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Úvod 

 

Televizní reklama nás obklopuje od 60. let 20. století. Měla by nás upoutat 

a vzbudit v nás dojem, že bez propagovaného výrobku či služby nemůžeme dále žít. 

Zde je ona spojitost mezi reklamou a realitou, kterou žijeme. Reklama ovlivňuje náš 

život čím dál tím více. Stále přibývá reklamních agentur a v moderní době se vše, víc 

než kdy dříve, točí okolo věcí, po kterých toužíme. Reklama, nejen ta televizní, nás 

ovlivňuje více, než si připouštíme. Proto jsem si k vypracování bakalářské práce vybrala 

oblast televizní reklamy. Zajímalo mě, jak dalece lidé nad televizní reklamou přemýšlejí 

a zda na sobě pociťují vliv, který televizní reklama má.  

Bakalářská práce na téma „Odraz reality v televizní reklamě“ se tedy snaží najít, 

odůvodnit a objasnit jakým způsobem může být realita obsažena v televizní reklamě  

a naopak jak může být realita televizní reklamou ovlivněna. Pokusím se nalézt příklady 

věrohodných a nevěrohodných televizních reklam, které nám, doufejme, odhalí 

pomyslnou hranici v míře vlivu televizní reklamy na člověka.  

V první části bakalářské práce jsou rozebrány a popsány obecné informace  

o reklamě, jejím historickém vývoji a o médiích, do kterých reklama spadá.   

Ve druhé části bakalářské práce popisuji a vysvětluji psychologické působení 

reklamy na člověka. Tedy proč a jak je člověk motivován ke koupi zboží či služby 

z televizní reklamy, jak na člověka působí humor v reklamě a jaké jsou obecné 

požadavky na reklamu. Vysvětlíme si pojem a smysl cílových skupin a na konci kapitoly 

se seznámíme s persvazí, tedy s uměním přesvědčit a ovlivnit. 

Třetí část je věnována televizní reklamě obecně. Jsou zde uvedeny přednosti  

i negativní vlivy televizní reklamy. Popisuji zde i možnosti testování televizních reklam.  

Čtvrtá a pátá kapitola tvoří praktickou část této bakalářské práce. Je zde popsán 

metodologický postup, jaký jsem použila při tvorbě výzkumu. Dále analyzuji  

a interpretuji získaná data, týkající se televizní reklamy ve spojitosti s  realitou. Jako 

výzkumný vzorek jsem zvolila studenty vysokých škol s humanitním zaměřením.  
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TEORETICKÁ  ČÁST 

 

 

1 Reklama 

 

Reklama je dnes běžnou součástí našeho života. Dle cíle sdělení můžeme reklamu 

rozčlenit na několik základních druhů. Celonárodní spotřebitelská reklama se zaměřuje  

na dlouhodobý vývoj obchodní značky produktu, jeho identity a firmy, která ho 

vyrobila. Maloobchodní reklama je převážně místní a zaměřuje se na jednotlivé 

obchody, ve kterých mohou být koupeny určité výrobky nebo jsou zde nabízeny určité 

služby. Často přicházíme do kontaktu s tzv. politickou reklamou a většina českých 

domácností má doma Zlaté stránky, jež jsou typickým zástupcem tzv. seznamové 

reklamy. Dále ještě existuje instituční reklama, která zajišťuje identifikaci společnosti 

nebo pozici ve společnosti, propagaci veřejných služeb zaměřenou na neziskový sektor. 

Z hlediska působení na spotřebitele se reklama dělí na informativní, přesvědčovací  

a připomínající. (Vysekalová, 2007) 

 „Reklama je placené sdělení o produktu, o firmě či o značce produktu nebo firmy. 

Toto sdělení se šíří pomocí reklamních prostředků a médií, která vstupují mezi 

prodávajícího a zákazníka. Podstatnou vlastností reklamy je, že přímo oslovuje 

zákazníka, přesvědčuje ho, aby si něco koupil.“ (Křížek, Crha, 2012: 22) 

Pod významem slova reklama si ale můžeme představit poměrně cokoliv.  

