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1. Úvod 

 

Marketing hluboce ovlivňuje každodenní životy lidí. Je ve všem, čím se zabýváme, 

od šatů, které nosíme, přes webové stránky, na které klikneme, až k reklamám, na které se 

díváme.
1
 Reklama v dnešní době představuje manipulativní vliv, který vniká do našeho 

života více, než jsme sami schopni připustit.  Existuje mnoho definicí, které vymezují 

význam slova reklama, ale společným ukazatelem je, že jde o proces marketingové 

komunikace, prováděný za úhradu, mezi určitým zadavatelem s obchodním záměrem a 

spotřebitelem. Předmětem marketingu mohou být výrobky, služby, události, zážitky, 

osoby, místa, majetek, organizace, informace a ideje 
2
.  

 

Reklama dnes představuje věc, které se v dnešním přetechnizovaném světě nelze 

vyhnout. V dnešní společnosti slouží reklama především jako nástroj k manipulaci 

hodnotových postojů jedince směrem ke konzumnímu chování. Kromě tohoto komerčního 

využití se však reklama používá i k poukázání na určitý společenský problém a často 

navrhuje i jeho řešení – viz sociální reklama. Marketing se zabývá zjišťováním a 

naplňováním lidských a společenských potřeb. Ve většině případů k tomu dochází za cílem 

zisku. Marketing lze definovat jako vědu a umění výběru cílových trhů, taktik ovlivňování, 

poskytování určité hodnoty pro zákazníka a udržení jeho přízně.
3
 

 

Marketingová komunikace se stále více stává vědou, spolu s tím, jak poznáváme 

nové způsoby monitorování a předvídání lidského chování, ovlivňování lidí a testování. 

Stále více se stává vědou díky tomu, jak psychologie s rozvojem experimentální 

technologie lépe informuje o zákonitostech lidského chování. Psychologie reklamy patří 

mezi disciplíny aplikované psychologie a využívá zákonitostí psychologických procesů a 

jevů jako je motivace, vnímání, lidské potřeby, paměť, pozornost, učení, smyslové 

působení a emoce. Vytváření základních ekonomických strategií v marketingu je úkolem 

odborných marketingových pracovníků, kteří využívají těchto psychologických 

zákonitostí. 

 

                                                 
1 KOTLER P. KELLER K. L. (2007): Marketing Management. 12. vydání. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 41 
2 KOTLER P. KELLER K. L. (2007): Marketing Management. 12. vydání. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 46 
3 STEPHEN E. G. LEA a kol (1994): Psychologie ekonomického chování. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 439 
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Psychologie uplatňovaná v marketingových komunikacích v sobě zahrnuje veškeré 

psychické a psychologicky relevantní objekty a procesy, které jsou obsahem této 

komunikace. Mezi jevy patří psychologická stránka komunikačního procesu, 

psychologická stránka sdělení a médií, sociálně-psychologické charakteristiky členů 

cílových skupin, psychika jednotlivých členů cílové skupiny a jejich osobnosti. Úloha 

psychologie je obsažena již ve většině definic reklamy či propagace, které obsahují 

cílevědomé komunikační působení. 
4
 

 

Disciplína ekonomická psychologie je novou oblastí psychologie. Má 

interdisciplinární charakter. Není výlučně součástí ekonomie ani psychologie. Přistupuje se 

k ní jako k aplikované psychologii, kde jsou přebírány pojmy a empirické principy 

odvozené v abstraktních laboratorních podmínkách a později jsou využívány v kontextu 

skutečného světa ekonomického chování.
5
 

 

Toto téma jsem zvolila, jelikož reklama intenzivně ovlivňuje jak jedince, tak celou 

společnost. Je to složitý nástroj manipulace, využívající znalostí psychologie člověka 

k dosažení svých cílů. Vysvětlení jednotlivých psychologických jevů, které v souvislosti 

s reklamou a marketingovou komunikací na člověka působí, vede k lepšímu poznání a 

filtrování těchto často velmi jednoduchých procesů ovlivňování.  Také je v  reklamním 

světě dnes velmi aktuální téma etických nároků na reklamu, na její pravdivost a 

společenskou odpovědnost. Cílem mé bakalářské práce je nahlédnout do světa reklamy 

především z psychologické perspektivy, než z tradiční ekonomické. V reklamě lze vidět 

mnoho psychologických jevů a zákeřných manipulací, nikoliv jen propagovaný produkt či 

myšlenku, který vnímá většina spotřebitelů. Zkoumání principů fungování reklamy je 

velmi zajímavá a perspektivní oblast, protože reklama je neustále aktuální společenské 

téma, o které se zajímají reklamní tvůrci i příjemci reklamy. 

 

2. Historie 

 

Reklama jako taková se vyskytovala již před začátkem našeho letopočtu. 

V historickém smyslu je reklamou veřejné doporučování něčeho možným zájemcům. 

Jedná se o reklamu spojenou s rozvojem výroby a obchodu. Již ve starověku a středověku 

                                                 
4 VYSEKALOVÁ J. a kol. (2012): Psychologie reklamy. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 51 
5 STEPHEN E. G. LEA a kol (1994): Psychologie ekonomického chování. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 589 
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se používalo nejrůznějších poutačů pozornosti přímo před dílnami na ulicích nebo na 

trzích. Autory reklamy byli nejčastěji sami výrobci a řemeslníci. Ve středověku vznikl 

specializovaný cech tzv. ,,vyvolávačů“, kteří měli za úkol vyvolávat hesla či bubnovat na 

bubny a lákat k nákupu výrobků či služeb. Zvuková reklama byla součástí jarmarků. 

V dnešní době mají podobnou funkci vyvolávači na pouti.
6
 První písemná zmínka o 

reklamě se dochovala na hliněné tabulce ze starověkého Egypta. Také trhovec Rubín ve 

hře Mastičkář z první poloviny 14. století velmi barvitým jazykem nabízí své vonné masti.
7
 

Tištěná reklama se rozvíjí až s vynálezem knihtisku J. Gutenbergem. První tištěný 

reklamní plakát z 15. století (viz. obr. 1) obsahoval v překladu text:  

 

,, Když si nějaká osoba, kněz nebo laik chce koupit kopie dvou nebo tří liturgických 

knih, upravených podle zvyklostí Salisbury Cathedral a tištěných takovým pěkným 

způsobem jako toto oznámení, ať se dostaví do Westminster Abbey, kde se rozdává 

almužna. Místo je možno poznat podle štítu, který má ve středu červený pás. Dostane tyto 

knihy levně. Prosím, nestrhávejte toto oznámení.“  

 

 

Obr. 1: První tištěný reklamní plakát
8
 

 

Typy reklam z předrevoluční doby se ještě stále velmi lišily od těch, které známe 

dnes. Dnešní typ reklam se začíná objevovat až v 19. století po průmyslové revoluci a 

                                                 
6 VYSEKALOVÁ J. a kol. (2012): Psychologie reklamy. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 38 
7 OSVALDOVÁ B., HALADA J. a kolektiv (2007): Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 

Praha. Nakladatelství Libri.str. 171 
8
 VYSEKALOVÁ J. a kol. (2012): Psychologie reklamy. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 40 
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s příchodem kapitalismu. Pro další rozvoj reklamy je významný vznik reklamních agentur, 

který se datuje do počátku 19. století. Psychologie v reklamě se začíná uplatňovat až 

začátkem 20. století. Uskutečnila se řada výzkumů, které přispěly k lepšímu poznání lidské 

psychiky a umožnily další vývoj reklamy. První reklamní agentura vznikla v Anglii v roce 

1800, stejně jako první tištěný plakát.  

 

S rozvojem psychologie reklamy se v první čtvrtině 20. století zkoumala převážně 

intenzita vyvolání pozornosti, což mělo za důsledek, že propagační prostředky byly řešeny 

velmi nápadně a využívalo se nejrůznějších motivů, které mohly pozornost vyvolat (např. 

sexuální motivy). V tomto období byla velmi populární a využívanou metodou tzv.  

,,AIDA“, která vznikla v 19. století v USA, jako základ pro propagační práci. Její základní 

model spočíval v prvcích – pozornost (attention)-zájem (interest)- přání (desire)- jednání 

(action).
9
 Znázorňuje jednotlivé stupně účinku během komunikačního procesu jednotlivých 

kampaní. Stala se výchozím bodem pro mnoho dalších modelů komunikací reklam.  

 

Ve druhé čtvrtině 20. století se psychologie reklamy zabývá působením inzerce, 

jako nejvíce používaným prostředkem reklamy té doby. V šedesátých letech 20. století 

byla formulována otázka komunikačního působení propagace. Psychologie se orientovala 

na motivační výzkumy, zaměřené na postoje, které byly považované za hlavní ukazatele 

úspěchu marketingové komunikace. Přelom století charakterizuje snaha o komplexní 

přístup k systému psychologie uplatňované v rámci marketingu. 
10

 

 

3. Netradiční druhy reklamní komunikace 

 

Reklama vyjadřuje jednu z částí marketingového komunikačního programu. Mezi 

marketingové komunikace patří také osobní prodej, podpora prodeje, práce s veřejností, 

přímý marketing, sponzoring a nová média. Mezi prostředky reklamy patří inzerce v tisku, 

televizní spoty, rozhlasové spoty, venkovní reklama, reklama v kinech a audiovizuální 

snímky. 
11

 

 

                                                 
9 VYSEKALOVÁ J. a kol. (2012): Psychologie reklamy. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 42 
10 VYSEKALOVÁ J. a kol. (2012): Psychologie reklamy. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 46 
11 VYSEKALOVÁ J. a kol. (2012): Psychologie reklamy. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 21 
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Každá reklama v dnešním světě využívá různých motivů a celkově působí na 

publikum velmi odlišně. Většina reklam je spojována využíváním psychologických 

zákonitostí. V této části se budu zabývat čtyřmi druhy silně manipulativních druhů reklam, 

postavených především na psychologických jevech. V závěru této části se věnuji Etickému 

kodexu a činnosti Rady pro reklamu v České republice, která řeší konfliktnost reklam. 

 

3.1. Guerilla marketing 

 

Zvláštní typ reklamy, postavený na principech psychologie, je guerilla marketing. 

Guerilla marketing vznikl v 80. letech v USA zásluhou Jay Conrada Levinsona. Dnes 

v ekonomicky vyspělých zemích zaujímá dominantní roli na marketingovém trhu. Pro 

marketéra je nejdůležitější trpělivost a samozřejmě nápaditost, proto je guerillový 

marketing dlouhodobým procesem, nikoliv jednorázovou akcí. Reklamní kampaň je 

potřeba soustavně udržovat, vylepšovat, rozvíjet a monitorovat. V České republice podle 

Michala Finty, marketingového konzultanta, zaměřujícího se na netradiční formy 

marketingové komunikace, je hlavním problémem české guerilly to, že za ní stojí příliš 

velké firmy: „Primárně je guerillový marketing určen pro malé a střední podnikatele, ale 

nejvíce jej vídáme u velkých společností, kde za nápadem stojí reklamní agentura.“
12

 

Guerilla marketing se v České republice zatím nevyskytuje tak často jako např. v Americe.  

 

Termín Guerilla se používá ve válečných konfliktech. Jde o partyzánské jednotky, 

které čelí významné převaze, ať již početní či materiální. Pokud chtějí uspět, nemohou jít 

do standardního boje, ale musí vymyslet překvapivé údery v boji, které protivník nečeká. 

Když tuto filozofii přeneseme do marketingu, může tak malá a nevýznamná firma 

dosáhnout úspěchů i na úkor velkých nadnárodních korporací. Již název tedy naznačuje 

bojovnou a zákeřnou taktiku, kterou využívá proti konkurenci. Levinson guerillový 

marketing definuje jako dosahování běžných cílů nekonvenčními metodami s minimálními 

náklady. 
13

 Guerilla marketéři nespoléhají na hrubou sílu bezedného marketingového 

rozpočtu, spoléhají na představivost
14

. Dva nejdůležitější body, které si podle Levinsona 

zasluhují pozornosti v marketingu, jsou výše zisku a znalost psychologie. Guerilla 

                                                 
12 Media Guru: Guerillový marketing v praxi. INSPIRO 2013. [online]. [cit. 2013-06-13]. Dostupné z: 

http://www.mediaguru.cz/2012/01/inspirace-guerillovy-marketing-v-praxi/#.UQef9L_uB8E 
13 LEVINSON, J. C. (2009): Guerilla marketing. Brno, Computer Press, a.s., str. 6 
14 LEVINSON, J. C. (2009): Guerilla marketing. Brno, Computer Press, a.s., str. 6 
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marketéři si vzhledem k malému rozpočtu nemohou dovolit špatný odhad, proto je guerilla 

marketing založen do nejvyšší možné míry na znalostech psychologie a člověka. Zaměřuje 

se především na bezděčnou pozornost. Mezi podněty, které ve vnějším světě přednostně 

upoutávají bezděčnou pozornost člověka, patří nové podněty a podněty asociované 

nebezpečím, změny dobře známých podnětů, nezvyklé podněty, podněty kontrastující 

s okolím nebo podněty s osobním nebo sociálním významem. Zaměření pozornosti je 

výrazně ovlivňováno emocemi a motivy.
15

 Guerilla marketing díky svému netradičnímu 

využití mediálních kanálů této pozornosti často dosahuje. Nejčastěji kontroverzní reklamy 

využívají následujících nástrojů: erotika a nahota, násilí, alkohol, vulgarismy, znechucení, 

rasismus, smrt, nemoc, strach. Guerilla marketing graficky kontrastuje s okolím a nezapadá 

do ,,běžného prostředí“(viz. obr. 2, 3) 

 

Guerilla marketing je často využíván v sociálních kampaních, které jsou dalším 

typem netradiční reklamy. Vzhledem k netradičním prvkům v reklamě často bývá 

označován za neetickou formu marketingové komunikace, která porušuje morální zásady.  

