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Abstrakt 

Bakalářská práce Product placement – efektivní marketingový nástroj se zabývá 

analýzou této nové formy reklamy. V teoretické  části vymezuje pojem, jeho historii  

a seznamuje s jednotlivými typy product placementu. Zabývá se využitím product 

placementu jako marketingového nástroje a zvažuje jednotlivé faktory, které je třeba 

zvážit v rámci jeho zpracování v konkrétním televizním pořadu. Výhody, nevýhody  

a možná rizika této formy reklamy jsou analyzovány za pomoci SWOT analýzy. Práce 

dále rozebírá trendy, kterými se product placement ubírá, mezi něž patří například 

spolupráce s celebritami. V návaznosti na novelu zákona z 1.6.2010, která product 

placement v České republice povoluje, pojednává o legislativním procesu, který 

schválení této novely předcházel. Praktická část se zabývá vlastním marketingovým 

výzkumem, který zachycuje postoje předem určené cílové skupiny respondentů, kteří se 

pohybují v oblasti médií. Tyto postoje jsou dále za využití hypotéz porovnávány se 

stanovisky české veřejnosti z minulých let. 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis on Product placement – an efficient marketing tool goes in for the 

analysis of the new form of advertising. The work examines the concept of product 

placement, it’s history a explains the different forms of this tool and its practical use. 

The analysis considers the individual factors those need to be taken in count when 

implementing into a certain TV show. The strenghts and weaknesses of this marketing 

tool have been analyzed in SWOT analysis. The thesis also presents the current trends 

such as celebrity product placement. In 2010 the amendment act that allows producers 



   

to place products  came into force and there is more to be found about the legislative 

process in this thesis. I implemented my own marketing research that shows openions of 

people working in media and studying media on product placement. These openions 

were further compared to the results of public openion researches on product placement 

those were conducted in the past. 
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1 Úvod 

 

  V dnešní reklamou přesycené době představuje product placement zajímavý 

způsob, jak zaujmout televizního diváka. Klasické televizní spoty jsou často příliš 

agresivní a divák se je navíc může rozhodnout ignorovat přepnutím na jiný televizní 

kanál. Je-li výrobek nebo značka umístěna vhodným způsobem, jedná se o formu 

propagace, která je přínosem pro tvůrce, jimž může částečně pokrýt náklady na realizaci 

díla, a zároveň dotváří reálnou kulisu děje.  

 

  Product placement je v českém prostředí relativně novým nástrojem 

marketingové komunikace. Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla zaměřit se pouze 

na product placement v televizním vysílání. V teoretické části si kladu za cíl vysvětlit 

pojem, seznámit s jeho historií a představit jednotlivé formy umístění a jejich 

fungování. Stejně jako všechny další formy reklamy i product placement je třeba 

implementovat až na základě jasných cílů, které jsou stanoveny pomocí marketingové 

analýzy. V případě product placementu se jedná o srovnání jednotlivých typů umístění  

a vyhodnocení silných a slabých stránek a možných rizik spojených s product 

placementem, které definuji pomocí SWOT analýzy. Dále představím úspěšné modely 

propojení značek s celebritami, která jsou dnes populární a využívaná pod označením 

celebrity product placement.  

 

  V návaznosti na novelu zákona o televizním a rozhlasovém vysílání a povinnosti 

provozovatelů televizního vysílání při umístění produktu, která vstoupila v platnost 

1.6.2010, se zabývám legislativou spojenou s product placementem, doporučeními Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání, shrnutím dosavadní praxe a vypíchnutím případných 

nedostatků. Snažím se nastínit také dosavadní postoj české veřejnosti k reklamě  

a product placementu a navázat vlastním marketingovým výzkumem, jehož cílem je 

přinést porovnání stanoviska široké veřejnosti a předem definované skupiny, která se 

v prostředí médií pohybuje.  
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2 Vymezení pojmu 

 

  Product placement označuje umístění produktu nebo značky do audiovizuálního 

díla, tedy filmů, televizních pořadů, videoklipů, divadelních her a videoher za účelem 

zviditelnění. Vedle audiovizuálních děl se dnes product placement objevuje také 

v knihách a tiskovinách. Doslovným překladem anglického výrazu do češtiny je 

„umístění produktu“.
 
MMI Product Placement Inc. 

1
 vykládá product placement jako 

„proces, ve kterém se produkt implementuje a integruje do uměleckých děl, filmů  

a televizních programů tak, aby byl co nejviditelnější z pozice diváka. Je součástí 

rapidně rostoucího zábavního průmyslu, který denodenně oslovuje miliony diváku 

prostřednictvím filmů, televize a videa.“ 
2
 

 

  Product placement je implementován jako alternativa klasické reklamy, kterou je 

dnešní divák přesycen, důležitou roli hraje také absence originality, otupenost diváka  

a technický pokrok, který dnes umožňuje reklamu zcela eliminovat (Horňák, 2010).  

Dle známého profesora marketingu Jeana-Marca Lehu je product placement na rozdíl 

od klasické reklamy nenásilný. Je samozřejmě technicky možné odstraňovat či měnit 

použité značky, product placement ale neruší diváka při sledování děje a navíc je tento 

způsob vyhýbání se komerčnímu obsahu časově i technicky náročnější. Není tedy 

pravděpodobné, že by se i v budoucnu jednalo o běžnou záležitost (Lehu, 2007).
 
Divák 

product placement vnímá, ale v porovnání s reklamními spoty ho nepokládá za rušivý, 

ideálně naopak vzbudí divákův zájem o produkt. Smyslem product placementu je tedy 

zaujmout, resp. zvýšit povědomí o produktu s cílem zvášit jeho prodej nebo posílit 

brand (Přikrylová, 2010). 

 

2.1 Historie product placementu 

 

  První zmínky o product placementu sahají až do 19. století, kdy byl knižně 

vydán román Julese Verna Cesta kolem světa za osmdesát dní. Autor v něm zmiňuje 

                                                 
1
 MMI Product Placement Inc. je jednou z předních kanadských brand agentur. 

2
 MMI Product Placement.[online]. [cit. 2013.03.10.] Dostupné z: 

http://www.mmiproductplacement.com/ 
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jména konkrétních dopravních společností. V televizi se začal projevovat přibližně 

v padesátých letech 20. století. Nejčastěji využívaným televizním formátem se staly  

tzv. „mýdlové opery“ tj. nekonečné seriály, telenovely. 
3
 Profesor marketingu Jean-

Marc Lehu datuje prvopočátky product placementu od konce 19.století, nejedná se 

ovšem o filmy, ale o divadelní představení a umělecká díla. Jako příklad uvádí pudr La 

Diaphane, kterým se na představení líčila divadelní herečka Sarah Bernhardt. Tento 

pudr se pak objevil na plakátech propagujících danou hru. Dále poukazuje na plátno 

Edouarda Maneta Bar ve Folies-Bergere, na kterém jsou vyobrazeny láhve piva Bass, 

jež se v té době skutečně prodávalo. K.J.Turner vidí kořeny product placementu 

v pořadech rozhlasového vysílání v první polovině 20.století. V té době byla totiž více 

než polovina pořadů financována společnostmi, jejichž výrobky se ve  vysílání  

objevovaly. Většinou byly zakomponovávány do dialogu. Ve spojení s filmem je 

počátek historie tohoto marketingového nástroje spojován s koncem 19.století, kdy 

francouzští průkopníci bratři Lumiérové používali ve svých filmech výhradně mýdlo 

Lever´s Sunlight, protože ho od jednoho ze spolupracovníků, zaměstnance firmy Lever 

Bros. (dnes Unilever) dostávali zadarmo (Teskeredžić, 2010). 

 

  V průběhu 20. let se product placement často objevoval v amerických filmech, 

motiv ale nebyl finanční, převažně se jednalo o zapůjčení rekvizit pro natáčení výměnou 

za reklamu, tedy pouhý barter. Situace se změnila s příchodem 30.let, kdy společnosti 

za umístění produktů začaly platit. Jednalo se o značkové cigarety, elektrické 

spotřebiče, diamanty nebo např. Coca-Colu. V 50.letech vznikají pořady nesoucí jméno 

svých sponzorů v názvu, na obrazovce se tak vysílal například Kraft Television Theatre, 

General Motors Family Party, Revlon Theater nebo Colgate Comedy Hours (Kollerová, 

2009). Velké oblibě se v 50.letech těšily seriály pro ženy v domácnostech. Jelikož mezi  

jejich sponzory patřili ve velké většině výrobci pracích prášků, nesou dodnes označení 

„soap operas“ (Teskeredžić, 2010). 

 

  K rozčarování došlo po odhalení skutečnosti, že výsledky soutěžních show 

vysílaných v televizi jsou manipulovány. Zjistilo se, že sponzoři často rozhodují o 

výhercích soutěží, a tak se televizní stanice vrátily zpět ke klasickým reklamním  

spotům (Turner, 2004). Za jedno z prvních velmi úspěšných zasazení produktu do děje 

                                                 
3
 Product placement na TV obrazovce. Media Master s.r.o. [online]. 2010 [cit. 2013-03-10] Dostupné z: 

<http://www.media-master.cz/files/Novinky/Product%20Placement%20seminar%20MM.pdf> 
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je považován počin Stevena Spielberga, do jehož filmu E.T.Mimozemšťan byly 

zasazeny cukrovinky Reese’s Pieces, jejichž prodej se po uvedení filmu do kin zvedl o 

65-70% (Frey, 2011). Reakce trhu v roce 1982 dokázala, že product placement skutečně 

funguje.
 
Paradoxem je fakt, že producent filmu původně oslovil firmu Mars, Inc., kteří 

vyrábí oblíbené arašídy v čokoládě M&M’s. Mars, Inc. však tuto nabídku odmítla, a tak 

tvůrci oslovili firmu Hershey, která vyráběla podobné, ale ne tak známé Reese’s Pieces. 

Podobně zapůsobil i film Barryho Sonnenfelda Men in Black z roku 1997. Hlavní 

představitelé Will Smith a Tommy Lee Jones zazářili v roli agentů, kteří se neobešli bez 

černých brýlí značky Ray-Ban. Samotné brýle sehrály v ději také svou úlohu. 

Výsledkem bylo zvýšení prodeje o 55% (Horňák, 2010).
 

 

2.2 Typy product placementu 

 

2.2.1 Rozdělení dle typu média, kde se product placement objevuje 

 

  1. V televizním vysílání se objevuje velmi často. Výhodou je obrovský zásah a 

také periodicita (např. v případě seriálu), se kterou souvisí budování pozitivního jména 

značky, resp. její rozpoznatelnosti. 2. Ve filmu se spolu s product placementem 

v televizi objevuje nejčastěji a u zadavatelů je nejpopulárnější. Důvody jsou zřejmé, 

tyto dva typy nejefektivněji zasáhnou cílovou skupinu. Pro filmové tvůrce je velice 

zajímavým zdrojem financí nebo zboží, pak se jedná  o barter. 3. V rozhlase je produkt 

zmiňován v posluchačských soutěžích nebo přímo v rozhlasové relaci. Vzhledem 

k riziku přeslechnutí je potřeba název produktu zopakovat vícekrát, jelikož posluchač 

vnímá informace pouze sluchem. 4. V tisku (magazíny, časopisy) jsou produkty 

nejčastěji zmiňovány v textech lifestylových časopisů    a magazínů. Ve zpravodajském 

tisku se product placement obvykle nevyskytuje. Produkty/služby mohou být 

zmiňovány nebo opisovány v článcích nebo dokonce doporučovány jako tipy redakce 

nebo novinky, taktéž mohou být zmiňovány celebritami, které pro dané médium 

poskytly rozhovor. Speciálním typem je potom tzv. advertorial, což je reklamní prostor 

financovaný zadavatelem, který má působit jako redakční článek. Záleží pouze na míře 

sofistikovanosti zadavatele, jak vhodně a nenásilně dokáže produkt prezentovat    a 

advertorial přizpůsobit danému médiu. Advertorial musí být vždy viditelně oddělen od 

redakční části. 5. V knihách slouží product placement k navození reálné atmosféry 
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příběhu.  Používání konkrétních produktů přibližuje postavy děje, dokresluje jejich 

preference, zvyky a image.  6. V textech písní není v České republice product 

placement častý, v textech zahraničních převážně hiphopových interpretů se ale stále 

více prosazuje. Většinou se jedná   o známé značky, např. Coca-Cola, Lamborghini 

nebo McDonald’s, protože pro představení méně známého či neznámého produktu není 

v rámci textu písně dostatečný prostor. 7. V počítačových hrách produkty simulují 

reálný svět. Přítomnost reálných a známých značek činí prostředí onlinové hry 

věrohodnější. Nejedná se přitom pouze o značky a produkty, do her jsou umisťovány i 

obchody, bankomaty a restaurace. Za tato umístění většinou společnosti, jejichž 

logo/produkt se ve hře vyskytují, platí. V některých typech her je situace opačná, a sice 

tvůrci hry platí společnostem, jejichž logo do hry umístí. Jedná se především o hry se 

sportovní tématikou (Horňák, 2010). 