Do reklamního oboru se též řadí grafické návrhy a jejich realizace, tisk (offset, sítotisk, 

digitální tisk), potisk tašek, reklamní předměty (vč. řešení a zhotovení netradičních 

reklamních předmětů), razítka, řezaná reklama, zhotovení samolepek, 3D nápisy, 

letáky apod. (Vysekalová, 2007) 

Proto, aby byla reklama účinná je zapotřebí provádět výzkumy, při kterých se 

ověřuje účinnost marketingové komunikace. Jde o výzkumy trhu, komunikační 

výzkumy a výzkumy účinnosti. Při těchto výzkumech nám jde o to, abychom 

porozuměli spotřebiteli a dění ve společnosti a na základě tohoto poznání je byli 

schopni ovlivňovat. (Vysekalová, 2007: 53) 
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Je pravdivé tvrzení, že reklama skutečně prodává výrobky? Většina výrobců se bojí 

přestat využívat reklamy z důvodu velkého konkurenčního boje. Dalším aspektem je 

udržení jména firmy v povědomí společnosti. Avšak jen malá část reklam je vysílána  

s cílem zvýšení prodeje. Přestože je reklama drahá záležitost, tak je třeba si uvědomit, 

že zadavatelé reklam, kteří využívají podomních prodejců, mají ve finále větší finanční 

výdaje, než zadavatelé reklam využívajících ostatní možnosti propagace.   

(Ogilvy, 2007: 171 – 172) 

Podle Ogilvyho lze obecně na reklamu pohlížet ze dvou rovin. První skupinou jsou 

lidé, kteří reklamu odsuzují a považují ji za intelektuální a morální znečištění, které 

degraduje a falešně manipuluje. Druhou skupinou jsou lidé s  opačným názorem, kteří  

vnímají reklamu vesměs jako pozitivní – reklamu přijímají jako součást dnes již běžného 

života. Reklama je tedy považována jako účinný způsob prodeje. „Reklama je 

nejúčinnějším a nejvýkonnějším způsobem, jak spotřebiteli prodávat výrobky“.  

(Ogilvy, 2007: 206) 

Každá reklama v Americe je v dnešní době zkoumána právníky a federální obchodní 

komisí, která trestá za klamání spotřebitelů. (Ogilvy, 2007: 208) Na našem území se  

o totéž stará Rada pro reklamu, která zajišťuje legální a pravdivou reklamu. Reklama je 

u nás regulována pravidly, která jsou přijata samotným reklamním průmyslem, nikoli 

státem. Ona pravidla jsou zapsána do tzv. Kodexu reklamy. Pokud Rada pro reklamu 

dostane stížnost na nějakou reklamu či sama usoudí, že nějaká reklama není vhodná, 

zahájí tzv. rozhodovací proces. Rada pro reklamu nemá v pravomoci udělovat pokuty či 

reklamu zakázat. Vydává jen doporučující rozhodnutí, které po neuposlechnutí předá 

příslušnému Krajskému živnostenskému úřadu. (Rada pro reklamu, © 2005) 

Často se uvažuje o nekvalitě výrobků z reklamy. Možné to je, avšak pouze jednou. 

Pokud by si spotřebitel na základě reklamy koupil výrobek a zjistil, že je nekva litní, 

podruhé si ho nekoupí a ani ho nedoporučí svým známým, spíše naopak. Toto by  

pro firmu vyrábějící takovýto nekvalitní výrobek znamenalo ztráty, protože zisky 

plynou zejména z opakovaných nákupů.  Proto je nejlepší cestou pro zisk zlepšování 

výrobků a ne snaha prodat nekvalitní výrobek. (Ogilvy, 2007: 215) 
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David Ogilvy, otec reklamy, tvrdí, že reklama nepřináší dostatek informací  

o nabízených výrobcích. Není dělaná tímto způsobem. Má pouze vzbudit ovace, 

nadšení a zájem. Umělecká, na efekt vyrobená reklama, není určená spotřebiteli. Když 

Ogilvy v reklamě na Rolls-Royce uvedl fakta o tomto voze a nekladl důraz na žádné 

prodejní nafouknuté fráze, Rolls-Royce zaznamenal nárůst prodeje. (Ogilvy, 2007: 216) 

 

 