 

 

 

Obr. 2: Guerilla marketing
16

 

 

 

                                                 
15 PLHÁKOVÁ A. (2008): učebnice obecné psychologie. Praha.Academia Praha, str. 79 
16 Media Guru: Nejlepší nápady guerilla marketingu. INSPIRO 2013. [online]. [cit. 2013-06-13]. Dostupné z: 

http://www.mediaguru.cz/2011/05/nejlepsi-napady-guerilla-marketingu/ 
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Obr. 3: Guerilla marketing v Čechách
17

 

 

3.2. Sociální reklama 

 

Sociální marketing existuje již od 50. let 20. století, kdy se poprvé v Indii objevila 

kampaň na podporu plánování rodiny. Sociální reklama je typ komunikační strategie, která 

prostřednictvím médií upozorňuje na společenský problém a také často navrhuje jeho 

řešení. S tímto tématem souvisí i pojem sociálního marketingu, který reklamu prezentuje 

jako prostředek boje za dobrou věc. Často se také nazývá nekomerčním marketingem. 

Myšlenku sociálního marketingu zpracoval v roce 1971 Philip Kotler. Philip Kotler je 

považován za jednu z největších autorit soudobého marketingu. Působí jako profesor 

mezinárodního marketingu na Northwestern University v USA a na přednáškách v celém 

světě školí marketingové profesionály. 

 

Sociální marketing nepropaguje produkty, ale hodnoty a upozorňuje na společenské 

problémy. Neziskový sektor je nejčastějším zadavatelem sociální reklamy. Pole zájmu 

sociálního marketingu je stejně veliké jako sama společnost. Podporuje např. nekuřáctví, 

charitu, humanitární pomoc či upozorňuje na nemoci, rasismus, domácí násilí, týraní dětí 

nebo zbytečnou smrt na silnicích. Na poslední téma vznikla v ČR reklamní kampaň 

s názvem ,, Nemyslíš, zaplatíš“(viz. obr. 3). Podobně zaměřená kampaň probíhala také v 

USA ,,Don´t let your friends drive drunk.“ (,,Nenechte Vaše přátele řídit opilé.“) Hlavním 

předmětem reklamy jsou rozbité hodinky a text: ,,Toto jsou hodinky Stephena 

                                                 
17 Media Guru: Guerillový marketing v praxi. INSPIRO 2013. [online]. [cit. 2013-06-13]. Dostupné z: 

http://www.mediaguru.cz/2012/01/inspirace-guerillovy-marketing-v-praxi/#.UQef9L_uB8E 
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Hollingsheada ml., které měl na ruce, když se střetl s opilým řidičem. Ukazují čas smrti: 

18:55. „
18

 (viz obr. 4). V komerčním marketingu je nejdůležitějším cílem finanční zisk. V 

sociálním marketingu je primárním cílem prospěch a přínos jednotlivci nebo celé 

společnosti.  

 

 

Obr. 4: Kampaň ,,Nemyslíš, zaplatíš“.
19

 

 

 

Obr. 5: Kampaň v USA: Nenechte Vaše přátele řídit opilé.
20

 

 

 

                                                 
18 KOTLER P. KELLER K. L. (2007): Marketing Management. 12. vydání. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 47 
19 Besip: Nemyslíš,zaplatíš!. COPYRIGHT BESIP 2012. [online]. [cit. 2013-06-10]. Dostupné z: 

http://www.ibesip.cz/cz/aktivity/archiv-kampani/nemyslis-zaplatis 
20 KOTLER P. KELLER K. L. (2007): Marketing Management. 12. vydání. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 47 
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Kampaň ,,Nemyslíš, zaplatíš“ představuje typ sociální reklamy, ve které se využívá 

prvků guerilla marketingu. Zadavatelem reklamy byl BESIP
21

 v České republice, oddělení 

Ministerstva dopravy České republiky. Jednalo se o celostátní kampaň z roku 2004 

zaměřenou na cílovou skupinu řidičů do 25 let a jejich nejčastější příčiny dopravních 

nehod. Kampaň využívala metodu, při které se snaží ovlivňovat chování negativním 

působením, respektive vyvoláním negativních emocí a strachu. Soubor několika reklam 

prezentoval nechtěné důsledky zanedbání určitého chování, formou zobrazování sehraných 

následků nehod.  Cílem kampaně v rámci přijaté Národní strategie bezpečnosti silničního 

provozu, která probíhala v roce 2004 a 2005 a následně i v roce 2008-2009, bylo snížit 

počet usmrcených v silničním provozu.  

 

3.3. Srovnávací reklama 

 

Srovnávací reklama je taková, která přímo či nepřímo označuje konkurenta anebo 

jeho služby či výrobky. Ne každá je ale legální: podle zákona totiž nesmí srovnávací 

reklama klamat, musí srovnávat jen zboží nebo služby určené k témuž účelu a porovnávat 

smí jen podstatné a ověřitelné znaky.  

 

Důležité je zmínit, že předmět srovnávací reklamy, tedy soutěžitel či jeho produkt, 

popřípadě služba, může být identifikován přímo i nepřímo. Přímo znamená, že srovnávací 

reklama zmiňuje jméno, zobrazuje značku substitutu. Nepřímo, pokud neobsahuje jméno 

konkurenční značky, ale sděluje, že daná značka je lepší než například všechny ostatní 

značky substitutu na trhu. Srovnávací reklama jako taková zakázána není, byť obchodní 

zákoník v § 44 odst. 2 písm. g) poněkud nepřesně stanoví, že srovnávací reklama je 

nekalou soutěží. O nekalou soutěž, tedy o právem nedovolené jednání, se jedná jen tehdy, 

pokud srovnávací reklama nesplňuje podmínky stanovené obchodním zákoníkem, za nichž 

je srovnávací reklama přípustná. V České republice byl tento typ propagace uvolněn k 1. 

lednu 2001, a to zavedením evropské direktivy do novely českého obchodního zákoníku. 

 

Základním pravidlem naší i evropské právní úpravy je, že konkurenta je obecně 

zakázáno označovat a srovnávací reklama je jen omezenou výjimkou z tohoto pravidla. Je 

tedy považována za agresivní formu propagace, která se často potýká se zákonem.  

                                                 
21 Bezpečnost silničního provozu 
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3.4. Klamavá ,,barnumská“ reklama 

 

Barnumská reklama označuje vtíravou, nadnesenou reklamu, která neodpovídá 

skutečné hodnotě nabízeného zboží či služeb. V přeneseném smyslu jde o nepravdivou a 

zároveň klamavou reklamu. Šokující komunikační postupy amerického podnikatele 

Phiease Taylora Barnuma- zveličování a polopravdivé informace, daly vznik termínu 

„barnumská reklama“. Již v 19. století dokázal výborně využít médií a reklamy ke 

zbohatnutí. Zastával teorii, že špatná publicita neexistuje a pro podnikání je dobrá každá.
22

 

Někdy je nazýván geniálním manipulátorem. Správně odhadl, že lidem se líbí lákavé, 

ohromující někdy až nevěrohodné reklamy a těžil z toho. Dnes se klamavá reklama 

vyskytuje v různých formách velmi často a správnost nařčení z klamavosti vyhodnocuje 

v České Republice Rada pro reklamu.  

 

3.5. Podprahová reklama 

 

Podle zákona je forma podprahové komunikace ve většině států včetně ČR 

zakázána. Reguluje ji konkrétně zákon č. 40/1995Sb. o regulaci reklamy v odst. 2.: 

,,Reklamou založenou na podprahovém vnímání se pro účely tohoto zákona rozumí 

reklama, která by měla vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě 

vnímala.“
23

 Jedná se o krátkodobou reklamu, využívající metodu podsouvání informací 

člověku, aniž by je vnímal. Je to opakovaný několikasekundový střih určité informace, 

symbolu či značky.  

V psycho-fyzikálním smyslu jde o ovlivňování podněty, které vzhledem 

k biologickým schopnostem leží mimo schopnost našeho vnímání.
24

 Jedná se o 

nevnímatelné slabé optické nebo akustické podněty, které jsou tak slabé, že nemohou být 

člověkem pociťovány. V psychologickém smyslu podprahová manipulace znamená 

nevědomou stimulaci, jež vede k určitému jednání. V dnešním množství reklamy a při 

                                                 
22 OSVALDOVÁ B., HALADA J. a kolektiv(2007): Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 

Praha. Nakladatelství Libri.str. 172 
23 DigiZone.cz: Zákon č. 40/1995 Sb. INTERNET INFO S.R.O. [online]. [cit. 2013-06-15]. Dostupné z: 

http://www.digizone.cz/texty/zakon-40-1995/ 
24 VYSEKALOVÁ J. a kol. (2012): Psychologie reklamy. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 51 
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velikosti cílových skupin, je složitým úkolem podprahové působení kriticky odlišit od 

klasických prostředků reklamy a tudíž ho i potrestat.  

 

3.5.1. ,,Priming“  

 

Do kategorie podprahových podnětů se řadí tzv. experimentální ,,priming“ neboli 

podněcování. Jedná se princip založený na zpracování jistých informací, které budou 

ovlivňovat naše myšlení či činnost. Tyto informace zpracuje vlastní nevědomí přijímatele a 

později mu je ponoukne. Při experimentech zkoumaná osoba na obrazovce nejprve 

zahlédne ,,předběžné slovo“ a pak ,,cílové slovo“, na které má zaměřit svou pozornost. 

Úkolem člověka je co nejrychleji odpovědět, zda je cílové slovo smysluplné či nikoliv. 

První slovo se zkouší prezentovat tak rychle, že není vědomě postřehnutelné, jedná se o 

podprahový podnět, který i za těchto podmínek ovlivňuje rychlost reakce. Pokud první 

slovo významově souviselo s druhým, pak zkoumané osoby rozhodly o smysluplnosti 

rychleji. 
25

 Tak podprahový podnět ovlivnil jejich jednání.  

 

V 90. letech američtí psychologové prováděli několik podobných experimentálních 

pokusů na studentech. Zmíním zde pokus profesora Johna A. Bargha z univerzity v Yale. 

Skupině svých studentů ve stejný čas rozdal test se sadou slov, která mají použít ve větách. 

Jeden test obsahoval slova pozitivního významu ,,zdvořilý“, ,,trpělivý“ a ,,ohleduplný“. 

Druhý test obsahoval samé negativní výrazy ,, hrubý“, ,,agresivní“, ,,narušit“. Na konci 

hodiny měli studenti test profesorovi odevzdat. Ten jako hlavní stimulátor zápletky 

v experimentu stál na chodbě, kde hovořil s jiným profesorem a studentům nevěnoval 

pozornost. Výsledkem experimentu bylo, že velká většina studentů stimulovaná 

pozitivními slovy, profesorovi do řeči nevstoupila. Zato všichni studenti, na které byl 

aplikován priming hrubých slov, do konverzace učitelů i neslušně zasáhli. 
26

 

 

Na tomto principu podle mnoha psychologů funguje i televizní vysílání. Teorie o 

vlivu televize na děti z roku 2002 nám poskytuje údaje o 17 letech pozorování, které 

                                                 
25 PLHÁKOVÁ A. (2008): učebnice obecné psychologie. Praha. Academia Praha, str. 158 
26 NATIONAL GEOGRAPHIC Česko: Svobodná vůle neexistuje. Důkazem je priming. NETWORK IMAGE S.R.O. 

[online]. [cit. 2013-06-3]. Dostupné z: http://www.national-geographic.cz/detail/svobodna-vule-neexistuje-dukazem-je-

priming-12694/ 
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dokazuje, že čím více děti v dětství sledovaly televizi, tím násilnější sklony se u nich 

projevily v dospělosti. 
27

 

3.5.2. Škodlivost reklamy 

 

I přes základní argumenty o užitečnosti reklamy čelí reklama dnes a denně kritice 

z mnoha stran. Mezi její klady patří její informativní povaha, např. o cenách výrobků, dále 

podporuje tržní konkurenci a snižuje tak ceny na trhu. Mezi nejčastější argumenty 

vyslovované kritiky patří manipulace reklamy a ovlivňování a navozování klamných 

představ o výrobcích u spotřebitelů. Obecně lze shrnout argumenty, podle kterých je 

reklama škodlivá do základních kategorií:  

 

Klamné štěstí 

Reklama často vzbuzuje dojem, že osobního štěstí můžeme dosáhnout 

prostřednictvím nákupního jednání. Lidé tak mohou být připraveni o své ,,skutečné“ štěstí. 