 

2.2.2 Rozdělení dle typu působení na diváka 

 

Rozdělení  dle způsobu  působení na diváka a jeho smysly, tedy jakým 

způsobem se k němu informace o produktu či  službě dostává. 1. Vizuální – Produkt, 

značka nebo logo je umístěné v záběru tak, aby si ho divák mohl všimnout. 2. Verbální 

– Produkt, značka si služba jsou zmiňované jedním z aktérů, případně jsou předmětem 

rozhovoru postav, hovoří se o benefitech produktu. 3. Hands-on placement – Postava 

s produktem manipuluje, vzniká interakce mezi produktem/službou a postavou  

(Horňák, 2010). 

 

2.2.3 Rozdělení dle způsobu rozpoznatelnosti 

  

  1. Klasický placement se zakladá na snaze co nejvíce a nejdetailněji ukázat 

značkový produkt. Výhodou mohou být nízké náklady v případě, že se jedná o typ 

produktu, který nesmí ve filmu chybět a je tedy v zájmu produkce filmu najít 

společnost, která ho dodá. Klasický placement je v řadě případů realizován barterem, 

tedy bez finančního plnění. Nevýhodu je nedostatečná pozornost diváků zvláště  

v případě, kdy se ve filmu objevuje velké množství případů product placementu.                                                     

2. Korporátní placement upřednostňuje především značku, produkt není tak podstatný. 

Korporátní placement je v porovnání s ostatními nenucený, realizován je například 
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záběrem na logo. Působí přirozeně a má i delší trvanlivost. Ta se v případě filmu nebo 

televizního seriálu projeví po letech uplynulých od jeho vzniku, kdy je pořad 

reprízován. Zatímco produkt už nemusí být aktuální (např.polaroid, VHS kazety), 

značka je stále na svém místě (za předpokladu, že firma, pod kterou značka spadá, stále 

existuje). Pro korporátní placement  jsou vhodné známé značky, jimž korporátní 

placement upevní pozici na trhu. Nevhodný je tento typ placementu pro neznámé, resp. 

nepříliš známé značky. Pokud značka není divákem rozpoznána, žádoucí efekt se 

nedostaví. 3. Evokující je nenápadnější formou vizuálního product placementu, produkt 

se objevuje  rádoby mimoděk, není zmiňován ani na něj necílí hledáček kamery. Musí 

být tedy natolik charakteristický, že ho divák rozpozná třeba jen podle barvy obalu nebo 

tvaru. Výrobek je pak vnímám přirozeněji. I v tomto případě se musí jednat o známé 

značky, jinak hrozí stejné nebezpečí jako u korporátního placementu (Kollerová, 2009). 

 

2.3   Zařazení product placementu jako nástroje 

komunikačního mixu 

 

Komunikační mix je souhrn marketingových nástrojů, které firma využívá 

k dosažení svých cílů, mezi které v tomto případě patří především nárůst prodeje 

daného výrobku, resp. služby, zvýšení povědomí o produktu a podpoření jeho image. 

Product placement z hlediska svého zařazení do komunikačních nástrojů spadá pod 

reklamu, jež se řadí pod neosobní formy komunikace (Přikrylová, 2010). 

 

                                                   Osobní         Osobní prodej 

Forma komunikace 

                                              Neosobní                  Reklama                Product placement   

                                                                          Podpora prodeje 

                                                                            Přímá marketing 

          Public relations 

                                                                                            Sponzoring 

                                                                                  

 

        graf 1 (Přikrylová, 2010) 
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3 Product placement jako nástroj 

komunikačního mixu 

 

  Zaujmout dnešního spotřebitele reklamou není jednoduché. Klasické televizní 

spoty může divák ignorovat přepnutím na jiný kanál, tiskovou reklamu může čtenář 

cíleně přehlížet otočením stránky. Product placement však představuje formu reklamy, 

kterou divák vnímá vždy a vypnout nebo ignorovat ji nelze. Na rozdíl od jiných typů 

reklamy navíc tato umožňuje seznámit potenciálního spotřebitele s klady a funkcí 

výrobků, což činí reklamu mnohem uvěřitelnější. Množství křečovitých televizních 

spotů, které hlásají, jak nový prací prášek, jogurt nebo snad dámské vložky změní 

divákův život, způsobilo, že populace se vůči tomuto typu reklamy stala imunní. 

V oblíbeném seriálu či jiném televizním pořadu produkt plní stejnou roli, jakou by plnil 

v životě spotřebitele, proto je tato forma propagace mnohem důvěryhodnější. Product 

placement tedy přestavuje způsob, jak spotřebitele skutečně oslovit a zaujmout a stává 

se tak stále vyhledávanějším typem reklamy. 

 

3.1  Marketingová strategie a analýza 

 

  Financování product placementu probíhá zpravidla jedním ze dvou způsobů. 

Prvním způsobem je barter, kdy výrobce či dodavatel poskytne výrobky jako rekvizity 

do filmu, seriálu, resp. jiného pořadu zdarma. Výrobky tak budou zviditelněny ve 

vysílání pořadu a produkci se sníží náklady na realizaci. Druhým způsobem je situace, 

kdy výrobce za umístění produktů do audiovizuálního díla platí. Faktem přitom zůstává, 

že i v této formě má produkce pořadu nižší náklady, zájem promovat v pořadu své 

výrobky je však větší. 

  

  Při analýze, zda je product placement vhodným nástrojem pro zviditelnění 

produktu firmy, by každý marketingový manažer, resp. osoba, jež o marketingu firmy 

rozhoduje, měl v první řadě zvážit, zda je product placement vhodným nástrojem pro 

zviditelnění jeho výrobků a zda jiná forma reklamy, např. tištěná reklama nebo klasický 

televizní spot, není pro daný produkt vhodnější. Vizuální product placement není ideální 

pro zadavatele, jehož výrobky nejsou na první pohled snadno identifikovatelné. Není 
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tedy vhodný například pro dovozce ovoce a zeleniny, výrobce koberců nebo dodavatele 

masa, nejedná-li se o specifické balené produkty. Jedinou možností, jak takové 

produkty do děje umístit, je za pomocí verbálního nebo hands-on placementu, kdy se  

o produktu mluví jako o „mase z Globusu“ nebo se s ním v pořadu nějakým způsobem 

manipuluje. 

 

3.1.1 Identifikace základních kritérií a jejich definice 

 

  V rámci marketingové strategie je dále nutné definovat následující kritéria: 

 

  1) Cíl – Co od reklamy očekáváme? Je naším cílem krátkodobé zvýšení prodeje, 

budování image, zviditelnění značky, upozornění na inovaci produktu nebo představení 

nového typu výrobku či služby? 

 

  2) Cílová skupina – Kdo jsou naši zákazníci, koho chceme oslovit? Cílíme 

převážně na nové zákazníky nebo se snažíme udržet ty stávající? V případě umístění 

produktu do audiovizuálního díla není na rozdíl od jiných typů reklamy (jako např. 

outdoorová reklama nebo reklama v rádiu, jež nevysílá celoplošně) třeba analyzovat 

geografické znaky, jelikož televizní vysílání, stejně jako film nebo videohry, ve většině 

případů zasahuje celorepublikovou populaci. Na základě demografických kritérií, 

kterými jsou věk, dosažené vzdělání, pohlaví, příjem, apod., potom porovnáváme, zda 

demografické hodnoty typické pro našeho cílového spotřebitele korespondují 

s demografickým profilem diváka toho kterého pořadu, do jehož vysílání chceme 

produkt umístit (Vysekalová 2010). 

 

  3) Typ pořadu – V závislosti na cílové skupině zvážíme, zda produkt zasadíme 

do seriálu nebo ho spíš potřebujeme představit potenciálním spotřebitelům v některém 

ze společenských, kuchařských nebo jiných pořadů, jež umístění produktu umožňují. 

 

  4) Finance – Jakou částku jsme ochotni investovat a jaké očekáváme           

ROI? 
4
 Bude se v případě televizního pořadu jednat o dlouhodobou spolupráci nebo 

                                                 
4
 ROI – z anglického Return On Investment, metoda měření návratnosti investic 
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mohu investovat pouze do product placementu v rámci jednoho dílu seriálu? Jaká je 

výrobní a jaká prodejní cena výrobku, za jak dlouho se investice vrátí? 

 

  5) Forma – Jaký typ product placementu je pro náš výrobek vhodný? Jedná se  

o výrobek známé značky a naším cílem je pouze upevnit jeho pozici mezi konkurenty,  

a proto je vizuální zasazení dostačující? Nebo bychom rádi, aby byla v rámci pořadu 

vypíchnuta pozitiva výrobku, a vhodnější je tedy verbální nebo hands-on placement? 

Finální formu product placementu bude upravovat produkce pořadu, resp. filmu, 

povědomí o nutnosti nepřekročit snesitelnou intenzitu by však měl mít i zadavatel. 

Křečovité nebo příliš agresivní zasazení může diváka otrávit jak od dalšího sledování 

pořadu, tak od koupě výrobku. Především je-li s výrobkem v ději manipulováno, je 

třeba dbát na přirozenost zasazení do dějové linie. Divák by se neměl cítit jako oběť 

prvoplánového reklamního sdělení, které v kontextu děje nedává smysl. 

 

3.1.1.1 Intenzita product placementu    

 

  V návaznosti na různé způsoby a formy umísťování produktu nebo značky je 

třeba mít na paměti důležitý faktor úspěchu tohoto marketingového nástroje, a sice 

schopnost nepřekročit únosnou míru zdůrazňování produktu a zvolit vhodnou formu 

implementace produktu do děje. V případě product placementu je nutné zohlednit délku 

expozice produktu (záběru kamery na produkt) a také tzv.soft kritéria, která určují, 

jakou roli produkt v pořadu hraje. V případě pasivní role je produkt v pozadí, buď 

samostatně nebo spolu s produkty podobného typu. V případě aktivní role je pak 

používán, zmiňován nebo v případě nejagresivnějšího typu propagace diskutován. 
5
 

 

  Agent 007 je produkty a značkami doslova obklopen, přesto působí 

nenuceně a produkt placement ve filmu neobtěžuje. Produkty, které se ve filmu 

objevují, jsou symbolem určité kvality a stylu, který se s Bondem pojí. Hlavní hrdina 

letmo pohlédne na hodinky, vychutná poslední lok Martini a do Aston Martinu nastoupí 

tak nějak samozřejmě. Přestože jsou tvůrci filmů o Jamesu Bondovi za podřízenost 

                                                 
5
 NOVÁČEK, Martin. OMD. Umístění produktu - PP. 2010. Dostupné z: http://www.media-

master.cz/files/Novinky/Product%20Placement%20seminar%20OMD.pdf 
 



   

 

12 

  

značkám kritizováni (Lehu, 2007), divák nemá pocit, že jsou mu produkty, resp. 

informace o nich, násilně podsouvány. Ne vždy se to bohužel podaří. 

