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Úvod

V dějinách kinematografie se vždy hledal vhodný způsob, jakým film přiblížit
divákům. Prvním a v počátcích kinematografie vlastně i jediným způsobem propagace byl
filmový plakát. Postupem času, jak se film stal masovější a učinil se z něj předmět
výnosného podnikání, se začaly hledat nové možnosti filmové propagace. Umožňuje to
především technický vývoj a vznik nových médií. Vedle plakátů se tak filmová reklama
objevuje v rádiu, později i v televizi a dalších médiích. Výraznou změnu pak znamenal
rozvoj vědní disciplíny marketingu, jejíž znalosti a principy se začaly rychle rozšiřovat
a své uplatnění našly i ve filmovém průmyslu. Z uvádění filmu na trh se tak stává
komplexní činnost, jejíž význam roste se stále se zvyšujícími náklady na vznik filmu.
Filmovému marketingu, pod nějž se filmový plakát zařadil jako jeden z jeho
nástrojů, se věnuji v první části své práce. Nejdříve stručně seznamuji s obecným
marketingem, což považuji užitečné pro porozumění dalšími textu. Pokládám si zde
otázku, co to marketing vlastně je, jakým způsobem funguje, definuji základní
marketingové pojmy atd. Postupně se tak dostávám přes marketingovou komunikaci
k reklamě a jejím prostředkům. Odtud už přecházím od obecného pojetí marketingu k jeho
využívání ve filmovém průmyslu. Popisuji zde, jaká jsou specifika filmového marketingu
a s ohledem na téma práce se opět zaměřuji na úlohu reklamy a jejích jednotlivých
prostředků v této oblasti.
Druhá část práce se už věnuje samotnému filmovému plakátu. Nejdříve na něj
nahlížím z historického hlediska – popisuji jeho vznik a vývoj, přičemž se soustředím
především na českou tvorbu. Ve vývoji docházím až do současnosti, a tak se vracím
k marketingovému pohledu na filmové plakáty. Cílem této části je popsat, jakým
způsobem se filmové plakáty využívají pro marketingové účely.
Veškeré teoretické znalosti využívám v závěrečné, praktické části této práce.
Rozhodl jsem se pro koncepci případové studie, abych mohl na konkrétním příkladu
ukázat praktické uplatnění filmového plakátu jako marketingového nástroje. Pro tyto účely
jsem zvolil plakátovou kampaň českého filmu „Normal“, kterou sleduji v kontextu celkové
reklamní kampaně.
6

I. Filmový marketing

K filmovým dílům se v současnosti přistupuje jako k produktům, které je potřeba
na trhu prodat. V stejném duchu se v současnosti přistupuje i k filmovým plakátům. Již to
nejsou jednoduchá oznámení o tom, „co se dnes hraje“. Zařadily se do komplexního balíku
činností podporujících prodej filmu, který lze souhrnně označit jako „filmový marketing“.
Co vlastně ale znamená samotný termín „marketing“? Čím se zabývá a jakým způsobem
funguje?

1. Marketing (obecné pojetí)
S marketingem se setkáváme všude. Práce marketérů na nás působí a ovlivňuje nás,
aniž bychom si to třeba uvědomovali. Marketing stojí za řadou skutečností – od vysílacího
schématu televizní stanice přes technické parametry nového modelu automobilu
po nabídku promítaných filmů v nejbližším multikině.
Pro firmy má marketing nezanedbatelný význam. Jejich finanční úspěch často
závisí na schopnostech jejich marketérů. Ostatně jak může fungovat společnost,
která produkuje výrobky a služby, po nichž není dostatečná poptávka? Taková společnost
nemůže dosáhnout zisku, který je pro její fungování nezbytný. Řada studií dokazuje,
že znalost a uspokojování spotřebitele konkurenčně nejlepšími nabídkami je klíčem
k úspěšné existenci. A právě marketing je funkce společnosti, která definuje cílové
spotřebitele a hledá nejlepší cestu, jak uspokojit jejich potřeby a přání při maximální
efektivnosti všech operací. [1]
Existuje mnoho definic marketingu. Asi nejznámější je definice od Philipa Kotlera1
(1992), který vymezuje marketing jako: „Společenský a řídící proces, jehož pomocí
jednotlivci a skupiny získávají to, co chtějí a potřebují, prostřednictvím vytváření
a výměny výrobků a hodnot s druhými.“
1

Philip Kotler (*1931) je považován za jednu z největších autorit soudobého marketingu. Je profesorem
mezinárodního marketingu na North Western University. [4] Jeho kniha Marketing Management je
nejuznávanější učebnicí marketingového řízení.
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Kotler a Keller (2006) zase definují marketing jako: „Umění a vědu výběru
cílových trhů a získávání, udržování si a rozšiřování počtu zákazníků vytvářením,
poskytováním a sdělováním lepší hodnoty pro zákazníka.“
Americká marketingová asociace2 (2007) poskytuje formální definici: „Marketing
je funkcí organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování a poskytování
hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby
z nich měla prospěch firma a držitelé jejich akcií.“
Všechny tyto definice mají jednu věc společnou – ve středu zájmu stojí vždy
zákazník. Marketing je jednoduše řečeno širokou škálou činností vedoucích k neustálému
uspokojování potřeb zákazníků, které přinášejí oběma stranám požadovanou hodnotu.

1.1 Marketingový mix
K realizaci svých marketingových cílů využívají firmy řadu marketingových
nástrojů, které se souborně označují jako marketingový mix. V rámci něho se nástroje dělí
do čtyř širších skupin, známých pod zkratkou 4 P: produkt (product), cena (price),
distribuce (place) a propagace neboli marketingová komunikace (promotion). [3]
Pod pojmem produkt se nerozumí jen samotný výrobek či služba, ale také obal,
kvalita, design, značka, služby spojené s nákupem apod. Zákazník vnímá produkt jako
něco, co může uspokojit jeho potřeby a přání a také přinést největší užitek.
Cena je to, co musí zákazník zaplatit, aby produkt získal. Cena tedy vyjadřuje
hodnotu produktu v penězích. Mezi cenové nástroje patří vedle stanovení oficiální ceny
i různé formy slev a výhod.
Pod distribuci se zahrnují všechny činnosti, které přibližují výrobek spotřebiteli,
např. doprava, udržování skladu, výběr velko- a maloobchodníků, výběr vhodného
prostředí pro umístění výrobku apod.

2

Americká marketingová asociace (American Marketing Association) je jednou z největších profesních
organizací marketingových pracovníků (údaj z roku 2008 hovoří o 38 000 členech). Asociace byla založena
v roce 1937 a sídlí v New Yorku. [2]
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Poslednímu

z marketingových

nástrojů,

propagaci

neboli

marketingové

komunikaci, se s ohledem na zaměření své práce budu věnovat podrobněji v následující
samostatné podkapitole.

1.2 Marketingová komunikace a její nástroje
Marketingovou komunikací se označují všechny činnosti, kterými se firma snaží
oslovit své stávající nebo potencionální zákazníky. Cílem těchto aktivit je informovat
o svých produktech, přesvědčovat k jejich koupi nebo se jen připomínat. Obecnějším cílem
marketingové komunikace je budovat dobré jméno firmy.
Většina lidí si pod pojmem „marketingová komunikace“ představí reklamu.
Reklama je součástí marketingové komunikace, je ale jen jedním z jejích nástrojů. Vedle ní
se využívá pěti dalších nástrojů, které společně tvoří komunikační mix. Konkrétně se jedná
o podporu prodeje, sponzorování, public relations, přímý (direct) marketing a osobní
prodej. [4]
V praxi se tyto nástroje nevyužívají samostatně, ale naopak současný trend směřuje
k jejich propojování, integraci. Při jejich koncipování je tedy potřeba mít na mysli celkový
záměr a komunikovat uceleně. Dobrým příkladem takového „propojení“ je zobrazení
internetové adresy na závěr reklamního spotu – televizní reklama tak odkáže na
internetovou reklamu, která nabízí jiné možnosti, např. větší prostor pro uvedení informací
o produktu.
Pro úplnost stručně charakterizuji všechny komunikační nástroje. Více se pak
zaměřím na reklamu, jelikož letáky a plakáty jsou jednou z jejích komunikačních
platforem.
Podporou prodeje se myslí různé krátkodobé kampaně, které vybízejí
k vyzkoušení nebo nákupu určitého výrobku či služby. Jedná se např. o různé soutěže, hry,
akce na místě prodeje, výstavy, vzorky, kupony atd.
Sponzorování spočívá ve firemní podpoře určité činnosti či programu. Podpora
nemusí být jen ve formě finančních prostředků, ale také v podobě poskytnutého zboží,
služeb či know-how. Sponzorující firma na oplátku získává příležitost prezentovat svou
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obchodní značku, název či reklamní sdělení. Nejčastěji se podporují činnosti z oblasti
sportu a kultury.
Podstatu public relations lze snadno odvodit z českého ekvivalentu vztahy
s veřejností – jsou to všechny činnosti, prostřednictvím kterých si firma buduje dobré
vztahy se zákazníky, dodavateli, akcionáři, zaměstnanci, vládními a správními orgány
a celou společností. Firma si tímto způsobem buduje příznivé prostředí pro dosažení svých
marketingových záměrů. Významnou součástí PR je publicita, kterou charakterizuje
využívání sdělovacích prostředků.
Přímý (direct) marketing je marketingová technika, která využívá různá
komunikační média k navázání dialogu s vybranými skupinami zákazníků. Jedná se např.
o přímé zásilky na adresáta, telemarketing, reklamu s žádostí o odpověď apod.
Osobní prodej se jako jediná z marketingových technik vyznačuje přímým
osobním kontaktem. Dochází k němu při prezentaci výrobků či služeb mezi prodejcem
a potenciálním zákazníkem.