1.1 Vznik a vývoj reklamy 

 

„Všechny lidské společnosti se věnují produkování a výměně informací  

a symbolických obsahů. Od nejranějších forem užívání gestikulace a přirozeného jazyka 

k nejsoučasnějšímu rozvoji počítačové technologie byly vždy produkce, shromažďování 

a šíření informací a symbolických obsahů ústředními rysy společenského života.“ 

(Thompson, 2004: 15)  

 

1.1.1 Starověk  

 

Prodej zboží se již ve starověku soustřeďoval na jednom místě – na agoře, což je 

shromaždiště lidu a tržiště v antickém Řecku. Probíhal zde směnný obchod zemědělců, 

chovatelů dobytka, lovců, výrobců keramiky apod. V pozdějších dobách se zboží 

prodávalo či směňovalo na tržištích stejného druhu. Trhovci své zboží vykládali nebo 

vystavovali na zemi, v primitivních stáncích nebo u svých dílen. (Kováříková)  

 

Směna probíhala prostřednictvím řeči, která je nástrojem pro veškeré 

dorozumívání i dnes. Existovali tzv. vyvolávači, kteří vyvolávali informace  

o probíhajících trzích. Konec a začátek trhu byl zvukově doprovázen. Nápisy na zdech  

a vývěsní štíty nad dílnami jsou prapůvodci dnešních reklamních prostředků.  

(Vysekalová, 2007) 
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1.1.2 Středověk 

 

Spolu s rozvojem řemesel a obchodu přinesl středověk i rozvoj reklamních 

prostředků. Přestože trhy jsou stále na prvním místě, co se obchodu týče, vznikají malé 

obchodní sítě. Každý trh byl zaměřen na distribuci určitého druhu zboží, podle kterého 

se i nazýval. Některá místa jsou podle druhu trhu pojmenovány dodnes (např. Rybná 

ulice, Senovážné náměstí). Vedle trhů se zboží dalo obstarat i v krámcích, které si 

bohatí prodejci stavěli na náměstích. Tyto jednoduché objekty byly vybaveny větším 

rozšířeným oknem, které po otevření sloužilo jako výklad i pult. Později, když se trhovci 

začali kvůli povětrnostním podmínkám stahovat do obchodů či „krámů“, začala se 

využívat okna pro upoutání pozornosti kolemjdoucích. Okna se zvětšovala, až z nich 

vznikla dodnes užívaná výkladní skříň, která slouží k propagaci zboží.  Proto vznik 

výkladní skříně a vystavování zboží na trhu můžeme považovat za prapočátky reklamy, 

která má ve své nejdůležitější podstatě upozornit na zboží. (Kováříková)  

Též vývěsní štíty sloužily jako reklamní prostředek. Upozorňovaly na nabízené 

zboží v konkrétním obchodě, jelikož na nich byly znázorněny různá řemesla či druhy 

obchodu. Dále se běžně ve středověku vyskytovali vyvolávači nebo bubeníci, které lze 

označit jako formu reklamy. Do dnešních dob je tato zvuková reklama oznamující 

začátek prodeje přenesena například při příjezdech aut s mraženým zbožím, nebo dnes 

častější rozvoz čerstvého mléka od malých dodavatelů. Významným je v 15. století 

vynález knihtisku Johannem Gutenbergem, díky kterému začaly vznikat první tištěné 

plakáty a inzeráty. (Vysekalová, 2007: 36 - 38) 

 

1.1.3 Novověk a moderní dějiny  

 

Technické vynálezy pomáhají rozvoji možností  a úrovně reklamních prostředků. 

Prodejci se díky velké konkurenci snaží o co nejlepší reklamní prostředky. 

Vědeckotechnologické objevy (kamenotisk neboli litografie z konce 18. století, 

hlubotisk, sítotisk), které zlevnily a rozšířily výrobu, vedly ke zdokonalování reklamních 

prostředků. Byly otevírány obchodní domy, vznikaly i moderní výkladní skříně (první 

kolem roku 1850 v Londýně) a s nimi i vitríny. Objev elektrické energie a žárovky  
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(Thomas Alva Edison ji vynalezl roku 1879) napomohl vzniku nové éry světelné 

reklamy, která umožnila vytvářet světelné nápisy z neonových trubic. Koncem  

19. století vzniká rádio a téměř hned po něm televizor. Dalšími technickými vynálezy 

19. století, které ovlivnily svět médií a potažmo i reklamy jsou fotografie a film.  