Viz. např. reklamní ideál ,,šťastné rodiny“, s propagovaným produktem – jogurty, na 

zahradě. 

 

Socializace společensky škodlivých hodnot 

Hodnoty často zobrazované reklamou jsou typicky konzumní- jedná se o ,,boj o 

poslední kousek propagovaného produktu“ či agresivní jízdu novým vozem. Tyto a mnoho 

podobných reklam nevedou k vyzvedávání takových hodnot, jako je skromnost nebo 

obětování se pro jiné. Podporují především dravé konzumní, materiální chování.  

 

Nespokojenost vyvolaná nereálným světem. 

Jako modelové osoby v reklamě působí úspěšní a blahobytní lidé, kteří mohou 

vyvolávat přesně opačné pocity. Mohou vyvolávat negativní emoce jako je např. závist 

nebo nespokojenost.  

 

Brzdění procesu zrání 

 V reklamě se prezentují především základní lidské potřeby, jako je např. potrava, 

sexualita, bezpečí a uznání. Vyšší potřeby člověka, jako je seberealizace a osobní růst jsou 

                                                 
27 GERBNER, G. a kol. (2002). „Growing Up with Television: Cultivation Processes.“ In Bryant, J., Zillmann, D. Media 

Effects – Advances in Theory and Resesarch. London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, str. 224 
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potlačeny. Východiskem této teorie je hierarchie potřeb, jak ji formuloval Maslow, která je 

představena v 6. kapitole.  

 

Manipulace jedincem 

 Velmi často se vyskytuje kritika prvků ovlivňování reklamy, které ohrožují 

autonomii jedince. V tomto případě se vede debata o rozdílu mezi ovlivňováním a 

manipulací, mezi kterými je velmi těžko rozlišitelná hranice. Pro manipulaci se uvádí jako 

charakteristické podmínky: ten, kdo někoho ovlivňuje, sleduje vědomě pouze svůj 

prospěch a nebere přitom v potaz prospěch ovlivňovaného; ovlivňovaný nemůže použité 

metody vůbec (nebo jen částečně) prohlédnout; ovlivňovaný má pocit, že se rozhodoval 

svobodně, i když ve skutečnosti byl ovlivněn. 
28

 

 

Plýtvání zdroji 

 Jako poslední argument proti reklamě vůbec se často vyskytuje kritika vynakládání 

zbytečných peněz k něčemu, co nevede společnost k lepšímu cíli. 

 

Oprávněnost kritických pohledů je do značné míry správná, ale je nutné zamyslet se 

nad tím, do jaké míry může propagace opravdu manipulovat spotřebiteli? Hlavní argument 

proti tvrzení o manipulaci spočívá v tom, že upozorňuje na možnost svobodného 

rozhodování ,,člověka, nadaného rozumem“
29

. Klamavá, srovnávací i podprahová reklama 

dnes patří mezi nekalou, tedy zakázanou soutěž. Je velmi složitým procesem kvalifikovat 

reklamu jako nekalou. Tento úkol má v ČR na starosti Rada pro reklamu.  

 

3.6. Regulace reklam v ČR 

 

Reklama má společenskou odpovědnost, která je řešena zákony a vyhláškami, ale 

především samoregulačními mechanismy. Podniky si často musí vybrat mezi čestným 

přístupem a přijetím správného rozhodnutí a nečestným přístupem, kdy poruší důvěru 

svých zákazníků. 
30

 V České republice má systém samoregulace reklam na starosti Rada 

                                                 
28 VYSEKALOVÁ J. a kol. (2012): Psychologie reklamy. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 54 
29 VYSEKALOVÁ J. a kol. (2012): Psychologie reklamy. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 54 
30 KOTLER P. (2003): Marketing od A do Z, osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer, Management Press, str. 
63 
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pro reklamu (RPR). Nejvyšším orgánem rady je Valná hromada. Rada pro reklamu je od 

roku 1995 řádným členem EASA – Evropské asociace samoregulačních orgánů.
31

.  

  

RPR se zabývá posuzováním stížností na reklamu v tisku, na plakátovacích 

plochách,zásilkových službách, v audiovizuální produkci, v kinech, v rozhlasovém a 

televizním vysílání a na internetu. Nezabývá se reklamou volební, reklamou politických 

stran ve všech jejích formách a stížnostmi, v nichž převažují právní výhrady nad etickými. 

Je to nestátní nezisková organizace, tudíž nemůže udělovat sankce. Vydává pouze 

doporučující rozhodnutí pro firmy. Rada pro reklamu vydává základní určující text pro 

marketingové výstupy a to Kodex reklamy.  

 

,,Kodex reklamy je formulován s cílem, aby reklama v České republice sloužila k 

informování veřejnosti a splňovala etická hlediska působení reklamy vyžadovaná občany 

České republiky. Cílem Kodexu je napomáhat tomu, aby reklama byla především pravdivá, 

slušná a čestná, a aby v rozsahu tohoto Kodexu respektovala mezinárodně uznávané 

zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.“
32

 

 

Na webových stránkách RPR lze nalézt stížnosti na reklamu v ČR a jejich 

vyhodnocení Arbitrážní komisí v daném roce. Stížnosti jsou přijímány od soukromých 

osob, od společností nebo i přímo od monitoringu RPR.  

 

Z roku 2013 je řešena např. stížnost soukromé osoby na reklamní spot společnosti 

RAUCH, kde stěžovatelka tvrdí, že reklama, v níž se uvádí, že na výrobu této krabice 

džusu bylo použito ,,ohromné“ množství pomerančů (odhadem v reklamě na váze 

v reklamě cca 10 kg), že je tato reklama klamavá. Členové nezávislé Arbitrážní komise se 

seznámili s obsahem stížnosti, reklamním spotem a se stanoviskem zadavatele. Zadavatel 

ve svém vyjádření uvádí, že jeho společnost je součástí nadnárodního koncernu, který ve 

všech státech, kde je aktivní, používá stejná pravidla pro reklamní spoty. V letošním roce 

nasadil zadavatel do vysílání právě spot, ve kterém je – podle zadavatele - vtipně použita 

nadsázka. Zadavatel zdůrazňuje, že na tuto reklamu nezaznamenal žádnou stížnost v celé 

Evropě a je přesvědčen, že předmětný spot splňuje všechna pravidla slušnosti a vyslovuje 

                                                 
31 RPR: Rada pro reklamu. 2005 RPR RADA PRO REKLAMU. [online]. [cit. 2013-06-3]. Dostupné z: 

http://www.rpr.cz/cz/index.php 
32 RPR: Kodex reklamy. 2005 RPR RADA PRO REKLAMU. [online]. [cit. 2013-06-3]. Dostupné z: 

http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php 
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zároveň lítost nad tím, že se tato reklama někomu nelíbila. Arbitrážní komise připustila, že 

komentář reklamy je formulován trochu nešťastně, ale předmětné reklamě přiznala 

nadsázku. Podle názoru členů Arbitrážní komise reklama etický Kodex neporušila. Stížnost 

byla zamítnuta. 
33

 Tato reklama je jedním z příkladů využívání nekalých prvků klamání. 

Jejich morální hodnocení záleží na subjektivních postojích.  

 

Setkáme se zde i s druhem rivalských stížností mezi např. společnostmi Sazka a 

Fortuna. Tato stížnost byla uznána za předmětnou. Jedná se o reklamní spot SAZKY 

z roku 2011, ve kterém vystupuje Jaromír Jágr v roli Santa Clause. V obchodě k Santovi 

přicházejí děti a vyslovují svá vánoční přání. Stěžovatel (FORTUNA) poukazuje na 

porušení platného etického Kodexu reklamy v bodě 4, kapitoly IX, části druhé, týkající se 

zákazu použití motivu hazardu v reklamách s dětmi.  SAZKA hájí svůj reklamní spot, 

jelikož děti se vyskytují jen v části reklamy, kde se nemluví o hazardu ani o jackpotu. 

Členové Arbitrážní komise se při posuzování této kauzy řídili ustanoveními Kodexu pro 

reklamu, Části druhé, Kapitoly IX (reklama na loterie a jiné podobné hry), která stanoví, že 

propagace sázení nesmí být cílena na osoby mladší 18 let obsahem ani kontextem. Proto 

byla stížnost uznána za předmětnou a reklama byla uznána za neetickou. I když přímo 

reklama nevybízí k hazardu, stejně jako reklama na alkohol, musí být posuzována 

přísnějším režimem.
34

 

 

Jako mezinárodní příklad lze uvést reklamu jihokorejské automobilky Hyundai 

Motors, která byla po několika dnech od uveřejnění stažena. V reklamě na nový automobil 

Hyundai xi35 se muž středního věku pokouší v autě této značky spáchat sebevraždu 

otravou výfukovými plyny. Sedí uvnitř automobilu velmi dlouho, zhluboka dýchá, ale 

pokus o sebevraždu se mu nedaří. Na konci reklamního spotu vystoupí z auta a odchází 

z garáže. Slogan reklamy ukazuje : ,,Nový Hyundai  ix30 se 100% emise vodních par.“ Na 

tuto reklamu se svalila vlna kritiky, která cílila na choulostivý akt sebevraždy a nevhodnost 

reklamy nejen pro děti. Vzhledem k ostré kritice ze strany veřejnosti sama automobilka 

reklamu s omluvou stáhla z vysílání. 
35

 

 

                                                 
33 RPR: Kauzy pro rok 2013. 2005 RPR RADA PRO REKLAMU. [online]. [cit. 2013-06-3]. Dostupné z: 

http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php?rok=2013 
34 RPR: Kauzy pro rok 2011. 2005 RPR RADA PRO REKLAMU. [online]. [cit. 2013-06-3]. Dostupné z: 

http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php?rok=2011 
35 Novinky.cz: Ekonomika. 2003–2013 BORGIS, a.s. [online]. [cit. 2013-06-3]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/ekonomika/300322-reklama-s-pokusem-o-sebevrazdu-sokovala-hyundai-ji-po-kritice-stahl.html 
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4. Komunikační schéma reklamy 

 

Schéma komunikačního procesu reklamy je modifikací původního modelu 

komunikačního procesu teoretika komunikace 20. století Harolda Lasswella. Jeho 

komunikační model zahrnoval prvky: kdo, co, jak, komu, s jakým účinkem. Na základě 

rozdělení těchto prvků komunikačního procesu vznikla typologie mediálních výzkumů
36

. 

Kontrolní výzkum, který analyzuje kulturní, sociální, psychologické, ekonomické a 

politické parametry na úrovni komunikátora. Obsahový výzkum, který se váže na obsah 

předávaného poselství. Výzkum média souvisí s technologickou stránkou samotného 

média. Výzkum publika, jež s pomocí většinou kvantitativních metod výzkumu zjišťuje 

zpětnou vazbu a vliv médií na publikum. A také výzkum působnosti, jež využívá poznatků 

z výzkumů publika a na těchto základech zjišťuje informace ke zdokonalování reklamních 

technik.  

 

Hlavními stranami komunikačního procesu jsou odesílatel a příjemce. Zpráva a 

médium tvoří komunikační nástroje. Pokud jde o reklamu, je odesílatelem ve většině 

případů pracovník reklamní agentury nebo reklamního oddělení zadavatele reklamy. Pro 

správné reklamní poselství je nutné nevkládat do reklamního sdělení osobní předpoklady a 

názory. Pro vyloučení chyb a ke zkvalitnění zacílení reklamy probíhají nejrůznější 

psychologické pretesty a výzkumy zpětné vazby. Sdělení, které je odesláno, by mělo u 

přijímatele vyvolat určité psychologické procesy, odpovídající záměru odesílatele. V tomto 

případě je důležité volit vhodné zprávy pro vhodné přijímatele. Lidé se osobnostně liší a na 

stejnou zprávu mohou reagovat různě.  

 

Důležitým prvkem je zakódování přenášeného sdělení do symbolické formy a jeho 

zpětné dekódování. Právě kódování a dekódování je častým důvodem neporozumění. Je 

nezbytné, aby příjemce zprávu dekódoval tak, jak ji zamýšlel její odesílatel. V průběhu 

přenosu může dojít ke komunikačnímu šumu. Médiem je zprostředkovatel či nositel 

odesílané informace (viz. obr. 5). Média mají velký vliv na to, jak bude příjemce vysílanou 

zprávu vnímat. Příjemci sdělení je nutné věnovat velkou pozornost. Sdělení je nutno 

přizpůsobit marketingovým záměrům a tak klasifikovat příjemce jako osobnost, jako člena 

                                                 
36 Wikipedie. CREATIVECOMMONS. [online]. [cit. 2013-06-3]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Harold_Lasswell 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Harold_Lasswell
http://cs.wikipedia.org/wiki/Harold_Lasswell
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společnosti nebo i určité skupiny. Podrobněji se klasifikací cílové skupiny zabývám 

v následujícím seznamu činitelů procesu reklamy.  