1.3 Reklama
Posledním z komunikačních nástrojů je již zmiňovaná reklama. Díky její
všudypřítomnosti má každý nějakou představu o tom, co to „reklama“ je. Obecně lze říct,
že je to určité sdělení, které směřuje od firem k vymezené skupině příjemců s cílem
přesvědčit je. Kanálem pro toto sdělení jsou hromadné sdělovací prostředky, např. televize,
rozhlas, noviny, časopisy atd.
Formální definici nabízejí Kotler a Keller (2006): „Reklama je jakákoliv placená
forma neosobní prezentace a propagace idejí, zboží nebo služeb identifikovatelným
subjektem.“
Vytvořit účinnou reklamu není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo
zdát. Reklama ve své konkrétní podobě, např. jako televizní spot, je součástí celkového
reklamního programu, jehož vzniku předchází řada činností a rozhodnutí. Prvním krokem
je vždy stanovení cílového trhu a motivů kupujících. Následuje celý proces, ve kterém
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marketingoví odborníci stanovují cíle reklamy, vymezují rozpočet na její realizaci, určují
sdělení reklamy, vybírají média, do kterých ji umístí, a také určují, jak změří výsledky. [4]
Na základě těchto kritérií se pro reklamu vybírají vhodné komunikační platformy.
Jinými slovy řečeno, volí se, v jaké podobě či podobách bude reklama realizována – jestli
se bude jednat o televizní nebo tiskovou reklamu nebo jestli se nevyužijí třeba obě. Vedle
tiskové a vysílané reklamy jsou nejběžnějšími komunikačními platformami vnější balení,
vkládaná reklama, filmy (tzv. product placement), brožury a propagační tiskoviny, plakáty
a letáky, adresáře a katalogy, reprinty reklam, billboardy, poutače, POS displeje,
audiovizuální materiál, symboly a loga a videokazety. [4]

2. Filmový marketing
Marketing, jak již bylo řečeno, je běžnou součástí našich životů. Tato jeho
všudypřítomnost je dána – mimo jiné – rozšířeností jeho užívání. Předmětem marketingu
nejsou totiž jen výrobky a služby, ale také události, zážitky, osoby, místa, majetek, firmy,
informace a ideje. [4] Všechny tyto oblasti marketingu fungují na obdobných principech,
každá má ale zároveň i svá specifika.
Takovou oblast, respektive podoblast představuje i filmový marketing, tedy
marketing, jehož předmětem jsou filmová díla. Také filmový marketing funguje na
základních marketingových principech a využívá klasické marketingové nástroje, tzv. 4 P
(viz podkapitola 1.1 Marketingový mix), stejně tak má ale i své zvláštnosti a specifika.
Tato část se věnuje filmovému marketingu a především pak jeho nástrojům.
Výroba filmu, počínaje výběrem námětu a uvedením filmu v kinech konče, je
poměrně dlouhý a nákladný proces. Marketing do tohoto procesu vstupuje ve chvíli, kdy
film – ještě nerealizovaný, rozpracovaný či již dokončený – odkoupí distributor a začne
uvažovat o tom, jakým způsobem ho uvede na trh. Jinými slovy ve chvíli, kdy k filmu
začne vytvářet marketingovou strategii.
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2.1 Marketingová strategie
Cíl každého distributora je nasnadě: upoutat k filmu pozornost a vyvolat chuť vidět
ho. Toto je primární úkol každé filmové marketingové strategie. Kromě veřejnosti má
kampaň často také oslovit zahraniční distributory a potenciální partnery. K dosažení těchto
cílů se využívají různé marketingové nástroje, především pak reklama, publicita
a propagace (o nich více v podkapitolách 2.3 a 2.4). [5]
Významným nástrojem filmového marketingu je také tzv. word-of-mouth, neboli
„rozruch“ či „šeptanda“. Word-of-mouth (dále WOM) vychází ze skutečnosti, že mezi
lidmi probíhá výměna informací, např. ve formě nákupního doporučení. Marketéři pak
pomocí tohoto nástroje podněcují nebo usměrňují šíření informací o jejich produktu či
službě. [6] Vztaženo na filmový marketing to znamená, že se snaží docílit toho, aby se
o filmu mluvilo, a to pokud možno pozitivně. I když má film po uvedení vysokou
návštěvnost, pokud se o něm mezi lidmi nemluví nebo mluví negativně, může to mít
z dlouhodobého hlediska fatální dopad na jeho další návštěvnost, a tedy i tržby. WOM
využívá řadu taktik. Jednou ze základních je určení lidí, kteří mají největší vliv na šíření
dobrých či špatných hodnocení. Tito tzv. názoroví vůdci (opinion makers) mohou být z řad
pracovníků filmového průmyslu, kteří jsou prvními diváky filmu, dále to mohou být
pracovníci médií, kteří mají velký vliv na mínění veřejnosti, a také členové různých
zájmových skupin. [7]
Při plánování marketingové strategie má většinou rozhodující slovo distributor,
jelikož zná daný trh, a dokáže tak oslovit cílové publikum lépe než producent nebo režisér,
kteří se soustředí na realizaci filmu. V některých případech, především při tvorbě
propagačních materiálů, je ale spolupráce s nimi velice užitečná. Producent a režisér se
obvykle také zapojují v případě, že se marketingová strategie začne plánovat ještě před
samotným natáčením filmu. Do procesu se také zapojují kreativní agentury, které mají za
úkol vytvořit plakát a upoutávku (trailer), a reklamní agentury, které mají na starost výběr
a zamluvení reklamního prostoru. Tyto agentury při práci většinou vycházejí
z marketingového zadání od distributora. Často také úzce spolupracují s PR manažerem
distribuční společnosti nebo najatou PR agenturou. [5]
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2.2 Targeting a positioning filmu
Prvním krokem při práci na marketingové strategii je tzv. targeting, tedy určení
cílového publika filmu. Cílem strategie je pak upoutat pozornost této skupiny lidí a vyvolat
u nich chuť film vidět a zaplatit za to. Výběr cílového publika má vliv na positioning filmu
– jeho „umístění“, a tak nepřímo i na podobu celé marketingové kampaně. Termínem
positioning se obecně myslí „vytváření obrazu značky v hlavách cílové skupiny, ve
srovnání s ostatními (konkurenčními) značkami na trhu“. [8] Vztaženo na filmový
marketing to znamená „umístění“ určitých představ o filmu do myslí lidí.
Může se stát, že film má více než jednu cílovou skupinu, a tak má zároveň i více
„umístění“. Takový případ lze ilustrovat na následujícím příkladu: Při propagaci britského
filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb (Four Wedding and a Funeral)3 v USA marketéři
vymezili jako cílové publikum lidi ve věku 18 až 40 let, přičemž jádro této skupiny tvořila
věková kategorie 21 až 40 let, a to především ženy. Cílové publikum si dále rozdělili do tří
skupin: První tvořili lidé ve věku 18 až 24 let, pro něž byl film „komedií o tom, jaké to je
být svobodný“. Věková kategorie 25 až 34 let tvořila druhou skupinu. U ní se
předpokládalo, že bude film vnímat jako romantickou komedii s typickým britským
humorem, jako „něco mezi Monty Pythonem a Samotářem v Seattlu“. U věkové kategorie
nad 35 let se zase předpokládalo, že ho bude vnímat jako ideální film pro schůzku dvou
dospělých lidí, jako film v duchu Shakespearova Mnoho povyku pro nic. Dle tohoto
rozdělení cílového publika následně vznikly tři odlišné strategie s odlišnými propagačními
materiály. [7]
Základním úkolem pro správný positioning filmu je zařadit ho do určitého žánru,
popř. do více žánrů. Většinou je to úkol poměrně jednoduchý; vychází se při tom ze
zákonitostí pro jednotlivé žánry. Přiřazení filmu do určité kategorie (např. do kategorie
romantická komedie) zároveň i určí nejlepší způsob, jakým ho u diváků „umístit“. Pokud
je positioning nejasný – diváci nevědí, co si o filmu myslet a kam ho zařadit, může to
negativně zapůsobit na návštěvnost.

3

Film Čtyři svatby a jeden pohřeb vznikl v roce 1994 v režii Mikea Newella. V hlavních rolích hrají Hugh
Grant, Andie McDowellová a Kristin Scott Thomasová. Film získal dvě nominace na Oscara v kategoriích
Nejlepší film a Nejlepší scénář. [9]
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Vnímání filmů a jejich žánrů je většinou ve všech zemích Evropy stejné.
Distributor tak může případně upravit positioning filmu podle reakcí v zemích, kde už byl
film uveden. V celosvětovém měřítku ale na toto pravidlo nelze spoléhat. V různých
částech světa může být film vnímán naprosto odlišně – film, který je někde určený pro
masového diváka, může být jinde brán jako nezávislý film pro úzce vymezenou skupinu.
Jestli byl film dobře umístěn, zjistí distributor velice rychle, a to podle návštěvnosti
a tržeb. Návštěvnost v druhém týdnu od uvedení pak slouží jako indikátor doby, po kterou
bude film promítán v kinech. Platí jednoduchá rovnice – čím více procentuálně klesne, tím
je „životnost“ filmu v kinech kratší. Jen ve výjimečných případech dochází k tomu, že
návštěvnost

v následujících

týdnech

stoupá.

Většinou

se

jedná

o

umělecké

a nízkonákladové filmy, které nemají tak mohutnou propagaci, ale o jejichž kvalitách se
začne mezi lidmi mluvit. [7]
V následujících podkapitolách se budu věnovat nejčastěji užívaným nástrojům
filmového marketingu: reklamě, publicitě a propagaci.