  Televizní diváci jsou vůči klasické televizní reklamě převážně negativní, 

nejčastější diskuze probíhají na téma délky reklamních spotů, jejich frekvence  

a samozřejmě také hlasitosti spotu, jež je v porovnání s pořadem, který je reklamním 

spotem přerušován, vyšší. Všechny tyto faktory vedly v posledních letech k tomu, že se 

divák reklamě cíleně vyhýbal, což bylo podpořeno také rychlým vývojem elektroniky 

jako např. nahrávání pořadů na pevný disk, čímž je klasická televizní reklama zcela 

eliminována.
6
 Marketéři byli tudíž nuceni přijít s jinou, sofistikovanější formou, jak se 

k divákovi dostat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 SUTHERLAND, Max. Why product placement works. Www.sutherlandsurvey.com [online]. 2005 [cit. 

2013-03-10]. Dostupné z: 

http://www.sutherlandsurvey.com/Columns_Papers/Why%20Product%20Placement%20Works_Feb05.p

df 
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3.1.2 SWOT analýza 

 

  Zajímavý pohled na product placement jako marketingový nástroj nabízí SWOT 

analýza.
7
 

 

tabulka 1 (zdroj: vlastní) 

 

  Product placement je v českém prostředí poměrně novým marketingovým 

nástrojem, což tuto formu reklamy činí neotřelou a pro diváky zajímavou, zároveň ale 

nelze stavět na předchozích zkušenostech s implementací, která někdy může působit 

křečovitě. Důležitou roli hrají také protagonisté pořadu, kteří mohou propagaci 

produktu pomoci, ale i naopak.
8
 V každém případě je velkým kladem variabilita 

zasazení, jež umožňuje produkt přestavit v reálném prostředí. 

 

                                                 
7
 SWOT analýza je metoda marketingové analýzy, která  hodnotí Strengths - silné stránky, 

Weaknesses – slabě stránky, Opportunities - příležitosti a Threats – hrozby, a sice v  souvislosti 

s konkrétním produktem, značkou, projektem, typem podnikání či firmou obecně. Autorem 

SWOT analýzy je Albert Humphrey. 
8
 BRASSÁNYOVÁ, Jana. Jako James Bond. STRATEGIE.CZ [online]. 29.6.2011. [cit. 2013-

12-16]. Dostupné z: http://strategie.e15.cz/special/jako-james-bond-2-776265 
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Umístění produktu do televizního pořadu je v porovnání s televizní reklamou mnohem 

levnější, navíc umístění nelze vypnout ani vědomě nevnímat. Pokud se divák při 

rozpoznání product placementu nerozhodne z tohoto důvodu pořad přepnout, product 

placement na něj působí. Důležité je také propojení produktu či služby s oblíbeným 

seriálovým hrdinou, které může výrobek či značku učinit sympatičtější  

a důvěryhodnější v očích diváka. Z pohledu legislativy však stále není pevně definována 

hranice nepatřičného zdůrazňování, a tak i v budoucnu hrozí pokuty od RRTV. 

V případě, že se tento nástroj osvědčí, dá se očekávat i zvýšení zájmu o zasazování,       

a tedy omezení možností umístění produktu. V důsledku růstu konkurence se dá 

očekávat i nárůst ceny za umisťování. 

 

  Produkty nelze do seriálu zasadit v rámci každého záběru, takové jednání by 

mohlo ohrozit kvalitu seriálu a jeho sledovanost. Navíc se dá předpokládat, že divák by 

se potom stal vůči umisťování imunní. Podaří-li se však nalézt optimální způsob 

implementace a frekvenci zasazení, může se product placement zařadit mezi formu 

reklamy, jež budou firmy dlouhodobě využívat pro upevnění pozice výrobku či značky. 

 

 

3.2 Srovnání efektivity product placementu v televizi a dalších 

častých typech médií (film, počítačové hry, knihy) 

 

  Problémem product placementu je těžká měřitelnost jeho účinnosti. Používaným 

ukazatelem bývá např. nárůst prodeje výrobků nebo služeb, často jím však je především 

efekt registrace produktu, resp. značky v povědomí  spotřebitelů, kde díky příběhu, 

v němž je produkt zakomponován, vzniká emoční vztah k produktu (Přikrylová, 2010). 

   

  Ve srovnání s klasickým typem televizní reklamy product placement nelze 

„vypnout“. Lépe zasáhne cílovou skupinu, vytváří realističtější pozadí např. ve filmu 

nebo počítačové hře. Výzkumy ukazují, že product placement je  cílen zejména na 

diváky ve věkové kategorii 15 -25 let, kteří na něj reagují nejpozitivněji a ztotožní se 

s hrdiny v nejvyšší míře (Přikrylová, 2010), současný stav však ukazuje, že firmy stále 

častěji cílí i na střední a starší generaci, zejména na příznivce populárních rodinných 
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seriálů jako Ulice nebo Ordinace v růžové zahradě. U některých dalších typů umístění 

je cílová skupina zřejmá, např. umístění produktu v počítačové hře. 

 

 

Kritéria/ Typ 

PP 

TV pořad Film Počítačová 

hra 

internet kniha 

Finanční 

náročnost 

- - + + + 

Zásah + + + + - 

Rychlost 

implementace  

+ - - + - 

opakování + + + + - 

tabulka 2 (zdroj: vlastní) 

  V případě umístění produktu do filmu se z pohledu zadavatele jedná o finančně 

velmi nákladnou investici. V první řadě se předpokládá dobré naplánování, jelikož např. 

realizace filmu trvá obvykle minimálně několik měsíců a umístění produktu je v tomto 

případě nutné dohodnout před začátkem natáčení. Umístění produktu do děje 

televizních seriálů se v porovnání ukazuje jako výrazně flexibilnější, příznivěji se jeví  

i z hlediska výše finanční investice. V obou případech může zadavatel navíc počítat 

s opakováním, protože filmy i seriály bývají přímo úměrně své úspěšnosti reprízovány 

(Frey, 2011). Ukazuje se totiž, že i v případě opakování seriálové epizody product 

placement stále působí. Jedním z nejúspěšnějších zasazení do děje se v roce 2004 

americké veřejnosti představil výrobce nábytku a doplňků do domácnosti Pottery Barn 

v populárním seriálu Friends, česky Přátelé. Patrick Connolly z agentury Williams-

Sonoma v interview pro server DirectMag.com z roku 2004 prohlásil, že poptávka po 

produktových katalozích Pottery Barn se po odvysílání epizody, kdy se postava Rachel 

vydá na nákup nového nábytku, vždy zvedne.
9
 V seriálu Friends se objevily také 

sušenky Oreo nebo perlivý nápoj Sprite. Opakování lze naopak zřídka předpokládat 

v případě umístění produktu do knihy a naopak nejčastěji na něj narazíme 

v počítačových hrách. Zásah product placementu v knihách není v porovnání s ostatními 

                                                 
9
 Here Are Some Of TV's Most Successful Product Placements. Business Insider [online]. [cit. 2013-12-

16]. Dostupné z: http://www.businessinsider.com/here-are-some-of-tvs-best-product-placements-2012-

3#friends-oreo-and-pottery-barn-4 
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formami product placementu (až na vyjímky) příliš výrazný, stejně tak náklady na jeho 

financování jsou poměrně nižší. Zcela zvláštní roli pak product placement hraje v již 

zmíněných počítačových hrách. Umístěné produkty a značky totiž mimo reklamy 

samotné simulují přirozené prostředí ulice či nákupního střediska, resp. místa, kde se 

hra odehrává (Frey, 2011). Jsou tedy nejen vítaným zdrojem financí, ale zároveň zvyšují 

kvalitu audiovizuálního díla. Jedním z  úskalí product placementu produkt je skutečnost, 

že v rámci dlouhodobé prezentace výrobek morálně či technicky zaostává nebo již není 

na trhu/nepoužívá se. To se týká především mobilních telefonů a další elektroniky, kdy 

se v dalších opakovováních přesto zviditelní alespoň značka, nebo různých prodejních 

akcí (Přikrylová, 2010).  

 

3.3 Srovnání product placementu v českých a zahraničních 

televizních pořadech 

 

  Úroveň implementace product placementu v seriálech z produkce televizních 

stanic jako je americká CBS nebo CWTV je těžké srovnávat se seriály z produkce 

českých tvůrců. Důvodem jsou především dlouhodobé zkušenosti s umisťováním 

produktů do děje, kterými čeští tvůrci prozatím nedisponují, jelikož product placement 

byl v České republice povolen až 1.6.2010, kdy vstoupila v platnost novela zákona 

o rozhlasovém a televizním vysílání. V seriálech americké produkce jsou produkty 

umisťovány do záběru kamery a používány hlavními protagonisty, v porovnání 

s českými seriály se o nich ale příliš nemluví. Produkty se stávají součástí příběhu, aniž 

by jim byla věnována neobvyklá pozornost, jejich přítomnost jednoduše dotváří reálnou 

kulisu scény. Dialog postav nebývá přehlušen reklamním sdělením, což činí scénu 

s umístěním přirozenější. Na druhé straně v zábavných show typu American Idol je 

product placementu dáván velký prostor. 

 

 

3.4 Trendy 

 
  Realizace filmu/TV seriálu by se často neobešla bez částečného či plného 

hrazení produkčních nákladů soukromou firmou, organizací či asociací. V případě 
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asociace se ne vždy jedná o umístění produktu, cílem může být zvýšení povědomí či 

atraktivity oblasti podnikání nebo upozornění na určitý fenomén. Produkce filmu 

Bobule byla např. částečně financována vinařským fondem ČR (Vysekalová, 2010). 

Stejně tak pořad Vím, co jím, ve kterém výživový specialista Ing. Petr Havlíček  

a dietoložka PhDr.Karolína Hlavatá, PhD. radí divákům, jak se správně stravovat, je 

součástí programu, který vznikl na základě výzvy Světové zdravotnické organizace  

a Organizace OSN pro výživu a zemědělství pod záštitou neziskové organizace Vím, co 

jím a piju o.p.s. Dlouhodobým cílem programu je  naučit spotřebitele lépe se orientovat 

v nabídce potravin. 
10

 V průběhu pořadu je potom divák upozorněn na skutečnost, že 

pořad také obsahuje product placement, jelikož moderátoři ve vysílání užívají produktů 

konkrétních značek (Unilever, Ahold), díky kterým se pořad financuje. 

 

3.4.1 Product placement na zakázku 

 

  Možnost představit svou novou kolekci nábytku Armani Casa využil italský 

návrhář Girgio Armani ve filmu Paranoia režiséra Roberta Luketica. Produkci filmu se 

tak částečně ponížily náklady na kulisy a Armani využil způsob jak zvýšit poptávku po 

svém zboží. Aby na své produkty ve filmu upozornil, využil opět médií, která skrze 

tiskovou zprávu rozšířila informaci o spolupráci Armaniho s produkcí filmu, a zároveň 

tak nepřímo podpořil i návštěvnost filmu. V poslední době tak na své produkty 

upozornil také klenotník Tiffany & Co., jenž navrhl speciální kolekci šperků ve stylu 

20.let pro film Velký Gatsby nebo další výrobce šperků, Chopard, jehož produkty 

ispirované stylem princezny Diany předvádí ve filmu Diana herečka Naomi Watts.
11

 

 

3.4.2 Celebrity endorsement 

 

  Trendem poslední doby se stala spolupráce s celebritami. Spojení značky se 

slavnou osobností není na reklamním trhu nic nového, hvězdy hudby a filmu 

                                                 
10

 Vím, co jím. [online]. [cit. 2013-12-16]. Dostupné z: 

http://www.vimcojim.cz/page.php?sid=679&Lang=cs 

 
11

 KING, Jen. Product placement in film more beneficial than brand sponsorship. [online]. [cit. 2013-12-

16]. Dostupné z: http://www.luxurydaily.com/product-placement-via-film-more-beneficial-than-brand-

sponsorship/ 
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propůjčovaly své tváře produktům již ve 20.století. V reklamě je tento fenomén 

označován jako celebrity endorsement. Produkty propagované v reklamních spotech či 

vizuálech vždy těžily z oblíbenosti slavné osobnosti, nově však marketéři zohledňují 

také co největší aktuálnost celebrity. Popularita je tedy základním předpokladem, ještě 

větší ohlas však vzbudí propojení produktu s celebritou, která je aktuálně hvězdou právě 

vysílaného televizního seriálu/resp. je novou moderátorskou tváří. V 90. letech jsme na 

obrazovkách komerční televize v pořadu Volejte řediteli pravidelně vídali Vladímíra 

Železného, který při zodpovídání diváckých dotazů popíjel zásadně minerální vodu 

Mattoni. Dnes vidíme Mattoni v Show Jana Krause ve vysílání konkureční komerční 

televize. 