 

 

Obr. 6. : Komunikační schéma sdělení
37

 

 

 

Reklama je druhem komunikace, má svého tvůrce i adresáta, a proto má určité 

komunikační schéma. Mimo schéma příjemce respondent můžeme vyjmenovat činitele, 

kteří se na celém procesu ,,reklamy“ podílejí.  

 

Subjekt reklamy   

Ve většině případů se jedná o zadavatele reklamy, který práci zadá reklamní 

agentuře nebo vlastnímu marketingovému oddělní. Může se jednat o jednotlivce nebo 

firmu, politickou stranu i dokonce stát (viz sociální reklama).  

 

Předmět reklamy 

Jak již bylo řečeno v úvodu této práce, reklama může propagovat jakýkoliv 

produkt, službu nebo dokonce i myšlenku či značku. Pokud reklama propaguje určitou 

myšlenku, často se jedná o projekt organizace neziskové sféry. Mezi takovéto kampaně 

můžeme zařadit kampaně politických stran, organizací pro ochranu přírody nebo lidských 

práv, též reklamy se sociálním kontextem- bezpečnost na silnicích, kampaň za rasovou 

snášenlivost nebo kampaně k prevenci nemocí. Do této kategorie také patří tzv. self-

                                                 
37 VYSEKALOVÁ J. a kol. (2012): Psychologie reklamy. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 31 
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promotion, kdy člověk propaguje sám sebe a těží z toho, např. celebrity, vrcholoví 

sportovci apod. 

 

Cíl reklamy 

Cílem reklamy může být právě zmíněná propagace výrobku, služby či myšlenky, 

ale také např. snaha o zvýšení prodeje nebo zvýšení povědomí o daném problému. Cíle 

reklamních kampaní mohou být také konkrétnější. Reklama se nijak netají tím, že se 

příjemce snaží přesvědčit a ovlivnit a mít nějaký účinek. Reklama musí vytvářet iluzi, že 

mezi produkty a službami jsou zásadní rozdíly, a že spotřebitelům správná volba pomůže 

vyřešit jejich podstatné problémy.  

 

Cílová skupina 

Účinná reklamní kampaň předpokládá, že se dostane k těm pravým adresátům, ke 

správné cílové skupině. Před reklamní kampaní je nutné tuto skupinu definovat a 

systematicky prozkoumat její základní charakteristiky. Pro tento proces slouží tzv. výzkum 

cílových skupin. Při určování těchto charakteristik se v marketingu užívá 

sociodemografických kritérií, psychografických kritérií (životní styl), psychologických 

charakteristik, výzkumu kulturních zvyklostí a jazykových charakteristik. 
38

Sdělení je 

nutné přizpůsobit tomu, pro koho je prvotně určeno. Zvláštní pozornost v dnešní 

společnosti bývá věnována u některých segmentů trhu např. ženám, dětem a seniorům. 

V rámci skupiny dětí a seniorů bývá často symbolem debat etika reklam. U žen je ve 

vztahu k reklamě stále v popředí ,,obraz ženy v reklamě“, který svádí boj mezi obrazem 

ženy hospodyňky a ženy modelky. Výzkum zjišťující charakteristiky cílových skupin se 

provádí na reprezentativních vzorcích prostřednictvím profesionálních agentur pro výzkum 

trhu.  

 

4.1. Psychografická segmentace 

 

 Důležité údaje pro charakteristiku cílových skupin poskytuje výzkum typologie 

životního stylu. Životní styl je důležitým faktorem ovlivňujícím spotřební chování. Tyto 

typologie jsou již dlouhou řadu let oblíbeným nástrojem pracovníků reklamních agentur a 

výzkumných společností. Takový výzkum u nás v Čechách provádí agentura 

                                                 
38 VYSEKALOVÁ J. a kol. (2012): Psychologie reklamy. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 204 
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STEM/MARK. STEM/MARK je full-service agentura, která se od roku 1994 zaměřuje na 

marketingové výzkumy. Poskytuje kompletní služby pro klienty z nejrůznějších oborů a 

zaměřuje se na kvalitativní i kvantitativní výzkumy. 
39

 

 

Životní styl je syntézou mnoha různých osobních charakteristik, které ovlivňují 

uvažování člověka. Podle těchto charakteristik lze definovat základní skupiny spotřebních 

životních stylů. Lidé orientování na principy s dostatkem zdrojů, neboli zralí. Jsou 

považováni za spokojené a vyrovnané se smyslem pro řád a odpovědnost. Upřednostňují 

funkční a hodnotné výrobky, dosahují vyššího vzdělání i příjmů a nejsou konzervativní. 

Lidé orientovaní na principy s nedostatkem zdrojů, neboli věřící. Jedná se o lidi, pro které 

je důležitá spravedlnost a tradice. Nejsou vůdčími typy a upřednostňují již vyzkoušené 

výrobky a služby. Dalším typem jsou lidé orientovaní na stav s dostatkem zdrojů, neboli 

úspěšní, kteří jsou cílevědomí a budují kariéru. Velmi důležité hodnoty pro ně představují 

prestiž a materiální hodnoty. Preferují především drahé výrobky a demonstrují s nimi své 

postavení. Lidí orientovaní na stav, ale bez dostatku zdrojů, neboli dříči. Pro dříče je 

důležitá motivace k práci a výdělku. Neradi riskují a často se orientují na levné imitace 

drahého zboží. Další skupinou jsou lidé orientovaní na činy s dostatkem zdrojů, neboli 

hledající. Tuto skupinu zastupuje mnoho mladých lidí a jejich životní styl symbolizuje 

změna. Tato skupina se nebojí riskovat a orientuje se na krátkodobé produkty a služby. 

Poslední skupinou jsou lidé orientovaní na činy s nedostatkem zdrojů, neboli praktici. Tato 

skupina nemá velké příjmy, ale je soběstačná. Ve středu jejich zájmu je rodina a orientují 

se na praktické produkty. Dvě zvláštní skupiny specifického životního charakteru, 

představují jedinci s nadbytkem všech zdrojů, tzv. realizátoři a jedinci naopak 

s nedostatkem zdrojů- tzv. bojující. 

  

Zpětná vazba 

Jedná se o kontrolu účinnosti reklamních prostředků, sloužící ke zjištění, zda bylo 

dosaženo předpokládaného cíle. Ve většině případů má podobu výzkumného šetření a 

zjišťuje všechny nejrůznější aspekty, které se týkají konkrétní reklamy. 

 

 

                                                 
39 STEM/MARK. STEM/MARK. [online]. [cit. 2013-06-2]. Dostupné z: http://www.stemmark.cz/o-spolecnosti/ 
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5. Manipulace a její pravidla 

 

Klíčovým procesem k pochopení chování spotřebitelů a působení reklamy je model 

,,stimul-reakce“. Marketingové stimuly vstupují do vědomí spotřebitelů, kde se spojují s 

charakteristickými individuálními rysy spotřebitelů a rozhodují tak o nákupních 

rozhodnutích nebo o jiném chování, podmíněném reklamou. Taktiky, které manipulace 

využívá, jsou skryté, manipulovaný netuší, že je s ním manipulováno a je tak omezena jeho 

schopnost svobodného rozhodování.  

 

Prostředky přesvědčování 

Reklama je již svou podstatou persvazivní komunikace. Dovoluje nám sledovat a 

zkoumat jaké prostředky využívá k přesvědčování. Tyto prostředky se neobjevují pouze u 

reklamy, ale ve všech případech, kdy se někdo někoho snaží přesvědčit či nějak ovlivnit. 

Mezi osvědčené prvky vlastního přesvědčování patří: 

 

Opakování 

Opakování je hlavním principem učení a lidé tak mají tendenci pamatovat si 

sdělení, která se opakují a současně věřit tomu, co si pamatují. Proto je velmi důležité 

v reklamě několikrát opakovat slogan či název propagované značky. 

 

Odměna 

Na principu odměny ,,fungují“ lidé již od dětství. Bohužel se dnes přibližujeme 

heslu: ,,Nic není zadarmo.“ Děti od útlého věku dostávají odměnu i za ty nejjednodušší a 

základní věci, aby si uvědomily, že udělaly něco správně. Pro reklamu je typická nabídka 

odměny ve formě slevy či bezplatného získání zboží navíc. V reklamě se často využívá i 

forma psychologické intelektuální odměny- např. ,,pokud pořídíte tyto pleny, budete tou 

nejlepší matkou na světě“.  

 

Trest 

Pravým opakem odměny je právě trest. Zpravidla se jedná o hrozbu, o ukázku 

následků, které může mít ,,špatné chování“. Tento typ ,,odměny“ se převážně vyskytuje 

v kampaních guerilla marketingu nebo v sociálních reklamách. Trest, či hrozba se často 

v reklamě posouvá až za hranice vydírání např. ,,Váš pes bude pravděpodobně strádat, 

pokud mu nekoupíte krmivo naší značky.“ 
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Apel na sdílené hodnoty 

Toto je velmi účinný prostředek, jelikož se obrací na hodnoty, s nimiž lze 

nejpravděpodobněji souhlasit. Vyvolává pocit vzájemné harmonie a shody. Sdělení 

nabídne jakousi obecně sdílenou hodnotu a postaví na ní celý přesvědčovací proces.  

 

Ztotožnění a nápodoba 

Tento prostředek odkazuje na postavení či zdroje. Asociuje nabízený produkt či 

službu se známou či populární osobností, kterou by mohla většina z cílové skupiny 

uznávat.   

 

Splněná touha 

Typickým příkladem reklamy, která přesvědčuje o splněné touze, je reklama 

s Georgem Cloonyem na Martini (viz. obr. 6). Ve spotu je předveden typ nějaké touhy, 

např. zahálčivý život v exotickém prostředí a ideální atmosféra, která se asociuje 

s výrobkem, jež člověk, v této reklamě vlastní či používá. Tato představa se spojí 

s myšlenkou, že pokud tento produkt budete mít také, dosáhnete stejného pocitu štěstí. 

Reklama prezentuje i princip ztotožnění se či nápodobou známé osobnosti.  

 

 

Obr. 7: Reklama na Martini
40

 

 

 

                                                 
40 VYSEKALOVÁ J. a kol. (2012): Psychologie reklamy. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 141 
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Provokace 

Stejně jako použití humoru v reklamním sdělení napomáhá k jeho zapamatování i 

nějaké provokativní sdělení, které nerespektuje zavedená pravidla. Provokace je ve 

skutečnosti aktualizací prostředků, které se v reklamě automatizovaly a opírá se o existující 

tendence ve vývoji sociálních norem. 
41

 

 

5.1. Bariéry při působení reklamy 

 

 Působení v rámci komunikačního procesu není jednoduchou záležitostí. Chce-li být 

reklama účinná, musí překonat mnoho překážek. Mezi důležité aspekty pro přijetí 

komunikovaného sdělení je nutné, aby svou úrovní odpovídalo poznávacím schopnostem 

oslovovaného. Pokud je dotyčný bude považovat za nesrozumitelné či neodpovídající jeho 

společenskému postavení, sdělení se pochopitelně mine účinkem, dojde ke 

komunikačnímu šumu.  

 

 Postoje, názory a mínění spotřebitele hrají velmi důležitou roli v ovlivňování 

nákupních zvyklostí. Tyto předsudky mají vliv na posuzování hodnověrnosti reklamy. 

Během vnímání může dojít k selektivnímu zapamatování, tj., že člověk vnímá pouze 

argumenty, které odpovídají jeho vytvořeným postojům. Návyky a motivace rovněž 

představují bariéry při vnímání reklamy. Důležitou roli hraje momentální naladění 

osobnosti. Depresivní nálada může negativně ovlivnit přijetí reklamy.  

 

 Zajímavou bariérou přijetí reklamy je tzv. reaktance, neboli odpor. Funguje jako 

následek uvědomění si omezení svobody tím, že přijmeme poselství zprostředkované 

reklamou a budeme se dle něho chovat. Tento jev se často objevuje, pokud se nás někdo 

snaží ovlivnit a vyvíjí na nás nátlak. Reakcí na tento nátlak bývá velmi často podráždění či 

agrese.  

 

6. Klíčový prvek psychologie reklamy – motivace 

 

Pojem motivace má svůj původ v latinském slově movere, které znamená hýbat. 

