiné 

logo, protože příběh s tou danou značkou vůbec nesouvisí. Respondent Adam dodal, že by 

si spot spojil spíše s nadací Taťány Kuchařové Krása pomoci, ale ani tak nelze ze spotu 

vydedukovat, čím konkrétním se vlastně tato nadace zabývá. 

Na otázky, jak reklama ovlivnila postoj respondentů k dané značce a jejich nákupní záměr, 

odpověděla většina respondentů, že ani jedna z těchto věcí spotem nebyla ovlivněna. U 

respondenta Josefa a respondenta Jana jsme se setkali s negativním ovlivněním postoje 

k dané značce s odůvodněními, že nebyl pochopen záměr a poselství reklamy. U 

respondentky Radky došlo k ovlivnění nákupního záměru. Respondentka uvedla, že do 

PENNY nechodí ani v současné době, po zhlédnutí tohoto spotu však návštěvu řetězce 

vyloučila úplně. 

Poslední otázka zjišťuje, zda je pro respondenty reklama něčím zapamatovatelná a čím 

tomu tak je. Z nejmladší věkové skupiny ji respondent Jiří a respondentka Gabriela 

nevyhodnotili ničím zapamatovatelnou, oproti tomu respondentka Veronika vyhodnotila, 

že příběh by si zapamatovala díky až extrémní dojemnosti, nedokázala by si ho ovšem 

v budoucnu spojit s danou značkou. Respondent Adam taktéž uvádí, že je příběh reklamy 

zapamatovatelný díky silnému působení na emoce a vyvolání pocitu smutku, zároveň však 
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poukazuje i na hřejivost scény, kdy malé děvče obdaruje seniora a je tím tak zobrazeno, že 

i v této době, kdy se lidé obzvláště mezi generacemi neustále odcizují, dobrosrdečnost a 

vzájemná pomoc může pořád existovat. 

Z prostřední věkové skupiny nepřišel tento spot ničím zapamatovatelný žádnému 

z respondentů až na respondenta Josefa, kterému sice příběh připadá zapamatovatelný 

díky emoční síle, ale se značkou by si ji nespojil. Naopak by si ovšem zapamatoval, že se mu 

reklama dříve nelíbila, a měl by tak tendence se jejímu opětovnému zhlédnutí vyhnout. 

V nejstarší věkové skupině odpověděla respondentka Radka, že je pro ni reklama určitě 

zapamatovatelná v negativní asociaci s pocitem beznaděje, který v ní příběh vyvolal. 

Respondent Jan si zase pamatuje dar v podobě plyšového medvídka, který ho překvapil a 

zaujal. Respondentka Iveta uvedla, že je pro ni příběh zapamatovatelný díky extrémnímu 

emočnímu apelu, její postoj ke značce ovšem nijak neovlivní. Respondent Petr zmínil 

nedostatečnou míru optimismu tohoto příběhu. 

8.3.3 Interpretace odpovědí respondentů pro reklamní spot značky Kofola 

Dalším zkoumaných reklamním spotem byl reklamní spot značky Kofola. Na první otázku 

týkající se toho, zda již respondenti viděli daný reklamní spot dříve, odpověděli všichni 

respondenti bez ohledu na věkovou skupinu, že reklamu viděli již dříve. 

V odpovědích na otázku, zda se jim zhlédnutá reklama líbila, zaznamenala Kofola nejlepší 

výsledek ze všech čtyř reklam, nelíbila se pouze jednomu z respondentů. Z nejmladší 

věkové skupiny uvedli všichni čtyři respondenti, že se jim zhlédnutý příběh líbil, protože se 

jedná již o každoroční vánoční tradici, příběh má vtipnou zápletku. Respondentka Veronika 

uvedla, že se na reklamu ráda dívá i po všech letech, kdy reklama běží, respondentka 

Gabriela zase odpověděla, že se v její rodině jedná i o interní vtip založený na tomto spotu. 

V prostřední věkové skupině nalezneme jednu odchylku u respondenta Tomáše, který 

uvedl, že se mu příběh líbil při prvním zhlédnutí, dle jeho názoru se ale reklama vysílá již 

moc dlouho a stala se za tu dobu otravnou, proto se mu již nelíbí. Ostatní respondenti z této 

věkové skupiny pak rovněž uvádějí, že se jim spot líbil, hlavně díky vtipnému nápadu. 

Respondent Josef dodal, že je příběh relativně krátký, a tudíž i dobře zapamatovatelný. 

Nejstarší věková skupina se taktéž shoduje na odpovědi, že se jim reklama líbí, protože je 

vtipná, kromě respondenta Jana, který uvádí, že se mu reklama spíše líbí, ale z důvodu, že 
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ho nic přímo neodpuzuje. Respondentka Iveta zase vyzdvihuje, že reklama poukazuje na 

zvyky a tradice českých Vánoc. 

Co se týče spojení si příběhu s nějakou konkrétní věcí nebo činností, v nejmladší věkové 

skupině si spojili respondenti Adam a Gabriela příběh s vlastními vzpomínkami, když s rodiči 

řezali v lese vánoční stromy a vzbudilo to v nich pocit nostalgie a humoru. Respondent Jiří 

zmínil spojení s výchovou dětí ohledně českých vánočních tradic a respondentka Veronika 

vzpomínala v odpovědi na své dětství, kdy se snažila o Štědrém dnu nejíst, aby viděla zlaté 

prasátko. Tato vzpomínka v ní vyvolává pocit nostalgie a humoru. Respondentka Kateřina 

a respondent Josef oba uvedli ve svých odpovědích spojení s vánočním stromem a sněhem. 

Z nejstarší zkoumané věkové skupiny si vybavila respondentka Radka příběh taktéž se 

vzpomínkami na dětství, kdy s rodiči a prarodiči hledala v zasněženém lese vánoční stromy, 

což vyvolává pocit nostalgie. Respondentka Iveta uvedla zobrazení tradičních Vánoc, kde je 

všude spousta sněhu, lidé shánějí vánoční strom a mluví o zlatých prasátkách, což si spojuje 

se svátečním pocitem vánočního času. Respondent Jan uvedl spojení s řezáním stromků, 

jmenoval ho ovšem v souvislosti s ilegalitou této činnosti, což v něm vyvolalo lehce 

humorný pocit, protože je tato činnost v reklamě zobrazeno bez jakéhokoliv poukázání na 

tuto ilegalitu. 

Když měli respondenti uvádět charakteristický znak k vybraným emocím z úvodního 

dotazníku, převažovaly v odpovědích pocity sváteční, protože se s příchodem tohoto spotu 

na televizní obrazovky blíží příchod Vánoc. Dále i proto, že jsou v příběhu zobrazeny české 

vánoční tradice, jako je shánění vánočního stromku a dodržování vánočního půstu za 

účelem spatření zlatých prasátek. Další převažující uváděnou emocí byla veselost, živost a 

vtip. Téměř všichni respondenti uvedli k těmto emocím jako charakteristické znaky vtipné 

dialogy otce a dcery, roztomilou výslovnost dcery a závěrečný útěk před divokým prasetem. 

Respondent Adam uvedl, že v něm zhlédnutí reklamy vyvolává pocit štěstí, protože 

zobrazuje dětskou nevinnost a zároveň nesmrtelné hlášky jako je hláška dcery: „Nene, já 

nemusim, já už ho vidim.“ Respondentka Radka uvedla, že je při sledování tohoto spotu 

dojatá kvůli vlastním vzpomínkám na čas v lese strávený s otcem. Ve spojení s tímto spotem 

se objevily i dvě negativní emoce. Respondent Tomáš uvedl, že je při sledování reklamy již 

otráven, protože ji zná nazpaměť a časem pro něj příběh ztratil původní kouzlo a vtip. 

Respondent Jan dodal k vybrané emoci iritace vysvětlení, že ho irituje dikce dcery, která 
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klade důraz při výslovnosti na druhou slabiku. 

Na otázku, zda je ve spotu něco zaujalo, odpověděli kladně z nejmladší věkové skupiny 

respondenti Jiří a Veronika, oba zaujalo řezání stromku. Jiřího ovšem řezání stromku zaujalo 

z důvodu zobrazení české tradice, Veroniku oproti tomu zaujalo, že je v reklamě takto 

znázorněna ilegální činnost. Z prostřední věkové skupiny zaujal respondenta Josefa na 

reklamě vtipný konec, který při prvním zhlédnutí příběhu není předvídatelný. 

Respondentku Dinu zaujal vtip celého příběhu. Z nejstarší věkové skupiny zaujal 

respondenta Petra vtip příběhu, respondentku Ivetu a respondenta Jana zaujalo využití 

divokého prasete. Jan zmiňuje ještě otevřený konec, kdy divákovi není zobrazen konec, zda 

divočák otce s dcerou doběhne či nikoliv. 

Při vyhodnocování spojení reklamního spotu se značkou Kofola se všech dvanáct 

respondentů shodlo na totožném závěru. Reklamní spot si se značkou Kofola spojí všichni, 

ale pouze díky každoročnímu opakování reklamy. Všichni respondenti v odpovědi uvedli, že 

kdyby danou reklamu viděli poprvé, nenapadlo by je v průběhu spotu, že se jedná právě o 

tuto značku, v příběhu se nevyskytuje žádné spojení se značkou. Respondentka Iveta a 

respondent Jan zmínili slogan využitý na konci daného spotu: „Když ji miluješ, není co řešit.“ 

Slogan je dle nich dobře zapamatovatelný a dokážou si ho vybavit i při koupi nápoje Kofola. 

Dále byli respondenti tázáni, zda tento reklamní spot ovlivnil nějakým způsobem jejich 

postoj ke značce a nákupní záměr. Respondent Adam uvedl, že ovlivnil spot jeho postoj ke 

značce pozitivně, protože má reklamu spojenou s vánoční tradicí, na niž se každoročně těší. 

Respondent Josef taktéž odpověděl na otázku ohledně postoje ke značce kladně, stejně 

jako respondent Jan. Respondent Jan uvedl k otázce ohledně nákupního záměru, že má ke 

Kofole i k jejím produktům kladný vztah, nákupní záměr ovšem víc ovlivňuje fakt, že v zimě 

chlazený nápoj Kofola nekupuje. Respondentka Iveta odpověděla kladně i na otázku 

ohledně ovlivnění nákupního záměru. Tento reklamní spot v ní vzbudil pozitivní asociace se 

značkou, značku nyní preferuje mezi konkurenčními značkami na trhu. 

Poslední dotaz se týkal zapamatovatelnosti reklamy. Z nejmladší věkové skupiny je tento 

reklamní spot zapamatovatelný pro všechny čtyři respondenty, respondentka Gabriela 

uvedla, že typicky český kontext reklamy souzní se značkou. Respondent Adam a 

respondentka Veronika odpověděli, že je spot zapamatovatelný asi vším, s respondentem 
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Jiřím zmiňují všichni tito tři respondenti nesmrtelnost užitých hlášek. Respondenti 

prostřední věkové skupiny se taktéž všichni shodli na tom, že je reklama zapamatovatelná, 

jako důvod uvádí respondentka Dina a respondent Josef vtip příběhu, Josef uvádí ještě 

divoké prase jako zapamatovatelný rys reklamy. Respondent Tomáš uvedl jako důvod 

zapamatovatelnosti celý scénář tohoto spotu. I z nejstarší věkové skupiny se všichni 

respondenti shodli na zapamatovatelnosti reklamy, respondent Jan, respondentka Iveta a 

respondent Petr uvedli všichni jako důvod zapamatovatelnosti vtipný dialog, Jan doplnil 

ještě zvláštní dikci dcery. Respondentka Radka odpověděla, že si danou reklamu pamatuje 

slovo od slova. 

8.3.4 Interpretace odpovědí respondentů pro reklamní spot značky Milka 

Spot značky Milka viděli z nejmladší věkové skupiny před tímto dotazníkem akorát 

respondenti Adam a Veronika. Gabriela s Jiřím viděli spot během tohoto dotazování 

poprvé. Z prostřední věkové skupiny neviděl reklamní spot dříve ani jeden z dotazovaných 

respondentů, z nejstarší věkové skupiny viděla dříve tento spot pouze respondentka Iveta. 

Co se týče líbivosti příběhu značky Milka, lze již z úvodního dotazníku vypozorovat, že byli 

v tomto ohledu respondenti rozděleni na dvě poloviny. V nejmladší věkové skupině se 

reklama líbila dvěma respondentům, jednomu se nelíbila a jednomu byla lhostejná. 

Respondentka Gabriela uvedla, že se jí reklama líbila, jelikož přehnaně neútočí na emoce 

diváka, respondent Jiří byl ale opačného názoru a uvedl, že se mu reklama nelíbila z důvodu, 

že na city a emoce diváka tlačí až příliš. Respondent Adam odpověděl, že se mu zhlédnutá 

reklama líbila a připomínala mu některými body reklamní spot značky PENNY. Tyto dva 

spoty srovnával z hlediska znázorňování dobroty a štědrosti lidí v době Vánoc, poukázal 

také na podobnou vazbu mezi původně neznámými hrdiny v podobě malého děvčátka a 

seniora. Respondentka Veronika pocítila z reklamy protichůdné emoce, ve výsledku 

neurčila, zda se jí reklama líbí či ne a přiklonila se k lhostejnosti. 