(Kováříková)  

V 19. století přišla globalizace, díky níž má mediální komunikace globální charakter 

zviditelnění. Média jsou najednou viditelnější než kdykoli předtím.  

(Thompson, 2004: 10) Rozvoj médií přinesl nové upořádání prostoru a času, které 

proměnilo moderní svět. (Thompson, 2004: 123) Komunikace se oddělila od fyzické 

přepravy a globalizace komunikace se projevuje pomocí tří významných posunů  

ve vývoji. Zaprvé jde o vynález telegrafu díky elektrické energii a o rozvoj podmořských 

kabelových systémů. Druhým vynálezem je zakládání mezinárodních zpravodajských 

agentur, které se zabývaly shromažďováním a šířením zpráv a spolupracovaly s tiskem, 

čímž vznikla pomyslná mediální síť, která mohla oslovit obrovskou část populace. 

Třetím posunem je pak v 19. století ustavování mezinárodních organizací zabývajících 

se přidělováním kmitočtů elektromagnetických vln - rozvíjí se tedy nové nástroje 

k přenosu sdělení informací díky elektromagnetickým vlnám, což umožňuje přenášet 

informaci i na velkou vzdálenost. (Thompson, 2004: 125 - 129) 

V 19. století také začaly vznikat první reklamní agentury zaměstnávající 

specializované pracovníky, kteří se zabývají výrobou reklam od prvotního nápadu  

po samotnou realizaci. První reklamní instituce vznikla v Anglii roku 1800, v USA roku 

1840 a u nás v roce 1927. Mezi naše nejznámější reklamní agentury patří například 

Rapid, tj. agentura s největší mezinárodní působností, která funguje dodnes. 

(Vysekalová, 2007: 39) Dále pak reklamní podnik Merkur působící od roku 1954,  

pod který patřilo i nakladatelství, grafická, filmová i zvuková studia, výstavní oddělení, 

tiskárna a v neposlední řadě výroba aranžérských pomůcek a figurín. (Krupka, 2012: 

18) 

Náhlý rozvoj reklamy a vznik mnoha nových reklamních agentur propukl po roce 

1989. Spolu s agenturami se objevily instituce a organizace zabývající se reklamou  

a mediálním děním, např. AČRA (Asociace českých reklamních agentur), MOSPRA 



12 

 

(Česká společnost pro propagaci a public relations), RPR (Rada pro reklamu) aj. 

(Vysekalová, 2007: 39) 

V první polovině 90. let se česká reklama snažila využít pestrosti českého jazyka  

a využívat slovních hříček či veršů pro pobavení a zaujetí spotřebitelů. Jako příklady 

z 90. let si můžeme uvést „Aby váš motor skvěle Shell“, „ Spak má šmak“, nebo 

„Čistoskvoucí prádlo“. Většina je díky své úspěšnosti používána dodnes. (Krupka, 2012: 

64)  

Pokud je v reklamě použit humor, člověk začne automaticky vnímat obsah sdělení 

i reklamu celkově - pomáhá udržet pozornost člověka, který  posléze zaujme pozitivní 

postoj k reklamě. Více viz kapitola 2.2 Humor v reklamě.  

Roku 1991 vzniká v Moskvě mezinárodní reklamní festival. U nás se pak roku 1993 

koná první ročník soutěže Louskáček, ve které jde o reklamní kreativitu. Stala se z něj 

uznávaná soutěž reklamní kreativity na českém trhu. V roce 1994 se konala schůze 

Rady pro reklamu, která měla vytvořit nový orgán, dohlížející na dodržování etiky  

u reklam, které se mají vysílat v televizi.  (Krupka, 2012: 71 - 72) 

 

1.1.4 Reklama v Čechách po kuponové privatizaci  

 

Kuponová privatizace změnila myšlení celé společnosti. Obě vlny (1992, 1994) 

kuponové privatizace nastartovaly reklamní trh u nás. Ačkoliv reklamní agentury již 

existovaly, jejich rozkvět a vznik mnoha dalších agentur se spojuje právě s  touto 

událostí. Prodávala se naděje. Reklamní agentury byly nuceny být originální a flexibilní. 