 

3.4.2.1 Uvěřitelnost propojení se známou osobností 

 

  Velký důraz je třeba klást na uvěřitelnost propojení. V případě klasické reklamy 

je propojení s celebritou ne vždy reálné a pro diváka uvěřitelné, především pokud se 

jedná o  známou celebritu s vysokými příjmy, jež propaguje výrobky spadající do 

levnější kategorie daného produktu. Zda tedy Tereza Maxová, která je tváří značky 

švédského výrobce kosmetiky Oriflame, skutečně používá výrobky této značky, je 

otázkou, která na předsvědčivosti propojení celebrity se značkou nepřidává. Modelka 

sice v rozhovorech na téma péče o pleť a tělo tuto značku zmiňuje, ale přesto se v tomto 

případě nelze ubránit pocitu, že se jedná pouze o jeden z bodů smlouvy, kterou Maxová, 

již vzhled živí (a s velkou pravděpodobností tedy užívá luxusní kosmetiku), se značkou 

cenově dostupné kosmetiky podepsala. Dobrou volbou byla naopak spolupráce Dany 

Morávkové s produkty Activia od firmy Danone. Herečka, v současné době velmi 

oblíbená jako hrdinka seriálů českých komerčních televizí, se v televizní reklamě 

divákům svěřuje se svými zažívacími potížemi po nedávných Vánocích. Jak sama 

herečka dokládá na fotografiích bramborového salátu, i ona měla problémy se 

zažíváním, které však vyřešila pravidelná konzumace jogurtů Activia. V tomto případě 

je propojení velmi uvěřitelné, jogurty této značky konzumují lidé napříč věkovými  

i příjmovými skupinami a je pravděpodobné, že i populární herečka čelí po vánočních 

svátcích plných cukroví zažívacím problémům. Cílová skupina je tedy zasažena. 
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Důležitý roli zde přitom hraje fakt, že Dana Morávková je českou veřejností právě pro 

své role v seriálech vnímána velmi pozitivně. 
12

 

 

 

3.4.3 Celebrity product placement 

 

  V dnešní době je velmi těžké rozlišit, kdy se jedná o celebrity endorsement 

(slavná osobnost je tváří určitého výrobku např. pro televizní reklamu) a celebrity 

product placement, o který se jedná, pokud celebrita užívá daný produkt zdánlivě pro 

svou vlastní potřebu, nikoliv tedy prvoplánově pro reklamní účel jako v případě 

televizní reklamy. Slavná osobnost je tak například vyfocena na ulici s kelímkem 

Starbucks/lahví Coca-Coly v ruce. Vzhledem k popularitě známé tváře je 

pravděpodobné, že se v okolí osobnosti pohybují fotografové pracující pro bulvární 

deníky a magazíny a na stránky tištěného titulu se spolu s fotografií celebrity dostane  

i kelímek Starbucks, značková kabelka nebo automobil. Především ve Spojených 

Státech Amerických, kde jsou slavní na každém kroku doslova pronásledovani 

bulvárními novináři a fotografy, se tak celebrity product placement těší velké oblibě. 

Modelky, sportovci, hvězdy stříbrného plátna, hudebníci a další slavní se stávají 

reklamními nosiči v soukromém životě. Využít známou osobnost pro propagaci 

výrobku má smysl pouze tehdy, pokud se jedná o produkt, který konkrétní známá 

osobnost skutečně používá, resp. ji výrobek pomáhá dosahovat výsledků nebo úspěchu. 

V případě hereček a modelek se tedy jedná o oblečení, kabelky nebo služby 

kosmetických salonů, kde jsou osobnosti zdánlivě nečekaně přistiženy. Ve 

společenských magazínech se často vyskytují také turistická letoviska, jejichž 

provozovatel je ochoten slavným pokrýt veškeré náklady na dovolenou výměnou za 

několik fotografií celebrity pózující u hotelu nebo loga cestovní kanceláře. Legendární 

se stala situace z počátku 90.let, kdy se tehdy stoupající hvězda ledního hokeje, Jaromír 

Jágr, nechal slyšet, že zbožňuje čokoládové tyčinky Kit-Kat. Nejenže tyčinkám zajistil 

perfektní reklamu, fanoušci z celého světa navíc hokejistovi začli zasílat krabice tyčinek 

zmíněné značky.  

 

                                                 
12

 Celebrity ve službách značky. Mediaguru [online]. 26.3.2012. [cit. 2013-12-23]. Dostupné z: 
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  Stejně jako celebrity endorsement i celebrity product placement staví na 

skutečnosti, že fanoušci známých osobností se jednoduše chtějí co nejvíce přiblížit 

svému idolu a věří, že skrze používání stejné rtěnky nebo návštěvu stejné restaurace je 

to možné. Na druhou stranu skutečnost, že určitý produkt populární osobnost používá, 

může být pro další potvrzením kvalit daného výrobku nebo služby. 

  

  Kontroverzní reklamní plán na hranici celebrity endorsementu a celebrity 

product placementu proběhl médii v srpnu roku 2013 před světovým tenisovým 

turnajem US Open. Ruská tenistka Maria Sharapova, jež pravidelně obsazuje přední 

příčky světových tenisových pohárů a která se v roce 2012 stala nejvíce vydělávající 

sportovkyní světa, před zahájením turnaje US Open údajně zvažovala změnu jména. 

Tenistka, jež je mimo jiné tváří vlastní kolekce značky sportovního oblečení a vybavení 

Nike, luxusních hodinek TAG Heuer, minerální vody Evian, automobilu Porsche nebo 

mobilních telefonů Samsung, totiž v roce 2012 uvedla na trh řadu cukrovinek pod 

značkou Sugarpova. Jméno značky je velmi podobné vlastnímu příjmení tenisové 

hvězdy, která produktům propůjčila i vlastní tvář. Skandál tak způsobila zpráva, dle 

které se Maria Sarapova chystá změnit své jméno na Maria Sugarpova, aby tak 

upozornila na produkty, do jejichž výroby sama investovala. Zprávu okamžitě 

komentovali přední sportovní komentátoři David Mercer z BBC nebo Barry Millns 

komentující pro Sky. Oba se k možnosti změny jména postavili velice odmítavě, Mercer 

takový krok označil jako jednání opovrhující sportem a Millns situaci označil snahu o 

prvoplánový product placement. Přestože tisková mluvčí nejvyššího soudu státu Florida 

prohlásila, že žádnou žádost o změnu jména soud neobdržel a mluvčí americké tenisové 

asociace neodržel žádnou formální žádost o změnu jména na turnaji, mluvčí společnosti 

IMG, která Marii Sarapovou zastupuje, situaci odmítli jakkoliv komentovat. Nabízí se 

tak možnost, že se jednalo o uměle vytvořenou lživou zprávu o změně jména, která se 

však nikdy neměla realizovat. Ke změně jména tak skutečně nedošlo, nicméně 

pravděpodobný záměr upozornit na cukrovinky Sugarpova se zdařil.
13 

 

                                                                                                                                               
http://www.mediaguru.cz/2012/03/celebrity-ve-sluzbach-znacky/#.UbGdcZxJvlw 
13

 CLARK, Nick. Have celebrity endorsements finally gone too far? Maria Sharapova’s sweet idea is 

smashed by tennis commentators’ boycott. The Independent [online]. 20.8.2013 [cit. 2013-12-23]. 

Dostupné z: http://www.independent.co.uk/news/people/news/have-celebrity-endorsements-finally-gone-

too-far-maria-sharapovas-sweet-idea-is-smashed-by-tennis-commentators-boycott-8775958.html 
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4 Regulace reklamy v České republice 

 

  Regulaci reklamy v České republice zajišťují nástroje právní, pod které spadají 

zákonné úpravy soukromého a veřejného práva, a samoregulační nástroje.  

 

4.1  Zákonné úpravy 

 

4.1.1 Soukromé právo 

 

  V oblasti soukromého práva v souvislosti s reklamou zákon řeší především 

vztahy mezi konkurenty a ochranu spotřebitele. Nejdůležitější předpisy v oblasti 

soukromého práva představují obchodní zákoník, č. 513/1991 Sb., a občanský zákoník, 

č. 40/1964 Sb. Obchodní zákoník upravuje mimojiné i postavení podnikatelů 

v hospodářské soutěži (§ 41 až § 54). Každý podnikatel má při snaze o dosáhnutí 

hospodářského zisku povinnost dodržovat pravidla hospodářské soutěže. Pokud tato 

pravidla nedodržuje, činí v rozporu s dobrými mravy nebo jedná tak, že jeho činy 

mohou přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, dopouští se protiprávního, 

nekalého jednání (Blahníková, 2011). Za nekalou soutěž je v České republice 

považováno: 

 

        - klamavé označování zboží a služeb 

- klamavá reklama 

- ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí 

- parazitování na pověsti podniku 

- podplácení 

- porušování obchodního tajemství 

- srovnávací reklama výrobků či služeb jiného soutěžitele 

- vyvolání nebezpečí záměny 

- zlehčování (obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb.) 
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Občanský zákoník chrání práva fyzických osob. V souvislosti s reklamou se jedná 

především o ochranu osobnosti. Využití kohokoliv k účelu reklamy, ať již osoba 

v reklamě účinkuje nebo se jedná o jiný způsob zahrnutí osoby do reklamy, je vždy 

podmíněno souhlasem osoby, přičemž za platnou formu je považováno svolení jak 

v písemné, tak ústní formě (Blahníková, 2011). Pod ochranu přitom spadá: 

 

- zobrazení podobizny 

- zveřejnění obrazových či zvukových záznamů 

- zveřejnění vlastního jména aktéra 

- zveřejnění osobních písemností nebo jeho jakýchkoli jiných projevů (občanský 

zákoník, zákon č. 40/1964 Sb) 

 

4.1.2 Veřejné právo 

 

Veřejné právo se týká všech občanů České republiky a upravuje oblast reklamy skrze 

zákony, jejichž dodržování sleduje státní dozor. Za nedodržení některého z těchto 

předpisů následuje sankce, a to jak ve formě finanční pokuty, ale také odnětí svobody. 

Podnět pro zahájení soudního řízení proti tvůrci nevyhovující reklamy může podat jak 

spotřebitel, tak soutěžitel. Veřejné právo reguluje především reklamu na tabákové 

výrobky, alkohol, léčiva, zbraně a další produkty, jejichž užívání může být z mravních 

nebo etických hledisek závadné. Zákon upravuje také reklamu napříč všemi 

komunikačními médii. Veřejné právo dohlíží na povinné a dostatečně rozpoznatelné 

označování inzerce, časového omezení reklamních spotů v televizním vysílání, apod. 

Veřejné právo také zakazuje pronikání sloganů proti národu, rase či předsvědčení do 

reklamy, stejně jako řeší situace, kdy dochází k porušování autorského práva, šíření 

toxikomanie nebo ohrožování mravnosti (Blahníková, 2011). Základní právní rámec 

upravující reklamu v oblasti veřejného práva tvoří:  

 

-  Zákon o regulaci reklamy, č. 40/1995 Sb. 