Z prostřední věkové skupiny se příběh této značky líbil třem respondentům, respondentka 

Kateřina odpověděla protichůdně, protože jí reklama připadala prvoplánově sentimentální 

a neupřímná. Respondentovi Tomášovi se líbila sváteční myšlenka, respondentce Dině 

imponovala ukázka existence dobra. Respondent Josef uvedl, že zobrazení postižení u něj 

zvýšilo hřejivý pocit dojetí, ocenil v reklamě zobrazení sounáležitosti. 



 

 

39 

V nejstarší věkové kategorii se reklama líbila pouze respondentovi Petrovi, který uvedl jako 

kladný znak ocenění práce seniora. Zbylým třem respondentům se reklama nelíbila. 

Respondentka Radka odpověděla, že na ni byla již přehnaně emocionálně útočná, 

respondentce Ivetě připadal příběh přímo citově vydírající. Respondent Jan zmínil jako 

negativní rys příběhu i slogan: „Daruj tomu, kdo to nečeká.“ Slogan mu připadal nesmyslný, 

protože sám obdarovává ty, kteří to od něj čekají. 

V rámci nejmladší věkové skupiny vyvolal tento spot v respondentce Gabriele a 

v respondentovi Jiřím spojení se školními vánočními besídkami, což způsobilo pocit 

nostalgie. Respondentka Veronika pocítila taktéž nostalgii, když si spojila spot se zpíváním 

školního sboru v kostele. Ze střední věkové kategorie si respondent Tomáš spojil spot 

s vystupováním na školní besídce, což v něm vyvolalo humorné vzpomínky. Josef uvedl 

spojení s pocitem sounáležitosti, kdy si mají lidé navzájem pomáhat, vyvolává to v něm 

pocit vřelosti. V rámci nejstarší věkové skupiny si daný spot spojil respondent Petr 

s vlastními vzpomínkami na působení ve školním sboru. Respondent Jan si vybavil během 

sledování spotu zábavu z dětství v podobě posílání světelných prasátek. Tuto vzpomínku 

v něm vyvolal záběr, kdy malou členku sboru oslnilo světlo z vánoční hvězdy. 

V dalším bodě jsme se zaměřili na charakteristické znaky, které vyvolaly výše zaznamenané 

emoce respondentů. Respondent Adam přiřadil šťastné a spokojené emoce k radosti 

neslyšícího pána, hezkému gestu děvčete a spojení stáří a mládí, vánoční pocity přiřadil 

k vánočně laděné scenérii. K emoci překvapení uvedl to, že se děvče naučilo znakovou řeč 

kvůli neslyšícímu muži. Respondentka Gabriela uvedla ještě sentimentální emoci, kvůli 

scenérii školní besídky. Respondentka Veronika přidala i negativní emoce jako znuděnost, 

protože je podle ní spot příliš natahován do délky, respondent Jiří uvedl otrávenost a vztek, 

protože mu vadí zobrazování zahraničních písní a zahraničních tradic (např. figura Santy 

Clause) v reklamách pro české diváky. Z prostřední věkové skupiny uvedli tři respondenti 

pozitivní emoce, jako například dojetí nebo radost, které byly způsobeny celkovým 

příjemným laděním reklamy, dobrým skutkem dítěte, zpěvem, dětmi v reklamě i využitím 

znakové řeči. Čtvrtá členka této skupiny, respondentka Radka, uvedla oproti tomu pocit 

iritace, který v ní vyvolala neupřímnost reklamy. V nejstarší věkové skupině uvedli pozitivní 

emoce respondenti Iveta, Radka a Petr, kterým připadala reklama příjemně a svátečně 

laděná, využití znakové řeči bylo dojemné a radost všech postav se odrážela v radostném 
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rozpoložení těchto tří respondentů. Odlišně odpověděl respondent Jan, který byl z reklamy 

otrávený, iritovaný až znechucený. Tyto emoce odůvodnil importem cizích zvyklostí a 

tradic, jako jsou anglicky zpívané písně, figurky Santy Clause apod. 

Na otázku, zda respondenty v daném spotu něco zaujalo, odpovědělo deset z nich, že je 

zaujalo využití prvku znakové řeči. Respondentka Gabriela dodala, že tento prvek obvykle 

v reklamním příběhu nevídá, respondentka Iveta zase doplnila, že jí tento prvek připadá 

v příběhu příliš uměle nastrčen, aby působil na divákovy emoce. Respondent Petr uvedl, že 

ho zaujala ještě bohatá výzdoba koncertní místnosti, respondenta Jana zaujalo „posílání 

prasátek“. 

Co se týče spojení si spotu s danou značkou v jeho průběhu, s Milkou si v průběhu 

nedokázali spot spojit pouze respondenti Kateřina, Tomáš a Dina, ostatní respondenti si 

příběh spojili se značkou díky logu na začátku reklamy a díky čokoládové figurce, kterou 

děvče darovalo neslyšícímu muži. Nákupní záměr nebyl ovlivněn ani u jednoho 

z respondentů, dva respondenti uvedli, že si produkty značky Milka kupují pravidelně bez 

ohledu na daný reklamní spot. Postoj ke značce také nebyl ovlivněn u žádného 

z respondentů. 

Poslední otázkou k tomuto spotu byla stejně jako předchozích spotů otázka, zda je pro 

respondenty reklama něčím zapamatovatelná. V nejmladší věkové skupině odpověděl na 

tuto otázku negativně respondent Jiří, všichni tři ostatní respondenti odpověděli pozitivně. 

Respondentka Gabriela a respondent Adam zmínili prvek znakové řeči, respondentka 

Veronika dodala ještě prvek uznání seniorovi práce a pohlednost dětské účinkující hrdinky, 

což se dle Veroničina názoru nevidí příliš často, že jsou děti hezké. Ze střední věkové skupiny 

je spot zapamatovatelný pro respondenta Tomáše, který uvádí jako důvod sentimentalitu 

příběhu, dále je zapamatovatelný pro respondenta Josefa. Ten vyzdvihuje originalitu a 

specifičnost příběhu, zobrazení sounáležitosti lidí trpících nějakým druhem postižení. V 

nejstarší věkové skupině připadá příběh zapamatovatelný všem respondentům. 

Respondent Jan, respondent Petr a respondentka Iveta uvádějí prvek znakové řeči, který je 

v reklamní komunikaci neobvyklý a tudíž zapamatovatelný. Respondentka Radka uvádí 

předváděnou píseň, která jí utkvěla v hlavě a díky ní si tak spot pamatuje. 
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8.3.5 Interpretace odpovědí respondentů pro reklamní spot značky Pilsner Urquell 

Spot značky Pilsner Urquell vidělo před prováděným výzkumem osm respondentů, čtyři 

respondenti viděli tento příběh během dotazování poprvé. V nejmladší věkové skupině se 

spot líbil třem z dotazovaných respondentů, respondent Jiří reagoval na spot negativně 

kvůli neuctivému chování dcery vůči rodičům, což specifikoval na házení dárků a odchod od 

večeře bez vysvětlení. Respondent Adam pochválil kvalitu natočení spotu a hezký zpěv 

dcery na konci, respondentka Veronika naopak zpěv označila za falešný a nehezký, ačkoliv 

na ní spot v celku působil pozitivně. 

Z prostřední věkové skupiny se spot líbil všem respondentů až na respondentku Kateřinu. 

Respondent Tomáš vyzdvihl příjemnou rodinnou atmosféru, respondentka Dina pochválila 

hezký hudební doprovod. Respondent Josef označil za pozitivní rys reklamy přechod od 

negativních emocí k těm pozitivním a cílení na spojení rodiny. V nejstarší věkové kategorii 

se spot líbil akorát respondentce Radce kvůli vyobrazení rodinných vztahů, respondentovi 

Petrovi nepřipadala reklama ničím hezká, respondentka Iveta i respondent Jan uvedli, že ze 

spotu vůbec nepochopili souvislost příběhu se značkou. Respondent Jan dodal, že značka 

nemá takovýto spot zapotřebí. 

V otázce spojení reklamy s nějakou určitou činností nebo věcí si osm respondentů napříč 

věkovými skupinami spojilo tento spot s tradicí rodinné večeře na Štědrý den, což v nich 

vyvolalo nostalgické a sváteční pocity. Respondentka Iveta dodala ještě spojení s Půlnoční 

mší, kterou navštěvuje v kostele. Respondentka Radka uvedla ještě zobrazení 

mezigeneračních vztahů mezi rodiči a dětmi. 

V případě charakteristických rysů spojených s výše uvedenými emocemi uvedli všichni čtyři 

respondenti z nejmladší věkové skupiny vánoční rodinnou večeři jako charakteristický znak 

pro procit sváteční nálady. Respondent Adam uvedl ještě překvapení otce na konci příběhu 

ve spojení s emocemi překvapení a dojetí. Respondentka Gabriela doplnila pocit nostalgie 

vyvolaný obrazem Půlnoční mše. Respondenti Veronika a Jiří uvedli oba ke spotu negativní 

emoce iritaci a zklamání, charakteristický znak pro tyto emoce je házení vánočních dárků 

po rodičích a neuctivý odchod dcery uprostřed večeře. Z prostřední věkové skupiny uvedli 

respondenti Dina, Tomáš a Josef pozitivní emoce v souvislosti s rodinnými tradicemi a 

dojemným opětovným shledáním otce a dcery na konci spotu. Josef dodal emoci 
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překvapení, která byla vyvolána překvapivým objevením dcery na konci tohoto spotu, 

zároveň dodal i negativní emoce zmatenosti a naštvání, které vyvolal odchod dcery od 

sváteční večeře. Respondentka Kateřina uvedla emoci otrávenost, spot jí stejně jako spot 

značky Milka připadal neupřímný a uměle útočící na emoce. Z nejstarší věkové skupiny 

uvedli všichni čtyři respondenti pocity sváteční nálady nebo sentimentu z důvodu 

vyobrazení rodinné večeře a návštěvy kostela. Respondentka Radka uvedla pocit dojetí ve 

spojení s opětovným shledáním, respondentka Iveta uvedla k tomuto nečekanému 

shledání pocit naděje. Respondenta Petra iritovalo házení dárků dcery po rodičích, protože 

to působilo velmi neuctivě. Respondent Jan uvedl k negativním emocím znuděnost, protože 

byl dle jeho názoru příběh příliš rozvleklý. Zároveň Jan uvedl i zklamání, protože byl děj 

příběhu předvídatelný a zmatenost, protože zcela nepochopil jakoukoliv souvislost příběhu 

s danou značkou či produktem. 

Na otázku, zda respondenty ve spotu něco zaujalo, odpověděl respondent Adam, že ho 

zaujal nečekaný a nevysvětlený odchod dcery uprostřed rodinné večeře, dále ho zaujal také 

velmi netradiční dárek pro otce, který od dcery dostal svítící zimní čepici. Respondentku 

Veroniku zaujal falešný zpěv dcery v kostele. Respondenta Josefa překvapil a zaujal 

nečekaný zvrat v příběhu, respondentce Dině připadala oproti odlišným postojům 

některých respondentů sympatická hlavní herečka. Respondenta Tomáše zaujala hudba 

využitá v tomto spotu. Z nejstarší věkové skupiny zaujalo respondenta Petra, že zpívá na 

konci dcera při mši v kostele popovou píseň, která do kostela dle jeho názoru nepatří. 

Respondent Jan uvedl, že ho zaujalo dobře napěněné natočené pivo. 

Z nejmladší dotazované věkové skupiny si dokázali spot s danou značkou spojit tři ze čtyř 

respondentů. Respondentka Gabriela uvedla jako důvod lahve piva Pilsner Urquell na stole 

a přípitek rodiny, který jako důvod uvedl i respondent Adam. Respondentka Veronika si 

reklamu se značkou spojila pouze díky předchozí znalosti tohoto spotu, respondent Jiří 

uvedl, že si reklamu s danou značkou nespojil kvůli tomu, že se nejedná o klasický příběh 

běžných reklam na značky piva. Z prostřední věkové skupiny si příběh s danou značkou 

nedokázal spojit ani jeden z respondentů, respondent Josef uvedl, že ačkoliv spot viděl již 

dříve, nedokázal by si ho s danou značkou spojit, mohla by to být kterákoliv jiná značka 

piva. Z nejstarší dotazované kategorie si reklamu dokázali s danou značkou spojit 

respondentka Radka a respondent Jan, oba uvedli lahve Pilsner Urquell umístěné na stole 
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při vánoční večeři a přiťukávání si pivem. Přípitek pivem uvedli i respondenti Iveta a Petr, ti 

se ale shodli na tom, že neviděli značku, a mohlo se tak jednat o jakékoliv jiné pivo. 

Při dotazování, zda daný reklamní spot nějak ovlivnil postoj k dané značce nebo nákupní 

chování, odpovědělo všech dvanáct respondentů negativně. Respondent Jan doplnil, že je 

Pilsner Urquell jeho nejoblíbenější značka piva, zhlédnutá reklama tento postoj nijak 

neovlivnila. Respondent Adam uvedl k nákupnímu záměru, že spot tento záměr sice spíše 

neovlivnil, během jeho zhlédnutí dostal ale na dané pivo chuť. 

Poslední otázka vztahující se přímo k tomuto spotu se týkala jeho zapamatovatelnosti. 

Z nejmladší dotazované skupiny respondentů připadala tato reklama zapamatovatelná 

všem čtyřem respondentům. Respondentka Veronika odpověděla, že nenásilně působí na 

city a znázorňuje mezigenerační vztah otce a dcery, čímž je zapamatovatelná. 