(Krupka, 2012: 110 - 113) 
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1.2 Média, reklama a jejich vliv na člověka 

 

Ve studiu médií se prolíná několik vědních oborů, zejména sociologie, psychologie  

a lingvistika.  (Trampota, Vojtěchovská, 2010) 

„Svoboda komunikace má duální charakter: má nabízet širokou škálu názorů  

a současně reagovat na širokou škálu požadavků a potřeb.“ (McQuail, 1999: 167) 

Každá komunikace proudí od vysílatele informace k příjemci informace, což se 

děje přes tzv. nosič informace. (Musil, 2004: 3) 

Média obecně zasahují do našeho každodenního života. Neustále se s nimi 

setkáváme všude kolem nás a ani si to kolikrát pořádně neuvědomujeme. Mnoho 

reklam sází na naše podprahové vnímání, což je „v psycho – fyzikálním smyslu 

ovlivňování podněty, které vzhledem k biologickým schopnostem leží mimo schopnost 

našeho vnímání. Nevnímatelné podněty jsou v tomto smyslu optické podněty, které 

jsou příliš slabé nebo příliš krátké, než aby mohly být spatřeny  ... znamená to 

nevědomou stimulaci podněty nebo motivy, které vyvolávají určité jednání.“ 

(Vysekalová, 2007: 49) 

Masová média jsou svébytným prvkem sociální komunikace, který je příznačný  

pro konkrétní typ společnosti a pro konkrétní historickou situaci. (Jirák, Köpplová, 2009: 

23) 

Mediální komunikace se nedá oddělit od jiných činností. Neustále vnímá a reaguje  

na každodenní dění. Stále se rozvíjí a mění. Média jsou provázána s  dalšími institucemi, 

která nás obklopují. (Jirák, Köpplová, 2009: 323 - 324) 

Komunikační média zásadně transformují organizaci společenského života a to 

zejména po stránce časové a prostorové. Neslouží jen k přenosu informací k jedincům,  

ale vytváří se díky nim nové formy jednání a interakce ve společnosti. Jakmile jedinec 

vstoupí do interakce s  nějakým komunikačním médiem, vzniká nový, jiný společenský 

vztah. Tento způsob interakce se liší od komunikace tváří v tvář. (Thompson, 2004: 9)  
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Sdělení médií se dostává i do povědomí lidí, kteří médiím obecně nevěnují moc 

pozornosti. Sdělení, které nám média přináší, jsou povětšinou sdílena s  další spoustou 

lidí, tudíž se šíří. Vztaženo na televizní reklamu by se dalo říci, že je-li zajímavá, lidé si  

o ní vyprávějí a poté se šíří i k lidem, kteří televizor například ani nevlastní. Sdělení 

zpracováváme diskursivně a sdílíme je s širokým okruhem dalších lidí. Toto je jedna  

z možností, jak se mediální sdělení šíří daleko za své pole působnosti.  

(Thompson, 2004: 40)  

Média mohou být pro slabšího jedince velmi nebezpečná. Fakta, vyskytující se 

v médiích, bývají zbavena vlastností, díky kterým dokážeme realitu oddělit od mýtu, 

tedy od toho, co je nám pouze zprostředkováváno. Avšak média se snaží předvádět 

poněkud konsistentní dojem, který do určité míry realitu předstírá. Tento mediální 

obraz světa se poté stává zábavnější, zajímavější  a lepší a vzniká sorta lidí, kteří 

bezmezně médiím, zejména pak televizi, věří. V krajních případech to dochází tak 

daleko, že tito lidé přestávají vnímat svůj reálný život, ztotožňují se s tímto mediálním 

pseudosvětem a pomyslně žijí náhradní život  zprostředkovaný médii. Toto chování je 

z psychologického hlediska velmi rizikové. Takovýto člověk není schopen rozeznat 

nebezpečí, neumí řešit krizové situace a nevyzná se v reálných mezilidských vztazích. 