-  Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, č. 231/2001 Sb. 

-  Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/ 1992 Sb. 

-  Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a změně některých 

zákonů 
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4.2  Orgány regulující a upravující české mediální prostředí 

 

  Mezi orgány, které v České republice upravují a regulují reklamu, se řadí 

především Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Rada pro reklamu, Asociace 

televizních organizací (ATO) a Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). 

 

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je ústředním orgánem státní správy, 

který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého 

vysílání a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných 

podle zákona č. 132/2010 Sb. Hlavním posláním RRTV v souvislosti s regulací reklamy 

je monitoring obsahu televizního a rozhlasového vysílání a audiovizuálních mediálních 

služeb na vyžádání. Na základě takového monitoringu nebo stížností spotřebitelů pak 

RRTV upozorňuje poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání na 

porušení povinnosti stanovené zákonem 132/2010 Sb. a uděluje sankce na základě 

porušení stejného zákona. Předsedkyní RRTV je od roku 2011 Kateřina Kalistová.
14

 

 

  Rada pro reklamu  byla založena v srpnu 1994 zadavateli, agenturami a médii 

po vzoru vyspělých evropských států jako první východoevropská organizace 

samoregulace reklamy. Cílem Rady je dosažení čestné, legální, decentní, a pravdivé 

reklamy na území České republiky. Od roku 1995 je Rada řádným členem EASA – 

Evropské asociace samoregulačních orgánů a jejím nejvyšším orgánem je Valná 

hromada. Rada pro reklamu vydává tzv. Kodex reklamy.
15

 Tento Kodex doplňuje 

právní řád a představuje tak pro subjekty reklamy souhrn etických zásad, jejichž 

dodržování formuje profesní chování a zároveň si klade za cíl informovat veřejnost o 

hranicích, které subjekty reklamy dobrovolně přijaly. Rada na žádost státních orgánů 

dozoru nad regulací reklamy a dalších žadatelů poskytuje odborná stanoviska a 

posuzuje reklamu na základě Kodexu. Kodex formuluje základní body, které reklamní 

praxe předpokládá: slušnost, čestnost, pravdivost a společenskou odpovědnost reklamy 

                                                 
14

 Poslání rady. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání [online]. [cit. 2013-12-25]. Dostupné z: 

http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/poslani-rady/index.htm 
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 Kodex reklamy. Rada pro reklamu [online]. [cit. 2013-12-23]. Dostupné z: 

http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php 
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a zakazuje například napodobování již existující reklamy nebo očerňování soutěžitelů. 

Dále specifikuje pravidla pro reklamu na alkoholické nápoje, léky a tabák a upravuje 

reklamu produktů cílených na děti jako spotřebitele těchto produktů. 

 

4.3  Product placement vs skrytá reklama 

 

  Zákon o regulaci reklamy definuje skrytou reklamu jako „reklamu, u níž 

je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena 

(Blahníková, 2011). Skrytá reklama je taková reklama, která na spotřebitele působí bez 

jeho vědomí, není tedy jakkoliv označena nebo, v případě televizního vysílání, se 

nejedná o reklamu v rámci reklamních bloků. V České republice je taková forma 

reklamy nelegální. Skrytou reklamu u nás upravuje Zákon o regulaci reklamy, Zákon    

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a částečně i obchodní zákoník. 

 

  Při sledování klasických reklamních televizních bloků si je divák vědom 

působení reklamy a její sdělení může či nemusí vnímat, resp. přijímat. Reklama tak pro 

spotřebitele může být inspirací nebo zdrojem informací o nových produktech, zároveň 

mu však skýtá prostor (v případě odlišných preferencí) její sdělení odmítnout, 

ignorovat. V obou případech je však sdělení jasně rozpoznatelné jako reklamní a divák 

jím není manipulován. Pokud však reklama na diváka působí skrytě, vzniká nebezpečný 

nástroj deformující svobodnou vůli spotřebitele, který je tak manipulován při svém 

spotřebitelském výběru. Pokud totiž divák o povaze sdělení neví, přistupuje k němu 

jako k objektivnímu sdělení, které zpracovává bez vlastní korekce, nadsázky a snížené 

důvěry, se kterou je obvykle reklama vnímána.
16

 Skrytou reklamu je však často velmi 

obtížné prokázat. Teoreticky se osoba, která vystoupí v televizním pořadu a zmíní 

v souvislosti s osobní pozitivní zkušeností určitý výrobek, jednajíc z vlastní vůle a 

iniciativy, může odvolat na svobodu slova. Zákon přímo porušuje v případě, kdy by 

dotyčná osoba za takový výrok dostala zaplaceno (Blahníková, 2011). Skrytou reklamu 

tedy obsahuje i pořad, který obsahuje product placement, jenž ale není dostatečně 

označen.  

                                                 
16

 ONDREJOVÁ, Dana. EVROPSKÉ VÝZVY PRO ČESKOU REGULACI TZV. PRODUCT 

PLACEMENT [online]. Právnická fakulta Masarykovy univerzity[cit. 2013-12-25]. Dostupné z: 
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4.4  Legislativní úprava povolující product placement v České 

republice 

 

4.4.1  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES  

ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 

89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních 

předpisů členských států upravujících provozování televizního 

vysílání 

 

  Evropská směrnice, na základě které vznikla Novela zákona o televizním a 

rozhlasovém vysílání a povinnosti provozovatelů televizního vysílání pro umístění 

produktu, umožňuje zařazení produktu, značky nebo služby do audiovizuálního díla. 

Před  1.6.2010, kdy výše zmíněná novela vstoupila v České republice v platnost, byla 

současná podoba product placementu považována za skrytou reklamu, která není 

legální.  

  S ohledem na nové komunikační technologie a nové obchodních modely 

zaměřené na financování komerčního vysílání a s nimi spojené reklamní techniky byla 

nutná optimalizace podmínek pro hospodářskou soutěž a zajištění právního rámce, který 

bude upravovat evropský průmysl informačních technologií. Vzhledem k tomu, že 

zákony upravující tuto problematiku v jednotlivých členských státech se liší, 

představuje Směrnice základní soubor pravidel, která upravují užití product placementu 

jako marketingového nástroje. Primárním je přitom ochrana spotřebitele, který nesmí 

být žádným způsobem uveden v omyl o typu obsahu sdělení. Takové nebezpečí přitom 

představuje skrytá reklama.
17

  

 

  Členské státy přitom přijetím směrnice nebyly vázány. Rozhodnutí, zda umístění 

produktu legalizovat, bylo čistě v kompetenci toho kterého státu. Jistá regulace ale byla 

                                                                                                                                               
http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/obchod/ondrejova.pdf   

 
17

 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/65/ES. In: Štrasburk, 2007. Dostupné z: 

http://i.iinfo.cz/urs-att/smernice_EU-126156135701907.pdf 

 



   

 

26 

  

nutná, product placementu přibývalo a bez určité regulace by bylo hodnocení, zda se 

jedná o skrytou reklamu či nikoliv, velmi složité a subjektivní. Pozitivně tento krok 

hodnotila i předsedkyně RRTV Kateřina Kalistová, dle níž by se výrobky v pořadech 

stejně objevovaly a ne všechno je skrytá reklama.
18

 

 

4.4.1.1 Hlavní body Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 

11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci 

některých právních a správních předpisů členských států upravujících 

provozování televizního vysílání 
19

 

 

  Obchodní a technický vývoj poslední doby dává uživatelům větší možnost 

výběru, zároveň ale vyžaduje vyšší stupeň odpovědnosti při užívání audiovizuálních 

mediálních služeb. Nová právní úprava si klade za cíl zůstat přimeřená vzhledem 

k cílům obecného zájmu a v rámci televizního vysílání umožnit jistou dávku pružnosti. 

Klasickou reklamu má směrnice za cíl zachovat ve vysílání mezi jednotlivými pořady, 

nikoliv tedy tak, aby reklama narušovala vysílání kinematografických děl a filmů 

vytvořených pro televizi. Směrnice reaguje na dostupnost nových technologií, jako 

např. digitálních videorekordérů, které umožňují se reklamě vyhnout, a nezabývá se 

tedy podrobněji touto  tématikou. Umožňuje však vkládání reklamních spotů do pořadů, 

pokud nepřiměřeně nenaruší jejich celistvost. Dle směrnice by umístění produktu mělo 

za splnění  určitých podmínek být povoleno, pokud stát nerozhodne jinak. Skryté 

umístění produktu směrnice navrhuje zakázat, tento zákaz se však nevztahuje na 

oprávěnené umisťování produktů, které směrnice naopak povoluje. Povolené je 

umístění produktu za předpokladu, že je divák o umístění produktu dostatečně 

informován. Na tuto skutečnost lze diváka upozornit skrze neutrální logo, které 

informuje o umístění produktu. Skryté audiovizuální obchodní sdělení tato Směrnice 

zakazuje.  

Jelikož umisťování členské státy upravují odlišně, je pro zajištění rovných podmínek 

třeba přijmout jednotná pravidla, jejichž cílem je i zvýšení konkurenceschopnosti 

                                                 
18

 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Bilance za roční product placement: žádná pokuta. Mediaguru [online]. 

2011. vyd. [cit. 2013-12-25]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2011/07/bilance-za-rok-product-

placementu-zadna-pokuta/#.Urs807Q4DyV 
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evropské mediální produkce. Směrnice tak definuje umístění produktu jako jakékoliv 

audiovizuální obchodní sdělení, které je tvořeno začleněním produktu, služby, nebo 

související ochranné známky či zmínky o nich do pořadu, za úplatu nebo obdobnou 

protihodnotu. Jsou-li zboží či služby poskytnuty bezplatně, např. jako rekvizity nebo 

ceny pro diváky v rámci soutěže, budou za product placement považovány pouze 

v případě, že má toto zboží významnou hodnotu. Výraz významná hodnota již Směrnice 

dále nedefinuje.
19 

 

  Umístění by mělo podléhat stejným pravidlům jako klasická reklama reklama, 

nesmí se tedy jednat o reklamu srovnávací, reklamu na tabák a tabákové výrobky, na 

humánní léčivé přípravky, na veterinární léčivé přípravky, na potraviny a na počáteční a 

pokračovací kojeneckou výživu a upravuje regulaci reklamy na alkoholické nápoje, na 

přípravky na ochranu rostlin, na střelné zbraně a střelivo a na činnosti v pohřebnictví, 

dle Zákona o regulaci reklamy.
20

 Umístění produktu by zároveň nemělo ovlivňovat 

obsah pořadu tak, aby došlo k dotčení odpovědnosti a redakční nezávislosti 

poskytovatele mediální služby. 

 

4.4.2 Novela zákona o televizním a rozhlasovém vysílání a povinnosti 

provozovatelů televizního vysílání při umístění produktu 

 

  Umisťování produktů do televizního vysílání je v České republice regulováno již 

od roku 2010, přesně od 1. června 2010, kdy se stala účinnou novela zákona                   

o rozhlasovém a televizním vysílání. Umisťováním produktů se myslí jakákoliv podoba 

začlenění výrobku, služby, ochranné známky, která se k výrobku nebo službě váže, 

nebo  zmínky o výrobku a službě do pořadu za úplatu nebo obdobnou protihodnotu (§2 

odst. 2 písm. b) novelizovaného zákona č. 231/2001 Sb.). 