Respondentka Gabriela uvedla jako znak zapamatovatelnosti průvodní píseň, což podpořil 

i respondent Adam uvedením hezkého zpěvu dcery jako zapamatovatelného znaku 

reklamy. Respondent Jiří odpověděl, že Pilsner Urquell v posledních letech často sází na 

emocionální příběhy v reklamách, díky tomu si je Jiří pamatuje. 

Ze střední dotazované kategorie respondentů odpověděl na otázku zapamatovatelnosti 

kladně respondent Josef, který ale uvedl, že příběh si zapamatuje, ale nespojí si ho s danou 

značkou. Respondentka Dina taktéž odpověděla kladně a uvedla jako znak 

zapamatovatelnosti přeložení známé zahraniční novodobé písně do češtiny. 

V nejstarší věkové skupině se zdá reklamní spot zapamatovatelný pouze respondentce 

Ivetě, která ale taktéž uvádí, že příběh by si zapamatovala, ale nezapamatovala by si značku, 

ke které se tento příběh vztahuje. 

8.4 Výzkumné dotazníkové šetření vztahující se ke všem spotům dohromady 

Druhá část výzkumného dotazníkového šetření se vztahovala k hodnocení příběhů ve všech 

čtyřech stanovených reklamních spotech. 

8.4.1 Struktura třetí části dotazníku 

Souhrnný dotazník byl využit v praktické části jako druhá sekce dotazníkového šetření a 

vztahoval se ke všem čtyřem spotům dohromady. Respondenti v něm odpovídali na tři 

otevřené výzkumné otázky. 
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Struktura druhé části dotazníku vypadala takto: 

1) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejlepší a proč? (tzn. 

Která značka podle vás jako spotřebitele zvládla tuto úlohu nejlépe?) 

2) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejhorší a proč? (tzn. 

Která značka podle vás jako spotřebitele zvládla tuto úlohu nejhůře?) 

3) Jmenujte prosím společné charakteristické znaky spotů a jaké emoce ve vás vyvolaly 

tyto společné znaky. 

 

8.4.2 Interpretace odpovědí respondentů v souhrnném dotazníkovém šetření  

Pro snazší orientaci je toto vyhodnocení strukturováno po třech daných věkových 

skupinách respondentů. 

8.4.2.1 Věková skupina 15-29 let 

V této nejmladší věkové skupině se u otázky, který spot by vyhodnotili z pozice spotřebitele 

z marketingového hlediska jako nejlepší, shodli všichni čtyři respondenti na spotu značky 

Kofola. Dominantními rysy příběhu pro toto vyhodnocení byly zejména vtip a tradice. 

Respondentka Gabriela uvedla, že je reklama snadno zapamatovatelná a „ryze česká“, což 

mnoho lidí potěší a poukázala na dlouholeté vysílání této reklamy, které dle jejího názoru 

vypovídá o kvalitě tohoto spotu. Respondent Jiří vyzdvihl pozitivitu tohoto spotu, 

respondentka Veronika se lehce odchýlila od pravidelnosti odpovědí a uvedla, že spot 

značky Kofola je dle jejího názoru ze všech čtyř představených spotů právě z důvodu 

dlouholetého opakovaného vysílání reklamy, a tudíž její zapamatovatelnosti. Zároveň ale 

Veronika uvedla, že pokud by se tyto reklamy vysílaly všechny pouze jeden rok, byla by 

podle jejího názoru nejlepší reklama značky Milka. Divák si tuto reklamu totiž dokáže spojit 

se značkou, na rozdíl od zmiňované Kofoly. 

Na otázku ohledně nejhůře působícího spotu uvedli všichni respondenti spot značky PENNY 

ve spojení s nadací Taťány Kuchařové Krása pomoci. Nejčastěji uváděný důvod tohoto 

postoje respondentů zní, že je spot příliš depresivní, budí negativní emoce a neodkazuje 

ničím přímo na danou značku. Respondentka Gabriela dodává, že spot ani v závěru 

k ničemu příliš nenabádá, spojení se značkou je minimální. 
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V odpovědi na společné charakteristické znaky spojili respondenti většinou tři uvedené 

spoty s výjimkou Kofoly jako příliš citově apelující, což bylo pro většinu z nich spojeno 

převážně s negativními emocemi, ale například pro respondentku Gabrielu i pocitem 

nostalgie. Respondent Adam uvedl jako jeden z charakteristických rysů mezigenerační 

vztahy rodičů nebo prarodičů a dětí, což v něm vyvolává pocit vřelosti. 

8.4.2.2 Věková skupina 30-44 let 

Tato věková skupina ukázala větší odlišnost v odpovědi na první otázku. Zatímco 

respondenti Kateřina a Josef uvedli oba jako nejlepší spot příběh značky Kofola ze stejných 

důvodů, jako respondenti v nejmladší věkové skupině, respondentka Dina uvedla jako 

nejlepší spot příběh značky Pilsner Urquell kvůli zobrazení silného vztahu rodičů a dětí. 

Respondent Tomáš označil za nejlepší spot značky Milka, jelikož měl dle jeho názoru 

nejzajímavější myšlenku spojenou s nenucenou propagací značky. 

Jako nejhorší spot zvolili tři z respondentů spot značky PENNY z obdobných důvodů, které 

uvedli i respondenti v nejmladší věkové skupině. Pouze respondent Tomáš uvedl odlišnou 

odpověď a jako nejhorší spot označil příběh značky Kofola, který je podle jeho názoru po 

letech neustálého opakování stále otravnější. 

Při uvedení společných charakteristických rysů a jimi vyvolaných emocí uvedli tři 

z respondentů sváteční a tradiční atmosféru, cílení na emoce a zobrazení rodinných vazeb, 

což vyvolává pocit vřelosti a nostalgie. Respondentka Kateřina uvedla jako charakteristický 

znak nesouvislost příběhů s autorskou značkou, což v ní vyvolává pocit, že jsou tyto 

reklamní spoty naprosto zbytečné. 

8.4.2.3 Věková skupina 45 let a více 

V nejstarší věkové skupině opět v odpovědích dominoval vánoční spot značky Kofola, který 

zmínili tři ze čtyř respondentů kvůli již zmiňovanému využití humoru a zobrazení českých 

tradic, respondentka Radka ovšem vyzdvihla v této otázce spot značky Milka. Jako důvod 

této volby uvedla: „Bylo tam tolik emocí, že na tuhle reklamu nikdy nezapomenu.“ 

Jako nejhorší vyhodnotili v této skupině všichni čtyři respondenti příběh značky PENNY. 

Důvody byly, že je spot příliš dlouhý, temný, depresivní, vyvolává prázdnotu a nesouvisí 

s danou značkou. 
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V sekci společných znaků uvádí respondent Petr mezigenerační rozdíly a pocit spokojenosti 

díky uznání starší generace tou mladší. Respondentka Radka poukazuje na zobrazené 

všemožné vztahy mezi lidmi, které vyvolávají protichůdné emoce. Respondent Jan a 

respondentka Iveta uvedli oba charakteristické znaky spojené s negativními emocemi, 

vadilo jim přílišné hraní na city. Jan uvedl zbytečnou sentimentalitu a zneužití Vánoc ke 

komerčním účelům. 

8.5 Zodpovězení výzkumných otázek 

Během vyhodnocení práce došlo i k zodpovězení stanovených výzkumných otázek. 

VO 1: Liší se vnímání storytellingu v reklamě podle příslušnosti k určitým věkovým 

skupinám? 

Výzkum ukázal, že vnímání storytellingu v reklamě ovlivňuje věk respondenta, ovšem 

rozdíly mezi odpověďmi nebyly natolik markantní, aby bylo možné jasně stanovit, že věk je 

zásadním faktorem v oblasti postoje lidí vůči vánočním reklamním příběhům. 

VO 2: Jak přijímají lidé v České republice emoční apely v reklamě? 

Na tuto otázku výsledky výzkumu odpověděly tak, že čeští respondenti ve většině případů 

nejvíce ocenili využití humoru a vyobrazení českých svátečních tradic. Co se týče některých 

negativních citových apelů, jako například vyvolávání soucitu či smutku, vzbudilo 

v respondentech protichůdné reakce, které ovšem spíše nahrávaly negativnímu postoji vůči 

těmto apelům. 

VO 3: Dokáže vánoční reklama ovlivnit postoj diváka ke značce nebo dokonce nákupní 

záměr? 

Podle sesbíraných dat od respondentů dokáže vánoční reklama ovlivnit postoj ke značce i 

nákupní záměr, není to ale většinové pravidlo. Když už jsme se ve výzkumu s tímto jevem 

setkali, jednalo se spíše o negativní vliv. 

VO 4: Jak moc si dokážou lidé vánoční reklamu zapamatovat? 

Tento bod lze po vyhodnocení sesbíraných informací posoudit tak, že si lidé často 

zapamatují nějaké charakteristické rysy příběhu, které se jim následně vybaví například při 

opětovném zhlédnutí dané reklamy. Málokdy ovšem dochází ke spojení příběhu a značky, 
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natož k zapamatování, k jaké značce se příběh vztahuje. 

9. Diskuze a limity práce 

Pro tuto práci nebyl zvolen takový vzorek respondentů, aby bylo možné její výsledky 

zobecnit na celou populaci, výzkumný soubor respondentů byl také převážně v zastoupení 

rezidentů v Praze a okolí Prahy. Dalším limitem práce může být rovněž kontrast osobního 

dotazování některých z respondentů a online dotazování skrze videohovory s respondenty. 

V práci nejsou mezi respondenty zohledněny žádné socioekonomické aspekty. 

Výzkumných otázek bylo v práci položeno dvanáct, s větším množstvím hloubkově 

strukturovaných dotazů by mohl práce zaznamenat rozdílné výsledky. Stejně tak by tomu 

mohlo být při rozšíření počtu respondentů nebo při přidání další věkové skupiny, která by 

například zohlednila i respondenty mladší patnácti let 

Faktorem limitace práce může být také to, zda respondenti zhlédli daný spot během 

výzkumu poprvé, nebo měli zkušenost setkání se s daným spotem již dříve. Pokud by všichni 

respondenti viděli konkrétní spoty poprvé, mohly by jejich reakce býti více autentické a více 

se vztahující k samotnému příběhu, než například k asociacím s předchozími zhlédnutími a 

vnějšími vlivy, které mohly na tyto asociace působit. V neposlední řadě mohly hrát roli ve 

výsledcích této práce i vnější, tazatelem neovlivnitelné faktory. Příkladem může být 

negativní rozpoložení respondenta během dotazování, negativní postoj respondenta 

k reklamám jako typu komerční komunikace, technický problém během představování 

spotů daným respondentům, nebo také osobní zkušenosti, prožitky a vzpomínky 

respondenta, které v něm reklama může vyvolat a které způsobí emoční rozpoložení 

respondenta, aniž by toto rozpoložení přímo souviselo s reklamním příběhem a záměrem. 

Závěr 

Práce měla za cíl blíže pochopit postoje českého publika vůči storytellingu v reklamě a vůči 

emočním apelům, kterými tato reklama na diváka cílí. 

Nejprve byla provedena rešerše teoretických pramenů zabývajících se tímto tématem. Na 

téma působení storytellingu ve vánoční reklamě v souvislosti s emočním apelem na diváka 
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existuje celá řada různých výzkumů ze zahraničí, které pojednávají o postojích zahraničního 

publika k příběhům celosvětově známých reklam, jako jsou například reklamy společnosti 

John Lewis Partnership, Ohledně působení tohoto emocionálně apelujícího storytellingu na 

české spotřebitele existuje zdrojových informací méně, proto jsou v teoretické části práce 

uváděny poznatky převážně ze zahraniční literatury a zahraničních výzkumů. 

V praktické části bylo provedeno kvalitativní dotazníkové šetření formou rozhovorů 

s dvanácti respondenty. Respondenti byli rozděleni do tří různých věkových segmentů za 

účelem zjištění, zda hraje věk roli v postoji vůči reklamnímu storytellingu. Těmto 

respondentům byly v náhodném pořadí puštěny čtyři konkrétní české storytellingové 

spoty, na základě jejichž zhlédnutí byl daný rozhovor veden. 

V porovnání s výsledky zahraničních pramenů dospěla tato práce k výsledku, že čeští 

respondenti reagují s minimálním ohledem na věk pozitivněji na veselé a vtipné prvky 

příběhu než na využití emočního apelu skrze nostalgii, sentiment či například využití 

zobrazení zástupce některé znevýhodněné menšinové skupiny, což byl příklad seniora 

v reklamním spotu značky Milka. U českých diváků mohou tyto znaky působit jako přílišné 

a násilné útočení na city. Poznatkem této práce je také fakt, že lidé z České republiky i u 

vánočních storytellingových reklamních spotů kladou důraz na skutečnost, zda si jsou 

schopni spojit příběh s danou značkou a jsou překvapeni, když nevidí v tomto druhu 

reklamy žádné nákupní impulsy. Jen minimální část dotazovaných si dokázala spojit příběh 

s danou značkou a z hlediska zapamatovatelnosti u diváka v paměti často figuroval příběh, 

ale ne daná značka. 
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Summary 

This bachelor thesis examines the attitude of Czech people towards the usage of 

storytelling in advertising and towards the emotional appeals, which this type of advertising 

creates. 

Firstly, the theoretical part of the thesis was introduced to its readers. A lot of foreign 

literature dealing with the topic of storytelling in advertising and its emotional appeal has 

been written, however there are not many resources dealing with the impact of storytelling 

in advetising in the Czech Republic. The foreign resources deal with the attitudes of TV 

viewers towards the stories in the worldwide known adverts like Christmas averts created 

by the brand John Lewis Partnership, which is considered as the innovator in this type of 

advertising. 