Přijímá vlastně televizi jako náhradní život. (Musil, 2003:94 – 95) 

To, jak reklama na lidi působí, se zkoumalo od počátku 20. století. Nejprve se 

zjišťovalo, jaké jsou procesy vnímání, emotivní působení propagačních prostředků či 

vliv těchto prostředků na nákup propagovaných výrobků. V 60. a 70. letech 20. století 

se zkoumá motivace a postoje, na kterých závisí úspěch komerční marketingové 

komunikace. (Vysekalová, 2007: 41 - 42)  

Firmy chtějí, abychom si jejich reklamy všimli a zapamatovali si ji. Jaký na nás má 

daná reklama vliv a jak se nám líbí je vedlejší, jelikož na veřejně známém tvrzení 

„Špatná reklama, také reklama“ je něco pravdy. (Ogilvy, 2007) 

Dnes je reklama, marketing a veškerá práce s  veřejností téměř hlavním nástrojem  

pro uplatnění zboží a služeb. Skoro až druhotné je zvyšování kvality, snižování ceny či 
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inovace výrobků. Když tyto procesy proběhnou, dozvíme se o tom opět z reklamy. 

(Jirák, Köpplová, 2009: 137) 

Od 80. let 20. století se zvyšuje role značky a využívá se poznatků z psychologie díky 

marketingovému mixu. Marketingový mix, v angličtině „4P“, je sjednocením 4 hlavních 

marketingových nástrojů. Jedná se o výrobek (product), cenu (price), distribuci (place)  

a marketingovou komunikaci (promotion). (Vysekalová, str. 44, 2007) Tyto 4 faktory 

nám shrnují to, na co nelze zapomenout při snaze zaujmout potencionální zákazníky. 

„Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu, ale také sortiment, kvalitu, 

design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby a další faktory, které z pohledu 

spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání.  Cena je hodnota 

vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje i slevy, termíny  

a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru. Místo uvádí, kde a jak bude produkt 

prodáván, včetně distribučních cest, dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, 

zásobování a dopravy. Propagace říká, jak se spotřebitelé o produktu dozvědí (tedy  

od přímého prodeje přes public relations, reklamu a podporu prodeje).“  

(Němec, © 2005) 

Na člověka mají z psychologického hlediska vliv také barvy. Proto je dalším polem 

zkoumání psychologické působení barev a také barvy užité v reklamě. Základy 

psychologie barev položil Johann Wolfgang Geothe, který přesunul oblast barev 

z fyziky do psychologie. Geothe rozdělil barvy do tzv. komplementárních dvojic podle 

toho, jak spolu ladí. Další rozdělení může být na barvy aktivní (teplé) a pasivní 

(studené). Barvy v reklamě ovlivňují, jak vnímáme danou situaci, obraz, scénu. Pokud 

jsou barvy temnější, můžeme se bát, cítíme úzkost, tajemno. Naopak barvy pestré  

v nás vyvolávají veselé pozitivní pocity a myšlení. (Vysekalová, 2007: 83) 

Avšak barvy stejně jako vše jiné podléhá módě, trendům, aktuálním požadavkům 

spotřebitelů a době. Toto může být jeden z bodů při sledování odrazu reality v televizní 

reklamě. Stejně  jako se vyvíjí aktuální módní trendy, vyvíjí se nám reklama, která chce 

přece nejvíce ze všeho zaujmout a vyvolat motivaci ke koupi produktu. To se však 

může stát jen v případě, že je v reklamě použito moderních či módních barev, na které 

potenciální spotřebitel zareaguje. (Vysekalová, 2007) 

http://www.robertnemec.com/public-relations-pr/
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Reklama může člověka ovlivnit pouze ve chvíli, kdy je jím přijata, tedy je vnímána. 

V tomto bodě mluvíme o smyslovém vnímání. Ve druhém bodě musí být zpracována, 

tedy pochopena, zde se jedná o kognitivní vnímání. Buďto je člověk reklamou ovlivněn 

pozitivně nebo negativně. Pozitivně přijatá reklama znamená, že člověka oslovila  

a dotkla se jeho osobních stránek, střetla se s  jeho zájmy, motivací apod.  