 

  Dle § 53a je umístění produktu přípustné pouze v kinematografických dílech, 

filmech a seriálech vytvořených pro televizní vysílání nebo pro audiovizuální mediální 

                                                                                                                                               
19

 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/65/ES. In: Štrasburk, 2007. Dostupné z: 

http://i.iinfo.cz/urs-att/smernice_EU-126156135701907.pdf 
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 Zákon o regulaci reklamy, Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých 
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služby na vyžádání, dále ve sportovních a zábavných pořadech, nesmí se ale jednat         

o pořady pro děti. Přípustný je také v případech, kdy je zboží nebo služba bezplatně 

poskytnuta do pořadu. V tom případě se jedná o rekvizity nebo ceny do soutěže pro 

diváky v rámci pořadu. Forma zařazení produktu, resp. služby do pořadu nesmí 

ovlivňovat redakční odpovědost a nezávislost provozovatele televizního vysílání. Divák 

také nesmí být nabádán k nákupu (pronájmu) zboží, produkt či služba tak nesmí být 

zvláště zmiňován/a a nepatřičně zdůrazňován/a. Pořady, kde se product placement 

vyskytuje, musí být  především na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou 

nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady 

obsahující umístění produktu. Divák nesmí být v žádném případě uveden v omyl           

o povaze pořadu. Tato povinnost se vztahuje pouze na pořady, které vyrobil nebo 

jejichž výrobu zadal sám provozovatel televizního vysílání nebo osoba, která je ve 

vztahu k provozovateli televizního vysílání v postavení osoby ovládající nebo ovládané 

podle zvláštního právního předpisu 11a). Obecně je zakázáno umisťovat do pořadu 

cigarety, jiné tabákové výrobky a osob, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba 

nebo prodej cigaret nebo jiných tabákových výrobků. Zákázáno je také umisťování 

léků, jež jsou v České republice k dostání pouze na lékařský předpis.
21 

 

4.4.2.1 Doporučení RRTV v souvislosti se vstupem nového zákona v platnost 

 

  V souvislosti se vstupem nového zákona RRTV doplnila, co je považováno za 

nabádání ke koupi zboží či služby a za nepatřičné zdůrazňování produktu. Především by 

produkt neměl být zmiňován nad rámec dějového kontextu s cílem na produkt upozornit 

a vzbudit divákův zájem o produkt. Kvality produktu by neměly být vydzvihovány  

a vychvalovány a výskyt produktu by neměl být nepřirozeně častý. Za nepatřičné 

zdůrazňování je považováno též uvedení kontaktu na prodejce produktu či 

poskytovatele služby a zdůrazňování produktu obrazovými prostředky bez zjevného 

dramaturgicko-režijního opodstatnění.
22

 Doporučení rada vydala jako rámcový materiál 

pro provozovatele televizního vysílání, který zhruba definoval, co je a není přípustné, 

není to však právně závazný materiál. 8.6.2010, tedy přesné týden po tom, co Novela 

                                                 
21

 231/2001 Sb. ZÁKON: o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. 

In: Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/stavajici-pravni-predpisy/pdf/231-2001.pdf 
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zákona vstoupila v platnost, vydala Asociace televizních organizací (ATO) oficiální 

prohlášení, ve kterém se ohrazuje proti doporučením vydaným RRTV. Asociace, jejíž 

členy jsou Česká televize, TV NOVA, TV PRIMA, TV Barrandov, agentura At Media  

a Asociace komunikačních agentur, Radě vyčetla, že obsah Doporučení nebyl s ATO 

diskutován. Doporučení tak podle ATO nerespektují potřeby praxe při provozování 

televizního vysílání a mohou tak vytvářet podmínky pro zásahy do práv provozovatelů 

televizního vysílání nad rámec zákona.
23

 V obsahu prohlášení ATO zmiňuje nesouhlas 

s jednotnou grafickou úpravou a rozměrem značení PP, jež Rada nakazuje 

provozovatelům používat, a odmítá také povinnost provozovatelů podávat Radě 

informace o tom, ke kterým pořadům byla podepsána smlouva o umístění produktu. 

 

4.4.2.2 Nedostatky legislativy 

 

  Nejobtížnější částí posuzování legálnosti product placementu je podle Kateřiny 

Kalistové, předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, právě nepatřičné 

zdůrazňování produktu.  „Posuzování vychází z kontextu děje, ale i tak nepanují shodné 

názory na to, co už je nepřijatelné. Například hraničním případem, kterým jsme se 

nedávno zabývali, byl product placement minerální vody Mattoni v pořadu Show Jana 

Krause. Došlo tam k tomu, že hostovi bylo nabídnuto, aby se napil ze sklenice vody  

s proslovem moderátora ‘Pan Bárta je trochu vyprahlej, tak já bych mu dal Mattonku 

tady.’ Nakonec jsme ale došli k tomu, že zákon porušen nebyl“, dodává Kalistová. 

Problémem zůstává především fakt, že v novele nejsou definovány podmínky ani 

zakázaná/hraniční frekvence zmínění/záběru, které by platilo jako přílišné a činilo by 

produkt placement nepatřičným. Hodnocení přiměřenosti, resp. nepřiměřenosti  

v konkrétní situaci za neexistence jakýchkoliv měřítek je tak zcela subjektivní. Vedle 

hodnocení nepatřičného zdůrazňování se rada zabývá také značením product 

placementu, které ne vždy odpovídá znění zákona. Piktogram PP pro označení product 

placementu na začátku pořadu (a po každém reklamním bloku, který rozděluje průběh 

pořadu) je používán všemi televizními stanicemi a je součástí doporučení pro 

                                                 
23

 POTŮČEK, Jan. Televize protestují proti pravidlům pro product placement, která vydala RRTV. 

DigiZone.cz [online]. [cit. 2013-12-25]. Dostupné z: http://www.digizone.cz/clanky/televize-protestuji-

proti-pravidlum-pro-product/ 
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provozovatele vysílání, které Rada vydala v souvislosti s platností novely zákona. 

Provozovatelé se ale doporučením nemusí řídit.
24

 

 

4.4.2.3 Udělené pokuty 

 

  Během prvního roku od účinnosti novely zákona o televizním a rozhlasovém 

vysílání, která umožňuje a upravuje užití product placementu, nebyla udělena  žádná 

pokuta. V tomto období (1.6.2010-1.6.2011) se Rada zabývala dvaceti případy, 

k porušení zákona ale ve většině případů nedošlo. Několik společností však obdrželo 

v souvislosti s nepatřičným zdůrazňováním produktu upozornění. Jednalo se o produkty 

Jamall, Allivictus a Corega. Sankce bývá Radou udělována až po několikátém 

varování.
25

 Výše sankce za umístění obchodního sdělení do pořadu může dosáhnout až 

2,5 milionu korun.
26

 Provozovatel může nicméně za product placement obdržet i částku 

mnohem vyšší. V tom případě pak provozovatel na umístění stále vydělává a sankce 

pozbývá smysl.  

  První pokuta byla po dvou letech od implementace product placementu na český 

trh udělena společnosti CET 21 spol. s r.o., která je provozovatelem TV NOVA. Pokuta 

ve výši 250 000 Kč byla Radou pro rozhlasové a televizní vysílání udělena za 

nepatřičné zdůrazňování produktu Prostenal ve vysílání seriálu Ordinace v růžové 

zahradě z 15.listopadu 2011. Doplněk stravy Prostenal, který slibuje zachování zdravé 

prostaty, byl zdůrazňován jak verbálně, tak obrazově. Z rozhodnutí RRTV: „...a to jak 

verbálními prostředky prostřednictvím informace o účelu výrobku a jeho cílové skupině 

(v průběhu dialogu zaznělo: ,To je pro bráchu, aby nemusel běhat na záchod, až tady 

bude. To víte, my jsme chlapi ve věku, že se o sebe musíme postarat.‘), tak obrazovými 

prostředky, jelikož ve dvou přibližně třívteřinových detailních záběrech zobrazil balení 

produktu (v jednom případě i s LED svítilnou, která byla součástí vánočního balení) 

 s cílem explicitně upozornit na produkt prostředky připomínajícími reklamní nabídku, 

přičemž z průběhu celé scény též vyplynulo, že součástí balení výrobku je zdarma LED 

svítilna (aktéři s ní v průběhu celé scény nepřehlédnutelným způsobem manipulovali 

                                                 
24,25

 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Bilance za roční product placement: žádná pokuta. Mediaguru [online]. 

2011. vyd. [cit. 2013-12-25]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2011/07/bilance-za-rok-product-

placementu-zadna-pokuta/#.Urs807Q4DyV 
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 POTŮČEK, Jan. Určíme hranice product placementu, vzkazuje televizím šéfka Rady pro vysílání. 

DigiZone.cz [online]. [cit. 2013-12-25]. Dostupné z: http://www.digizone.cz/clanky/urcime-hranice-

product-placementu-rika-sefka-rrtv/ 
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tak, aby divákovi neunikla zjevná souvislost).“ V Rozhodnutí se Rada usnesla, že 

„Takovéto zařazení balení přípravku Prostenal nelze považovat za zobrazení 

přirozeného prostředí místnosti. Zejména pak společné detailní záběry na nafukovací 

figurínu Santa Clause a balení přípravku nedávají v rámci děje žádný smysl a lze se 

domnívat, že jejich účelem je pouhé nepřehlédnutelné zobrazení produktu Prostenal.“
27

 

Pokuta byla udělena 22.10.2012. 
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 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ. Rozhodnutí o uložení pokuty. Dostupné z: 

http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-cet-21.htm 
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5 Postoj české veřejnosti k reklamě 
 

  Jak již bylo řečeno, vnímání spotřebitelů je citlivé a příliš agresivní 

forma reklamy může mít i opačný efekt, než bylo zamýšleno. Agentura Factum Invenio, 

resp. ppm factum realizuje každoročně ve spolupráci s Českou marketingovou 

společností (ČMS), Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV), vysokou školou 

B.I.B.S. a POPAI Central Europe výzkum Postoj české veřejnosti k reklamě.
28

 

Výsledky tohoto výzkumu ukazují, jak na český národ reklama působí.  

 

5.1 Češi a reklama 

 
  Přesycenost reklamou se od roku 2009 

29
 do současnosti pohybuje mezi 75% až  

82%. 
30

 Nákup na základě reklamy přiznává také stále více spotřebitelů. V grafu (graf 2) 

vidíme, že přístup nakupujících se výrazně změnil mezi lety 2009 a 2010, kdy se podíl 

spotřebitelů, kteří přiznávají nákup na základě reklamy, zvýšil o 13%. 

       graf 2 (Vysekalová, Češi a reklama 2012) 

 

                                                 
28

 VYSEKALOVÁ, Jitka. Češi a reklama v roce 2013. In: Česká marketingová společnost [online]. [cit. 

2013-12-25]. Dostupné z: http://www.cms-cma.cz/documents/1361884596-tzcesiareklama2013cms.pdf 
29

 VYSEKALOVÁ, Jitka. Češi a reklama v roce 2010. In: Česká marketingová společnost [online]. [cit. 

2013-12-25]. Dostupné z: http://archiv.cms-cma.cz/?cat=13&sub=17 

30
 ČTK. Marketing & Media [online]. 27.2.2013. [cit. 2013-12-25]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-

59405450-cesi-jsou-presyceni-reklamou-v-komercnich-tv 
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V roce 2013 je trend opět stoupající, nákup na základě reklamy přiznává 41% 

nakupujících (graf 3). 

 

graf 3 (Vysekalová, Češi a reklama 2013) 

 

  „Nákup na základě reklamy, či přesněji ochotu přiznat takový nákup, jsme do 

výzkumu zařadili již v roce 1994. Po celou dobu šetření se hodnoty odpovědí „ano, 

koupil/a/ jsem na základě reklamy“ pohybují mezi 30 – 40 % a v posledních letech mají 

vzestupnou tendenci. Otázku, zda je to proto, že si lidé ovlivnění nákupu reklamou více 

uvědomují, nebo zda jsou upřímnější, nemůžeme na základě tohoto výzkumu odpovědět, 

ale můžeme předpokládat, že reklama svou všudypřítomností se stává součástí našeho 

života a její vliv si stále více uvědomujeme.“ (Vysekalová, TZ Češi a reklama 2013, 

str.2). 