The practical part of this thesis focuses on qualitative questionnaire designed in the form 

of interviews with twelve respondents. These respondents were divided into three groups 

according to their age to examine, whether the age plays an important role in the attitude 

towards the shown advert. The interview was based on four specific Czech TV Christmas 

adverts, which were shown to each respondent right at the beginning of an interview. 

In comparison with the results of foreign studies, this thesis came to conclusion, that Czech 

respondents react in more positive way to the usage of humour and Czech Christmas 

traditions, than to the usage of emotional appeal based on the feeling of nostalgia, 

sentiment or showing the disabled person belonging to some minority group, which was 

the example shown in commercial of the brand Milka. Czech respondents often stated, that 

such emotional appeals make them feel under uncomfortable and even violent mental 

attack. The answers in the interviews also showed, that Czech viewers of the advert are 

surprised, when they do not see in the story the direct connection between the story and 

the brand, they expect the brand to promote their products or services. When it comes to 

remembering the advert, most of the respondents are able to remember the story, but 

they can not connect it with the correct brand.   
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Zestručněný zápis nahraných rozhovorů 

RESPONDENT ADAM, 18 LET, PRAHA 

Sekce 2 – Ke všem spotům, odpovězte prosím po zhlédnutí všech čtyř spotů 

4) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejlepší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejlépe?) 

i. Spot na značku Kofola. Je vtipný i po letech, spojován s tradicí 

5) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejhorší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejhůře?) 

ii. PENNY – všechny ostatní spoty mají kousek pozitivity, PENNY působí 

depresivně a narušuje tak pohodu Vánoc 

6) Jmenujte prosím společné charakteristické znaky spotů a jaké emoce ve vás vyvolaly tyto 

společné znaky? 

iii. Mezigenerační vztahy – zajímavé téma, zahřeje u srdce 

 

 

1) PENNY 

Viděli jste již danou reklamu dříve? 

Podobnou, ne přímo tuto. 

Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

Spíše ano, ukazuje vzájemnou lidskou pomoc a důležitost rodiny. Když je člověk sám, je to smutné. 

Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? Jaký pocit ve 

vás spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné tradice – pocit nostalgie) 

Ne 

Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak reklamy, který tuto 

emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci radostný – char. znak: zvířata) 

Sad/smutný – starý člověk, osamělost 

Touched – nepovedené pečení podle receptu zesnulé manželky 

Hopeful – v budoucnu bude senior možná večeřet s rodinou holčičky? Nebude sám. 

Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

Pokud ano, uveďte prosím co. 

Spot je překvapivě dobře natočen, jsou zde dobré herecké výkony 

Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

Pokud ano, díky čemu? 

Pokud ne, kvůli čemu? 

Spojení spíše s nadací Krása pomoci Taťány Kuchařové, ne s Penny. Spot je nic neříkající, divák se nedozví, 

co přesně nadace dělá. 

Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

Pokud ano, jak? 

Ne, není k tomu důvod. 

Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

Pokud ano, jak? 

Ne 

Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

b. Pokud ano, čím? 

Ano, je zapamatovatelná silným působením na city a vyvoláním smutku a soucitu. V době, kdy děti koukají 

akorát na Youtubery, člověka zahřeje u srdce dobrosrdečnost malého děvčete, které obdaruje seniora a dodá 

mu tím jiskru do života a pocit, že život ještě není ztracen. Zajímavé je také naznačené spojení mladé a starší 

generace. 
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2) KOFOLA 

Viděli jste již danou reklamu dříve? 

Ano 

Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

Ano. Reklama mě baví každé Vánoce, kdy běží, už se jedná o vánoční tradici. 

Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? Jaký pocit ve vás 

spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné tradice – pocit nostalgie) 

Ano. Otec mé přítelkyně každé Vánoce řeže vánoční stromek v lese stejně, jako je znázorněno v dané 

reklamě. Toto spojení ve mně vyvolává humorný pocit. 

Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak reklamy, který tuto 

emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci radostný – char. znak: zvířata) 

Happy/Šťastný – dětská nevinnost, nesmrtelné hlášky – např. „Nene, já nemusim, já už ho vidim.“ 

Christmassy/Vánoční – sníh, oděvy, vánoční prasátko, vánoční strom 

Fun/Veselý – divočák, útěk před divočákem 

Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

Pokud ano, uveďte prosím co. 

Nic 

Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

Pokud ano, díky čemu? 

Pokud ne, kvůli čemu? 

Ne přímo ze spotu. Reklama je vtipná, každoročně slouží pro pobavení, značku si s daným spotem spojuji 

pouze díky pravidelnému opakování. 

Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

Pokud ano, jak? 

Ano, pozitivně. Reklama mě vždy pobaví a vnímám ji jako každoroční tradici, na kterou se těším. 

Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

Pokud ano, jak? 

Ne 

Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

Pokud ano, čím? 

Ano. Zapamatovatelná je celá řeč malé holčičky, včetně dikce a citoslovcí na konci spotu, kdy otec s dcerou 

utíkají před divočákem. Samotný útěk je také zapamatovatelný, dialogy i celý koncept jsou humorného 

charakteru, který si s žádnou jinou reklamou nespletu. 

 

3) MILKA 

Viděli jste již danou reklamu dříve? 

Myslím, že ano. 

Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

Ano, připadá mi podobná jako první zhlédnutá reklama. „Útočí“ na nás štědrostí Vánoc, kdy by na sebe lidé 

měli být hodní a pohlížet i na ostatní, ne jen na sebe. Hezky znázorňuje, že se mají mít lidé o Vánocích rádi a 

že je to část roku, na kterou se všichni těší. Líbil se mi obzvláště ten konec, kdy holčička udělala radost 

hluchému pánovi tím, že se naučila větu ve znakové řeči. 

Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? Jaký pocit ve vás 

spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné tradice – pocit nostalgie) 

Nic mě nenapadá. 

Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak reklamy, který tuto 

emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci radostný – char. znak: zvířata) 

Happy/Šťastný – radost hluchého pána na konci, hezké gesto holčičky 

Christmassy/Vánoční – zpěv sboru, vánoční strom, vánoční hvězda 

Surprised – Holčička se naučila znakovou řeč jen kvůli hluchému dědovi 

Satisfied – spojení mládí a stáří 

Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

Pokud ano, uveďte prosím co. 
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Zaujalo mě využití znakové řeči, převážně tedy na konci, když se holčička naučila větu pro toho hluchého 

pána. Ačkoliv mu lektorka zpěvu v podstatě vynadala, že ruší nácvik, holčička pánovi ukázala, že si jeho i 

jeho práce váží. 

Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

Pokud ano, díky čemu? 

Pokud ne, kvůli čemu? 

Pouze na konci, jinak ne. 

Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

Pokud ano, jak? 

Ne. 

Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

Pokud ano, jak? 

Ne 

Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

Ano, opět vztahem dvou odlišných generací, ale také zobrazením fyzického postižení. 

 

4) PILSNER URQUELL 

Viděli jste již danou reklamu dříve? 

Ano 

Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

Ano, líbila. Spot je velmi hezky natočen, například co se týče prostředí. Na konci dcera moc hezky zpívá a 

příjemně překvapí svého otce. 

Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? Jaký pocit ve vás 

spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné tradice – pocit nostalgie) 

Nic mě nenapadá. 

Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak reklamy, který tuto 

emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci radostný – char. znak: zvířata) 

Christmassy/Vánoční – mše, vánoční stromek, sníh, vánoční dárky 

Touched/Dojatý – překvapení pro otce na konci 

Emotional – překvapení pro otce na konci 

Suprised – překvapení pro otce na konci 

Satisfied – odejde od domácí pohody, ale znovu se s otcem sejde 

Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

Pokud ano, uveďte prosím co. 

Zaujalo mě, jak dcera odešla v průběhu rodinné oslavy, aniž by pomalu komukoliv něco řekla. Také to, že 

otci dala svítícího kulicha – netradiční dárek. 

Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

Pokud ano, díky čemu? 

Pokud ne, kvůli čemu? 

Během přiťukávání si pivem u stolu. 

Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

Pokud ano, jak? 

Ne. 

Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

Pokud ano, jak? 

Přímo ne, ale dostal jsem na pivo Plzeň během sledování spotu chuť. 

Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

Hezkým zpěvem dcery. 
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RESPONDENTKA GABRIELA, 22 LET, PRAHA 

Spot číslo 1: Penny 

1) Ne 

2) Ne – příliš citově zabarvené, vyvolává pocit smutku a beznaděje  

3) Ne 

4) Dojemný – dárek od dítěte, emocionální – smrt manželky, smutný – starý opuštěný pán 

5) Ne 

6) Ne – logo Penny ani nadace Taťány Kuchařové nebylo zobrazeno až do úplného konce, 

kdyby to nebylo v názvu YT videa, do poslední vteřiny by nebylo jasné, o jakou reklamu se 

jedná. Reklama je hodně citově zabarvená a kdyby na konci bylo logo jakékoliv značky, 

fungovala by nejspíš naprosto stejně. 

7) Ne 

8) Ne 

9) Ne 

Spot číslo 4: Pilsner Urquell  

1) Ne 

2) Ano – nepřišla mi to přehnaně cílené na city 

3) Ano – scéna rodinné večeře mi připomněla hezké vzpomínky – pocit nostalgie 

4) Šťastný – rodina, Dojemný – objetí na konci, Sváteční – dekorace v bytu a přípitek, 

Nostalgický – půlnoční mše 

5) Ne 

6) Ano – přípitek pivem a pilsner lahve na stole  

7) Ne 

8) Ne 

9) Ano – hudbou. písničkou na konci  

Spot číslo 3: Milka 

1) Ne 

2) Ano – navozuje příjemný pocit, není přehnaně orientovaná na city 

3) Ano – vzpomínka na vánoční koncerty dětského sboru, kde jsem účinkovala – pocit 

nostalgie 

4) Živý/veselý – dětský sbor, sváteční – výzdoba, sentimentální – prostředí vánoční besídky 

ve škole  

5) Ano – použití znakového jazyka  

6) Ano – díky logu hned na začátku reklamy 

7) Ne 

8) Ne 

9) Ano – znakovou řečí, jelikož to moc často v reklamách nevídám  

 

Spot číslo 2: Kofola 

1) Ano 

2) Ano – reklama už běží tolik let, že už se z ní stala taková tradice. Navíc se jaksi stala 

interním vtipem naší rodiny. Zároveň se mi líbí, že reklama má vtipnou zápletku. 

3) Ano – nákup vánočního stromku – pocit radosti a nostalgie 

4) Vtipný – zápletka s divočákem, dojemný – otec a dcera, nostalgický – řezání vánočního 

stromku 
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5) Ne 

6) Ano – protože reklamu už znám  

7) Ne 

8) Ne 

9) Líbí se mi kulturní kontext zlatého prasátka, který je typicky český. To podle mě souzní se 

značkou.  

 

 

Sekce 2 – Ke všem spotům, odpovězte prosím po zhlédnutí všech čtyř spotů 

7) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejlepší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejlépe?)  

Kofola – reklama je snadno zapamatovatelná, vtipná a ryze „česká“, což spoustu lidí 

potěší. Už jen fakt, že reklama běží několik let vypovídá o tom, že funguje dobře.  

 

8) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejhorší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejhůře?)  

Penny & Nadace Taťány Kuchařové – spot hraje až příliš na city. Vyvolává smutek a 

negativní emoce. Zároveň do poslední chvíle není jasné o co jde a ani na konci spot 

nemotivuje ani nepodněcuje k přímé akci nebo koupi produktů.  

 

9) Jmenujte prosím společné charakteristické znaky spotů a jaké emoce ve vás vyvolaly tyto 

společné znaky? sváteční tématika Vánoc – tři ze čtyř reklam vyvolaly vzpomínky na 

rodinné Vánoce a různé tradice. Všechny čtyři reklamy byly také „hrou na city“, některé 

méně, některé více, ale téměř ze všech jsem měla nostalgický pocit. 
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RESPONDENTKA VERONIKA, 26 LET, PRAHA 
Sekce 2 – Ke všem spotům, odpovězte prosím po zhlédnutí všech čtyř spotů 

10) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejlepší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejlépe?) 

i. Pokud by vše běželo jen jeden rok, nejlepší reklama je na Milku, protože 

si ji divák během zhlédnutí dokáže spojit s danou značkou. Obecně si ale 

myslím, že nejlepší je spot na Kofolu, protože běží už velmi dlouho a lidé 

na ni stejně vždy každé Vánoce čekají. Ačkoliv v ní Kofola také nikde 

nijak zvláště nefiguruje, v průběhu let si již diváci spojení se značkou 

vytvořili. 

11) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejhorší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejhůře?) 

ii. Penny, jelikož ačkoliv je příběh dojemný, člověk si ho s danou značkou 

s velkou pravděpodobností nespojí, a ačkoliv na příběh nezapomene, 

zapomene na značku. 

12) Jmenujte prosím společné charakteristické znaky spotů a jaké emoce ve vás vyvolaly tyto 

společné znaky? 

iii. Kromě Kofoly ostatní tři hrají na city, na rozdávání dobra na Vánoce, 

Kofola sází spíše na vtip. Hraní na city ve mně vyvolává často pocit 

nostalgie a vřelosti, humor v reklamě mě baví, pokud je dobře 

vymyšlen. 

 

1) PLZEŇ 

Viděli jste již danou reklamu dříve? 