Motivaci lze definovat jako souhrn všech intrapsychických dynamických sil neboli motivů, 

                                                 
41 BURTON G. (2001), Úvod do studia médií, Barrister principal, 2001, str. 269-272 
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které zpravidla aktivizují a organizují chování a prožívání s cílem změnit existující 

neuspokojivou situaci nebo dosáhnout něčeho pozitivního. 
42

 Z tohoto hlediska můžeme 

reklamu definovat jako soubor stimulačních prostředků, kterými se snažíme ovlivňovat 

motivaci člověka. V oblasti reklamy znamená motivace, že podněty mají vyvolat v člověku 

aktivitu, nejčastěji nákup nabízeného zboží či služby. Od 20. století se těžiště pozornosti 

stále více přesouvá k tzv. ,,reklamě pod čarou“, což je reklama přímo v místě prodeje typu 

- reklamní akce či ,,3+1 zdarma“ nebo např. ,,ochutnávka zdarma“. ,,Reklama nad čarou“, 

která se šíří skrze média ustupuje v procesu motivace do pozadí. I podle agentury ppm 

Factum jsou Češi podle výzkumu z roku 2012 přesyceni televizní reklamou a ocenili by 

více propagačních akcí v místě prodeje. 
43

 

 

6.1. Motivace a Maslowova hierarchie potřeb 

 

Reklama se prostřednictvím marketingové komunikace snaží najít cestu k naplnění 

osobních potřeb, definovaných z Maslowovy hierarchie potřeb( viz. obr. 7). Americký 

psycholog Abraham Maslow se v 60. letech stal vůdčí osobností humanistické 

psychologie. V roce 1954 vydal knihu ,,Motivace a osobnost“, v níž uvedl hierarchii 

potřeb. Ve své teorii potřeb neřeší psychofyziologický problém vztahu mysli a těla. 

Předpokládá, že jádro lidských potřeb je biologicky determinované, ale s vrozenými 

potenciály dalšího rozvoje a formování vnějšími vlivy. 
44

 Maslow se pokoušel vysvětlit, 

proč jsou lidé motivováni určitými potřebami v daný čas. Jeho teorie tvrdí, že lidské 

potřeby jsou uspořádány hierarchicky, od těch nejnaléhavějších, až k těm nejméně 

naléhavým. Podle důležitosti se jedná o fyziologické potřeby, potřeby bezpečnosti, 

společenské potřeby, potřeby váženosti a potřeby seberealizace. Lidé se tyto potřeby 

pokouší uspokojit od těch nejnaléhavějších. Maslowova teorie pomáhá marketérům 

pochopit, jak různé výrobky zapadají do plánů, cílů a života spotřebitelů. 
45

  

 

 

                                                 
42 PLHÁKOVÁ A. (2008): učebnice obecné psychologie. Praha. Academia Praha, str. 319 
43 Ppm factum: Postoj české veřejnosti k reklamě. STEM/MARK. Ppm factum [online]. [cit. 2013-06-2]. Dostupné z: 

http://www.factum.cz/525_postoj-ceske-verejnosti-k-reklame?PHPSESSID=818c210ab6c895f1575cc525e3b4e2a0 
44 PLHÁKOVÁ A. (2008): učebnice obecné psychologie. Praha. Academia Praha, str. 122 
45 KOTLER P. KELLER K. L. (2007): Marketing Management. 12. vydání. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 223 
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Obr. 8: Maslowova pyramida potřeb
46

 

 

Často se v rámci pojetí reklamy ve vztahu k Maslowově pyramidě stává, že lidé 

sklouzávají ,,směrem dolů“ k povrchnímu obdivování nějakého vnějšího znaku. Pokud 

reklamy zdůrazňují aspekty potřeb jako ,,vlastním vůz prestižní značky“ nebo ,,jsem in“, 

nevypovídá to nic o tom, co měl na mysli Maslow pojmem - společenského uznání, 

vyplývajícího ze skutečných hodnot, které jedinec přinesl společnosti. Pokud jde o vrchol 

pyramidy a sféru potřeby seberealizace, ta se v reklamách vůbec neobjevuje. Žádný 

komerční produkt totiž tuto potřebu nemůže uspokojit. 
47

  

 

Podle Z. Křížka, autora knihy ,,Jak psát reklamní texty“, funguje reklama 

v podstatě velmi jednoduše. Reklama vytvoří jasnou představu, že už pouhým zakoupením 

výrobku určité značky si způsobíte slast. Jde o uspokojení nejnižší sféry Maslowovy 

hierarchie potřeb. Při svém spotřebním chování si pak tento člověk vybere produkt nebo 

značku, kterou si s tímto příjemným pocitem spojil, v rámci snahy dosáhnout uspokojení.
48

 

 

6.2. Užitečnost 

 

V psychologii reklamy je užitečnost produktu či služby definována tím, do jaké 

míry je produkt schopen uspokojovat lidské potřeby. Užitek, který je člověku poskytován 

se stává zároveň motivem k jeho nákupu. Užitečnost lze rozlišit na dvě základní kategorie, 

                                                 
46 VYSEKALOVÁ J. a kol. (2012): Psychologie reklamy. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 123 
47 KŘÍŽEK Z. (2008): Jak psát reklamní text, 3. vydání, Grada Publishing, str. 43 
48 KŘÍŽEK Z. (2008): Jak psát reklamní text, 3. vydání, Grada Publishing, str. 48 
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na technickou a psychickou. Psychická užitečnost má svou sociální podobu, v níž sám sebe 

člověk posuzuje ve srovnání s druhými a citlivě vnímá, jak je on sám uznáván a přijímán 

svým okolím. Tato užitečnost se promítá v subjektivním obrazu o vlastním výkonu a 

prožitku. Změna celkové užitečnosti produktu je závislá na motivační struktuře člověka, na 

vývoji konkurenčních prostředí a mnoha dalších podmínkách.  
49

 

 

7. Vnímání 

 

Slovo vědomí má mnoho významů, ale psychologové jej ve většině případů definují 

podle termínů pozornosti - stavu uvědomování se, který se skládá z vnímání, myšlenek a 

pocitů, na něž se člověk v danou chvíli zaměřuje.
50

 Vnímání má omezenou kapacitu, může 

se rychle přesouvat od jednoho podnětu ke druhému, pokud člověka podnět nezaujme nebo 

se objeví silnější podnět. Pokud má reklama ovlivnit chování člověka, musí nejprve projít 

procesem přijímání (je vnímána). Vnímání je proces, kterým určitá osoba vybírá, 

uspořádává a interpretuje přicházející informace. Vnímání závisí nejen na fyzických 

podnětech, ale také na jejich vztahu k okolnímu prostředí a na vnitřním rozpoložení 

jedince. Z procesu senzorického vnímání informace putují do mozku, kde je mozek třídí a 

interpretuje. Konečná interpretace, tedy vjemy, se mnohdy značně liší od neúplných údajů 

zaznamenaných našimi smysly. V marketingu jsou vjemy důležitější než realita nebo 

průběh samotného smyslového vnímání, jelikož právě vjem rozhoduje o konečném 

chování přijímatele.  

 

7.1. Komunikační šum 

 

V souvislosti se selektivní pozorností či selektivním zapamatování může vzniknout 

v komunikačním procesu komunikační šum. Komunikační šum neutváří jen neplánované 

poruchy ze strany komunikátora a technické nedostatky média, ale také psychologické 

charakteristiky člověka, jako příjemce komunikovaného sdělení.Lidé mohou vnímat stejný 

objekt různě, a to v důsledku následujících tří procesů vnímání.  

                                                 
49 VYSEKALOVÁ J. a kol. (2012): Psychologie reklamy. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 120-121 
50 KASSIN S. (2007) : Psychologie. První vydání. Brno. Computer Press, a.s., str. 124. 
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7.2. Selektivní pozornost 

 

Podstatou selektivní pozornosti je výběr podnětů před jejich vstupem do vědomí. 

Jde o tendenci zaregistrovat z mnoha podnětů jen ty, které odpovídají pouze našim běžným 

potřebám, ty které běžně očekáváme nebo ty, které se výrazně liší od ostatních. Význam 

podnětu, který určuje míru aktivace, můžeme vysvětlit i pomocí vztahu, kterým je dána 

pravděpodobnost, že si příjemce zprávy všimne ve vazbě na sílu odměny či trestu a na 

vynaložené úsilí k získání této ,,odměny“
51

. Pravděpodobnost, že člověk zachytí určitou 

zprávu, je tím větší, čím je větší síla vnímané odměny a čím menší je zapotřebí úsilí 

k jejímu získání. Jde o přísliby či sdělení typu : ,,Jak se zbavit přebytečných kilogramů 

rychle a bez námahy“ či ,,Jak mít to nejlépe vyprané prádlo“. Mechanismus fungování 

selektivní pozornosti vysvětluje, proč příjemce nemusí obdržet všechny zprávy. Že je 

vnímání člověka selektivní dokazuje Evžen Rejmánek, který se považuje za zakladatele 

oboru psychologie trhu u nás. Podle jeho výzkumu je vnímání člověka selektivní a velmi 

často vůbec nepřijme informace, které ho potencionálně ohrožují. Uvádí, že venkovní 

reklamu proti kouření vnímali kolemjdoucí nekuřáci v 80% případech, kuřáci ji 

zaznamenali pouze ve 20% případech. 
52

 

 

7.3. Selektivní zkreslení 

 

Při selektivním zkreslení nemusí být některé zaregistrované podněty přijaty tak, jak 

autoři sdělení zamýšleli. Selektivní zkreslení je sklon k interpretaci informací způsobem 

zapadajícím do našich předem učiněných úsudků. Spotřebitelé nově přijaté informace často 

sami zkreslují, aby byly konzistentní s jejich předsudky.  

 

7.4. Selektivní zapamatování 

 

Stejně tak mají lidé tendence ukládat do paměti spíše ty informace, které potvrzují 

jejich postoje a přesvědčení. V důsledku selektivního zapamatování si tak budeme více 

pamatovat reklamy na výrobky, které máme rádi a které nám imponují.  

                                                 
51 VYSEKALOVÁ J. a kol. (2012): Psychologie reklamy. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 34 
52 REJMÁNEK R. (1966): Úvod do psychologie trhu, Vysoká škola ekonomická, str. 127 



 

32 

7.5. Pozornost 

 

Nejdůležitější determinantou vnímání je pozornost. Jde o selektivnost našeho 

vnímání, schopnost při zpracování informací dát přednost jedné informaci před druhou. 

Lidé předpokládají, že jejich vědomá zkušenost je odrazem okolního světa. Ve většině 

případů však vnímáme pouze zlomek podnětů, kterým jsme vystaveni. Pozornost je 

mentální proces, jehož funkcí je vpouštět do vědomí omezený počet informací a chránit ho 

před přehlceností podněty. Proto je jeho hlavní vlastností selektivita. 
53

. Výběr toho, na co 

se naše pozornost zaměří, je dán vnějšími i vnitřními faktory. Mezi vnější faktory se řadí 

fyzické podmínky, sociální kontext a situační proměnné. Mezi vnitřní faktory- potřeby, 

zájmy, hodnoty, emoce a motivace. Existují dva druhy pozornosti, bezděčná a záměrná. 

Záměrná pozornost je součástí vědomého psychického jednání-návštěva výstavy, či 

záměrné vyhledávání na internetu. Pozornost bezděčnou se snaží vyvolat právě reklama. 
54

 

 

7.5.1. Bezděčná pozornost 

 

Mezi podněty, které ve vnějším světě přednostně upoutávají bezděčnou pozornost 

člověka, patří nové podněty, podněty asociované nebezpečím, změny dobře známých 

podnětů, nezvyklé podněty, podněty kontrastující s okolím nebo podněty s osobním nebo 

sociálním významem. Zaměření pozornosti je tedy výrazně ovlivňováno emocemi a 

motivy.
55

 

 

Bezděčná pozornost se vyvinula jako obranný mechanismus. Cokoli se odehraje v 

našem okolí, vyvolá tuto pozornost a my pak na tuto akci můžeme reagovat. V průběhu 

života se naučíme, které podněty máme ignorovat a čemu věnovat pozornost. Většina 

reklam se snaží vyvolat bezděčnou pozornost, protože vyvolat záměrnou je mnohem těžší 

– lidé musí sami chtít reklamu vnímat, což v současnosti, kdy jsou zavaleni reklamními 

sděleními, není běžné. Guerilla marketing díky svému netradičnímu využití mediálních 

kanálů této pozornosti často dosahuje. 

 

                                                 
53 PLHÁKOVÁ A. (2008): učebnice obecné psychologie. Praha.  Academia Praha, str. 77 
54 VYSEKALOVÁ J. a kol. (2012): Psychologie reklamy. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 108 
55 PLHÁKOVÁ A. (2008): učebnice obecné psychologie. Praha. Academia Praha, str. 79 
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8. Paměť  

 

Každé učení může probíhat pouze na základě paměti. Paměť zabezpečuje procesy 

vštípení, uchování a vybavení si toho, co jsme dříve vnímali, poznali a prožívali. Paměťové 

procesy se odehrávají v nervových buňkách. Kvalita těchto procesů je individuálně různá. 

Lišíme se ve svých paměťových schopnostech jeden od druhého. Také v průběhu našeho 

života, od dětství do stáří, se schopnosti paměti mění. Tradičně se uvádí, že informace 

prochází v paměti třemi fázemi. Vštípení neboli kódování, které znamená transformaci 

senzorických vstupů do podoby mentálních reprezentací, které lze uložit do paměti. Fáze 

retence neboli uchování je proces podržení kódu v paměti po různě dlouhé období. 