2.3 Reklama a její prostředky
Reklamě na obecné úrovni se věnuji v části 1.3 Reklama. Jednoduše řečeno,
reklama funguje na principu předání určitého sdělení vymezené skupině lidí, a to
prostřednictvím médií. V případě filmového marketingu je nejčastějším cílem sdělení
upozornit na uvedení filmu v kinech. Výhoda reklamy pak spočívá v tom, že distributor má
absolutní kontrolu nad obsahem i formou sdělení (na rozdíl od publicity), a tak může zvolit
nejefektivnější způsob jeho předání. Distributor má také jistotu, že se reklama ve
vybraných médiích a ve vybraném čase objeví. Nevýhodou reklamy jsou velmi vysoké
náklady.
V rámci reklamní kampaně filmu vzniká řada reklamních materiálů. Mezi
nejběžnější patří plakát, trailer, televizní a rádiové upoutávky, reklama v tisku
a internetové stránky. Filmovému plakátu jako ústřednímu tématu této práce se věnuji
samostatně v následující kapitole. Zbývající reklamní prostředky popisuji zde.
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Trailer
Termínem trailer se označují filmové upoutávky určené primárně do kin, i když
v současnosti se stále více k jejich šíření využívá Internet. Trailer se od ostatních typů
filmových ukázek liší hlavně svou délkou, která je většinou mezi minutou a půl a dvěma
minutami. Většinou je také prvním zveřejněným propagačním materiálem filmu. Jako
marketingový nástroj je trailer velice efektivní, jelikož působí na lidi, kteří navštěvují kina.
Další výhodou traileru je, že na rozdíl od ostatních forem reklamy může publikum jeho
prostřednictvím film „ochutnat“. Při zaujímání potencionálních diváků může mít tedy
rozhodující význam. V ideálním případě by se měl trailer v kinech začít promítat šest
týdnů před uvedením filmu, a poté celou dobu až do vlastního uvedení.
Trailer má čtyři hlavní funkce:
1) Upoutat k filmu pozornost.
2) Vyvolat o filmu určitou představu.
3) Zajistit, že potenciální diváci vědí, kdo je režisér filmu a kdo v něm hraje
(v případě, že jejich jména pomůžou film prodat).
4) Vytvořit u potenciálních diváků chuť film vidět. [5]
Na výrobu trailerů se najímají specializované agentury a většinou na ni potřebují
šest až osm týdnů. Tyto kreativní agentury na nich často spolupracují s producentem filmu,
režisérem, distributorem, a pokud je potřeba, tak i s prodejním agentem, který dokáže
vybrat ty nejvhodnější „ingredience“ pro co nejefektivnější upoutávku.
K některým filmovým titulům, především k těm velkorozpočtovým, vzniká několik
verzí trailerů. Například v rámci velice masivní marketingové kampaně k filmu Temný
rytíř (The Dark Knight)4 vznikla série pěti trailerů. [10] Lokální distributor si z nich pak
volí ten, o kterém si myslí, že je pro danou oblast nejvhodnější.
Vedle klasických trailerů se vytvářejí ještě tzv. teaser trailery. Tento druh
upoutávky obsahuje jen několik málo záběrů z filmu, někdy dokonce žádný, a upoutávku
pak tvoří jen grafika. Ve srovnání s klasickými upoutávkami jsou teasery podstatně kratší,
jejich délka je obvykle kolem 30 sekund. Cílem teaserů je upozornit na to, že se daný film
4

Film Temný rytíř vznikl v roce 2008 na motivy komiksů o Batmanovi. Režie se ujal Christopher Nolan,
v hlavních rolích hrají Christian Bale, Heath Ledger a Maggie Gyllenhaalová. [10]
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připravuje, a vyvolat u diváků zvědavost. V kinech se promítají dva až tři měsíce před
uvedením filmu, k některým velkofilmům dokonce až šest měsíců před uvedením. [5]

Tisk
I přes rozvoj nových médií je reklama v tisku stále nezbytnou součástí filmové
propagace. Jejím prostřednictvím se veřejnost dozvídá, ve který den a ve kterých kinech
bude film uveden. Po tomto datu se tisk zase využívá k udržení pozornosti a lákání dalších
diváků do kin. Nejčastěji se reklama umisťuje do novin, někdy se ale také volí filmové,
společenské a jiné časopisy – vždy s ohledem na vymezenou cílovou skupinu.
Kampaň v tisku obvykle začíná jeden až dva týdny před uvedením filmu. Její
vizuální podoba vychází z podoby filmového plakátu, někdy se také využívají vybrané
citace kritiků či loga festivalů, kterých se film zúčastnil. Někteří distributoři nechávají
otisknout jen zmenšenou verzi plakátu bez dalších úprav.
V rámci tzv. „teaser kampaně“ lze kromě trailerů využít i tištěné reklamy. I v tomto
případě platí, že reklama podává jen několik málo informací o filmu a zveřejňuje se
s větším časovým předstihem, většinou tři až čtyři týdny před uvedením filmu. Cíl je také
stejný: vyvolat zvědavost a očekávání.
Výhoda tištěné reklamy spočívá v tom, že se pro její umístění nemusí zamlouvat
prostor s velkým časovým předstihem, většinou stačí jen několik dnů. Naopak nevýhodou
tištěné reklamy je její krátkodobá „životnost“, a to především při otisknutí v denících. [5]

Televize
Televize se jako reklamní prostředek využívá jen u velkorozpočtových filmů.
Důvodem je velmi vysoká cena reklamního prostoru v televizním vysílání. Pokud se ale
distributor pro televizní reklamu rozhodne, vznikají pro tyto účely zvláštní upoutávky,
jejichž výrobu většinou zadává stejné agentuře, jenž pro film vytváří také trailer.
Již vytvořený trailer se často jen přestříhá do kratší podoby – ideální délka televizní
upoutávky je deset až třicet sekund. Televizní kampaň obvykle začíná pět až deset dnů
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před uvedením filmu. V případě, že má film vysokou návštěvnost, může pokračovat i týden
po uvedení.
V Evropě se ve srovnání s USA využívá televizní reklama k propagaci filmů
mnohem méně, a to kvůli větší nákladnosti. Alternativou pro evropské distributory jsou
tzv. press kity, balíčky propagačních materiálů v elektronické podobě, které se posílají
pracovníkům v médiích, např. novinářům. Zajímavostí je, že ve Francii je od roku 1969
využívání televizní reklamy k propagaci filmů zakázané. Naopak běžně se využívá
v Německu, Itálii a Velké Británii. [5]

Rádio
Dalším reklamním prostředkem, který se k propagaci filmu využívá, je rádio. Pro
toto prostředí se vytváří upoutávka či několik verzí upoutávek, které musí být působivé jen
za použití zvuku. Také je většinou dostává na starost stejná agentura, která vytváří trailer,
popř. televizní upoutávky.
Optimální délka rádiové reklamy je okolo třiceti sekund, i když mohou vzniknout
i kratší verze o délce deset až patnáct sekund. Rádiových upoutávek se většinou využívá
ke zvýšení pozornosti a zájmu o film krátce před jeho uvedením a v prvních týdnech po
něm. První rádiové upoutávky se obvykle vysílají dva až tři dny před premiérou filmu.
U velkých kampaní se rádiová reklama využívá společně s televizní reklamou na podporu
kladných hodnocení.
Výhodou rádiové reklamy je její cena. Ve srovnání s televizní reklamou je levná.
Proto je vhodnou alternativou pro propagaci filmů s nižším rozpočtem. Rádio je také
vhodné, pokud chceme oslovit určitou skupinu lidí, jelikož většina rádiových stanic je
přesně zacílená na určité posluchače.

17

Rádiová reklama je obzvlášť vhodná pro filmy, které mají výrazný soundtrack5.
Dále je velice účinná při propagaci filmů určených mládeži, jelikož mládež je cílovou
skupinou mnoha rádií. [5]

Internet
V poslední době se velmi významným marketingovým nástrojem staly internetové
stránky. Kromě oficiálních internetových prezentací filmů, které většinou obsahují
informace o filmu, fotografie, trailery a spoustu dalších materiálů, mají své stránky
i filmové festivaly a distributoři. Vznikají také stránky věnované např. určitému žánru nebo
režisérům a hercům. Pomocí nich, hlavně díky stálému přístupu, lze vyvolat očekávání
jako nikdy předtím. Jejich výhodou jsou i poměrně nízké náklady a také jsou dobrým
zdrojem informací pro novináře. Internetové adresy se vždy uvádějí na plakátech
a ostatních propagačních materiálech. [5]

2.4 Publicita a propagace
Vedle reklamy se ve filmovém marketingu využívají další dva nástroje: publicita
a propagace. I když jejich práce není tak viditelná jako v případě reklamy, v rámci filmové
kampaně mají stejný význam jako ona, ne-li větší.
Cílem aktivit skrytých pod termínem publicita je zajistit, aby se o filmu mluvilo
a psalo v médiích. Vybírají se především taková média, jejichž cílová skupina se shoduje
s cílovým publikem filmu. Ve srovnání s reklamou je publicita jako nástroj mnohem
levnější. V praxi se ale většinou využívají společně.
Mezi zmiňované aktivity patří organizování tiskových konferencí, domlouvání
rozhovorů s herci a režisérem, rozesílání propagačních materiálů do redakcí apod. Význam
mají také zvláštní projekce pro novináře, kteří na film píší kritiky nebo se jen podílejí na
šíření informací o filmu. Na zajišťování těchto činností se většinou najímají externí
5

Jako soundtrack se označuje zaznamenaný zvuk doprovázející vizuální médium, např. film, televizní pořad
či počítačovou hru. V užším smyslu pak obvykle jde o doprovodnou hudbu, tedy soubor skladeb, které se ve
filmu či pořadu objevují. Soundtrack k úspěšným titulům bývá vydán i samostatně na hudebním albu. [11]
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PR agentury nebo v případě větších distribučních společností je zajišťuje vlastní oddělení
pro styky s veřejností. [7]
Množství získaného prostoru v médiích závisí na mnoha faktorech: na tématu
filmu, hereckém obsazení, režisérovi apod. Nejvíce pak záleží na kontaktech PR manažerů
v médiích a jejich schopnostech film správně prezentovat. K tomu je potřeba patřičná
dávka kreativity, protože podle zaměření daného média se musí najít správný způsob
prezentace filmu.
S publicitou a reklamou bývá propojena propagace. I její cíle jsou totožné: upoutat
k filmu pozornost, vyvolat chuť vidět ho a podpořit word-of mouth. Jednou z hlavních
propagačních aktivit je pořádání zvláštních promítání za účelem vybudovat pár týdnů před
uvedením filmu pozitivní word-of-mouth. Tato představení jsou určena jedincům, jejichž
hodnocení filmu má váhu pro celé skupiny lidí (tzv. „názoroví vůdci“). Součástí
propagačních aktivit je i poskytování licencí různým výrobcům na prodej výrobků
s filmovými motivy.
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II. Filmový plakát

Filmový plakát je druh reklamy. Řadí se mezi ostatní reklamní tiskoviny, jako jsou
letáky, prospekty, brožury atd. S filmovými plakáty se nejčastěji setkáváme v prostorách
kin, dále také v ulicích měst na citylightech6 a billboardech nebo je můžeme vidět vylepené
na tramvajích a autobusech. Mezi ostatními reklamními plakáty je většinou snadno
rozeznáme. Vyskytují se na nich tváře a jména herců nebo nějaký motiv z filmu, to vše
podtrhnuté velkými písmeny názvu filmu.
Z historického hlediska jsou plakáty nejstarší formou filmové propagace. Jejich cíl
byl a je stále stejný, a to nalákat diváky do kin. Ostatní věci jako jejich obsah nebo vizuální
podoba se ale v průběhu let měnily. V této části své práce se nejdříve ohlédnu za historií
filmového plakátu, přičemž se zaměřím na českou tvorbu. Ve vývoji pak dojdu až do
současnosti, kdy se plakáty staly nástrojem propracovaného filmového marketingu.
Marketingovému pohledu na filmové plakáty je vymezena druhá část této kapitoly.