Ano 

Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

Reklama se mi líbí, protože navozuje pocit blížících se Vánoc. Vadí mi na ní zpěv hlavní postavy dcery, 

který je falešný a vadí mi házení dárků ve vánoční atmosféře. 

Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? Jaký pocit ve vás 

spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné tradice – pocit nostalgie) 

Scházení se celé rodiny na Vánoce, spokojenost, ačkoliv máme každý vlastní rodinu, na svátky se přesto 

sejdeme. 

Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak reklamy, který tuto 

emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci radostný – char. znak: zvířata) 

Relaxed - celé téma reklamy, vánoční ladění 

Satisfied – kontrast mé osoby k hlavní hrdince – ona mi vadí, já jsem lepší 

Emotional – dcera přišla jen na chvíli, pak je otec dojatý, rodinné vazby 

Annoyed, Irritated – falešný zpěv, házení dárků 

Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

Pokud ano, uveďte prosím co. 

Falešný zpěv, dojetí otce 

Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

Pokud ano, díky čemu? 

Pokud ne, kvůli čemu? 

Ano, ale pouze díky tomu, že reklamu již znám. 

Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

Pokud ano, jak? 

Ne 

Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

Pokud ano, jak? 
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Ne 

Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

Pokud ano, čím? 

Ano, hodně hraje na city, nezobrazuje milenecké vztahy. 

 

 

2) PENNY 

Viděli jste již danou reklamu dříve? 

Ne 

Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

Spíše ne, Když se těśím na Vánoce, chtěla bych vidět spíše pozitivní a dojemné reklamy, ale z této jsem 

smutná. Na druhou stranu Vánoce nejsou jen veselé. 

Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? Jaký pocit ve vás 

spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné tradice – pocit nostalgie) 

Spojila jsem si to s tím, když jsem byla dítě a naši rodinu navštěvovala prababička. Bylo hezké, že nebyla 

sama. Zpětně jsem si to neuvědomovala, ale teď již ano. 

Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak reklamy, který tuto 

emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci radostný – char. znak: zvířata) 

Touched, Emotional – vzpomíná na ženu, neumí se bez ní postarat 

Warm – sympatie k seniorovi 

Sad – Jsou Vánoce a senior myslí na svou mrtvou ženu 

Irritated – Kontrast k veselí Vánoc 

Confused – zároveň je to dojemné, ale zároveň se asi o Vánocích nechci dívat na takovouto reklamu 

Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

Pokud ano, uveďte prosím co. 

Čichání k oblečení zesnulé ženy, aby si ji připomněl. 

Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

Pokud ano, díky čemu? 

Pokud ne, kvůli čemu? 

Ne. Reklama se značkou vůbec nesouvisela. 

Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

Pokud ano, jak? 

Spíše ne, ale je hezké, že se místo propagace produktů snaží ukázat důležitost toho, aby člověk nebyl sám. 

Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

Pokud ano, jak? 

Ne. Když mám blíže Tesco, půjdu tam. 

Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

Pokud ano, čím? 

Ano, extrémní dojemností. Nezapamatovala bych si ale značku. 

 

Zajímavost – v polovině dotazníku si respondentka začala zpívat průvodní píseň reklamy č. 4 – Pilsner 

Urquell. 

 

 

3) KOFOLA 

Viděli jste již danou reklamu dříve? 

Ano 

Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

Líbila, reklama je vtipná, holčička je roztomilá, na reklamu se i po těch letech ráda podívám. 

Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? Jaký pocit ve vás 

spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné tradice – pocit nostalgie) 

Ano, jako malá jsem také myslela, že uvidím zlaté prasátko, když nebudu papat. A nikdy jsem ho neviděla. 

Takže nostalgie a zklamání. 
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Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak reklamy, který tuto 

emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci radostný – char. znak: zvířata) 

Happy, warm, Christmassy, emotional, Satisfied, joyous – vím, že jsou Vánoc 

Nostalgic – znám ji od dětství 

Intrigued, lively/fun – vtip, roztomilost 

Relaxed – pohodová reklama 

Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

Pokud ano, uveďte prosím co. 

Řezání stromku - ilegální 

Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

Pokud ano, díky čemu? 

Pokud ne, kvůli čemu? 

Teď již ano, hlavně díky pravidelnému opakování. O kofolu v reklamě vlastně nejde, ale divák si to 

pamatuje. 

Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

Pokud ano, jak? 

Spíše ne, pouze si řeknu, že člověk, který reklamu vymyslel, odvedl dobrou práci. 

Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

Pokud ano, jak? 

Neovlivnila. 

Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

Pokud ano, čím? 

Asi vším, celým vtipným konceptem. Příběh je prostě zapamatovatelný. 

 

4) MILKA 

Viděli jste již danou reklamu dříve? 

Myslím, že ano. 

Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

Byla mi lhostejná, spíše byla příjemně laděna tím, že holčička ocenila práci hluchého dědy. Na druhou stranu 

jsem příliš nepochopila, proč musel být ten děda hluchý. 

Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? Jaký pocit ve vás 

spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné tradice – pocit nostalgie) 

Spojila jsem si to se vzpomínkou, když jsme se školním sborem zpívali vždy před Vánocemi Rybovu Mši 

vánoční, vyvolalo to ve mně radost a natěšení na Vánoce. 

Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak reklamy, který tuto 

emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci radostný – char. znak: zvířata) 

Emotional, touched – Je dojemné, že senior pracoval vlastně pro ten sbor, což ocenila akorát a malá holčička. 

Confused, Irritated – nemohl senior chvíli počkat, než sbor dokončí zkoušku? Přemýšlela jsem nad reklamou 

pragmaticky, senior se mohl předem domluvit.  

Bored – zbytečně dlouhé, děti nemusely zpívat tak dlouho 

Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

Pokud ano, uveďte prosím co. 

Zaujalo mě, že sbormistryně dokáže porozumět znakové řeči. Pokud to ovšem dokázala, což není nikde 

řečeno. 

Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

Pokud ano, díky čemu? 

Pokud ne, kvůli čemu? 

Nejprve ne, díky postavičce na židli poté ano. 

Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

Pokud ano, jak? 

Možná lehce, ocenila jsem, jak holčička ocenila tu práci seniora, na to je hezké poukázat. 

Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

Pokud ano, jak? 

Určitě ne, Milku mám ovšem ráda tak jako tak, takže si ji kupuji bez ohledu na tuto reklamu. 

Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

Pokud ano, čím? 
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Dojemností a tím, že malá holčička dokáže ocenit seniorovu práci. Zároveň holčička je velmi pohledná, což 

se u menších dětí využívaných v reklamě často nestává. 
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RESPONDENT JIŘÍ, 28 LET, PRAHA 
4 

 

POZ 

(Happy) Šťastný 

(Warm) Hřejivý 

(Nostalgic/reminiscent) Nostalgický 

(Excited/upbeat) Nadšený 

(Festive/Christmassy) Sváteční/vánoční 

(Touched/sentimental) Dojemný/pohnutý/sentimentální 

(Emotional) Emocionální 

(Intrigued) Zaujatý 

(Lively/fun) Živý/veselý/vtipný 

(Relaxed) Vyklidněný 

(Hopeful) Nadějný 

(Surprised) Překvapený 

(Satisfied) Uspokojený 

(Joyous) Radostný 

 

NEG 

(Confused/unsure) Zmatený/nejistý 

(Annoyed) Otrávený 

(Disappointed) Zklamaný 

(Sad) Smutný 

(Ill) Nemocný (ve smyslu znechucený) 

(Angry) Naštvaný 

(Bored) Znuděný 

(Irritated) Iritovaný 

 

10) Viděli jste již danou reklamu dříve? Ano, v TV 

11) Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

c) Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

d) Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

• Rozčiluje mě, že dcera opustí rodinu na Štědrý den. Její chování mi přijde 

minimálně vůči rodině nevhodné. A to i přes to, že se rodina shledá v kostele.  

 

12) Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? 

Jaký pocit ve vás spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné 

tradice – pocit nostalgie) 

• Se Štědrým dnem a štědrovečerní večeří.  

13) Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak 

reklamy, který tuto emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci 

radostný – char. znak: zvířata) 

a. Sváteční – jedná se o vánoční reklamu 

b. Nadějný – že se nakonec rodina sešla alespoň v kostele 

c. Zklamaný – chování dcery mi přijde nevhodné 

d. Smutný – chápu znechucení nebo smutek otce 
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e. Iritovaný – chování dcery 

14) Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

a. Pokud ano, uveďte prosím co. – Vyloženě nic, co by mě zaujalo jsem ve spotu 

nenašel 

15) Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

a. Pokud ano, díky čemu? 

b. Pokud ne, kvůli čemu? Nejedná se o typickou reklamu na pivo. 

16) Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

a. Pokud ano, jak? Ne.  

17) Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

a. Pokud ano, jak? Ne.  

18) Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

a. Pokud ano, čím? Ano, je. Pilsner Urquell v posledních letech sází na emotivní 

reklamy, díky čemuž jsem si je zapamatoval. 

 

2 

POZ 

(Happy) Šťastný 

(Warm) Hřejivý 

(Nostalgic/reminiscent) Nostalgický 

(Excited/upbeat) Nadšený 

(Festive/Christmassy) Sváteční/vánoční 

(Touched/sentimental) Dojemný/pohnutý/sentimentální 

(Emotional) Emocionální 

(Intrigued) Zaujatý 

(Lively/fun) Živý/veselý/vtipný 

(Relaxed) Vyklidněný 

(Hopeful) Nadějný 

(Surprised) Překvapený 

(Satisfied) Uspokojený 

(Joyous) Radostný 

 

NEG 

(Confused/unsure) Zmatený/nejistý 

(Annoyed) Otrávený 

(Disappointed) Zklamaný 

(Sad) Smutný 

(Ill) Nemocný (ve smyslu znechucený) 

(Angry) Naštvaný 

(Bored) Znuděný 

(Irritated) Iritovaný 

 

19) Viděli jste již danou reklamu dříve? Ano. 

20) Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

e) Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

Dle mého názoru se jedná o typickou českou reklamu s nápadem. Myslím, že patří ke 

klasickým reklamám v českých předvánočních televizích. 
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f) Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

21) Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? 

Jaký pocit ve vás spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné 

tradice – pocit nostalgie) 

a. Výchova dětí – vysvětlování tradice zlatého prasátka. 

22) Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak 

reklamy, který tuto emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci 

radostný – char. znak: zvířata) 

a. Šťastný – jakmile se objeví tato reklama v TV, tak si vždy připomenu, že se blíží 

Vánoce 

b. Hřejivý – hezký vztah dcery a otce 

c. Nostalgický – reklama běží v českých televizích před Vánoci již řadu let beze 

změny, a mně připomíná dětství. 

d. Sváteční – připomíná mi Vánoce 

e. Radostný – vtipná reklama 

23) Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

a. Pokud ano, uveďte prosím co.  

i. Tatínek uřezává stromek v lese, což je typický znak řady českých rodin.  

24) Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

a. Pokud ano, díky čemu?  

i. Po těch letech mám tu reklamu již spojenou se značkou Kofola 

25) Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

a. Pokud ano, jak? Ne. 

26) Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

a. Pokud ano, jak? Ne.  

27) Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

a. Pokud ano, čím? Ano, hlášky z reklamy jsou nezapomenutelné. 
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POZ 

(Happy) Šťastný 

(Warm) Hřejivý 

(Nostalgic/reminiscent) Nostalgický 

(Excited/upbeat) Nadšený 

(Festive/Christmassy) Sváteční/vánoční 

(Touched/sentimental) Dojemný/pohnutý/sentimentální 

(Emotional) Emocionální 

(Intrigued) Zaujatý 

(Lively/fun) Živý/veselý/vtipný 

(Relaxed) Vyklidněný 

(Hopeful) Nadějný 

(Surprised) Překvapený 

(Satisfied) Uspokojený 

(Joyous) Radostný 

 

NEG 

(Confused/unsure) Zmatený/nejistý 
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(Annoyed) Otrávený 

(Disappointed) Zklamaný 

(Sad) Smutný 

(Ill) Nemocný (ve smyslu znechucený) 

(Angry) Naštvaný 

(Bored) Znuděný 

(Irritated) Iritovaný 

 

28) Viděli jste již danou reklamu dříve? Ano. 

29) Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

g) Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

a. Nemám rád depresivní styl reklam. Přijde mi, že autoři reklamy až příliš cílí 

na emotivní stránku diváka.  

30) Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? 

Jaký pocit ve vás spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné 

tradice – pocit nostalgie)  

a. Vánoční přípravy – pečení a nezdary před Vánoci 

31) Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak 

reklamy, který tuto emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci 

radostný – char. znak: zvířata) 

a. Zaujatý – zajímal mě příběh reklamy 

b. Zmatený – nevidím spojitost se značkou Penny 

c. Otrávený – tlačení na city diváka 

d. Iritovaný – vadí mi smutný podtext celé reklamy 

32) Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

a. Pokud ano, uveďte prosím co. Ne.  

33) Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

a. Pokud ne, kvůli čemu? Vůbec by mě nenapadlo, že se jedná o supermarket. 

Značka se v průběhu reklamy nevyskytuje. 

34) Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

a. Pokud ano, jak? Ne. 

35) Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

a. Pokud ano, jak? Ne. 

36) Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

a. Pokud ano, čím? Ne.  