(Vysekalová, 2007: 78) 

Kdy můžeme reklamu považovat za účinnou? Tehdy, kdy se potencionální 

spotřebitel stane opravdovým spotřebitelem, tedy v momentě, kdy dojde k prodeji 

inzerovaného zboží. Existují tzv. „Stadia připravenosti k nákupu“, tedy jednotlivě  

na sebe navazující body, které nám naznačují průběh od vnímání reklamy po koupi 

produktu: 

1. Vnímání – Seznámení se s výrobkem, podnikem, povšimnutí si propagačního 

sdělení. 

2. Pozornost – Vzbuzení pozornosti mezi ostatními propagačními sděleními, 

očekáváními. 

3. Poznání – Zprostředkování informací o výrobku, podniku. 

4. Postoj – Zjišťování kladné nebo záporné odezvy na výrobek a její příčiny. 

5. Preference – Dávání přednosti výrobku před ostatními, důvěra ve výrobek, jeho 

kvalitu. 

6. Přesvědčení – Vzbuzení přesvědčení o důležitosti koupě výrobku, vedoucí 

k rozhodnutí o koupi. 

7. Kupní jednání – Konkrétní kupní jednání v určitém čase a na určitém místě. 

(Vysekalová, 2007: 171) 

 

Známe také několik bodů, kdy můžeme reklamu považovat za účinnou. Tedy kdy je 

její vliv na člověka pozitivní. Už v prvním případě, kdy je člověk reklamě vystaven, tedy 

ji vidí, je reklama úspěšná. Dále můžeme za úspěšné považovat, když zanechá 

v příjemci stopu, když způsobí změnu postoje spotřebitele na daný produkt, 

problematiku, pokud se v mysli příjemce vytvoří pozitivní emocionální stopa, nebo když 

je vyvolána změna chování cílové skupiny. (Vysekalová, 2007: 170) 
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Nesmíme zapomenout zmínit, že vedle reklamy na člověka působí i značka 

nabízeného produktu. Značka, která je doprovázena svým logem, sloganem, image,  

u kterých se testuje jejich úspěšnost, účinnost, líbivost, zapamatovatelnost a veřejné 

mínění. Pokud někdo nemá z nějakého důvodu určitou firmu či značku rád, pak ho  

o koupi zboží této značky  nepřesvědčí ani ta nejpůsobivější reklama. Ale to 

neznamená, že nemůže pomalu měnit jeho názor na značku a zboží a postupně ho 

třeba i dostat „na svou stranu“. (Vysekalová, 2007) 
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2 Psychologie reklamy 

 

V dnešní době velkého konkurenčního boje je důležité přesvědčit zákazníky  

o přednostech nabízených produktů. Reklama slouží právě k tomuto účelu. Reklamní 

kampaň, která má být úspěšná, znamená dobré znalosti trhu a  užití ověřených pravidel  

pro přípravu těchto kampaní. Drtivý počet reklam se vytváří v reklamních agenturách. 

Zde pracují týmy profesionálů, kteří mají s tvorbou reklamy mnoho zkušeností  

a většinou mívají i podobně zaměřené vzdělání: umělecké a grafické školy, ekonomické 

školy, komunikační školy. 

Psychologie v reklamě se začala zkoumat a užívat na začátku 20. století. Zpočátku 

se v reklamě užívalo vše, o čem se vědělo, že zaručeně přiláká pozornost. Jako základ  

pro správnou reklamu a pro propagační práci sloužila poučka AIDA, vytvořená na konci  

19. století. Jde o složeninu prvních písmen slov „attention“ (pozornost), „interest“ 

(zájem), „desire“ (přání) a „action“ (jednání). Jde o modelový vzestupný příklad  

od zaujmutí potencionálního zákazníka přes jeho zájem o nabízený produkt, až 

k finálnímu činu, tedy ke koupi onoho zboží. (Vysekalová, 2007: 40)  