1. Vznik a vývoj filmového plakátu
Historie filmového plakátu je úzce spjata s historií kinematografie. Plakáty vznikaly
k filmům od samého počátku, jejich historie už tedy přesahuje jedno století. Konkrétně se
film poprvé objevil v 90. letech 19. století. A stejně jako u všech ostatních atrakcí té doby
se k propagaci využíval velký obrazový plakát. Vůbec první film promítali bratři
Lumierové v Paříži roku 1895 a již ten samý rok byly ulice města plné plakátů lákajících
na tuto novou senzaci. Tomu odpovídal i jejich vzhled – plakáty propagovaly spíše nový
způsob zábavy než samotné filmy.
Film byl zpočátku vnímán jen jako technická kuriozita, která patří do zábavních
podniků a na poutě. Promítané snímky byly příliš jednotvárné a počáteční nadšení brzy
ochladlo. Situace se začala měnit a zájem zase ožívat po roce 1900. Období do roku 1916
má pak pro kinematografii zásadní význam, z filmu se stala průmyslově řízená instituce
6

Citylighty, nebo také městské mobiliáře, jsou vitríny rozmístěné v ulicích měst, do nichž se umisťují
reklamní plakáty.
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masové lidové zábavy přinášející obrovské finanční zisky. V té době vzniklo mnoho
velkých výrobních firem a i propagace se stala masovější. Řada filmových společností
měla vlastní reklamní studia zaměstnávající výtvarníky, kteří pro ně vytvářeli plakáty
k jednotlivým filmům. Většinou šlo o standardizované malby zachycující vždy ten
nejdůležitější okamžik či tu nejvýznamnější postavu daného filmu. [12]

Český filmový plakát
Český filmový plakát je o pár let mladší, jeho historie začíná kolem roku 1900.7
Filmy se zprvu promítaly v restauračních sálech, posléze začala vznikat první kina8, a ta
potřebovala svůj program divákům sdělit. Majitelé kin vydávali tištěné inzeráty,
propagovali i prostřednictvím „nudliček“ s logem kina a textem programu. Velké plakáty
s obrazem byly zatím výjimkou. Jedním z důvodů byla všeobecná nedůvěra českých
podnikatelů k reklamě a obzvláště k plakátu. Dalším důvodem byly vysoké náklady na
jejich pořízení. Předválečné období je plakátově chudé také proto, že chyběly české filmy,
ke kterým by plakáty mohly vznikat.
Filmová výroba a produkce plakátů se rozvinuly až po vzniku Československa.
Do počátku třicátých let se natočilo 390 němých filmů, plakátů z té doby se dochovalo přes
stovku. Pro plakát němé éry je charakteristický kreslený obraz (a nemusí to být ani výjev
z filmu) s názvem filmu bez dalších informací, v některých případech chybí i název.
Původní české plakáty pro zahraniční filmy jsou spíše výjimkou, převažují z ciziny
dovezené, především z Francie, kde má plakátová kultura dlouhou tradici.

7

První promítání se v Čechách uskutečnilo 15. července 1896 v Mariánských Lázních. V Praze pak proběhla
první promítání v říjnu téhož roku.
8

První stálé kino, Ponrepo, vzniklo v Praze v Karlově ulici v roce 1907. Druhým bylo větší a komfortnější
kino Orient v Hybernské ulici. Nejstarší doposud funkční kino je Lucerna z roku 1909.
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Obr. 1 Plakát k filmu Pražští adamité, původ Čechy, 1917 [13]

Kvalita filmů z 20. let, kdy se natáčely převážně naivní komedie a sentimentální
románky, se odráží v kvalitě plakátů. Filmy neměly velké ambice, byly jen zábavou pro
masy, a stejně tak se přistupovalo i k jejich propagaci. Pro plakáty z 20. let je tak příznačná
velká jednoduchost a množství barev. Lze říci, že působí lacině. Na druhou stranu byly ale
velmi účinné. Nejznámějším autorem plakátů té doby byl Václav Čutta. Vedle českých
plakátů se objevovaly i americké, a ty byly ještě křiklavější.
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Obr. 2 Plakát k filmu King Kong, původ USA, 1933 [14]

Podoba filmového plakátu se změnila s příchodem zvuku na přelomu dvacátých
a třicátých let. Na plakátech se objevují jména herců a režisérů a poprvé i produkce.
Zkombinovat všechny prvky tak kladlo na výtvarníky podstatně větší nároky. Nicméně
hlavní proud tvořila stále táž „řvavá“ reklama. Plakát zvukové éry se na první pohled liší
absencí jednolitého celistvého obrazu jednoho výjevu. Charakteristická je pro něj
skládanka z několika výjevů, portrétů apod., kterou někdy doplňují velké plochy čistých
barev. [12] Stejně jako tomu bylo v zahraničí, i do Čech přichází období kultu filmových
hvězd. Plakátům tak dominují obrovské hlavy známých herců filmu, často nakreslené na
základě fotografií z filmu. Typickým příkladem jsou plakáty na snímky s největšími
hvězdami té doby: Vlastou Burianem, Věrou Ferbasovou, Lídou Baarovou, Oldřichem
Novým atd.
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Obr. 3 Plakát k filmu Jsem děvče s čertem v těle, původ Československo, 1933 [15]

Všechny předválečné plakáty se vyznačují jasnými barvami. Tato vlastnost vyplývá
z užívané výrobní technologie, kterou byla litografie9. Tuto barevnost poválečný (a nejen
filmový) plakát ztratil. Celospolečenské rozšíření filmového média, vstup do masové
kultury a potřeba velkých laciných nákladů si vynutily změnu reprodukční techniky.
Na místo litografie nastoupil ofset10, jehož výhodou je možnost reprodukovat fotografii,
ale tisk z něho je našedivělý. Změna technologie znamenala také konec kresby a malby.
9

Litografie, nebo také kamenotisk, je jednou z tiskových technik. Její podstatou je jemně vyhlazený kámen,
na nějž se maluje mastnou tuší. Namaštěná místa přijímají tiskovou barvu, zbývající navlhčená místa nikoliv.
Barva se pak následně natiskne v několika etapách na papír. [17]
10

Ofset je tisková technika, svou podstatou podobná litografii. Pracuje na stejném principu, využívá
vzájemné odpudivosti mastných tiskových barev a vody. Rozdíl je v tom, že se barva nenanáší na kámen, ale
na tiskové válce. [18]
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Válečné období, čas protektorátu a také následující stalinská totalita znamenaly
stagnaci vývoje. Protektorát přinesl jen bizarní německo-české dvojjazyčné plakáty, kde si
výtvarníci museli dát práci s tím, jak na plochu vtěsnat dvojnásobný počet písmen. Po roce
1948 jasně převážila sovětská kinematografie doprovázená ideologickou propagandou
a schematickou tvorbou. Typickým příkladem je plakát k budovatelskému filmu Zítra se
bude tančit všude (1952, r. Vladimír Vlček).

Obr. 4 Plakát k filmu Zítra se bude tančit všude, původ Československo, 1952 [16]

Změna k lepšímu nastala brzy. Prvním impulsem ke změně byla výstava polských
plakátů v Praze v roce 1954. Polský film i plakátová tvorba v té době vzkvétaly,
vyznačovaly se tvůrčí nezávislostí a obrazovou metaforou, která nejenže vyvolala značný
ohlas u veřejnosti a četné reference v tisku, ale zároveň podnítila diskuzi o funkci a smyslu
plakátu mezi samotnými výtvarníky. Dalším impulzem byla česká expozice na výstavě
EXPO ´58 v Bruselu. Bruselský styl se na plakátech projevil především ve větší
barevnosti. A konečně se začala měnit i společnost těch, kteří plakáty navrhovali. Zatímco
dosud převažovali starší rutinéři, nyní nastupovali mladší výtvarníci, kteří měli vyšší
ambice.
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Výrazný předěl ve vývoji českého filmového plakátu představuje rok 1960.
Následující desetiletí se považuje za zlatý věk této grafické disciplíny. K plakátům se
dostala řada grafiků a výtvarníků z oblasti volného umění, kteří svým stylem významně
ovlivnili jejich podobu. Postupně začíná být plakát vnímán jako umění, v některých
případech se odpoutává od svého účelu a stává se uměleckou interpretací filmu. Z hlediska
propagace nejsou plakáty tohoto období tolik účinné (už tehdy si na ně mnozí
provozovatelé kin stěžovali), z hlediska estetického naopak představují vrchol.
K významným autorům plakátů první poloviny šedesátých let patří například Jiří
Balcar, Karel Vaca, Karel Teissig, Zdeněk Palcr, Jan Kubíček a Zdeněk Ziegler.
Na plakátech se objevuje abstrakce, koláž, pop-art, surrealismus, tvorba snese vysoká
měřítka a plakáty mají také delší životnost. [12]

Obr. 5 Plakát k filmu Burziáni, Karel Teissig, původ Československo, 1960 [20]
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Ke konci 60. let je už zřejmé, že se zrodila škola českého filmového plakátu, jejíž
invence zasáhne i část sedmdesátých let. Předními reprezentanty jsou Milan Grygar,
Zdeněk Ziegler, Josef Vyleťal, Olga Poláčková-Vyleťalová, Karel Machálek či Antonín
Sládek. Plakát už používá většinou jen kresbu ve spojení s koláží anebo jen čistou
fotomontáž. [19]

Obr. 6 Plakát k filmu Zvětšenina, Milan Grygar, původ Československo, 1968 [21]

Neblahý zásah do českého kulturního vývoje, a zároveň tak i do vývoje filmového
plakátu, představuje sovětská invaze v roce 1968. V 70. letech navíc dochází k masovému
rozšíření televize, v jehož důsledku klesá zájem o film, a tak i o plakáty. Při jejich tvorbě
se začínají projevovat vlivy cenzury i autocenzury. Plakátová tvorba už není tolik invenční,
žije z tradice 60. let. I přesto si ale plakáty této doby zachovávají dobrou úroveň.
Charakteristická je pro ně výrazná typografie, manýristicky surrealistická symbolika
a groteskní nadsázka. V 80. letech pak zesílily tendence hlásící se k čisté typografii,
grafickému designu a vizuální komunikaci. [12]
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Během 70. a 80. let vznikla řada zajímavých plakátů. Na samém počátku tohoto
období, v roce 1970, vytvořila Olga Vyleťalová-Poláčková plakát k francouzskému filmu
Něžná, který už ve své době vyvolal značnou pozornost (získal ocenění na Mezinárodním
filmovém festivalu v Cannes a cenu Kritiky bienále) a s odstupem času je považován za
ikonu českého filmového plakátu.