 

3 

POZ 

(Happy) Šťastný 

(Warm) Hřejivý 

(Nostalgic/reminiscent) Nostalgický 

(Excited/upbeat) Nadšený 

(Festive/Christmassy) Sváteční/vánoční 

(Touched/sentimental) Dojemný/pohnutý/sentimentální 

(Emotional) Emocionální 

(Intrigued) Zaujatý 

(Lively/fun) Živý/veselý/vtipný 
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(Relaxed) Vyklidněný 

(Hopeful) Nadějný 

(Surprised) Překvapený 

(Satisfied) Uspokojený 

(Joyous) Radostný 

 

NEG 

(Confused/unsure) Zmatený/nejistý 

(Annoyed) Otrávený 

(Disappointed) Zklamaný 

(Sad) Smutný 

(Ill) Nemocný (ve smyslu znechucený) 

(Angry) Naštvaný 

(Bored) Znuděný 

(Irritated) Iritovaný 

 

37) Viděli jste již danou reklamu dříve? Ne.  

38) Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

h) Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

i) Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

• Stejně jako v předchozím spotu mi vadí až příliš velké tlačení na emoce diváka.  

39) Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? 

Jaký pocit ve vás spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné 

tradice – pocit nostalgie) 

a. Vánoční besídky před Vánoci 

40) Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak 

reklamy, který tuto emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci 

radostný – char. znak: zvířata) 

a. Sváteční – autoři podle mě dokázali vystihnout vánoční atmosféru 

b. Otrávený – vadí mi anglické písničky v reklamě pro české diváky 

c. Naštvaný – viz předchozí bod + mi vadí vkládání světových symbolů k českým 

Vánocům (např. Santa Claus figurka, soby apod.) 

41) Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

a. Pokud ano, uveďte prosím co. Ne. 

42) Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

a. Pokud ano, díky čemu? Ano, v průběhu se tam vyskytovaly produkty značky Milka 

43) Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

a. Pokud ano, jak? Ne.  

44) Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

a. Pokud ano, jak? Ne. 

45) Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

a. Pokud ano, čím? Ne.  

 

Sekce 2 – Ke všem spotům, odpovězte prosím po zhlédnutí všech čtyř spotů 

13) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejlepší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejlépe?) Kofola – protože sází 

opravdu na český humor, je pozitivní a vtipná.  
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14) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejhorší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejhůře?) Penny – Vůbec jsem si 

reklamu se značkou nespojil, a navíc mi přišlo, že je reklama příliš depresivní  

15) Jmenujte prosím společné charakteristické znaky spotů a jaké emoce ve vás vyvolaly tyto 

společné znaky? Kromě Kofoly mi přijde, že ostatní spoty sází především na emoce diváka. 

Snaží se pro to využít typická klišé Vánoc – rodina, lidskost, přátelství.  Někdy se to daří 

lépe (Pilsner), někdy hůře (Penny). Osobně nejsem zastánce „tlačení na pilu“, kteří autoři 

v těch 3 spotech volí.  
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RESPONDENT JOSEF, 32 LET, KLADNO 
SPOT 3 

ÚVODNÍ DOTAZNÍK: uveďte prosím z níže uvedeného výběru emoce, které ve vás reklama vyvolala: 

POZ 

(Happy) Šťastný 

(Warm) Hřejivý 

 (Touched/sentimental) Dojemný/pohnutý/sentimentální 

(Emotional) Emocionální 

(Hopeful) Nadějný 

 (Joyous) Radostný 

 

NEG 

 

 

46) Viděli jste již danou reklamu dříve? – neviděl  

47) Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

j) Pokud ano, popište prosím stručně proč. – hřejivý pocit, nadějný s prvky dojetí. 

Reklama zaměřená na postižení (hluchota), která u mě zvýšila pocit dojetí. 

Sounáležitost v reklamě, pozitivně laděná bez negativních emocí.  

k) Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

48) Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? 

Jaký pocit ve vás spojení vyvolalo? Např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné 

tradice – pocit nostalgie. – sounáležitost o Vánocích, připomenutí nutnosti být 

s nejbližšími a užívat si momenty s nimi  

49) Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak 

reklamy, který tuto emoci vyvolal. 

(Happy) Šťastný – celkové ladění reklamy, v reklamě se zpívá, herci se usmívají 

(Warm) Hřejivý – usmívají se na sebe, nezlobí se, když ruší představení 

 (Touched/sentimental) Dojemný/pohnutý/sentimentální – konec reklamy, na židli je 

poděkování a poté dívka poděkuje ve znakové řeči 

(Emotional) Emocionální – poděkování ve znakové řeči 

 (Hopeful) Nadějný – klidnost reklamy, děti v reklamě 

 (Joyous) Radostný – děti v reklamě, úsměvy, zpěv 

 

50) Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

a. Pokud ano, uveďte prosím co. – prvek znakové řeči 

51) Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

a. Pokud ano, díky čemu? – díky konci reklamy, čokoládová figurka 

b. Pokud ne, kvůli čemu? 

52) Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce? - ne 

a. Pokud ano, jak? 

53) Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? - ne 

a. Pokud ano, jak? 

54) Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

a. Pokud ano, čím? – specifičnost příběhu (zpěv dětský, znaková řeč) 

SPOT 1 

POZ 
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 (Touched/sentimental) Dojemný/pohnutý/sentimentální 

 

NEG 

 (Sad) Smutný 

 

55) Viděli jste již danou reklamu dříve? - ne 

56) Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

l) Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

m) Pokud ne, popište prosím stručně proč. – příliš depresivní, smutná, bez nádechu 

vánoční atmosféry 

57) Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? 

Jaký pocit ve vás spojení vyvolalo? Např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné 

tradice – pocit nostalgie. – osamocení, ztráta blízkých, negativní pocity 

58) Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak 

reklamy, který tuto emoci vyvolal. 

(Touched/sentimental) Dojemný/pohnutý/sentimentální – hudba, příběh samoty, dárek od 

dívky  

(Sad) Smutný – hudba, samota herce – příběh osamocení, nikoho nemá kolem sebe.  

 

59) Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

a. Pokud ano, uveďte prosím co. – nic  

60) Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

a. Pokud ano, díky čemu? 

b. Pokud ne, kvůli čemu? – nijak nedokazovalo přímo na značku nebo na koncept 

61) Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

a. Pokud ano, jak? – negativní působení, nepochopil jsem zcela záměr reklamy ani 

po hlavním poselství reklamy na závěr.  

62) Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

a. Pokud ano, jak? - ne 

63) Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

a. Pokud ano, čím? – díky emoční síle, nicméně bych si nespojil přímo asi se značkou, 

jen bych věděl, že jsem reklamu již viděla a nelíbila se mi – tendence se jí vyhnout.  

 

 

 

 

 

 

 

SPOT 2 

POZ 

(Happy) Šťastný 

 (Nostalgic/reminiscent) Nostalgický 

(Excited/upbeat) Nadšený 

(Festive/Christmassy) Sváteční/vánoční 

(Lively/fun) Živý/veselý/vtipný 

 (Joyous) Radostný 
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64) Viděli jste již danou reklamu dříve? – ano  

65) Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

n) Pokud ano, popište prosím stručně proč. – reklama vtipná, zábavná, chytlavá, krátká a 

díky vtipnému příběhu lehce zapamatovatelná 

o) Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

66) Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? 

Jaký pocit ve vás spojení vyvolalo? Např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné 

tradice – pocit nostalgie. – vánoční tradice přímý odkaz na prasátko, Vánoce jako celek – 

sníh, stromeček 

67) Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak 

reklamy, který tuto emoci vyvolal. 

(Happy) Šťastný – vtipnost reklamy, její konec útěku ( ne já ho už ho vidím) 

 (Nostalgic/reminiscent) Nostalgický – reklama již běží několik let, nostalgie díky 

vzopomínkám 

(Excited/upbeat) Nadšený – vtipnost příběhu 

(Festive/Christmassy) Sváteční/vánoční – spojení reklamy se svátky, přímý odkaz na 

Vánoce  

(Lively/fun) Živý/veselý/vtipný – celková vtipnost, vtipná scénka na závěr, útěk  

 (Joyous) Radostný – viz. předchozí bod  

 

68) Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

a. Pokud ano, uveďte prosím co. – konec reklamy ( ne, já už ho vidím) 

 

69) Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

a. Pokud ano, díky čemu? – díky znalosti reklamy z minulosti. Kdybych viděl poprvé 

tak ne 

b. Pokud ne, kvůli čemu?  

70) Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

a. Pokud ano, jak? – pozitivně, díky vtipnému a povzbudivému nápadu  

71) Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

a. Pokud ano, jak? - ne 

72) Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

a. Pokud ano, čím? – vtipností příběhu, hláškami.  

 

 

 

 

SPOT 4 

POZ 

 (Warm) Hřejivý 

 (Festive/Christmassy) Sváteční/vánoční 

(Touched/sentimental) Dojemný/pohnutý/sentimentální 

 (Surprised) Překvapený 

 

NEG 

(Confused/unsure) Zmatený/nejistý 
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 (Angry) Naštvaný 

 

73) Viděli jste již danou reklamu dříve? - ano 

74) Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

p) Pokud ano, popište prosím stručně proč. – zajímavý příběh reklamy, změna od 

negativních pocitů k pozitivním, reklama cílí na spojení rodiny  

q) Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

75) Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? 

Jaký pocit ve vás spojení vyvolalo? Např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné 

tradice – pocit nostalgie. – spojení rodiny, rodinná večeře, tradice 

76) Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak 

reklamy, který tuto emoci vyvolal. 

(Warm) Hřejivý – večeře pospolu, smích herců  

 (Festive/Christmassy) Sváteční/vánoční – sváteční večeře, rozbalování dárků 

(Touched/sentimental) Dojemný/pohnutý/sentimentální – konec reklamy, vidí dceru zpívat 

v kostele oproti očekávání, kam odešla 

 (Surprised) Překvapený – zvrat v příběhu, očekával jsem, že dcera jde někam pryč od 

rodiny schválně 

(Confused/unsure) Zmatený/nejistý – odchod od rodiny  

(Angry) Naštvaný – odchod od rodiny pryč po dárcích 

 

77) Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

a. Pokud ano, uveďte prosím co. – zvrat v příběhu 

78) Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

a. Pokud ano, díky čemu? 

b. Pokud ne, kvůli čemu? – i když jsem reklamu již viděl se značkou bych si ji neuměl 

i tak propojit, není odkaz pro mě přímo na značku.  

79) Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

a. Pokud ano, jak? - ne 

80) Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

a. Pokud ano, jak? - ne 

81) Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

a. Pokud ano, čím? – příběhem zapamatovatelná, ale pro spojení s konkrétní 

značkou ne.  

 

 

Sekce 2 – Ke všem spotům, odpovězte prosím po zhlédnutí všech čtyř spotů 

16) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejlepší a proč? 

Spot č. 2 – hravost, vtipný příběh, vtipné hlášky, krátkost a údernost reklamy.  

17) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejhorší a proč? 

Spot č. 1 – dlouhá reklama plná smutku a osamocení, i závěr, který má být dojemný nepřehluší pocit 

smutku, není očekávaný závěr, že pán nebude sám. Působí silně negativně.  

18) Jmenujte prosím společné charakteristické znaky spotů a jaké emoce ve vás vyvolaly 

Cílení na pospolitost, důležitost vzájemnosti o Vánocích, přímé propojení s Vánoci a tradicemi – 

všechny reklamy ukazují na nějakou tradici a Vánoční atmosféru. Emoce dojetí, pospolitosti. Kromě 

spotu č. 1 emoce radosti. Společná emoce nějaké svátečnosti nebo určitého dojetí – díky spojení se 

svátky Vánoc, které tyto emoce obecně budí.  
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RESPONDENTKA DINA, 36 LET, PRAHA 
Spot č. 3 

Hřejivý,  sentimentální 

1) Ne 

2) Ano, ukazuje existenci dobra 

3) Ne 

4) Hřejivý – malé děti, sentimentální – skutek dítěte 

5) Ano, příběh 

6) Ne 

7) Ne 

8) Ne 

9) Ne 

Spot č. 4 

Nostalgický, emocionální 

1) Ne 

2) Ano, hezká hudba a obsazení 

3) Ne 

4) Nostalgický – Vánoční svátky, emocionální – vztah rodičů k dětem 

5) Ano, sympatická herečka 

6) Ne 

7) Ne 

8) Ne 

9) Ano, přeložení písně 

Spot č. 1 

Hřejivý, smutný 

1) Ne 

2) Ne, příliš smutné 

3) Ano, vztah s prarodiči – pocit nostalgie 

4) Hřejivý – dobrota dítěte, smutný – osamocení muže 

5) Ne 

6) Ne 

7) Ne 

8) Ne 

9) Ne 

Spot č. 2 

Vtipný, vánoční 

1) Ne 

2) Ano, vtipný nápad 

3) Ne 

4) Vtipný – dítě a prase, vánoční – řezání stromu 

5) Ano - vtipnost 

6) Ne 

7) Ne 

8) Ne 

9) Ano – vtipné a budí dobré emoce 
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Sekce 2 – Ke všem spotům, odpovězte prosím po zhlédnutí všech čtyř spotů 

19) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejlepší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejlépe?) 

20) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejhorší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejhůře?) 

21) Jmenujte prosím společné charakteristické znaky spotů a jaké emoce ve vás vyvolaly tyto 

společné znaky? 