Poslední reprodukční fáze představuje vyhledání této informace v dlouhodobé paměti a její 

vyvolání zpět do vědomí. Právě reprodukční fáze má dvě základní formy, a to spontánní 

vybavování a dále znovupoznání neboli rekognici. Aby reklama splnila své poslání, je 

třeba, aby postoupila až do posledního stadia - dlouhodobé paměti, odkud se za příznivých 

podmínek může opět znovu a znovu vynořovat a ovlivňovat tak chování člověka. Takovou 

příznivou podmínkou je právě znovupoznání. Jde o vybavování si při opětovném přímém 

vnímání stejného nebo podobného podnětu. 

 

Přes všechny individuální odlišnosti, které můžeme v paměti najít, lze jmenovat 

obecná pravidla, která často reklama využívá pro zkvalitnění zapamatování. Je pravidlem, 

že smysluplný materiál se pamatuje mnohem lépe. Lépe se pamatuje logický sled dějů, než 

mechanické uspořádávání. Reklama využívá také obsahů spojených se silným 

emocionálním prožitkem, které se uchovávají v paměti lépe, než obsahy indiferentní, 

nevyvolávající žádnou emotivní reakci. Opakování je dalším důležitým faktorem, kterého 

reklama využívá pro uchování informací v paměti. Dřívější utvořené paměťové struktury 

napomáhají k rychlejšímu vybavení si spojitostí a k lepšímu uchování nové informace. Při 

sledování televizní či tištěné reklamy hraje nejdůležitější roli čas. Reklama totiž musí 

přitáhnout pozornost a čím déle si ji dovede udržet, tím intenzivněji se uloží do paměti. K 

lepší zapamatovatelnosti přispívá i využití motivů absurdity, humoru, násilí či erotiky. 

Všech těchto pravidel se reklama snaží držet, aby dosáhla nejlepšího výsledku.  
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9. Učení 

 

Učení je pojem, který vyjadřuje proces získávání zkušeností a utváření jedince 

v průběhu jeho života. 
56

 Vše, co není geneticky dané, je získané procesem učení v průběhu 

života. V širším smyslu můžeme učení chápat jako hledání optimálního způsobu 

přizpůsobování se organismu proměnlivému prostředí. Z psychologického hlediska jde o 

získávání vědomostí zkušenostmi.  

Učení není pouze záležitostí dospívání. První roky našeho života jsou sice s učením 

silně spjaty, ale prostor pro učení tím nekončí. Učení provází člověka po celý život. 

Reklama ve společnosti neplní pouze ekonomické úkoly, ale má i funkci informační, tudíž 

učí v tom nejširším možném měřítku orientovat se ve spotřebním světě a zkvalitňuje 

znalosti o výrobcích a trhu. Napomáhá i sociálnímu učení, které rozvíjí dovednost 

komunikace s druhými lidmi. 

V rámci učení existuje také tzv. ,,učení nápodobou“, zejména v dětství nebo 

v situaci přesídlení z jedné kultury do druhé. To, co dělají lidé kolem nás, to co vidíme, se 

snažíme do jisté míry napodobovat.  

9.1. Asociace 

 

Jako asociace jsou označovány propojení mezi vjemy, které zanechaly stopu v 

paměti. Umožňují postupně uvědomování si obsahů uložených v paměti. Jedná se o 

propojení slov a obsahů, ale také prožitků. Vytvoření asociace je pro reklamu velmi 

důležité. Reklamní sdělení musí asociovat vlastnosti produktu se značkou a naopak. Při 

myšlence spotřebitele na např. koupi nového sprchového gelu se při správném ovlivnění 

reklamou může najednou asociovat logo, barva produktu, slogan či znělka z reklamy, které 

pak výrazně přispívají k výběru tohoto produktu.  

 

10. Psychologická analýza spotřebitele a jeho chování 

 

Psychologická analýza spotřebitele je základem účinné realizace marketingu. 

Prakticky to vyžaduje zaměření se na faktory ovlivňující chování zákazníka jako 

spotřebitele a jeho proces rozhodování.  Mezi hlavní faktory ovlivňující chování 

                                                 
56 VYSEKALOVÁ J. a kol. (2012): Psychologie reklamy. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 112 
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spotřebitelů patří kultura, sociální podmínky, individuální historie jednotlivců i jejich 

osobnost a zájmy.  

10.1. Kultura 

 

Jedním z mnoha faktorů, který ovlivňuje chování spotřebitele je kulturní systém. 

Kultura je základním faktorem ovlivňujícím chování a zároveň přání určité osoby. Kulturní 

podmínky určitého společenství jsou vyjádřeny v soustavě obecně uznávaných principů, 

hodnot, norem, pravidel, zvyků a tradic, obsahující v sobě určitý základní koncept identity 

členů společnosti.   

 

Širší znalost spotřebitele, zejména etnické kultury, může umožnit předvídat 

spotřební chování člověka. Víme, např., že ortodoxní Žid si nikdy nekoupí vepřové maso. 

Znalost kulturních norem má však omezený význam, jelikož každá kultura se neustále 

mění a vyvíjí s rozvojem výroby a novými objekty pro uspokojování potřeb. Zároveň 

žádná společnost není homogenní a je složena z určitých podskupin, jež mají vlastní 

subkulturu, která ovlivňuje preference.  V průběhu dětství a dospívání člověk získává 

vlivem mnoha činitelů soubor hodnot, percepcí, preferencí a způsobů chování.  

 

Segmentace trhu na subkultury umožňuje multikulturní marketing, který cílí na 

skupiny obyvatel z různých kulturních oblastí. 
57

 Všechny společnosti vykazují sociální 

stratifikaci a různé společenské třídy vykazují rozdílné preference při např. výběru zboží. 

Liší se i ve výběru médií, které sledují. Velmi často jsou ovlivněni odlišnými typy 

reklamních triků a liší se i ve vnímání dialogů v reklamě. Všechny tyto ukazatele 

marketing využívá k zacílení reklamy na určitou sociální skupinu či podskupinu. Na tomto 

principu stojí i rozlišení rolí a postavení ve společnosti. Role sestává z činností, které se od 

osoby čekají a nese s sebou určité postavení. Lidé si vybírají výrobky, které odrážejí a 

sdělují jejich roli a postavení ve společnosti. Marketéři si musí být vědomi potenciálu 

nutnosti symbolizovat postavení, jímž disponují jejich výrobky a značky. 
58

 

 

Sociokulturní faktory dnešní reklamy vedou k celkové globalizaci. V praxi toto 

znamená užívání podobných reklam na celém světě, jak z hlediska obsahu, tak i formy 

ztvárnění. Tyto reklamy jsou úsporné a rychlé, protože se kampaň nemusí přizpůsobovat 

                                                 
57 KOTLER P. KELLER K. L. (2007): Marketing Management. 12. vydání. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 212 
58 KOTLER P. KELLER K. L. (2007): Marketing Management. 12. vydání. Praha. Grada Publishing, a.s., str. 218 
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kultuře země. Na základě těchto globalizovaných reklam se již od šedesátých let vytváří 

jednotný mezinárodní image značek. I přes výhody oslovení stovek národů globálního trhu 

je respektování lokálních hodnot stále velmi důležitým faktorem. Základní lidské potřeby 

jsou obdobné, způsob jejich uspokojování se však velmi liší. Lidé v jednotlivých zemích 

mají rozdílné zvyky, hodnoty i mravy. Proto je často použití globální kampaně 

v jednotlivých zemích nemožné.  

 

10.2. Sociální podmínky 

 

Sociální podmínky plynou ze skutečnosti, že každý člověk se během života stává 

součástí celé řady sociálních skupin, rodinou počínaje a společenskými či politickými 

organizacemi konče. Postoje neovlivňují pouze tyto společenské skupiny, ale i ty skupiny, 

jejichž členem by si daný jednotlivec přál být. Člověk těmto skupinám uzpůsobuje své 

chování a myšlení. 

10.3. Individuální historie 

 

Vzhledem ke specifice spotřebního života jsou pro chování významné také 

dimenze, jako je věk a stadium života a celkový životní styl jedince.  
59

 Právě tuto poslední 

kategorii můžeme v rámci marketingu považovat za nejrozvíjející se v současnosti. 

S rostoucím důrazem na individualitu člověka se objevují nové možnosti odlišení se od 

davu a vzniká široká svoboda v rámci uspokojování potřeb.  

 

10.4. Osobnost 

 

V běžném životě termín osobnost používáme pro označení člověka, který v něčem 

vyniká nebo je vysokého společenského postavení. V psychologii tento termín označuje 

všechny lidi, jelikož každý má svou jedinečnou a neopakovatelnou osobnost. Jde o 

jednotlivé rysy, vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti, potřeby, zájmy, temperament i charakter 

člověka. 
60

 Jde o strukturovaný soubor vlastností, které se váží k jistému jednotlivci. 

Osobnost vyjadřuje jedinečnost přístupu každého člověka k prostředkům, obsahům i 

formám sdělení, se kterými se setkává.  

                                                 
59 BEDRNOVÁ E., Nový I a kol. (1998): Psychologie a sociologie řízení. Management Press. Praha, str. 439- 441 
60 VYSEKALOVÁ J. (2004): Psychologie spotřebitele, Grada Publishing a.s., str. 102 
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Selektivita osobnosti vyjadřuje tzv. ,,výběrovost“ jedince, konkrétně určuje to, 

jakému médiu bude jedinec věnovat pozornost a jaký typ sdělení přijme či odmítne. 

Projevuje se právě selektivní pozorností, rozhodováním se, identifikací s reklamou i 

obsahem myšlení. Zaměření pozornosti na určitý typ reklamy výrazně souvisí se životním 

stylem. Pokud je spotřebiteli cizí jazyk, který používá určité médium, pravděpodobně jeho 

argumenty nebude považovat za přesvědčivé a důvěryhodné. Významný je také prvek 

anticipace do budoucna, jelikož člověk věnuje větší pozornost obsahům, které souvisejí 

s jeho záměry do budoucnosti. 
61

 

 

S osobností a motivační strukturou je silně spjato i sebeuvědomování. Souvisí se 

sebehodnocením a aspiracemi. Spotřební aspirace se během života člověka mění s mírou 

uspokojení a jsou ovlivňovány situací ve skupinách, již je člověk členem. Potřeba postupu 

do vyšší kategorie skupiny vede k výběru takové reklamy, která tuto možnost nabízí.  

10.5. Zájmy a reklama 

 

I přes všechny psychologické vlivy jsou pro konzumní chování lidí velmi důležité 

jejich osobní zájmy a preference. Zájem je dalším zdrojem lidské motivace. Je to oblast, 

která se dynamicky rozvíjí podle vývoje možností. Lidské zájmy jsou velmi pestré a 

různorodé a je velmi obtížné zaujmout alespoň jejich část cíleně reklamou. Podle zájmů 

marketingové strategie jsou rozděleni příjemci do cílových skupin. I ta nejlepší 

komunikační strategie, využívající prvků psychologie, nepřesvědčí např. někoho, kdo má 

panickou hrůzu z výšek, aby si koupil adrenalinový seskok padákem. Podle knihy Svoboda 

volby, Miltona a Rose Friedmanových, je pojem ,,zájem“ na trhu velmi důležitým 

činitelem. 
62

 

 

Většina definic považuje termín postoj za relativně stálou dispozici vnímat jisté 

objekty příznivě nebo nepříznivě. Nikdo nepředpokládá, že postoje jsou vrozené. Vytvořily 

se v průběhu života a jako získané dispozice by také měly být měnitelné. Tvorba postojů a 

změna postojů jsou sobě velmi blízké procesy, ale staly se předmětem různých oblastí 

teoretického bádání. O tvorbě postojů obvykle pojednává teorie učení, zatímco změna 

postojů je nejčastěji spojována s procesem přesvědčování. Existují dva druhy ovlivňování. 

První, kdy může dojít ke změně postojů přesvědčováním a druhá, kdy se postoje mění 

                                                 
61 VYSEKALOVÁ J. (2004): Psychologie spotřebitele, Grada Publishing a.s., str. 221 
62 FRIEDMANOVI M. a R (1992): Svoboda volby. Praha. Liberální institu, str. 46 



 

38 

pomocí sebepřesvědčování. Reklama spadá do první skupiny, pro kterou je velmi důležitá 

důvěryhodnost zdroje, ze kterého přesvědčující argumenty pocházejí. Jestliže má však 

jednotlivec nedůvěru ke zdroji, hrají hlavní úlohu předkládané argumenty. Pokud se člověk 

setká s reklamou, kde např. dívka v plavkách prezentuje motorový olej do auta, jedná se o 

sílu přitažlivosti zdroje informací a i sexuální ovlivňování, nikoliv o důvěryhodnost. 