Obr. 7 Plakát k filmu Něžná, Olga Vyleťalová-Poláčková, původ Československo, 1970
[22]

Dalším významným mezníkem ve vývoji českého filmového plakátu je rok 1989.
Tento rok symbolizuje velké společenské změny, pro filmový plakát pak značí konec jedné
éry. Po zániku ústřední půjčovny filmů se zde prosazují zájmy zahraničních distributorů,
kteří k filmům dodávají i své plakáty. Ty už se dále neupravují, většinou se na nich jen
překládá text do češtiny. Během pár let tak zmizely české plakáty na zahraniční filmy.
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V průběhu 90. let se pak naplno prosadila unifikovaná podoba plakátů daná
diktátem hollywoodských studií. Přistupuje se k nim jako k marketingovému nástroji,
jehož jediným účelem je lákat diváka do kina. Umění či invence ustupují stranou.
Z hlediska marketingu jsou však tyto plakáty velice účinné. Co se týče původního českého
plakátu, tak ten dále existuje. Vzniká již jen ale k českým filmům a tiskne se v mnohem
menších nákladech.

2. Filmový plakát jako nástroj filmového marketingu
Filmový plakát se k propagaci filmu využívá již od samých počátků
kinematografie. I když s postupem času přišly nové způsoby propagace, plakát tvoří základ
každé filmové reklamní kampaně. Za ta léta se unifikovala jeho podoba, především pod
vlivem hollywoodských studií. V současnosti se jen hledají nová místa, kam ho umístit.
Plakát se rozšiřuje z ulic do vnitřních prostor – pasáží, snacků, nástupišť a obchodních
center. [23] Jeho význam se nesmí podceňovat, působí totiž na širokou veřejnost a určuje
podobu všech tištěných propagačních materiálů. Filmový plakát je určitou vizitkou filmu,
je jeho vizuální zkratkou.

Výroba filmového plakátu
Výroba plakátu je sama o sobě poměrně levná záležitost, nicméně náklady se
výrazně zvyšují nákupem reklamního prostoru. V prvním stádiu jeho vzniku se distributor
společně se svým kreativním poradcem setkávají s pracovníky reklamních agentur
a samostatnými designéry. Všem je pak promítnut hrubý sestřih nebo již dokončený film.
Pokud tyto materiály nejsou ještě k dispozici, designéři pracují na základě scénáře
a fotografií z natáčení. Do vývoje plakátu často zasahuje distributor. Ten má konkrétní
představu o tom, jakým způsobem by měl být film prezentován a dohlíží na to, aby se
udržela celková koncepce.
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Přejímání zahraničních plakátů
Pokud se jedná o zahraniční film, distributoři většinou nevytvářejí nové plakáty.
Přejímají původní plakátovou kampaň, kterou jen upravují dle podmínek místního trhu.
Pokud jsou plakáty pro danou zemi vyhovující, nemusí se do nich příliš zasahovat, stačí
jen např. přeložit text. Jedním z motivů pro přejímání plakátů je výrazné snížení nákladů.
Pokud se jedná o americké filmy, distributoři většinou nemají na výběr a dodané materiály
musejí použít. Toto je dáno dominantním postavením amerických filmových studií.
Takováto globální propagace je účinná, jelikož normy a hodnoty hollywoodského
marketingu jsou srozumitelné divákům po celém světě. [7]
Do amerických plakátů se zasahuje jen ve výjimečných případech, např. když ve
filmu hraje herec z dané země. Český distributor si takto prosadil úpravy plakátu
k americkému filmu 15 minut (15 minutes, r. 2001), ve kterém v jedné z vedlejších rolí
hraje český herec Karel Roden. Česká verze tedy zdůraznila jeho účast ve filmu doplněním
jeho fotografie a jména v hlavičce plakátu (viz srovnání původní a české verze plakátu).

Obr. 8 Srovnání původní a české verze plakátu k filmu 15 minut [24,25]
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Menší filmy mají jen jeden vizuál, který putuje po celém světě. Velkorozpočtové
filmy pak mají celou sadu plakátů, které se liší stylem a poutají na různé prvky. Lokální
distributoři si z nich vybírají ten, který bude podle nich v dané zemi nejúčinnější.
Příkladem může být série plakátů k filmu Harry Potter a Tajemná komnata (Harry Potter
and the Chamber of Secrets, r. 2002)

Obr. 9 Série plakátů k filmu Harry Potter a Tajemná komnata [26]
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V současné době, kdy tržby ze světa často převyšují tržby z USA a rozšiřují se
marketingové znalosti, se přístup hollywoodských studií pomalu mění. Čím dál častěji
využívají znalosti lokálních distributorů o svých trzích a nechávají je vytvářet své verze
plakátů. Příkladem je velkofilmu Pearl Harbor z roku 2001, u kterého dostal japonský
distributor (částečně kvůli tématu filmu) povolení vytvořit si své vlastní propagační
materiály, tedy i vlastní plakát. Při srovnání americké a japonské verze je evidentní, že oba
plakáty lákají na něco jiného. Zatímco americký plakát zdůrazňuje milostnou zápletku,
japonská verze se zaměřuje na válečný konflikt.

Obr. 10 Srovnání americké a japonské verze plakátu k filmu Pearl Harbor.[27, 28]

Unifikovaná podoba současného filmového plakátu
Současné plakáty se vytvářejí podle stejného vzoru, mají jednotnou podobu.
Většinou vyobrazují stylizovaný výjev z filmu a tváře hlavních hvězd. Fungují jako určitá
32

forma traileru – ukazují, jakého je film žánru, jaká je jeho atmosféra a kdo v něm hraje.
Občas ale vzniknou plakáty, které se těchto pravidel nedrží, a i přesto jsou účinné, např.
plakát k českému filmu Pelíšky.

Obr. 11 Plakát k filmu Pelíšky [29]

Texty (copy) na plakátech
Významnou součástí plakátů jsou také veškeré texty, souhrnně označované
termínem copy, jelikož se spolu s vizuálními prvky podílí na úspěšném oslovení
kolemjdoucích. Mezi použitými texty je obvykle filmový slogan, významná ocenění, která
snímek získal, a hlavička se jmény hereckých hvězd a režiséra.
Filmový slogan většinou zdůrazňuje jednu ze složek filmu: lásku, nebezpečí,
dobrodružství, záhadu apod. Např. na plakátu k britské komedii Piráti na vlnách stálo
„Vyplouváme. Vysíláme. A vy si trhněte.“ [30] U amerického sci-fi filmu Avatar zase
stálo „Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie.“ [31] „Z čeho máte doopravdy
strach?“ byl slogan amerického hororu Oni. [32]
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Dalším textem na plakátu může být výčet významných cen, které film získal.
Velkou váhu mají ocenění z filmových festivalů v Cannes, Benátkách nebo Berlíně,
a samozřejmě také ocenění jako je Oscar nebo Zlaté glóby. Výčet cen se často doplňuje
logem daného festivalu či soutěže. Kromě cen, které získal samotný film, se také uvádějí
ceny, které získal režisér a herci.
Velký účinek mají samotná jména herců nebo režiséra. Například na plakátech
k českému filmu Ženy v pokušení se využilo známosti režisérova jména a v podtitulu stálo:
„Vášnivá komedie Jiřího Vejdělka.“ [33] Pokud režisér v minulosti natočil nějaký úspěšný
film, jeho název se často připojuje k jeho jménu. Plakát k filmu Avatar si ale například
vystačil jen se samotným odkazem na režisérův předchozí počin, když v hlavičce sděluje:
„Od režiséra Titanicu.“ [34] Spojování nového filmu s úspěšným titulem je velice účinné,
a proto ho distributoři využívají, i když mezi danými dvěma filmy není žádná přímá
souvislost. Příkladem je formulace „Od producentů filmu…“ nebo ještě neurčitější „Od
autorů filmu…“
Posledním z nejčastěji využívaných textových prvků na filmových plakátech jsou
citace kritiků. Buď se vybírají ty, které upozorňují na určitý aspekt filmu, nebo ty, které
hodnotí celkovou kvalitu snímku. Hodnocení nemusí být slovní, může být vyjádřeno jen
počtem „hvězdiček“, které od kritika získal. Význam má také zdroj dané citace. Jiný zdroj
bude vhodný pro film tzv. středního proudu a jiný zase pro nezávislý film.

Umístění plakátu
Úspěch plakátové kampaně nezávisí jen na tom, jak plakát vypadá, jestli je
dostatečně poutavý. Významný podíl na úspěšnosti má také jeho umístění – aby mohl na
někoho zapůsobit, musí ho někdo vidět. Důležitým faktorem je kromě vhodného výběru
místa i určení adekvátního počtu umístění. Nákup reklamního prostoru zabírá největší
podíl z rozpočtu plakátové kampaně.
Primárním prostorem pro umístění filmových plakátů byly v minulosti a jsou jimi
stále prostory kin a venkovní prostory. V poslední době se hledají nové možnosti, kam
plakáty v ulicích umístit. Nenarazíme na ně už jen na volných zdech, ale umisťují se do
reklamních vitrín (tzv. citylighty), na telefonní budky, polepují se jimi lavičky, autobusy
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a tramvaje, ve velkém formátu stojí jako billboardy podél silnic atd. Reklamní plakáty,
a tedy i ty filmové, se začínají rozšiřovat i do vnitřních prostor. Kromě klasického kina
jsou to pasáže, snacky, nástupiště a obchodní centra. [23]
Plakátová kampaň většinou začíná dva týdny před uvedením filmu a pokračuje do
prvního týdnu po jeho uvedení. Z hlediska jejího zacílení je velmi účinná při oslovování
pravidelných návštěvníků kina, a to díky umístění v předsálích. Jiné cílové skupiny se ale
prostřednictvím plakátů oslovují velice těžko, jelikož je ve veřejných prostorách, ať už na
ulici nebo v pasáži, vnímají různí lidé – různého věku, pohlaví i sociálního postavení.
Filmové plakáty jsou tedy zacílené obecně na obyvatele měst. [7]

Teaser plakáty
V rámci některých kampaní, většinou k velkorozpočtovým filmům, se využívají
i tzv. „dráždiče“, tedy plakáty typu teaser. Stejně jako v případě teaser upoutávek (teaser
trailer) se i tyto plakáty prezentují s delším časovým předstihem, většinou pět týdnů před
uvedením filmu. Nemají příliš konkrétní obsah, často je na nich jen slogan a nepříliš určitý
motiv z filmu. Cílem teaser plakátů je vyvolat u diváků zvědavost a zájem dohledat si
o filmu nějaké informace.