 

  Televize přitom stále stojí na druhém místě v žebříčku typů médií, která nás při 

nákupním rozhodováním nejvíce ovlivňují. Ze všech typů médií české spotřebile 
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nejvíce ovlivňují letáky (graf 4). 

 

graf 4 (Jitka Vysekalová, TZ Češi a reklama 2013) 

 

5.2 Postoj české veřejnosti k product placementu 

 

  V roce 2010 byl agenturou MEDIARESEARCH realizován výzkum 

monitorující názor české populace na product placement. „Dle výsledků internetového 

šetření agentury MEDIARESEACH nevadí tato forma reklamy více než 60% 

dotazovaných. Většina dotázaných by novou formu propagace výrobků a značek 

v televizních pořadech, filmech nebo videích upřednostnila před klasickou reklamou, 

tedy reklamními spoty před a po snímku. Podle 63% respondentů (odpovědi ano + spíše 

ano) skutečné značky či výrobky pomáhají navodit reálnou atmosféru příběhu a 73% 

(odpovědi ano + spíše ano) preferuje reálné produkty před vymyšlenými. 36% 

respondetů uvádí, že umístění produktu může ovlivnit, zda si inzerovaný výrobek koupí, 

či nikoliv.“  (Vysekalová, Mikeš, 2010, str. 150-151) 
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  Další výzkum z pohledu diváka byl realizován v roce 2012, opět v rámci 

výzkumu Postoj české veřejnosti k reklamě (graf 4). Zohlednění byli tentokrát i ti, kteří 

product placement neregistrují. 

 

graf 5 (Vysekalová, Češi a reklama 2012) 

Z tohoto výzkumu je zřejmé, že více než polovina dotázaných product placement vůbec 

nezaznamená. Témeř 40% z těch, kteří product placement registrují, tato forma reklamy 

nevadí. 37% z těch, kteří product placement registrují, nevadí, pokud je výrobek 

umístěn tak, že zapadá do děje. 

  Na základě výsledků studie agentury Millward Brown z června 2012 bylo 

zjištěno, že product placement považuje 80% respondentů za méně otravnou formu 

reklamy ve srovnání s klasickými reklamními spoty. 74% dotazovaných díky product 

placementu lépe pochopilo funkci a pozitiva umístěných výrobků a služeb.
31

 Dle studie 

dále 80% dotazovaných věří, že firmy, které své produkty umisťují, jsou moderní a jdou 

s trendy. 77% respondentů souhlasí s tvrzením, že product placement je dobrý způsob, 

jak značku prezentovat a 55% dotazovaných shledává značku, která se prezentuje 

v jejich oblíbeném seriálu, jako sympatičtější. Na základě tohoto výzkumu byla také 

                                                 
31

 Nova: Product placement funguje, máme čísla. Strategie.cz [online]. 7.6.2012. [cit. 2013-12-25]. 

Dostupné z: http://strategie.e15.cz/zpravy/nova-product-placement-funguje-mame-cisla-772344 
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vydána doporučení pro zvýšení účinnosti product placementu. Zadavatelům reklamy 

bylo doporučeno využívání aktivního product placementu a zdůrazněna důležitost 

snadného rozpoznání obalu – ten by měl být co nejvýraznější, aby byl divák schopen 

spojit s obal s konkrétním výrobkem. Dbát je třeba také na dobrou viditelnost loga či 

značky. Tvůrčím týmům Millward Brown radí umisťovat loga do středu scény nebo do 

blízkosti hlavy protagonisty; hercům, aby zrakem směřovali na výrobek. Doporučuje se 

také umisťovat produkt do scén, kde se nic moc neděje. Divák se při vypjatých, 

dramatických momentech seriálu soustředí pouze na děj a je tak pravděpodobné, že by 

si výrobku vůbec nevšiml.
32

 

 
 

6 Marketingový výzkum 

 

6.1  Metodika 

 
  Cílem výzkumu bylo zachytit názory a postoje předem definované cílové 

skupiny k product placementu a reklamě v televizním vysílání a tyto výsledky dále 

porovnat s výsledky výzkumu na stejné téma z minulých let. Základním souborem byli 

studenti mediálně orientovaných oborů a lidé pracující v médiích. Hodnoty byly 

zjišťovány metodou kvantitativního výzkumu ve formě elektronického dotazníku, který 

byl v termínu 13.-20.12.2013 umístěn na serveru Vyplňto.cz. Jednalo se o neveřejný 

dotazník, který byl ve formě elektronického odkazu emailem zaslán k vyplnění pouze 

osobám, které splňovaly kritéria definující základní soubor. Dotazník se skládal ze 17ti 

otázek, ze kterých 15 otázek bylo uzavřených a 2 otázky polouzavřené. Reprezentativní 

vzorek tvořila skupina 79 respondentů, kteří se výzkumu účastnili.   

 

6.2  Výsledky a vyhodnocení výzkumu 

 
  Vyhodnocení výzkumu proběhlo v aplikaci na stránkách Vyplňto.cz. Výsledné 

hodnoty byly promítnuty v grafech. 

                                                 
32

 BRASSÁNYOVÁ, Jana. Jako James Bond. STRATEGIE.CZ [online]. 29.6.2011. [cit. 2013-12-16]. 

Dostupné z: http://strategie.e15.cz/special/jako-james-bond-2-776265 
 



   

 

37 

  

 

6.2.1 Demografické údaje 

 

  Vyplnění dotazníku se účastnilo celkem 50 žen a 29 mužů, žen se tedy účastnilo 

o 26,58% více. Převážnou většinu dotázaných tvořili lidé vě věku 19 – 28 let (74,68%), 

stejným dílem (12,66%) potom skupina v rozmezí 29 - 35 let a skupina respondentů nad 

35 let (graf 6). Většina dotázaných byla v době vyplňování dotazníku pracující (51,9%), 

skupinu 30ti respondentů tvořili pracující studenti (37,97%). Dotazník dále zodpovědělo 

5 studentů a 3 nezaměstnaní. Více než tři čtvrtiny respondentů představovali 

vysokoškolsky vzdělaných (75,95%), 18 respondentů ukončilo střední vzdělání 

s maturitou (22,78%) a 1 respondent (1,27%) dokončil střední vzdělání bez maturity 

(graf 7). 

  

                           graf 6 (Vyplňto.cz)    graf 7 (Vyplňto.cz) 

 

6.2.2 Četnost sledování televize a intenzita reklamy v televizním 

vysílání 

 

  Nejvíce respondentů sleduje televizi méně než 1 hodinu denně (37,97%), druhou 

nejpočetnější skupinu tvoří dotazovaní, kteří televizi sledují 1-2 hodiny denně (32,91%). 

Skupina respondentů, kteří sledují televizi 2-5 hodin denně, představuje více než 16% 

dotazovaných. 8,86% respondentů televizi nesleduje vůbec a 3,8% dotazovaných 

sleduje televizi více než 5 hodin denně (graf 8). 51 respondentů vnímá intenzitu 

reklamy jako přílišnou (64,56%), 23 dotazovaných ji považuje za přiměřenou (29,11%), 
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1 respondent intenzitu hodnotí jako nízkou (1,27%) a 4 dotázaní (5,06%) neví (graf 9). 

     

      graf 8 (Vyplňto.cz)    graf 9 (Vyplňto.cz) 

 

6.2.3 Product placement v televizních pořadech na českých televizních 

stanicích a jeho intenzita 

 

  43,04% dotázaných registruje product placement v televizním vysílání často       

a dalších 29,11% velmi často. 25,32% přiznává, že product placement zaznamená 

občas, 1,27% zřídka a dalších 1,27% potom umístění produktu neregistruje vůbec. 

Většina dotazovaných (56,96%)  registruje product placement nejvíce v seriálech, 

11,39% respondentů v kuchařských show, 10,13% respondentů se pak s product 

placementem setkává nejvíce při sledování reality show a 6,33% v talkshows. Dotázaní 

registrují product placement z velké většiny (74,68%)  nejčastěji na TV NOVA. 15,19% 

dotázaných označuje za televizní stanici s nejčastějším výskytem umístění produktu 

kanály FTV PRIMA a 3,8% zaznamenává product placement nejčasteji na kanálech 

České televize (graf 10). Nejpočetnější skupina dotázaných vnímá intenzitu product 

placementu na českých televizních stanicích jako přiměřenou (60,76%), následuje 

27,85% respondentů, kteří intenzitu vnímají jako přilišnou a 5,06% dotázaných, kteří 

intenzitu hodnotí jako nízkou (graf 11). 
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    graf 10 (Vyplňto.cz)    graf 11 (Vyplňto.cz) 

 

6.2.4 Postoj k product placementu v televizi 

 

  45,57% respondentů v dotazníku uvedlo, že jim product placement při sledování 

televize spíš nevadí, více než 11% respondentů nevadí. Naopak 30,38% dotázaných 

spíše vadí a 12,66% uvedlo, že jim product placement vadí (graf 12). Více než 55% 

dotázaných považuje product placement za méně otravnou formu reklamy ve srovnání 

s klasickými televizními spoty. Zcela opačně vnímá product placement v porovnání 

s televizními spoty 18,99% respondentů. Stupeň otravnosti obou forem reklamy hodnotí 

stejně 15,19% dotázaných a naopak 10,13% respondentů tyto formy reklamy 

nepovažuje za otravné (graf 13). 

  

    graf 12 (Vyplňto.cz)     graf 13 (Vyplňto.cz) 

 

 

 



   

 

40 

  

6.2.5 Úroveň zakomponování product placementu do českých a 

zahraničních pořadů 

 

  48,1% respondentů hodnotí úroveň zakomponování do českých pořadu 

vysílaných na českých televizních stanicích jako nízkou, více než 45% jako střední a 

6,33% považuje úroveň zakomponování za vysokou (graf 14). Úroveň implementace do 

zahraničních pořadů hodnotí 58,23% jako střední, více než 25% jako vysokou a 16,46% 

jako nízkou (graf 15). 

  
     graf 14 (Vyplňto.cz)     graf 15 (Vyplňto.cz) 

 

6.2.6 Hodnocení označení product placementu ve vysílaných pořadech 

a postoj k novele zákona 

 

   Upozornění o umístění produktu ve vysílaném pořadu je dle 16,46% 

dotázaných zcela vyhovující, více než 49% označení hodnotí jako dostatečné. Z pohledu 

31,65% respondentů je označení nedostatečné a 2,53% dotázaných ho shledává zcela 

nevyhovujícím (graf 16). V roce 2010 vstoupila v platnost novela, která v České 

republice povoluje product placement. Toto rozhodnutí považuje 55,7% respondentů za 

spíše správné a 21,52% za správné. Naopak 18,99% dotázaných považuje vstup novely 

v platnost za spíše nesprávné rozhodnutí a 3,8% rozhodnutí hodnotí jako nesprávné 

(graf 17). Poslední otázka dotazníku zachytila postoj respondentů k product placementu 

jako marketingovému nástroji. Více než 40,51% souhlasí s tvrzením, že je product 

placement vhodným nástrojem pro prezentaci výrobku nebo značky. Stejné procento 

s tímto tvrzením spíše souhlasí. Nesouhlasí 5,06% dotazovaných a 13,92%  

s tvrzením spíše nesouhlasí. 



   

 

41 

  

  

   Graf 16 (Vyplňto.cz)    graf 17 (Vyplňto.cz) 

 

 

6.3  Analýza výsledků výzkumu 

 

  Kvantitativní marketingový výzkum provedený pomocí online dotazníku si kladl 

za cíl  zachytit postoj předem stanovené cílové skupiny, jejíž členové se v médiích 

pohybují,  

a porovnat tyto postoje se stanovisky široké veřejnosti, které jsou dostupné z výsledků 

výzkumů z minulých let. Předmětem porovnání jsou výsledky výzkumu realizovaného 

v období 13.-20.12.2013 na Vyplňto.cz (kapitola 6.2.1 – 6.2.6) a výsledků předchozích 

výzkumů (kapitola 5). Předpokládaný výsledek porovnání těchto hodnot formuluji za 

užití másledujících hypotéz: 

 

H1: Skupina respondentů pohybujících se v médiích vnímá přesycenost reklamou 

v televizi v roce 2013 silněji než skupina reprezentující širokou veřejnost dotazovaná 

v roce 2010 agenturou Factum invenio. 