V mnoha případech nad důvěryhodností zdroje zvítězí tělesná přitažlivost, která je také 

účinným faktorem ve změně postojů. 
63

 

 

Změna postojů má pro ekonomickou psychologii zásadní význam. Reklama je 

právě prostředkem, který může změnit postoje lidí např. k novému výrobku. Postoje se 

v čase mění částečně jako důsledek ekonomických podmínek. Vedle zájmů je důležitý také 

hodnotový systém člověka, který ovlivňuje spotřební chování. Jedná se o sociálně 

podmíněný systém, který se vytváří v průběhu socializace člověka. 
64

 Z hlediska 

spotřebního chování můžeme odlišit následující hodnoty: hodnota peněz, času, hodnota 

odlišení se (výjimečnosti), zdraví, hodnota lásky, hodnota technické vyspělosti, hodnota 

ochrany životního prostředí, hodnota ochrany práv zvířat a hodnota konformity a 

neodlišování se. Kromě těchto hodnot se mohou vyskytovat i další velmi specifické 

hodnoty pro každého jedince. Preference těchto hodnot se promítají právě při členění se do 

marketingových cílových skupin. Studie postojů byla hlavním předmětem sociální 

psychologie. Jak prohlásil jeden z nejvýznamnějších amerických antropologů, R. Murphy, 

postoje zaujímají klíčovou pozici v oblasti sociální psychologie. 
65

 

 

10.6. Svobodná vůle a vzdor 

 

Lidé jsou si většinou jistí tím, že mají možnost volit mezi různými alternativami a 

řídit své vlastní aktivity, ale existencí svobodné vůle si nemůžeme být nikdy zcela jisti. 

Nelze vyloučit možnost, že i ten nejsvobodnější akt chování je ve skutečnosti pouze 

vědomým odleskem nevědomé, ať už psychické nebo nervové regulace. 
66

 

 

V procesu rozhodování ve skutečnosti přejímáme ve svých teoretických úvahách 

celou řadu psychologických jevů, které rozhodování doprovází. Předpokladem je určité 
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motivační pozadí a podmínky hodnotové orientace společně se specifickou historií 

předchozích voleb či rozhodnutí, které vedly k tomu, že jistá osoba zaujímá jisté hledisko 

pro své rozhodování v daném čase. 
67

 

 

11. Reklamní agentura 

 

Reklamní agentura, také komunikační agentura, je společnost, která poskytuje svým 

klientům kompletní servis v oblasti produkce kreativních konceptů a materiálů v oblasti 

marketingu. Tento servis představuje konzultační činnost, kreativní tvorbu, testování, 

realizaci, produkci a vyhodnocení efektivity jednotlivých kampaní. K reklamním 

agenturám se řadí též agentury mediální, které jsou zaměřené výhradně na plánování, 

nákup a vyhodnocování efektivity reklamního prostoru či reklamního času v tištěných a 

elektronických mediích pro zadavatele a realizátory veřejné nabídky zboží či služeb. 

68
Vznik prvních reklamních agentur se datuje do začátku 19. století. První reklamní 

agentura vznikla v Británii v roce 1800 a v Čechách v roce 1927. Reklamě se s rozvojem 

těchto agentur dostalo specializovaných pracovníků, kteří využívali řadu technických 

prostředků. 
69

  

11.1. Tvořivost 

 

Dnešní reklama nemůže být úspěšná tím, že bude více stejná, zvítězí pouze 

originalita a jedinečnost. Jedinečnost vyžaduje vytvoření kultury, která cítí tvůrčí přístup. 

Lidé, kteří v marketingu zastávají tuto tvůrčí roli, jsou obdařeni podle psychologů tzv. 

tvořivostí neboli kreativitou. Tvořivost lze definovat jako komplexní schopnost, jež je 

výsledkem zdařilé syntézy kognitivních schopností, vlastností osobnosti a některých 

motivů. Projevuje se produkcí nových, původních a vhodných myšlenek a nápadů. 
70

 

12. Reklamní apely 

 

Slovo apel znamená zpravidla veřejnou výzvu k určitému žádoucímu chování. Z 

této definice vyplývá, že účelem apelů v reklamách je podvědomě ovlivňovat spotřebitele, 
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vybízet a podněcovat ke koupi inzerovaného výrobku. Apel artikuluje skryté základní 

hodnoty a tím také motivace cílové skupiny. Jeho cílem je připoutat pozornost cílové 

skupiny k produktu, případně k reklamnímu sdělení. Apely jsou nejčastější strategií 

využívanou např. v rámci guerilla marketingu nebo sociální reklamy.   

 

Philip Kotler rozděluje apely do tří základních skupin. Racionální, emocionální a 

morální apely. Racionální se odvolávají např. na výkon, kvalitu nebo cenu. Emocionální 

apely se snaží vyvolat pozitivní a někdy také negativní emoce, jakými jsou např. strach 

nebo radost. Podstatou morálních apelů je vyvolat morální odezvu např. ve vztahu k 

ekologii, pomoci potřebným lidem. Nejčastěji se v reklamách setkáváme s apely erotiky, 

humoru či násilí v reklamě.
71

  

 

12.1. Emocionální apel 

 

Významným prvkem motivace jsou vedle potřeb emoce. Firmy začínají 

v marketingu stále více využívat emoce, aby pronikly do myslí a srdcí zákazníků. Tyto 

tendence jsou v dnešní době mnohem výraznější. Podniky a jejich marketingová oddělení 

se velmi často obrací na antropology a psychology, aby poté dokázaly formulovat sdělení, 

které má maximálně zapůsobit na emoce.
72

 Uspokojení je provázeno emocemi příjemnými, 

neuspokojení často nepříjemnými.  

 

Slovo emoce má svůj původ v latinském slovese emovere, které znamená 

vyrušovat. Podle mínění většiny psychologů se emoce skládají ze tří vzájemně 

propojených složek, kterými jsou subjektivní emocionální prožitky, vnější expresivní 

chování a jejich fyziologické koreláty. Někteří psychologové považují za čtvrtou část 

emocí i subjektivní hodnocení podnětové situace. To, co je pro jednoho člověka důležitým 

podnětem, může druhého nechat v klidu. 
73

 Emoce mají vždy osobní a subjektivní 

charakter.  
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Základní emoce, mezi které patří především radost, smutek, hněv, odpor jsou podle 

výzkumů geneticky naprogramované a objevují se ve všech kulturách. 
74

 Další vývoj 

emocí souvisí s vývojem nervového systému. Emocionální paměť pracuje na principu 

kontrastu příjemné vs. nepříjemné.  

 

Komerční reklamy mohou přijímatele sdělení motivovat k nákupnímu jednání, a tak 

uspokojit jeho potřeby a vyvolat kladné emoce. Proto dobrý nákup poskytuje člověku 

pozitivní emoce. Některé reklamní kampaně jsou tvořeny bez ohledu na emocionální 

reakce spotřebitelů a často vyvolávají emoce negativní. Pokud je vyvolání negativních 

emocí záměrem, dochází k uplatnění hesla: ,,I negativní reklama je reklamou“. Najdeme 

také rozdíl mezi zamýšleným obsahem emocionálních stimulů neboli používanými 

emocionálními technikami a skutečnými emocemi, jež vzniknou u zákazníka po jeho 

vystavení reklamě. 

 

Negativní emoce může často vyvolat i vtírává opakovaná reklama, která 

z psychologického hlediska přijímatele velmi obtěžuje. Tento proces je často přehlédnut, 

jelikož opakování je významným faktorem, který zvyšuje pravděpodobnost uchování si 

informací v paměti. Při procesu reprodukce informace, tedy vybavení si uchovaných 

vzpomínek, může ale i přesto dojít právě k vybavení si negativních emocí v důsledku 

vtíravé reklamy.  

 

12.2. Apel erotiky v reklamě 

 

Velmi diskutovaným tématem v dnešním světě bývá otázka postojů veřejnosti 

k motivům sexu a erotiky v reklamě. Obecně je za erotickou reklamu považována reklama 

s prvky částečné nebo úplné nahoty, tělesného kontaktu mezi dospělými, sexy nebo 

provokativně oblečenými osobami, vyzývavými nebo smyslnými výrazy ve tváři, 

sugestivní mluvou či sexuálně laděnou hudbou. 
75

  

 

Díky samoregulaci reklam erotika v reklamních sděleních bývá prezentována 

formou skryté reklamy,v orig. ,,covert communication“. Sdělení není prezentováno přímo 
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a jasně, ale předpokládá se, že cílová skupiny tyto signály rozeznává. První motivy erotiky 

v reklamě byly spojeny se zobrazením ženského těla odhaleného do jisté míry. Již ve 40. 

letech bylo zjištěno, že ženy se dívají na zobrazení jiných žen, ale muži na obrazy jiných 

mužů příliš nereagují. Erotické stimuly v reklamě představují motiv pro zvýšení 

pozornosti, jak u mužů tak u žen. Někteří autoři uvádějí, že nahota a sexuální motivy jsou 

přirozené, v hranicích vulgárnosti, i přesto tato sféra reklamy musí být regulována. 

Reklamy určené ženám mají spíše romantický podtext. Mužský vzhled má sice pro ženy 

velký význam, ale v běžném životě mu žena nepřikládá takovou důležitost a soustředí se 

na roli muže jako otce rodiny a manžela.  

 

Vnímání erotiky se u lidí velmi liší. Na otázku vhodnosti erotiky v reklamě 

odpovídá ve své knize David Ogilvy, zakladatel jedné z nejvýznamnějších světových 

reklamních agentur. Měřítkem v tomto případě je relevance. Pokud je erotický motiv 

použit v reklamách, ve kterých souvisí s prezentovaným produktem, Ogilvy proti 

zakomponovaným prvkům nic nenamítá. Pokud se tedy nejedná o obscénní prvky a je 

splněna podmínka relevance s výrazovými prostředky, může být takto erotická reklama 

vhodná.
76

 V souvislosti s erotickou reklamou a nevhodným výběrem erotických 

výrazových prostředků může dojít k tzv. upířímu efektu, tzn., že zapamatování vlastního 

sdělení příjemcem je o tolik menší, o kolik je reklama erotičtější. 

 

Z výzkumu společnosti Factum Invenio z roku 2007 o postoji české veřejnosti 

k sexuálním motivům v reklamě vyplývá, že čtvrtině populace se tyto motivy příliš nelíbí, 

ale nevadí jim. Podle minulých let jsou k využívání erotických motivů tolerantnější muži. 

Naprostý zákaz si přejí pouze 3% mužů, zatímco je to 7% žen. Z hlediska věku zákaz 

takovýchto reklam požadují nejvyšší věkové skupiny nad 60 let – cca 6 % obyvatel. 
77

 

 

Etický rozměr erotiky a sexu v reklamě je z psychologického aspektu provázán 

především na otázky morálky a slušnosti. Každý člověk si stanoví vlastní měřítko toho, co 

pokládá za morální a co nikoliv. Tam, kde reklama psychologicky působí neeticky a 

nemorálně, ale stále v souladu s legislativou, může zasáhnout samoregulací Rada pro 

reklamu. Etický kodex Rady pro reklamu uvádí, že ,,Reklama nesmí obsahovat tvrzení a 
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vizuální prezentace, které by porušovaly hrubým způsobem normy slušnosti a mravnosti 

obecně přijímané těmi, u nichž je pravděpodobné, že je reklama zasáhne. „
78

 

12.3. Apel strachu v reklamě 

 

Přestože zákon o regulaci reklamy říká, že reklama nesmí obsahovat prvky 

využívající motiv strachu, stále se takové reklamy objevují. Přesné působení motivu 

strachu v reklamě není zcela jasné, ale nejčastěji se se strachem setkáváme v reklamě 

v podobě prezentování hrozby z negativních důsledků, které mohou nastat z důvodu, že 

člověk nevlastní nějaký určitý výrobek nebo se nechová v souladu s normami ve 

společnosti. V druhém případě je motiv strachu v reklamě velmi žádoucí. Jedná se často o 

kampaň k nápravě společenské situace, jakou je např. kampaň BESIPu- ,,Nemyslíš, 

zaplatíš“. Hlavním cílem využití strachu v reklamě není nahnat veřejnosti přímo strach, ale 

většinou drastickým způsobem prezentovat nechtěné důsledky, které může mít zanedbání 

určitého chování. 
79

 

 

Strach patří mezi primární lidské emoce, které zahrnují hněv, radost, smutek, odpor 

a překvapení. Jde o záporný cit, který vzniká v nebezpečných situacích nebo při situacích, 

které evokují hrozbu ztráty. Vyskytuje se v různé intenzitě od mírných obav až po 

panickou hrůzu či děs. Z evolučního hlediska má strach ochrannou funkci, jelikož vede 

k úniku z nebezpečných situací a k vyhýbání se věcem a situacím, které by mohly člověku 

ublížit.
80

 Na tomto principu pracuje zobrazování strachu v reklamě.  

 

12.4. Apel humoru v reklamě 

 

Z psychologického hlediska patří humor k emocionálním apelům v reklamě, které 

navozují určitý citový stav. Na rozdíl od strachu, humor vyvolává příjemné pocity. V rámci 

reklamy je dnes humor hojně využíván, na druhou stranu může ale také na proces 

rozhodování spotřebitele působit nepříznivě. Nepodporuje totiž proces přesvědčování a 

často není brán za důvěryhodný argument. Důležité je také použít humor v přiměřené míře 
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a především ve spojení s vhodným zbožím nebo službami. K procesu nevhodného 

využívání humoru v reklamě se přistupuje často v guerilla marketingu. 