Obr. 12 Teaser plakáty k filmům Sex ve městě 2, Vzhůru do oblak a Akta X [35, 36, 37]
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III. Případová studie: Filmový plakát v reklamní kampani filmu
„Normal“

Praktickou část své práce jsem se rozhodl pojmout jako případovou studii. Mým
úmyslem je popsat konkrétní plakátovou kampaň jednoho vybraného filmu. Zaměřím se na
podobu plakátu – z jakých prvků se skládá a co se snaží svému pozorovateli sdělit. Vedle
toho mě bude zajímat, kdy byla kampaň spuštěna, jak dlouho probíhala a kde byly plakáty
umístěny. Plakátovou kampaň budu sledovat v kontextu celkové reklamní kampaně.

Obr. 12 Logo filmu Normal.

Pro svůj záměr jsem si vybral český film Normal. Země původu filmu byla hlavním
výběrovým kritériem, jelikož z ní vyplývá i výroba původní, tedy ze zahraničí nepřejaté
reklamní kampaně. Zároveň tak mohu posoudit, jak funguje filmový marketing na našem
trhu. Film Normal jako konkrétní titul jsem pak zvolil kvůli jeho výrazné a propracované
kampani. Veškeré propagační materiály tohoto filmu, především pak plakáty a trailery,
vzbudily u veřejnosti velkou pozornost a vyvolaly neobvyklý zájem médií. Zajímavé je
také zamyslet se nad tím, proč film i přes promyšlený marketing nedosáhl očekávané
návštěvnosti a tržeb.
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Se svým záměrem jsem kontaktoval produkční společnost a jejím prostřednictvím
i režiséra filmu. Získal jsem tak vedle oficiálních propagačních materiálů i řadu dalších,
veřejnosti jinak nepřístupných materiálů a podkladů. Získal jsem i vyjádření ke svým
otázkám.

1. O filmu „Normal“
Film Normal vznikl v roce 200911 v režii Julia Ševčíka. V hlavních rolích hrají
Milan Kňažko, Dagmar Havlová a Pavel Gajdoš. Jedná se o dobový thriller inspirovaný
skutečným případem sériových vražd, ke kterým došlo na přelomu 20. a 30. let minulého
století na česko-německém pohraničí. Hlavní postavou filmu je mladý advokát, který
dostane případ právě uvězněného sériového vraha. Při sestavování obhajoby pravidelně
navštěvuje celu svého klienta, a postupně tak odkrývá pozadí jeho hrůzných činů. Do
příběhu také vstupuje manželka obviněného, která je však přesvědčena o manželově
nevině. Obtížný případ mladého obhájce pohlcuje. Čím déle se noří do mysli vraha, tím
více ztrácí kontrolu sám nad sebou. Navíc začíná tušit, že uvěznění je součástí vrahova
promyšleného plánu. Název filmu odkazuje k hlavní myšlence snímku – jak se může
„normální“ člověk dopustit takovýchto činů? Může být takové chování člověku vlastní?
Film Normal vznikl v česko-makedonské koprodukci. Českou stranu zastupovala
produkční společnost Axman Production. Rozpočet filmu činil 37 miliónů Kč, přičemž na
propagaci bylo vymezeno dalších 5 miliónů Kč. Distribuce se ujala společnost Bontonfilm.
Film měl premiéru 26. března 2009 a do kin byl uveden v počtu 35 kopií.

2. Marketingová strategie
Tvorbu celkové marketingové kampaně a částečně i její realizaci, především pak
v oblasti PR a propagace, dostala na starost agentura Pragency. Jejím prvotním úkolem
bylo vytvořit celkovou koncepci kampaně. Obecně se to provádí ve dvou krocích: Nejdříve

11

Natáčení proběhlo v roce 2008, konkrétně v měsících březen, duben a srpen; celkově 50 natáčecích dnů.

37

se stanoví, jaké je cílové publikum filmu – v marketingových pojmech by se řeklo, že se
provede targeting filmu. Agentura Pragency určila filmu Normal dvě cílové skupiny:
1) Přirozená cílová skupina. Myslí se jí přirozeně aktivní složka společnosti, lidé, kteří
chodí pravidelně do kina. Jedná se o věkovou kategorii 20-30 let, muže i ženy. Tato
skupina se oslovuje standardními cestami, jako jsou recenze, filmové pořady,
propagace v kinech atd., a standardními částmi kampaně, např. reklamou
v kulturních přehledech.
2) Primární cílová skupina pro kampaň, kterou byla stanovena věková kategorie 30+,
muži i ženy. Primární cílová skupina se oslovuje cílenou kampaní v masmédiích.
Druhým krokem je tzv. positioning filmu, tedy určení způsobu, jakým bude film
u vybraných cílových skupin „umístěn“. Jinými slovy určuje se, jaké představy by si měl
divák prostřednictvím kampaně o filmu vytvořit. V této fázi se vybírají ty aspekty filmu,
které jsou pro diváka atraktivní, a nalákají ho tak do kina.
Positioning filmu Normal lze dobře odvodit z propagačního textu umístěného na
oficiální internetové prezentaci: „Thriller Normal je natočený podle skutečného případu
masových vražd, které ve 30. letech minulého století otřásly celou Evropou. Výpravný
dobový film zachycuje vražedné řádění i dramatický střet uvězněného vraha a jeho
obhájce. V roli "českého Hannibala" se na plátna kin vrací Milan Kňažko, protivníkem mu
je mladý talent českého herectví Pavel Gajdoš v roli ambiciózního obhájce. Hlavní trojici
postav doplňuje svým návratem na stříbrné plátno Dagmar Havlová jako tajemná vrahova
manželka.“ [39]
Uvedený text jako i další propagační materiály zdůrazňují následující aspekty
filmu:
 Základním kamenem každého positioningu je určení žánru filmu. Film Normal byl
prezentován jako „thriller podle skutečné události“.
 Přívlastky „výpravný, dobový film“ zdůrazňují, že se jedná o velkorozpočtový
snímek odehrávající se v nákladných kulisách, s propracovanými kostýmy atd.
Celkově se vyvolává dojem velkofilmu.
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 Pasáž „film zachycuje vražedné řádění i dramatický střet“ odkazuje na atmosféru
filmu. Divák by měl od filmu očekávat napětí, strach, dějové zvraty atd.
 Pro ještě lepší představu, o jaký snímek se jedná, se využilo nepřímého odkazu na
sérii thrillerů o masovém vrahovi Hannibalovi Leckterovi12 – „v roli „českého
Hannibala“.“
 Kampaň zdůrazňuje herecké obsazení. Prezentuje se jako filmový návrat dvou
významných herců – Milana Kňažka a především Dagmar Havlové.
 Naznačuje se dějová zápletka v podobě vztahového trojúhelníku.
Na některé aspekty filmu se dle režiséra naopak neupozorňovalo. Úmyslně se
vyhýbalo termínům jako „film noir“, „temný“, „psychologický“, „sonda do duše“,
„deprese“ apod., které nejsou pro českého masového diváka lákavé (ve skutečnosti spíše
naopak). Dále se neupozorňovalo na fakt, že Dagmar Havlová ve filmu hraje jen jednu
z vedlejších rolí.
Konkrétní úkoly agentury Pragency byly následující:
1) Oslovení mediálních partnerů, realizace spolupráce.
2) Návrh a realizace reklamní kampaně.
3) Účast ve strategickém marketingovém týmu, práce na propagačních aktivitách.
4) Stanovení point-of-sale, výroba a distribuce trailerů, koordinace spolupráce
s distributorem a koordinace kampaně v kinech.
5) Organizace premiéry a speciálních propagačních událostí.
6) Organizace akcí v rámci festivalů v ČR (Finále Plzeň, MFF Karlovy Vary, Letní
filmová škola apod.).

3. Reklamní kampaň
Jak již bylo řečeno, rozpočet na propagaci filmu činil 5 miliónů Kč. Velká část
z tohoto rozpočtu byla vyhrazena na reklamní materiály – na jejich výrobu a především
pak na jejich umístění. Vedle agentury Pragency se na reklamní kampani filmu podílela
12

Hannibal Leckter je postava knižní a filmové série Mlčení jehňátek (The Silence of the Lambs), Hannibal
(Hannibal), Červený drak (Red Dragon) a Hannibal - Zrození (Hannibal Raising).
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také kreativní agentura Closer, která měla na starost podobu většiny tištěných reklamních
materiálů (plakáty, tiskovou reklamu, stylizované fotografie z filmu, brožury atd.).
V rámci reklamní kampaně filmu Normal se využily veškeré možné reklamní
prostředky: reklama ve venkovních prostorech a předsálích kin (k čemuž se využilo hlavně
filmového plakátu), reklama v tisku, TV, rádiu a na Internetu. V následující části vycházím
z časového harmonogramu kampaně, který jsem získal od distributora. Harmonogram
obsahuje vedle časových údajů také názvy vybraných médií.