 

 

1) Spot č. 4 – ukazuje silný vztah rodičů a dětí 

2) Spot č. 1 – vzbuzení převážně smutných emocí 

3) Vztahy dětí a dospělých – hřejivá emoce, sváteční tématika – radostná emoce 
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RESPONDENT TOMÁŠ, 41 LET, PRAHA 
Spot č. 3 

Hřejivý, nostalgický, sentimentální 

10) Ne 

11) Ano, hezká sváteční myšlenka 

12) Vánoční besídky na základní škole – vtipné a nostalgické vzpomínky 

13) Hřejivý – zpívající děti, nostalgický – hluchota řemeslníka, sentimentální – obdarování + 

zpráva dítěte 

14) Ano, nápad 

15) Ne 

16) Ne 

17) Ne 

18) Ano, sentimentálním příběhem 

Spot č. 2 

Otrávený 

10) Ano 

11) Ano, poprvé kvůli humoru, teď už ne 

12) Ne 

13) Otrávený – trapnost 

14) Ne 

15) Ne 

16) Ne 

17) Ne 

18) Ano, scénář 

Spot č. 1 

Nadějný, dojemný 

10) Ne 

11) Ano, sentimentální nálada a poslání 

12) Ne 

13) Nadějný – obdarování, dojemný - samota 

14) Ne 

15) Ne 

16) Ne 

17) Ne 

18) Ne 

Spot č. 4 

Dojemný, nostalgický 

10) Ano 

11) Ano, nostalgická rodinná nálada 

12) Ano, sváteční rodinné sešlosti 

13) Dojemný – rozuzlení vztahu otce/dcery, nostalgický – rodinné setkání 

14) Ano - hudba 

15) Ne 

16) Ne 

17) Ne 

18) Ano – vztah otce a dcery 
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Sekce 2 – Ke všem spotům, odpovězte prosím po zhlédnutí všech čtyř spotů 

22) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejlepší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejlépe?) 

23) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejhorší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejhůře?) 

24) Jmenujte prosím společné charakteristické znaky spotů a jaké emoce ve vás vyvolaly tyto 

společné znaky? 

 

 

4) Spot č. 3 – nejzajímavější myšlenka a příběh reklamy, nenucená propagace značky 

5) Spot č. 2 – po více shlédnutí je reklama otravná 

6) Děti – dojemné a sentimentální emoce, sváteční atmosféra – nostalgie a radost 
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RESPONDENTKA KATEŘINA, 44 LET, PRAHA 
VIDEO 3 

emoce: iritovaný 

1: ne 

2b: uměle a prvoplánovitě sentimentální, neupřímné 

3: ne; negativní 

4: iritovaný, protože je to neupřímné 

5: ne 

6: ne 

7: ne 

8: ne 

9: ničím pozitivním 

 

VIDEO 1 

otrávený, iritovaný 

1: ne 

2b: ne; uměle sentimentální 

3: ano; zoufalost stáří a samoty; absolutně nesouvisející se značkou 

4: prvoplánově sentimentální, nepříjemný emoční „útok“ 

5: ne 

6: ne; absolutně nesouvisí 

7: ne 

8: ne 

9: ne 

 

VIDEO 4 

otrávený 

1: ne 

2: ne; absolutně nesouvisí se značkou 

3: ne 

4: záměrný, umělý sentiment 

5: ne 

6: absolutně ne 

7: ne 

8: ne 

9: ne 

 

VIDEO 2 

 veselý/vtipný 

1: ano 

2: ano – nápad, vtip 

3: ano, vánoční stromek 

4: veselé, protože je to vtipné 

5: ne 

6: ne 

7: ne 

8: ne 

9: ano 

 

SEKCE 2 

1: reklama Kofola; je veselá a vtipná, laskavá 

2: Penny; až násilně sentimentální 

3: jediným společným znakem je to, že obsah reklamy nesouvisí s danou značkou – pocit zbytečnosti 
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RESPONDENT PETR, 52 LET, KAMENICE 
Sekce 1 – Ke konkrétním spotům, odpovězte prosím bezprostředně po zhlédnutí každého jednoho spotu 

ÚVODNÍ DOTAZNÍK: uveďte prosím z níže uvedeného výběru emoce, které ve vás reklama vyvolala: 

POZ 

(Happy) Šťastný 

(Warm) Hřejivý 3 

(Nostalgic/reminiscent) Nostalgický 4 

(Excited/upbeat) Nadšený 

(Festive/Christmassy) Sváteční/vánoční 2 

(Touched/sentimental) Dojemný/pohnutý/sentimentální 3 

(Emotional) Emocionální 

(Intrigued) Zaujatý 

(Lively/fun) Živý/veselý/vtipný 2 

(Relaxed) Vyklidněný 

(Hopeful) Nadějný 4 

(Surprised) Překvapený 

(Satisfied) Uspokojený 3 

(Joyous) Radostný 

 

NEG 

(Confused/unsure) Zmatený/nejistý 

(Annoyed) Otrávený 

(Disappointed) Zklamaný 

(Sad) Smutný 1 

(Ill) Nemocný (ve smyslu znechucený) 

(Angry) Naštvaný 

(Bored) Znuděný 3 

(Irritated) Iritovaný 4 

 

82) Viděli jste již danou reklamu dříve? 

Ne 

Ano  

Ne 

Ano 

83) Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

r) Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

s) Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

Celkem ano. Líbilo se mi, jak ta mladá slečna ocenila práci neslyšícího muže. Radost na konci byla 

také hezká na pohled. 

Spíše ne. Nepřipadala mi ničím hezká. 

Ne. Připadala mi příliš depresivní na Vánoce. 

Ano, znám ji už hodně dlouho, evokuje mi příchod Vánoc. 

84) Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? 

Jaký pocit ve vás spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné 

tradice – pocit nostalgie) 

Nostalgie – jako školák jsem zpíval ve sboru 

Nostalgie – večeře s rodinou, rozdávání dárků s dětmi 

Smutek – vzpomínka na rodiče, zároveň strach z toho, že to bude můj osud 
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Nostalgie, radost – vzpomínám, jak jsme kdysi takto řezali stromy s otcem 

85) Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak 

reklamy, který tuto emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci 

radostný – char. znak: zvířata) 

Hřejivý – uznání práce 

Dojatý – překvapení pro seniora na konci 

Uspokojený – radost i přes sluchové postižení 

Znuděný – příběh nemá žádný pořádný spád 

Nostalgický – rodinná večeře 

Nadějný – opětovné shledání dcery a otce 

Iritovaný – házení dárků, přežvykování dcery, znevažování mše 

Smutný – i přes dárek od holčičky na konci, ten příběh je smutný, působí depresivně 

obzvláště na stárnoucí generaci 

Sváteční, veselý – reklama je spojena s Vánocemi, zapojení humorných hlášek 

86) Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

a. Pokud ano, uveďte prosím co. 

Znaková řeč, přezdobená scéna na školní představení 

Ano, píseň při mši. Odkdy se na půlnoční mši zpívají takové popíky? 

Spíše ne. Možná jen to, jak je reklama depresivní. 

Ani ne. Jen je vtipná. 

87) Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

a. Pokud ano, díky čemu? 

b. Pokud ne, kvůli čemu? 

Ano, díky nápisu Milka na začátku a díky fialové figurce 

Ne. Rodina se sice ťukala pivem, ale neviděl jsem značku. 

Ne, až teprve na konci. 

Ano, díky každoročnímu opakování. Jinak ne. 

88) Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

a. Pokud ano, jak? 

Určitě ne. 

Ne 

Možná spíše negativně – proč něco takového Penny dělá? 

Ano, pozitivně. Je to jedna z mála hezkých a zapamatovatelných reklam. 

89) Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

a. Pokud ano, jak? 

Ne. 

Ne 

Ne. Co mám nejblíže, tam jdu. 

Ne. 

90) Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

a. Pokud ano, čím? 

Ano, využitím znakové řeči. 

Spíše ne. 

Možná tím, jak málo v ní je optimismu. 

Ano, celou vtipnou zápletkou, klasickými dialogy a divokým prasetem. 

Sekce 2 – Ke všem spotům, odpovězte prosím po zhlédnutí všech čtyř spotů 

25) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejlepší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejlépe?) 
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- Kofola – reklama stále běží, lidé si ji pamatují a mají ji rádi. 

26) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejhorší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejhůře?) 

- Penny – proč ta deprese? O Vánocích nechci myslet na smrt blízkých a smutek 

27) Jmenujte prosím společné charakteristické znaky spotů a jaké emoce ve vás vyvolaly tyto 

společné znaky? 

- Mezigenerační rozdíly  - otec a dcera, dědeček a malá holčička – spokojenost, že 

existuje uznání starší generace. Na druhou stranu přílišný citový apel. 

  



 

 

86 

RESPONDENTKA RADKA, 49 LET, PODĚBRADY 
Sekce 1 – Ke konkrétním spotům, odpovězte prosím bezprostředně po zhlédnutí každého 
jednoho spotu 
SPOT 2 
SPOT 1 
SPOT 4 
SPOT 3 
ÚVODNÍ DOTAZNÍK: uveďte prosím z níže uvedeného výběru emoce, které ve vás reklama 
vyvolala: 
POZ 
(Happy) Šťastný 4 
(Warm) Hřejivý 
(Nostalgic/reminiscent) Nostalgický 3 
(Excited/upbeat) Nadšený 
(Festive/Christmassy) Sváteční/vánoční 4 3 
(Touched/sentimental) Dojemný/pohnutý/sentimentální 2 1 4 3 
(Emotional) Emocionální 2 1 
(Intrigued) Zaujatý 
(Lively/fun) Živý/veselý/vtipný 2 
(Relaxed) Vyklidněný 
(Hopeful) Nadějný 1 
(Surprised) Překvapený 
(Satisfied) Uspokojený 
(Joyous) Radostný 
NEG 
(Confused/unsure) Zmatený/nejistý 4 
(Annoyed) Otrávený 
(Disappointed) Zklamaný 
(Sad) Smutný 1 
(Ill) Nemocný (ve smyslu znechucený) 
(Angry) Naštvaný 
(Bored) Znuděný 
(Irritated) Iritovaný 
1) Viděli jste již danou reklamu dříve? Ano Ne Ne Ne 
2) Líbila se vám zhlédnutá reklama? Ano Ne Ano Ne 
a) Pokud ano, popište prosím stručně proč. Veselé, vtipné rodina, spojení, láska, 
ochota, náklonnost… 
b) Pokud ne, popište prosím stručně proč. smutné, vyvolávala vě mně pocit prázdna, 
beznaděje, samoty… bylo to na mě už moc emocionálně vypjaté - děti, hluchoněmí 
pracující starý muž, vánoční nálada… 
3) Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, 
s jakou? Jaký pocit ve vás spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka 
na rodinné tradice – pocit nostalgie)… hledání vánočního stromku s tátou a dědou v 
lese jako malé dítě (všude hodně sněhu..) se smrtí - úzkost generace - rodiče a děti , 
nespojila - přišlo mi to jako veliká kýčovitost 
4) Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak 
reklamy, který tuto emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci 
radostný – char. znak: zvířata) dojemný - malá dcera a otec v lese , emocionální - malé 
dítě, živé, veselé - divočák, útěk otce s dcerou, dojemný - samota starého muže, 
emocionální - smutek, strach, naděje - malá holčička, která vnímá, vidí, pomáhá…. 
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štastný - štastný otec, když spatřil dceru, sváteční - rodina pohromadě, dojemný , 
pohnutý - pocit nejistoty a potom štěstí nostalgie - dětský pěvecký sbor, vánoční - 
vánoční atmosféra - hvězdy, světlo…sentimentální - hluchota muže - dítě, které umí 
znakovou řeč a předá mu vzkaz 
5) 
6) Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 
a. Pokud ano, uveďte prosím co. ne ne ano - reakce mladé dívky 
7) Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? ne ne ano ano 
a. Pokud ano, díky čemu? v průběhu reklamy - pivo = spojení rodina u jednoho 
stolu malé ěti a čokoláda 
b. Pokud ne, kvůli čemu? osobně jsem si reklamu pamatovala - slovo od slova, ale 
zapomněla jsem , že to bylo na KOFOLU, nenapadlo by mě vůbec si to spojit s 
PENNY 
8) Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce? 
a. Pokud ano, jak? ne, neovlivnila, ne ne ne 
9) Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 
a. Pokud ano, jak? ne, neovlivnila, do PENNY nechodím a po shlednutí reklamy ani 
chodit nebudu ne ne (milku kupuji i bez této reklamy) 
10) Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 
a. Pokud ano, čím? reklamu si pamatuji (dialogy dcery s otcem) , beznaděj 
rodinass dětský pěvecký sbor, který zpívá vánoční písničky 
Sekce 2 – Ke všem spotům, odpovězte prosím po zhlédnutí všech čtyř spotů 
1) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejlepší a proč? (tzn. 
Podle vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejlépe?) MILKA - bylo tam 
tolik emocí, že na tuhle reklamu nikdy nezapomenu 
2) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejhorší a proč? (tzn. 
Podle vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejhůře?) spot na PENNY - 
vyvolávalo to vě mně takovou prázdnotu, že na reklamu chci co nejrychleji 
zapomenout 
3) Jmenujte prosím společné charakteristické znaky spotů a jaké emoce ve vás vyvolaly 
tyto společné znaky? Vztahy mezi lidmi - smutek, radost, strach, láska 
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RESPONDENT JAN, 64 LET, PRAHA 
Sekce 2 – Ke všem spotům, odpovězte prosím po zhlédnutí všech čtyř spotů 

28) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejlepší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejlépe?) 

Kofola to zvládla nejlépe, svědčí o tom i dlouholeté vysílání a zapamatovatelné hlášky. Líbí se mi také 

využití humoru, v kontrastu se sentimentalitou a emočním útokem ostatních spotů, a vánoční prostředí. 

29) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejhorší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejhůře?) 

Nejhorší bylo Penny – bylo to moc dlouhé, temné, nezajímavé, nespojitelné se značkou. 