 

Výhodou humorného reklamního sdělení je lepší zapamatovatelnost pro publikum a 

také získání pozornosti. Stejně jako s erotickými motivy, však může dojít k nechtěnému 

efektu, kdy je vnímán vtipný spot či reklama, ale bohužel prezentovaný produkt nebo 

značka je zastíněn humorem. Jako aktuální případ této chyby může posloužit velmi 

populární reklama ,,Bóbika“ z roku 2004, která byla dlouhou dobu jmenována mezi 

nejoblíbenějšími reklamami, ale většina lidí si ji nespojila s propagovaným produktem. 

V této reklamě navštívila čínskou restauraci žena s přítelem a u vchodu jednomu ze 

zaměstnanců předala svého psa se slovy: ,,Postaráte se mi o Bóbika?“. Reklama pokračuje 

scénou u stolu v restauraci, kde kuchař přináší na stůl zakrytou nádobu, pokládají ji na stůl 

a oznamuje: ,,Bóbika“. Reklama končí křikem ženy a sloganem: ,, Běžte raději tam, kde 

Vám rozumí. Centrum.cz“. Reklama je příkladem tzv. ,,upířího efektu“, kde apel humoru 

zcela zastínil produkt i značku propagované služby. 

 

Zapamatovatelnost humorných reklam je dána schopností udržet pozornost diváka. 

I přes spory, zda má humor pozitivní nebo negativní vliv na přesvědčování o koupi 

produktu je obecně platné, že zapamatování reklamy je měřítkem pro nákupní chování. 

Důležitý je také typ a složitost humoru, který je v reklamě použit. Humor musí být 

přizpůsoben co největší cílové skupině a pokud bude komplikovaný, dá se předpokládat, že 

jej adresát nechopí správně a dojde ke komunikačnímu šumu. 
81

 

 

13. Barvy v reklamě 

 

Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti, se ve 

své knize zmiňuje i o zvláštním působení barev v reklamě na spotřební chování a účinnost 

reklamy. Pro lidi je barva obzvláště podstatnou součástí zážitku vidění. Je také zajímavě 

spojena s emocemi. Smutek tak pociťujeme modře, při vzteku vidíme rudě, smrt je 

ponořena v černé barvě a žárlivost představuje barvu zelenou. Lidé se domnívají, že barva 

je objektivní vlastností předmětů. Ve skutečnosti je tomu ale jinak. Barva je vlastností 

organismu. Lidé jsou schopni rozlišit kolem dvouset různých barev a tisíců různých 
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odstínů. V marketingu často právě barvy vysílají hlavní sdělení. Techniky sloužící ke 

vzbuzení zájmu pomocí barev se v marketingu označují jako ,,Color marketing“ (viz. obr. 

8, 9) 

 

 

Obr. 9: Color marketing
82

 

 

 

Obr. 10: Color marketing
83
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Tvůrcům reklam je velmi dobře znám vliv barev na naše nálady, chování a myšlení. 

U barev lze rozlišovat tón, sytost a světlost. Švýcarský psycholog Max Lüscher podal 

důkaz o působení barev na lidskou psychiku. Barevné prvky jsou často dokreslovány 

akustickými vjemy nebo výstižnými slogany. Barvy působí na podvědomí člověka, 

ovlivňují jeho chování, city i nálady. 

 

Psychologické významy barev jsou pro reklamu ještě mnohem významnější než 

způsob jejich vnímání. Základy psychologie barev položil již Johann Wolfgang Goethe, 

který problematiku barev přesunul z oblasti fyziky do oblasti psychologie. Důležité je, jaké 

symbolické představy vyvolávají a k jakým základním principům ve smyslu vyjádření 

podstaty bytí, rozlišení dobra a zla, života a smrti, se vztahují. Archetypální významy 

barev se váží především k černé a bílé barvě, které ve většině kultur symbolizují počátek a 

konec, život a smrt či dobro a zlo. Významné postavení má také červená barva, která 

symbolizuje sílu a lásku. Přestože se jednotlivé preference a silně individuálně liší u 

jednotlivců, při empirických výzkumech barev se dochází k výsledkům, které mají 

většinou obecnou platnost. Následující významy barev zpracoval Max Lüscher (vynálezce 

barevného testu pro odhalování psychologických mínění, založených na barevných 

preferencích) v sedmdesátých letech a jejich obecné významy jsou platné pro většinu 

populace.
84

 

 

Červená barva 

Červená barva je barvou vzrušení, které lze vyjádřit v pozitivním smyslu jako lásku 

nebo v negativním smyslu jako zlobu. Jde o intenzivní barvu, symbolizující velké emoce.  

Již od vzniku nevěstinců symbolizuje červená barva místa, kde se nabízí sexuální vzrušení. 

Dalším významem červené barvy je energická změna, akce a pronikání vpřed. Dnes a 

denně se konkrétně s tímto významem setkáváme v obchodech, kde jsou ,,žhavé akce a 

slevy“ zobrazovány červenou barvou. V psychologickém významu červená povzbuzuje 

k akci, oslovuje energické lidi a podněcuje také agresivní chování. Červená barva je také 

chápana jako barva výstrahy, která má upozornit na nebezpečí či nějakou změnu. Část 

populace ji vnímá jako negativní, v důsledku představy spojení s násilím nebo smrtí. 

Přední obchodní značky využívají této barvy. 
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Obr. 11: červená barva v marketingu
85

 

 

Růžová barva 

V růžové barvě je zahrnuta volnost a zároveň energie. Je spojena s romantickými 

pocity, něžností, rafinovaností či sladkostí. V minulosti růžovou barvu upřednostňovaly 

ženy, dnes se stává symbolem kontroverzity, nadsázky či odpoutání se od konvencí. 

Předně stále upřednostňuje cílovou skupinu ženy a dívky. Velmi oblíbená je růžová barva 

u kosmetických společností a v estetické chirurgii. 

 

Modrá barva 

Modrá je barvou klidu. Je symbolem klidné vody, reprezentuje flegmatičnost, 

věrnost a důvěru. Modrou barvu právě pro její vlastnosti jistoty a důvěryhodnosti 

mnohokrát volí bankovní instituce či automobilové značky. Je nejčastěji užívanou barvou 

ve firemní grafice. Firmy, které se pro tuto barvu rozhodnou nechtějí působit v 

marketingové komunikaci příliš nápadně a chtějí dosáhnout serióznosti.  

 

  

Obr. 12: modrá barva v marketingu
86
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Zelená barva 

Symbolikou zelené barvy je obecně příroda a ekologie. Tyto obecné symboly jsou 

v souladu s psychologickým významem této barvy. Zelená je v přírodě statická, ale 

představuje i energii růstu. Ve spojení s reklamou je dobré se zelené barvě vyvarovat 

v marketingu potravin. Zelená představuje barvu plísně a nejakosti, proto se např. nehodí 

na kuchyňský nábytek nebo na zařízení do restaurací. Zelená barva se často pojí se 

zdravým stylem. Uklidňuje oko a dokonce se tvrdí, že v sobě nese sexuální podtext. Tato 

barva je hojně užívána nejen pivovary ale zejména progresivními technologickými 

společnostmi. 

 

Zlatá barva 

Zlatá barva symbolizuje štěstí. V reklamním světě je používaná velmi často jako 

symbol luxusu a kvalitního zboží.  

 

Žlutá barva 

Žlutá symbolizuje základní lidskou potřebu rozvíjet se. Působí pozitivně, 

povzbuzuje a osvobozuje. Obecně je ale spojována se závistí. Člověk, který doufá, ji 

preferuje, člověk, který je zklamaný, ji odmítá. Tento princip je znatelný i u rozlišování 

světlých a tmavých barev. Ze všech barev tato barva nejvíce zatěžuje oko a tím prakticky 

na sebe velmi strhává pozornost.  

 

Bílá barva 

Bílá je koncovým bodem světlosti a je výrazem uvolnění, útěku, osvobození. 

Představuje svobodu a čistotu, nový začátek. V tomto smyslu je svatba a nevěsta oblékána 

do bílé. Ve východních kulturách však představuje bílá barva opak. Je symbolem smrti, též 

nového počátku, protože tyto kultury věří v posmrtný život.  

 

Černá barva 

Černá barva je opakem bílé a symbolizuje konec. Demonstruje konečné rozhodnutí. 

Je výrazem pro bojovné ne. V západní kultuře je vnímána jako symbol smrti. V rámci 

marketingu je dnes obliba černé barvy módní záležitostí, ale také symbolem vzdoru a 
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stranění se. V některých odvětvích průmyslu má podobný význam jako zlatá. Symbolizuje 

luxus a drahost.  

 

14. Morálka a etika reklamy 

 

Morálka je soubor hodnot, norem a vzorů chování pretendujících na regulaci vztahů 

mezi jednotlivci, mezi jednotlivcem a společenskou skupinou a skupinami navzájem. 

Podléhá neformální sociální kontrole. 
87

 Mimoprávní regulace reklamy představuje 

regulaci etickou, která existuje v každém z nás v podobě morálky či vlastního vkusu. 

Morálka znamená celkovou představu správného chování a zvyků ve společnosti V rámci 

morálky tak můžeme na reklamu nahlížet z etického hlediska. Přestože morálku a etiku 

nelze kodifikovat, tyto instituce vydávají tzv. etické kodexy, které se snaží postihnout to, 

co v reklamě považují za neetické.
88

 

 

V České republice funguje Rada pro reklamu, která vydává Etický kodex
89

, jež 

reklamu reguluje. Ovšem rozhodnutí, zda je konkrétní reklamní kampaň neetická, je velmi 

problematické a guerilla kampaně bývají často předmětem soudních sporů. Rada pro 

reklamu nesankciuje jednotlivé reklamní agentury a zadavatele reklamy, ale předkládá 

upozornění o porušování etického kodexu. Přesvědčovací reklamní proces v mnoha 

případech guerilla marketingu probíhá neetickým způsobem, neboť se zneužívá emocí 

nebo motivu strachu a celé řady dalších nekalých praktik. 

 

Podle Kodexu reklamy a odst. 4. – Společenská odpovědnost reklamy, reklama nesmí např. 

zneužívat předsudků a pověr a nesmí bez oprávněného důvodu využívat motiv strachu. 

Nesmí obsahovat rasový podtext, či urážet jakoukoliv skupinu společnosti či jednotlivce.  

 

14.1. Výchovný aspekt reklamy 

 

Reklama působí na chování lidí, ale zároveň je i vychovává. Donedávna byl tento 

názor zavrhován, ale v posledních letech si odborníci marketingu začínají uvědomovat, že 

reklama opravdu také vychovává. Jde většinou o nezamýšlený sekundární efekt 
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reklamního sdělení, který má ovšem významné dopady na život jednotlivce i celé 

společnosti. Reklama působí nejen ve světě produktů, ale také ovlivňuje chování, myšlení 

a vede jedince k určitému rozhodování v těchto postojích, nepochybně ovlivňuje i 

hodnotový systém člověka.  Výchovný aspekt reklamy se také výrazně projevuje 

v ovlivňování estetického vkusu jedince. Bohužel většina těchto vlivů reklamy vede 

nesprávným směrem. Na druhou stranu, stejně jako nás reklama může vést k 

bezmyšlenkovitému jednání, může nás také přivést k myšlenkám charitativním, 

ekologickým i poučným. S výchovným aspektem reklamy úzce souvisí právě téma etiky 

reklamy.  

 

15. Závěr 

 

Primárně je reklama chápána jako součást ekonomické oblasti. V mé bakalářské 

práci se snažím upozornit na to, že psychologické aspekty reklamy by neměly být 

opomíjeny. Jedná se o prodejní nástroj, ale také o nástroj manipulace, který výrazně 

působí, jak na jednotlivce, tak na celou společnost. 

 

Psychologie reklamy je perspektivní disciplína, která odhaluje marketingovému 

světu další a působivější metody ovlivňování a přináší tak větší zisky. Reklama jako 

fenomén stojí na rozhraní mnoha disciplín – obchodu, marketingu, psychologie i etiky. 

Pronikla i za hranice umění a kultury, jejíchž projevů sama hojně využívá a mnohdy 

aspiruje na vytváření uměleckých kreativních hodnot. Mezi ekonomií a psychologií 

v tomto směru nelze nalézt přesnou dělicí čáru. Oba tyto obory se v psychologii reklamy 

vzájemně doplňují. 

  

Víme, že obchod a zisk budou stále patřit mezi nejmocnější síly světa, ale reklama 

by měla být zajímavým doplňkem našich životů, měla by člověka vést k naplnění jeho 

materiálních potřeb a inspirovat ho v jeho duchovním a morálním životě. Doufejme jen, že 

s rozvojem nových médií nás propracovanější technologie a manipulativní nástroje nezahltí 

tolik, a že bude možné se stále v tomto světě rozhodovat na základě vlastní vůle. 
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Obr. 10: Color marketing  

Obr. 11: červená barva v marketingu  

Obr. 12: modrá barva v marketingu  
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