Tisk
Tisková kampaň probíhala od 19.3. do 19.4.2009, začala tedy jeden týden před
premiérou filmu a skončila s třetím týdnem uvádění filmu v kinech. Inzerce byla umístěna
do tiskovin tří typů:
1) Programové magazíny. Konkrétně se jednalo o tituly Houser a Metropolis. Svou
podstatou se sem řadí i inzerce na programovém plakátu Fann, který se umisťuje
do venkovních i vnitřních prostor, např. na autobusové a tramvajové zastávky,
do restaurací, klubů a barů, do kin, knihoven, škol atd.
2) Deníky. Např. Pražský deník, MF Dnes.
3) Časopisy. Pro film se zvolily informační a seriózně společenské tituly – Reflex,
Týden, Instinkt (zároveň mediální partner filmu), MF Plus, ZOOM a ForMen.
Z časového plánu vyplývá, že tisková kampaň se využila k upoutání pozornosti
krátce před uvedením filmu. Jejím hlavním úkolem ale bylo udržet pozornost v době, kdy
už byl film v kinech. Výběr konkrétních titulů odpovídá zvoleným cílovým skupinám.
Programovými magazíny se oslovila přirozená cílová skupina, tedy lidé, kteří se zajímají
o kulturu a navštěvují kina. Časopisy pak sloužily k oslovení primární cílové skupiny –
zvolily se tituly, jejichž čtenáři se s touto skupinou shodovali.
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Televize
Pro televizní kampaň byl vytvořen zvláštní spot. Svým obsahem i sdělením
vycházel z traileru, odlišoval se v podstatě jen délkou – byl s ohledem na nákladnost
reklamního prostoru v televizi podstatně kratší.
Vysílání televizní kampaně filmu Normal probíhalo na dvou rovinách:
1) Televizní kampaň u mediálního partnera filmu. Konkrétně se jednalo o kabelovou
stanici HBO. S ohledem na partnerství filmu a TV stanice byl spot vysílán s velkou
rotací, a to po poměrně dlouhou dobu. Kampaň započala 1.3.2009, tedy celý měsíc
před premiérou filmu, a skončila 12.4.2009, tedy tři týdny po uvedení.
2) Televizní kampaň na ostatních televizních stanicích. Pro film byly vybrány Česká
televize, hudební stanice Óčko a několik dalších kabelových a internetových stanic.
Délka kampaně na těchto kanálech byla ve srovnání s tou na HBO podstatně kratší:
- Česká televize: 16.3. - 5.4.2009,
- TV Óčko: 23.3. - 5.4.2009,
- ostatní kabelové a internetové televize: 19.3. - 5.4.2009.
Obecně lze říci, že televizní kampaň byla koncipována podobně jako kampaň
v tisku – byla spuštěna krátce před uvedením, v průměru jeden týden před premiérou,
a skončila dva týdny po uvedení. Jejími cíly bylo tedy krátce před uvedením upoutat
pozornost, a pak ji udržovat v době, kdy už film běžel v kinech. Kromě partnera filmu,
kterým byla stanice HBO, a České televize se vybrala řada menších kabelových
a internetových stanic. Důvodem výběru byl levnější reklamní prostor a lepší zacílení
diváků.

Rádio
Pro rádiovou kampaň byly vytvořeny dvě verze rádiových spotů, délka obou je
30 sekund. Vzhledem k charakteru rádia jako média se mohlo pracovat jen se zvukovou
stopou. Zvuky z traileru (dramatická hudba a hlasy herců říkající repliky z filmu) jsou
prokládané mluveným komentářem, tzv. voice-overem (VO). Jeho obsah se shoduje
s textací na plakátech k filmu.
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Rádiový spot – verze 1:
mužský VO: „Do kin míří filmová událost roku.“ (prásk) „Normal.“ (smyčcová hudba)
Kňažko:

„Víc jak dvacet let po mně bezvýsledně pátrali.“

mužský VO: „Thriller podle skutečného případu sériových vražd.“ (hudba se
zdramatizuje)
Kňažko:

„Nikdy jsem nebyl neviňátko.“

mužský VO: „Milan Kňažko, Pavel Gajdoš a Dagmar Havlová.“
Havlová:

„Pomůžete mu?“

mužský VO: „Normal. V kinech od konce března.“
Rádiový spot – verze 2:
mužský VO: „Příběh legendárního sériového vraha.“ (prásk) „Normal.“
Kňažko:

„Víc jak dvacet let po mně bezvýsledně pátrali.“

mužský VO: „Milan Kňažko, Pavel Gajdoš a Dagmar Havlová v thrilleru podle
skutečných událostí.“
Havlová:

„Pomůžete mu?“

mužský VO: „Normal.“ (dramatická hudba) „Filmová událost roku v kinech od konce
března.“
Kňažko:

„Nikdy jsem nebyl neviňátko.“

Rádiová kampaň započala ve stejném týdnu, kdy měl film premiéru, konkrétně
23.3.2009, a pokračovala ještě v týdnu následujícím, přesněji řečeno do 5.4.2009. V jejím
rámci se využilo jednoho celoplošného rádia a několika regionálních rádií. Vybraným
celoplošným rádiem bylo rádio Impuls, které se stalo i mediálním partnerem filmu.
Z délky a časového nasazení rádiové kampaně lze vyvodit, že jejím hlavním
úkolem bylo upozornit na probíhající uvedení filmu v kinech.
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Internet
V prostředí Internetu se využilo bannerové reklamy13 a byla vytvořena oficiální
internetová prezentace. Pro umístění bannerů se vybral jeden z hlavních českých portálů,
a to iDnes.cz, který byl zároveň partnerem filmu. Bannerová kampaň na něm byla spuštěna
týden před uvedením filmu, tedy 16.3.2009, a skončila hned následující týden. Kromě
bannerové reklamy probíhaly na portálu iDnes.cz ještě další aktivity, ale ty svou povahou
spadají do kategorie PR činností.
Oficiální internetová prezentace je přístupná na adrese http://www.normalfilm.cz/.
Stránka byla spuštěna 15.2.2009, více než měsíc před premiérou filmu, a od té doby
funguje až do současnosti (důvodem jsou další aktivity spojené s filmem: vydání DVD,
uvedení v televizi, účast na festivalech, prodej do zahraničí atd.). Adresa této prezentace
byla uvedena na většině propagačních materiálů.

Obr. 13 Oficiální internetová prezentace filmu Normal [39]

13

Banner je druh reklamy používaný na internetových stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek
či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále
jednu z nejčastějších forem reklamy na Internetu. [40]
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Při načítání internetové prezentace se střídavě zobrazují citace z novinových článků
o filmu, např. „…nejočekávanější český film roku…“ – iDnes.cz a další. Úvodní strana
internetové prezentace filmu vychází z podoby plakátu – jeho jednotlivé prvky jsou jen
přemístěny s ohledem na formát internetového prohlížeče. S načtením úvodní strany se
zároveň v přehrávači spustí trailer. Internetová stránka nabízí propagační text, základní
informace o filmu, profily herců a tvůrců, přehrávač s teaserem a trailerem, sérii fotografií
a videa z natáčení. Ze stránek je také možné stáhnout si filmové plakáty a tapety na plochu
monitoru s motivy filmu.

Trailer
Tvůrci reklamní kampaně filmu Normal věnovali upoutávkám velkou pozornost.
Kromě hlavního traileru, který vznikl v cenzurované a necenzurované podobě, vytvořili
i teaser. Ten se začal v kinech promítat – jak je pro teasery typické – s poměrně velkým
časovým předstihem. V tomto konkrétním případě se jednalo o čtyři měsíce před uvedením
filmu (teaser byl nasazen v prosinci 2008).
Teaser je dlouhý necelou 1 minutu, přesně 59 sekund. Tvoří jej záběry z filmu,
které s postupující stopáží prokládá čím dál rychlejší střih a podbarvuje stále dramatičtější
hudba. Celé je to zakončeno uvedením názvu filmu. Teaser již obsahuje většinu
podstatných informací: žánr filmu a jeho atmosféru, herecké obsazení a název. Dějová
zápletka je zatím jen naznačena a také datum premiéry není přesně řečeno – stojí tam „jaro
2009“.
Přechod z „fáze teaser“ do „fáze trailer“ probíhal postupně přibližně jeden měsíc.
Teaser kampaň skončila 8.3.2009, trailer se ale v některých kinech začal promítat již
15.2.2009, tedy více než měsíc před uvedením filmu. Je to zároveň nejdelší reklamní
aktivita, jelikož skončila až 19.4.2009. Trailer se tedy v kinech promítal ještě skoro celý
měsíc po uvedení filmu.
Délka traileru je 1 minuta 36 sekund. Na rozdíl od teaseru je tedy další, přibližuje
také více dějovou zápletku a uvádí i konkrétní datum premiéry a odkaz na oficiální
internetovou prezentaci. Výstavba upoutávky je celkově ale podobná jako v případě
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teaseru – postupná dramatizace až do finálního uvedení názvu filmu. Vedle hlavní verze
traileru byla týden po premiéře uvedena ještě tzv. necenzurovaná verze traileru.

4. Filmový plakát k filmu „Normal“
Plakátová kampaň byla stejně jako v případě upoutávek rozdělena do „etapy teaser“
a „hlavní etapy“, čemuž odpovídala i rozdílná podoba plakátů. Agentura Closer pro film
vytvořila tři verze teaser plakátů a jeden hlavní plakát.

4.1 Teaser plakáty
Všechny tři verze teaser plakátů využívají stylizované fotografie z filmu. Jsou na
nich hlavní herečtí představitelé v různých situacích. Pravděpodobně nejpůsobivější je
verze A (viz obr. 14), na níž je vyobrazen Milan Kňažko (postava masového vraha) při
dopadení policií. Stojí uprostřed ztemnělého kostela v pozici „ruce vzhůru“, ve tváři
nelidsky klidný výraz a za jeho zády se rýsují postavy policistů s namířenými zbraněmi.
Plakát díky tomu působí velice dramaticky a odkazuje na napínavou atmosféru filmu.
Druhá verze teaser plakátu zobrazuje detail obličejů dvou hlavních hereckých
představitelů, Dagmar Havlové (postava vrahovy manželky) a Pavla Gajdoše (postava
vrahova advokáta), sedících vedle sebe v dobovém automobilu (viz obr. 15). Díváme se na
ně zvenčí přes sklo okénka, v němž se odráží noční ulice. Pohled ženské představitelky
směřuje přímo. Společně s kostýmem vyvolává dojem tzv. „femme fatal“, což podtrhuje
i na ní směřovaný pohled mužského představitele. I tento plakát působí dramaticky, ale
jiným způsobem než první verze – soustředí se na vztahy hlavních představitelů, vyvolává
dojem utajovaného románku.
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Obr. 14 Teaser plakát k filmu Normal – verze A [41]

Obr. 15 Teaser plakát k filmu Normal – verze B [41]
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Nejméně o filmu prozrazuje poslední verze teaser plakátu (viz obr. 16). Je na ní
vyobrazen Pavel Gajdoš jdoucí po zpola osvětlené ulici. Na sobě má dobový kostým dobře
situovaného mladého muže, k čemuž jako kontrast působí ruce v kapsách a ulička, kterou
prochází. Rozsvícený nápis „Bar“ a siluety prostitutek a jejich zákazníka, to vše zahalené
v oblaku dýmu, vyvolávají dojem zločinecké čtvrti. Gajdoš tak působí jako detektiv
z filmu noir (z velké části kvůli barevnému ladění a celkové stylizaci), který musí zavítat
mezi nejnižší vrstvu společnosti, aby mohl vyřešit svůj případ. Mimo kriminální zápletky
plakát také vypovídá o dobovém zasazení příběhu a výrazném vizuálním zpracování filmu.