H2: Product placement vadí skupině respondentů pohybujících se v médiích v roce 

2013 více, než vadil široké veřejnosti v roce 2010, kdy byl realizován výzkum agenturou 

MEDIARESEARCH. 

H3: Skupina respondentů pohybujících se v médiích považuje product placement za 

méně otravný než klasické televizní spoty stejně jako respondenti výzkumu agentury 

Millward Brown z roku 2012. 

H4: Skupina dotazovaných pohybující se v médiích považuje product placement za 

dobrý způsob prezentace v nižší  míře než skupina respondentů dotazovaná v roce 2012 

agenturou Millward Brown.  
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H1: Skupina respondentů pohybujících se v médiích (skupina 1) vnímá přesycenost 

reklamou v televizi v roce 2013 silněji než skupina reprezentující širokou veřejnost 

dotazovaná v roce 2010 agenturou Factum invenio (skupina 2). 

skupina 1: 64,56% vnímá intenzitu jako přílišnou (graf 18, Vyplňto.cz) 

 

     graf 18 (Vyplňto.cz) 

skupina 2: 62,75% dotazovaných vnímá intenzitu jako přílišnou (graf 19). 

 

    graf 19 (Vysekalová, Češi a reklama 2010) 

Hypotéza H1 je potvrzena. Rozdíl však tvoří jen 1,81%.  

Komentář: Skupina 1 vnímá reklamu více, ale zároveň si je vědoma důležitosti reklamy 

pro televizní vysílání, zatímco skupina 2 nevnímá všechny reklamní nástroje, ale je vůči 

reklamě citlivá.  Tyto předpoklady mohou způsobovat tyto relativně vyrovnané 

výsledky.  
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H2: Product placement vadí skupině respondentů pohybujících se v médiích v roce 

2013 (skupina 1) více, než vadil široké veřejnosti v roce 2010 (skupina 2), kdy byl 

realizován výzkum agenturou MEDIARESEARCH (Vysekalová, 2010). 

skupina 1: nevadí 56,96% (odpovědi nevadí + spíše nevadí, graf 20) 

 

     graf 20 (Vyplňto.cz) 

skupina 2:  nevadí 76, 08% (odpovědi vůbec mi to nevadí + nevadí, pokud to zapadá do 

děje, graf 21) Výpočet vychází z postoje těch, kteří si umístění všimli. 

   

   graf 21 (Vysekalová, Češi a reklama 2012) 

 

Hypotéza H2 je potvrzena. Rozdíl činí 19,12%.  

Komentář: Lze se domnívat, že forma zpracování product placementu prošla od roku 

2010 určitým vývojem, přesto je však pro skupinu 1, u které se dají očekávat vyšší 

nároky na kvalitu zpracování, stále méně snesitelná než pro skupinu 2. 
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H3: Skupina respondentů pohybujících se v médiích (skupina 1) považuje product 

placement za méně otravný než klasické televizní spoty stejně jako respondenti 

výzkumu agentury Millward Brown z roku 2012 (skupina 2).  

skupina 1: 55,7% respondentů souhlasí s tvrzením, že product placement je v televizi 

méně otravný než klasické televizní spoty (graf 22). 

 

  
    graf 22 (Vyplňto.cz) 

Skupina 2: 80% respondentů považuje product placement za méně otravný ve srovnání 

s klasickými reklamními spoty (graf 23). 

 
      graf 23 (zdroj: vlastní

33
) 

Hypotéza H3 je potvrzena. Na rozdíl od výzkumu Millward Brown umožňoval 

výzkum z roku 2013 skupině 1 rozhodnout se mezi více tvrzeními. Komentář: Pokud se 

zaměříme na ty, kteří považují product placement za otravnější než klasické televizní 

spoty, jedná se v případě skupiny 1 o 18,99% respondentů. Ve výzkumu Millward 

                                                 
33

 Nova: Product placement funguje, máme čísla. Strategie.cz [online]. 7.6.2012. [cit. 

2013-12-25]. Dostupné z: http://strategie.e15.cz/zpravy/nova-product-placement-

funguje-mame-cisla-772344
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Brown s tvrzením, že product placement je méně otravný než klasické televizní spoty, 

nesouhlasilo 20% dotazovaných. Otázkou tedy zůstává, jak by se tyto hodnoty změnily, 

pokud by respondenti měli na výběr z více možností stejně jako skupina 1.  

 

H4: Skupina dotazovaných pohybující se v médiích (skupina 1) považuje product 

placement za dobrý způsob prezentace v nižší  míře než skupina respondentů 

dotazovaná v roce 2012 agenturou Millward Brown (skupina 2).  

Skupina 1: 81,02% respondentů (odpovědi ano + spíše ano, graf 24) považuje product 

placement za vhodný způsob pro prezentaci značky či výrobku. 

 

     graf 24 (Vyplňto.cz) 

Skupina 2: 77% dotazovaných souhlasí s tvrzením, že product placement je dobrý 

způsob, jak výrobek nebo značku prezentovat.
34

 

 

Hypotéza H4 není potvrzena. Product placement považuje za dobrý nástroj 

k prezentaci výrobku nebo značky o 4,02% respondentů skupiny 2 více, výsledek je 

poměrně těsný. Komentář: Postoj skupiny 1 lze vyložit jako obecné stanovisko 

k product placementu jako marketingovému nástroji, které se nevztahuje k dosavadní 

praxi umisťování produktu. V budoucnu, kdy budou mít čeští tvůrci dostatek zkušeností 

s implementací a podaří se eliminovat nedostatky, se dá předpokládat, že se product 

placement zařadí formy komunikace s velkým potenciálem.   

 
                                                 
34

 BRASSÁNYOVÁ, Jana. Jako James Bond. STRATEGIE.CZ [online]. 29.6.2011. [cit. 2013-12-16]. 

Dostupné z: http://strategie.e15.cz/special/jako-james-bond-2-776265 
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6.3.1 Diskuze 

 
Hypotézy vycházely ze subjektivních domněnek autorky této práce. Většina 

hypotéz stavěla na skutečnosti, že lidé, kteří studují mediálně orientované obory nebo 

v médiích pracují, jsou vůči reklamě a product placementu citlivější. Umístěných 

produktů i různých jiných forem reklamy si více všímají a vzhledem ke svým znalostem 

jsou i kritičtější. Na druhé straně jsou si vědomi role reklamy a product placementu, 

která je pro realizaci konkrétního pořadu mnohdy klíčová. Přesycenost reklamou tak 

přiznává jak skupina zkoumaná v rámci tohoto výzkumu, tak dotazovaní, kteří své 

názory vyjadřovali v minulých letech. Jedná se především o televizní spoty na 

komerčních televizích, kterých je ve vysílání příliš. Rozdíl v případě přesycenosti těchto 

dvou zkoumaných skupin však činil jen 1,81%, což při skupině o 79ti respondentech 

činí tento údaj nepříliš vypovídajícím. 

 

Stejnětak jsou respondenti výzkumu provedéno v rámci této práce kritičtější  

k dnešní formě zpracování product placementu, jak vyplývá z potvrzené hypotézy č.2. 

Tato skutečnost vyplývá pravděpodobně především z nedostatku zkušeností, jak 

s product placementem pracovat a zasadit ho tak, aby nepůsobil agresivně a zároveň 

splnil očekávání zadavatele. Agentura Millward Brown ve svém doporučení vyzdvihuje 

aktivní formu product placementu a doporučuje tedy, aby se o výrobku v pořadu 

mluvilo, případně manipulovalo. Takové chování jistě učiní produkt méně 

přehlédnutelným, otázkou ale zůstává, zda právě tento faktor diváka neodradí od 

sledování pořadu. V případě kuchařských nebo kutilských show je názorná ukázka na 

místě, v případě seriálu je však velm těžké produkt zasadit tak, aby se stal přirozenou 

součástí děje. Agentura by se tak příště mohla zaměřit i na doporučení pro různé typy 

pořadů, jelikož způsob manipulace se v rozličných typech pořadů liší. 

 

K podrobnějšímu prozkoumání hodnot pro přesnější stanovení hypotézy by bylo 

potřeba nabídnout oběma skupinám respondentů výběr ze stejných tvrzení. Dle 

dostupných informací agentury Millward Brown se 80% respondentů ztotožnilo 

s tvrzením, že product placement je méně otravný než klasické reklamní spoty 

v televizi, otázkou však zůstává, jak by se celkové hodnoty změnily, pokud by 

respondenti měli na výběr i z tvrzení, které staví otravnost obou forem reklamy na 

stejnou úroveň, apod. Vlastní výzkum jsem se snažila nastavit tak, aby refelektoval 
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všechny možné postoje respondentů, přestože se tak mohl odklonit od možnosti 

snadného porovnání výsledných hodnot. 

 

7 Závěr 

 

Product placement je bezesporu nástrojem, který skýtá velký potenciál. Jeho využití 

však předpokládá vysokou úroveň zpracování, ke které se čeští tvůrci teprve pomalu 

blíží. Novela, jež product placement povoluje, vstoupila v platnost teprve před třemi 

roky a marketéři pomalu zjišťují, jak je umisťování produktů vnímáno širokou 

veřejností. V průběhu tohoto období byla Radou pro rozhlasové a televizní vysílání 

udělena pouze jedna pokuta za nepatřičné zdůrazňování. Hranice, kdy se zdůrazňování 

stává přílišné, však dosud nebyla nastavena legislativou ani praxí. 

 

  Intenzita a přirozenost zasazení je klíčová z pohledu diváka, který by  neměl být 

ochuzen o zážitek ze sledování oblíbených pořadů, jejichž kvalita vlivem křečovitého 

umístěním produktů upadá. Pokud se divák bude cítit jako obět reklamních sdělení, 

jejich poselství pravděpodobně nevyslyší. Marketingové výzkumy z minulých let 

ukázaly, že česká veřejnost se k product placementu staví poměrně pozitivně, především 

pak umisťování produktů upřednostňuje před klasickými televizními spoty, jimiž jsou 

televizní diváci přesyceni. Výzkum provedený v rámci této práce porovnal stanoviska 

veřejnosti s postojem respondentů, kteří se v oblasti médií pohybují a potvrdil některé 

hypotézy, jež předpokládaly větší míru kritiky intenzity reklamy a product placementu 

na straně respondentů pracujících v médiích a těch, kteří studují mediálně orientované 

obory. 

 

  Zadavatelům, kteří o využití product placementu uvažují, se otevírá řada 

možností, jak produkt zasadit. V návaznosti na cíle marketingové strategie a možnosti 

zadavatele je třeba definovat cílovou skupinu spotřebitelů, kterou má product placement 

zasáhnout, typ pořadu, který je v souvislosti se zvolenou skupinou nejvhodnější  

a především formu, jakou bude výrobek komunikován. Skrze umístění produktu do děje 

lze navíc představit jeho funkce v reálném životě, což většina jiných forem reklamy 

neumožňuje. Zásadní roli hrají protagonisté pořadu, kteří mohou mezi produktem  

a seriálovou postavou vytvořit až emoční vztah, v případě nevhodné manipulace 
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s produktem však efekt nemusí být žádný. Úskalí představuje i obtížná měřitelnost, pro 

kterou dosud nebyla stanovena univerzální kritéria.  

 

   

  Na základě dosavadní praxe se dá očekávat, že zájem o umisťování produktů do 

seriálů a dalších pořadů v budoucnu poroste. Počet umístění v rámci konkrétního pořadu 

ale není neomezený, a tak se dá předpokládat, že s rostoucím zájmem poroste i cena 

product placementu. 
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