30) Jmenujte prosím společné charakteristické znaky spotů a jaké emoce ve vás vyvolaly tyto 

společné znaky? 

Zbytečná sentimentalita a zneužití Vánoc ve všech spotech kromě Kofoly- otrávenost. 

 

1) PENNY 

Viděli jste již danou reklamu dříve? 

Myslím, že ano. Jednou nebo dvakrát. 

Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

Nelíbila, nepřipadalo mi to jako reklamní spot, nechápal jsem, jak to souvisí s PENNY. Reklama zneužívá 

nostalgii Vánoc a mezilidské vztahy. 

Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? Jaký pocit ve 

vás spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné tradice – pocit nostalgie) 

Napadlo mě, že bych nerad dopadl jako zobrazený senior. To ve mně vyvolalo pocit strachu a smutku. 

Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak reklamy, který tuto 

emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci radostný – char. znak: zvířata) 

Sentimentální – hudba, zneužití symbolů Vánoc, kontrast stáří a mládí 

Znuděný – příliš dlouhé a temné, předvídatelný děj 

Otrávený a znechucený - hudba, zneužití symbolů Vánoc, kontrast stáří a mládí, příliš dlouhé a temné, 

předvídatelný děj 

 

Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

Pokud ano, uveďte prosím co. 

Zaujal mě dárek v podobě plyšového medvídka, nebylo mi jasné, proč byl použit právě plyšový medvídek. 

Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

Pokud ano, díky čemu? 

Pokud ne, kvůli čemu? 

Vůbec ne. Nebylo zde nic, co by naznačovalo danou značku, na konci by podle mě mohlo být uvedeno 

cokoliv jiného. 

Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

Pokud ano, jak? 

Spíše negativně, nerozumím tomu, proč takovýto spot PENNY vytvořilo. 

Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

Pokud ano, jak? 

Určitě ne. 

Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

Pokud ano, čím? 

Plyšovým medvídkem. 

 

2) KOFOLA 

Viděli jste již danou reklamu dříve? 

Ano, je to notoricky známá reklama. 

Líbila se vám zhlédnutá reklama? 
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Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

Spíše ano, nic mě přímo neodpuzuje. 

Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? Jaký pocit ve 

vás spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné tradice – pocit nostalgie) 

Spojil jsem si reklamu s řezáním stromků, které je v reklamě zobrazeno jako normální, ale přitom je to 

nelegální činnost. 

Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak reklamy, který tuto 

emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci radostný – char. znak: zvířata) 

Vánoční – v zimě, zimní les, stromeček 

Vtipné – poměrně vtipné dialogy mezi otcem a dcerou 

Iritující – holčička klade důraz na druhou slabiku, děti se podle toho naučí špatně mluvit 

Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

Pokud ano, uveďte prosím co. 

Divočák a otevřený konec, zda rodinu divočák doběhne či nikoliv. 

Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

Pokud ano, díky čemu? 

Pokud ne, kvůli čemu? 

Ano, ale pouze díky notorické známosti reklamy. Spojuji si s Kofolou ale známý slogan „Když ji miluješ, 

není co řešit.“ 

Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

Pokud ano, jak? 

Ne, Kofolu mám rád i bez reklamy. 

Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

Pokud ano, jak? 

Ne, Kofolu si kupuji rád, ale určitě ne na Vánoce. 

Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

Pokud ano, čím? 

Známými dialogy a dikcí holčičky. 

 

3) Plzeň 

Viděli jste již danou reklamu dříve? 

Ano. 

Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

Spíše ne. Plzeň je velmi dobré pivo a tato reklama nekorespondovala s touto kvalitou. 

Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? Jaký pocit ve 

vás spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné tradice – pocit nostalgie) 

Ne 

Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak reklamy, který tuto 

emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci radostný – char. znak: zvířata) 

Sentimentální – tradiční Vánoce s návštěvou kostela 

Znuděný – zbytečně rozvleklé a neurčité 

Zklamaný – předvídatelné, bez náboje 

Zmatený – nechápu souvislost s pivem, mohla by tam být jakákoliv značka 

Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

Pokud ano, uveďte prosím co. 

Plzeň byla velmi dobře napěněná. 

Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

Pokud ano, díky čemu? 

Pokud ne, kvůli čemu? 

Ano, hned na začátku byla vidět značka. 

Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

Pokud ano, jak? 

Určitě ne, ale Pilsner Urquell je podle mého názoru nejlepší pivo. 

Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

Pokud ano, jak? 
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Ne. 

Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

Pokud ano, čím? 

Spíše ne. 

 

4) MILKA 

Viděli jste již danou reklamu dříve? 

Myslím, že ne. 

Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

Nelíbila, citové vydírání v souvislosti s postiženým starým člověkem v kontrastu s malou holčičkou, nelíbil 

se mi slogan „Daruj tomu, kdo to nečeká.“ – nevidím k tomu důvod, vadí mi cizí import 

Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? Jaký pocit ve 

vás spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné tradice – pocit nostalgie) 

Spojil jsem si reklamu s činností „posílání prasátek“ pomocí zrcátek, vyvolalo to ve mně pocit nostalgie 

Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak reklamy, který tuto 

emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci radostný – char. znak: zvířata) 

Otrávený, Iritovaný, Znechucený – cizí reklama a cizí kultura (postavička Santy Clause) 

Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

Pokud ano, uveďte prosím co. 

„Posílání prasátek“ 

Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

Pokud ano, díky čemu? 

Pokud ne, kvůli čemu? 

Ano, na začátku byla Milka, čokoládová figurka byla v charakteristické fialové barvě. 

Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

Pokud ano, jak? 

Ne 

Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

Pokud ano, jak? 

Určitě ne. 

Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

Pokud ano, čím? 

Znakovou řečí, je ale zapamatovatelná spíše negativně, malé děti nepřečtou titulky a nepochopí dialog. 
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RESPONDENTKA IVETA, 58 LET, PRAHA 
Sekce 2 – Ke všem spotům, odpovězte prosím po zhlédnutí všech čtyř spotů 

31) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejlepší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejlépe?) 

i. Kofola, je to pro českého diváka nejsrozumitelnější a nejbližší. 

32) Který spot byste vyhodnotili z marketingového hlediska jako nejhorší a proč? (tzn. Podle 

vás jako spotřebitele, která značka zvládla tuto úlohu nejhůře?) 

ii. Penny, spot se značkou nesouvisel ani trochu. 

33) Jmenujte prosím společné charakteristické znaky spotů a jaké emoce ve vás vyvolaly tyto 

společné znaky? 

iii. Citové vydírání, účelové hraní na city, nesouvisející příběh se značkou – 

Penny, Milka, Pisner Urquell. Nebyla jsem příběhy nijak přesvědčená. 

 

5) PLZEŇ 

Viděli jste již danou reklamu dříve? 

Ano. 

Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

Nijak zvlášť. Reklama byla rádoby dojemná, ale dějová linka mě nepřesvědčila a dojemné mi to nepřipadalo. 

Nechápu moc souvislost se značkou. 

Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? Jaký pocit ve vás 

spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné tradice – pocit nostalgie) 

S vánočním rodinným setkáním, vzpomínka na rodinné tradice, vzpomínka na Půlnoční, vyvolalo to ve mně 

sváteční pocit. 

Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak reklamy, který tuto 

emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci radostný – char. znak: zvířata) 

Nostalgický – dřív se všichni sešli u večeře, ale teď se to nestává 

Dojemný – že se otec s dcerou na konci sešli v kostele 

Nadějný – občas člověka život překvapí, aniž by to čekal, je v něm naděje. 

Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

Pokud ano, uveďte prosím co. 

Ne 

Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

Pokud ano, díky čemu? 

Pokud ne, kvůli čemu? 

Moc ne, na konci by mohla být jakákoliv značka piva. Maximálně ve scéně, kdy pijí pivo u stolu a na stole 

měli položené láhve od Pilsner Urquell. 

Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

Pokud ano, jak? 

Neovlivnila. 

Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

Pokud ano, jak? 

Neovlivnila, ale může to být způsobeno i tím, že pivo nepiji vůbec. I kdybych ale byla pivař, reklama by mě 

nepřesvědčila. 

Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

Pokud ano, čím? 

Ano, tou nadějí, že se na konci otec s dcerou opět shledají. Asi bych si ale nevybavila značku. 

 

 

6) PENNY 

Viděli jste již danou reklamu dříve? 

Ano. 

Líbila se vám zhlédnutá reklama? 
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Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

Nelíbila, připadá mi, že je citově vydírající a nesouvisí se značkou Penny. 

Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? Jaký pocit ve vás 

spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné tradice – pocit nostalgie) 

Ano, vyvolala ve mně vzpomínku na rodinné večeře a tradice, vyvolalo to ve mně smutek, že to tak bývalo a 

už není. 

Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak reklamy, který tuto 

emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci radostný – char. znak: zvířata) 

Nostalgický, dojemný, emocionální – vzpomínka na mládí, pána je mi velmi líto, reklama působí na city 

Smutný – soucit se starým pánem, jak si vysypal mouku, uchovává tradice, ale je u nich sám bez ženy, 

obávám se takového osudu 

Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

Pokud ano, uveďte prosím co. 

Ani ne. 

Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

Pokud ano, díky čemu? 

Pokud ne, kvůli čemu? 

Vůbec ne, na Penny odkazovalo akorát logo na konci a jinak jsem si se značkou nic nespojila. 

Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

Pokud ano, jak? 

Rozhodně ne. 

Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

Pokud ano, jak? 

Ne. 

Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

Pokud ano, čím? 

Rozhodně ano, spot je silně nostalgický až smutný, tím si reklamu vybavím, ale nijak mě neovlivní v postoji 

k dané značce. 

 

 

7) KOFOLA 

Viděli jste již danou reklamu dříve? 

Ano, mnohokrát 

Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

Líbila, vyvolává ve mně pozitivní emoce, spojuji si ji s českými tradičními Vánocemi. Je veselá a 

optimistická. 

Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? Jaký pocit ve vás 

spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné tradice – pocit nostalgie) 

Ano, se stromečkem, se zlatými prasátky, s vánočním půstem, sněhem, zimou. Je to typicky vánoční 

scenérie. Vánoční, sváteční a radostné, tradiční emoce. 

Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak reklamy, který tuto 

emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci radostný – char. znak: zvířata) 

Šťastný, Hřejivý, Sváteční, Vyklidněný, Radostný – spojené s Vánocemi a hezkou sváteční atmosférou, oba 

jsou natěšeni na Štědrý den 

Vtipný, živý, veselý – holčička je vtipná, hezká, má zvláštní a roztomilou dikci, prasátko je taktéž vtipné. 

Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

Pokud ano, uveďte prosím co. 

Roztomilá holčička je hlavní magnet reklamy, zaujalo mě také prasátko, je to vtipné a bráno s nadhledem, 

citově nevydírá 

Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

Pokud ano, díky čemu? 

Pokud ne, kvůli čemu? 

V průběhu reklamy, když jsem ji viděla poprvé, tak ne, ale v průběhu let už jsem si značku zapamatovala. 

Slogan je také zdařilý a se značkou si ho lidé spojují. 

Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  
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Pokud ano, jak? 

Poměrně ano, vyvolává to ve mně pocit domácího výrobku a dala bych značce přednost před konkurencí. 

Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

Pokud ano, jak? 

Ano, vybrala bych si mezi jinými značkami Kofolu. 

Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

Pokud ano, čím? 

Ano, asi vším. Holčičkou, prasátkem, řezáním stromků, dialogy. 

 

8) MILKA 

Viděli jste již danou reklamu dříve? 

Ano. 

Líbila se vám zhlédnutá reklama? 

Pokud ano, popište prosím stručně proč. 

Pokud ne, popište prosím stručně proč. 

Ničím mě neuráží, docela ano. Jedná se o hezký, radostný a dojemný příběh. Vyvolává ve mně optimismus. 

Spojili jste si tuto vánoční reklamu s nějakou konkrétní věcí/činností? Pokud ano, s jakou? Jaký pocit ve vás 

spojení vyvolalo? (např. Vánoční rodinná večeře – vzpomínka na rodinné tradice – pocit nostalgie) 

Ne. 

Uveďte ke každé vybrané emoci z úvodní tabulky alespoň jeden charakteristický znak reklamy, který tuto 

emoci vyvolal. (např. v reklamě jsou zvířata – uvedli jste emoci radostný – char. znak: zvířata) 

Šťastný, hřejivý – bylo hezké, jak holčička obdarovala pána a udělala mu radost 

Sentimentální – holčička dokáže soucítit i s někým ze starší generace 

Radostný – všechny postavy měly ve finále radost 

Našli jste v reklamním spotu něco, co vás zaujalo? 

Pokud ano, uveďte prosím co. 

Znaková řeč – připadá mi ovšem vykalkulovaná, citově vydírající 

Dokázali jste si reklamu v průběhu spojit s danou značkou? 

Pokud ano, díky čemu? 

Pokud ne, kvůli čemu? 

Ano, ale jen díky figurce. Do příběhu by se dal zasadit jakýkoliv výrobek, se značkou to nijak nesouvisí. 

Ovlivnila reklama nějak váš postoj k dané značce?  

Pokud ano, jak? 

Ne, Milku mám ráda a tato reklama na to vliv nemá. 

Ovlivnila reklama váš nákupní záměr? 

Pokud ano, jak? 

Ne. 

Je pro vás reklama (něčím) zapamatovatelná? 

Pokud ano, čím? 

Ano, nejvíce znakovou řečí, tím se odlišuje od ostatních reklam. 

 