Obr. 16 Teaser plakát k filmu Normal – verze C [41]

Fotografie doplňuje totožná textace. V hlavičce plakátu jsou uvedena jména tří
hlavních představitelů v pořadí Milan Kňažko, Dagmar Havlová a Pavel Gajdoš. Zbývající
textace je v dolní třetině plakátu. Nejvíce prostoru zabírá logo filmu doprovázené
tříslovným sloganem „Láska. Vražda. Šílenství.“ a podtitulem „Thriller podle skutečné
události.“ Z lišty se jmény tvůrců a logy partnerů filmu, která je v dolní části plakátu,
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vystupují dvě informace: Blíže nespecifikovaná doba uvedení filmu „Jaro 2009“ (pro
teaser plakáty typické) a odkaz na oficiální internetovou prezentaci.
Během vývoje teaser plakátů se pracovalo nejvíce právě na textaci, a to ne na jejím
obsahu, ale na její podobě. Designéři dlouho hledali vhodný druh fontu (viz níže).

Obr. 17 Vývoj teaser plakátů k filmu Normal – verze A, B a C
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4.2 Hlavní plakát
Hlavní plakát již tvoří koláž více fotografií. V horních dvou čtvrtinách plakátu jsou
detaily obličejů tří hlavních hereckých představitelů. Ve středu je Milan Kňažko, který
jako jediný směřuje svůj pohled přímo na diváka. Jeho výraz je zneklidňující, připomíná
Anthonyho Hopkinse ve filmech o masovém vrahovi Hannibalu Lactorovi. Za jeho
rameny, každý z jedné strany, jsou obličeje Dagmar Havlové a Pavla Gajdoše. Oba směřují
svůj pohled našikmo mimo plakát. Tato horní část koláže poutá pozornost diváka hlavně
hereckým obsazením filmu. Nepřímo ale také odkazuje na výše zmíněnou sérii thrillerů
a naznačuje možný vztahový trojúhelník v příběhu filmu.
Oproti teaser plakátům se na hlavním plakátu mírně změnila textace. V hlavičce
plakátu již nejsou jména hlavních hereckých představitelů. Nahradil je jeden z podtitulů
filmu – „Příběh legendárního sériového vraha.“ – doplněný citací z novinového článku –
„…nejočekávanější český film roku… – iDnes.cz“. Jména hereckých představitelů se
přesunula k logu filmu, kde nahradila slogan „Láska. Vražda. Šílenství.“ Druhý podtitul
filmu, „Thriller podle skutečné události.“, zůstal u sloganu na stejném místě.
Celkově se logo oproti teaser plakátům posunulo o trochu výše, aby tak udělalo
prostor stylizované fotografii z jedné ze scén filmu. Je na ní vyobrazeno několik
ozbrojených postav stojících před velkými dveřmi kostela, jejichž spáry prochází jasné
světlo. Tato část odkazuje na dramatickou atmosféru filmu. Kostýmy a rekvizity zase
vypovídají o dobovém zasazení příběhu a stylizace fotografie o výrazném vizuálním
zpracování snímku.
Ve spodní části plakátu je totožná textace se jmény tvůrců a logy partnerů jako
u teaser plakátů. Rozdíl je jen v údaji o uvedení filmu – neurčitou informaci „Jaro 2009“
nahradil konkrétní termín obsažený ve větě „V kinech od 26. března.“
Při vývoji hlavního plakátu se také nejdéle hledalo vhodné rozmístění a podoba
textace. V prvních fázích se vycházelo z řešení pro teaser plakáty (viz obr. 18). Následně
se textace přepracovala do konečné podoby popsané výše (viz obr. 19).
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Obr. 18 Neschválená verze hlavního plakátu k filmu Normal

Obr. 19 Konečná verze hlavního plakátu k filmu Normal
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4.3 Výběr reklamních prostor
Primárním místem pro umístění filmových plakátů jsou prostory kin, a stejně tak
tomu bylo i v případě plakátů k filmu Normal. Plakátová kampaň v kinech probíhala
v termínu 1.3. - 12.4.2009, na regionální úrovni od 30.3.2009. Celkově tedy začala necelé
čtyři týdny před uvedením filmu a skončila necelé tři týdny po něm.
Přesný údaj o nákladu plakátů jsem nezískal, přibližně se ale jednalo o hodnotu
v rozmezí 3000 – 4000 ks. Vedle plakátů se do kin umisťovaly i další propagační
materiály: fotosky (4x 2500 ks a 4x 3000 ks), stojky (25 ks), závěsné bannery atd.
Plakáty se vedle kin použily v různých formátových modifikacích i v jiných
prostorech, především pak ve venkovních. Konkrétně se využily následující reklamní
plochy:
- telefonní budky (cca 100 – 150 ks),
- inzerce na plakátech FANN (4x),
- polepy na vagónech metra (50 ks),
- reklamní rámy v metru (75 ks),
- polepy na tramvajích (60 ks),
- billboardy.
Kampaň byla soustředěna do Prahy a vybraných regionálních měst, přičemž v hlavním
městě byla kampaň nejintenzivnější (reklama v metru a na tramvajích). Časově byla
rozdělena do dvou etap:
1) velké formáty (billboardy) od 1.3. do 29.3.2009,
2) zbývající formáty (telefonní budky, dopravní prostředky atd.) od 16.3. do
16.4.2009.
Z daných skutečností o plakátové kampani, především z časového rozvržení,
vyplývá, že jejím úkolem bylo v prvotní fázi vyvolat zvědavost a nabídnout možnost najít
si o filmu bližší informace (teaser plakáty, prezentované s dostatečným časovým
předstihem, a na nich uvedený odkaz na oficiální internetovou prezentaci). V další fázi se
jejím prostřednictvím poutala pozornost a podporovalo se chtění diváků film vidět (hlavní
plakát, prezentovaný blíže datu premiéry, obsahující veškeré lákavé podněty, např. herecké
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obsazení, a sdělující i konkrétní datum premiéry). Poslední fází plakátové kampaně se
podporovalo vlastní uvádění filmu v kinech.

5. Výsledky reklamní kampaně
Reklamní kampaň filmu Normal vzbudila velkou pozornost. Úspěšně tak splnila
jeden ze svých primárních úkolů. Velkou měrou se na tom podílely právě propagační
materiály, především pak plakáty a trailery, které veřejnost i odborníci ohodnotili jako
vysoce kvalitní a na poměry českého filmového marketingu velmi pokrokové.
Další úkol kampaně – nalákat diváky do kina – se ale splnit nepodařilo, jak vyplývá
z porovnání očekávané a skutečné návštěvnosti14 a jak připouští i samotný distributor.
Nabízí se dvě možnosti, proč se to filmu i přes výraznou propagaci nepodařilo. Prvním
pravděpodobným důvodem je obecný nezájem českého diváka o žánrový film. Tvůrci
filmu Normal doufali, že toto pravidlo za pomoci marketingu překonají, ale nepodařilo se.
Druhý důvod, který se nabízí, jsou nenaplněná očekávání vyvolaná reklamní
kampaní a negativní word-of-mouth. Filmu se dostálo od kritiků rozpačitého přijetí a brzy
se i mezi lidmi rozšířilo, že film vlastně není takový, jaký se z plákátů a trailerů jevil.
Místo klasicky střiženého thrilleru je čekal umělecky pojatý film pokládající si filosofické
otázky.
Nízká návštěvnost byla pravděpodobně způsobena kombinací obou těchto faktorů.
Na obecné rovině lze z této případové studie vyvodit, že filmový marketing je při uvádění
snímku na trh efektivní, ale ne vždy zaručuje divácký úspěch. Potvrzuje také velký význam
word-of-mouth ve filmovém marketingu.

14

Návštěvnost za první víkend po uvedení filmu, která bývá nejvyšší, dosáhla nízké hodnoty 14 400 diváků.
[42]
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Závěr
Filmový marketing je v současnosti nedílnou součástí výrobního procesu každého
filmu. Jeho úkolem je uvést film na trh takovým způsobem, aby dosáhl vysoké
návštěvnosti, a zároveň tak i vysokých tržeb. Filmový marketing k tomu užívá řadu
nástrojů a filmový plakát je jedním z nich. I když se jedná o nástroj nejstarší, který
v průběhu doby doplnila řada dalších a často efektivnějších nástrojů (např. trailer, který
umožňuje jako jediný film „ochutnat“), filmový plakát nezmizel a je i nadále
neodmyslitelně spjat s každým filmovým titulem. Lze říci, že je vizitkou snímku, jeho
vizuální zkratkou.
Pevné postavení filmového plakátu je dáno i jeho širším využitím, jež jde ruku
v ruce s vyšší efektivností. Již se neobjevuje jen v prostorách kin a na volných zdech
v ulicích, s filmovým plakátem se v současnosti setkáváme ve zvláštních vitrínách
(citylightech), na telefonních budkách, a vedle kin se přesouvají i do dalších vnitřních
prostor – obchodních domů, pasáží či nočních podniků. Kromě toho se v různých
formátových modifikacích vylepují

na prostředky městské hromadné

dopravy,

v obrovských rozměrech stojí podél silnic na billboardech nebo se naopak ve zmenšených
rozdávají na letácích. Vzhled plakátu také často určuje podobu dalších propagačních
materiálů, využívá se na obalech DVD nosičů atd. Obecně řečeno, filmový plakát určuje
vizuální podobu celé reklamní kampaně, a je pro ni tedy klíčový.
Význam plakátů v rámci filmové propagace si uvědomovali i marketéři filmu
„Normal“, kterému je věnována praktická část této práce. Prostřednictvím integrované
marketingové komunikace, která zahrnovala plakáty, trailery, televizní spoty a další
nástroje, se jim k filmu podařilo upoutat na poměry české kinematografie nevídanou
pozornost. Na tomto případě se také potvrdilo užívání stejného vzoru při tvorbě
současných filmových plakátů a ověřila se i šíře jejich využití.
Na obecnější rovině pak lze na případové studii doložit, že i propracovaná reklamní
kampaň a jejím prostřednictvím upoutaná pozornost, nemusejí znamenat finanční úspěch
filmu. Potvrdil se tak velký význam word-of-mouth ve filmovém marketingu. Dále se tím
ověřilo jedno ze základních marketingových pravidel – aby bylo dosaženo zisku, musí být
po daném výrobku či službě dostatečná poptávka. Toto pravidlo platí u filmu stejně jako
u jakéhokoliv jiného produktu.
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