O tom, co nás v reklamě  zaujme, rozhoduje naše pozornost, která si takzvaně 

vybírá, na co se zaměří. Tomuto jevu se říká selektivita. O co se začneme zajímat je 

dáno vnitřními a vnějšími faktory, na které náš mozek pozornost buďto zaměří nebo 

ne. U každého jsou tyto faktory rozdílné a reklama se snaží o to, aby obsáhla takové 

faktory, které se týkají co největší části cílové skupiny, tedy skupiny lidí, na které je 

reklama zaměřená.  (Vysekalová, 2007: 96) 

 

 

2.1 Motivace 

 

„Reklamu můžeme definovat jako soubor stimulačních prostředků, s jejichž pomocí  

se snažíme ovlivňovat motivaci člověka.“ (Vysekalová, 2007: 105) 
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Motivace (slovo z latinského slovesa „movere“) je slovo vyjadřující pohyb -

pohybovat se nebo hýbat se. Motivace značí působení vnitřní energizující síly, která 

stojí za každým naším jednáním. Určuje směr a intenzitu motivovaného chování. Avšak 

v dnešní době, která je přesycená nabídkou je velmi těžké motivovat spotřebitele 

k nákupu, tedy je obtížnější najít dostatečně silný podnět k motivaci koupi zboží.  

Z výzkumu na přelomu 20. a 21. století vyplývá, že na lidi více působí tzv.  podlinková  

reklama, neboli reklama pod čarou (below the line), tedy reklama na místě prodeje, 

reklamní akce a akční slevy. Na konci 80. let tomu bylo naopak, lidé se nechali více 

ovlivnit reklamou nadlinkovou, neboli nad čarou (above the line), tedy reklamou 

šířenou médii. Důvodem je zkracující se doba trvání motivace k nákupu. Dnes se 

naštěstí rozdíly mezi těmito dvěma typy reklam vyrovnávají a propojují.  

(Vysekalová, 2007: 105 - 105)  

Zdrojem motivace jsou potřeby, které se vyvíjí. Abraham Maslow vysvětluje 

potřeby podle jejich hierarchického uspořádání. Sestavil tzv. „Pyramidu potřeb“  

(Obr.1), na které je krásně vidět posloupnost potřeb v čase. Potřeby se aktualizují  

od základny postupně směrem vzhůru. (Vysekalová, 2007: 109) 

 

 

Obrázek 1:  Maslow a pyramida potřeb 

(Halek, © 2014) 
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Tvůrci reklam přihlížejí i na jiné seznamy potřeb. O trochu více rozvinutým 

seznamem je „Guilfordův seznam lidských potřeb“, který je rozdělen na 6 částí: 

1. Organické potřeby – hlad, pohlavní pud, všeobecná aktivita. 

2. Potřeby určitých podmínek – příjemného prostředí, pořádku a čistoty, vážnosti 

a úcty. 

3. Potřeby pracovní – všeobecná ctižádost, stálost, vytrvalost. 

4. Potřeby pozice – svobody, konformismu, početnosti. 

5. Sociální potřeby – sdružování se, úslužnosti, disciplíny, agresivity. 

6. Všeobecné zájmy – potřeba dobrodružství, jistoty, potřeba zábavy  

a intelektuálních zájmů. 

(Vysekalová, 2007: 112) 

 

Člověk je motivován zejména kvůli pocitům, které při naplněné motivaci získá. 

Tento pocit jsou emoce, které nás provádí na každém kroku našeho života. Vše co 

činíme, činíme proto, aby nám bylo dobře, aby naše emoce byli pozitivní.  Pokud člověk 

dosáhne svých cílů, motivací se dostane k tomu, po čem toužil. Má jednak dobrý pocit, 

ale také se mu lépe žije, nějak si usnadnil každodenní boj o přežití. Avšak splnění cílů 

nestačí. Člověk chce víc a víc a proto vznikají různé zájmové kroužky nebo skupiny. 

Člověk se zajímá například o kulturu či sport, kde si člověk obohacuje život o prožitky.  

A toto vše musí dnešní reklama obsahovat. Musí v lidech, potencionálních 

spotřebitelích, vzbudit zájem o nové, tedy zajímavě připoutat a vzbudit pozornost.  

Je nutné přinášet stále nové a neobvyklejší podněty.  Tellis sestavil tři modely vztahů 

emocí a jejich vlivu na činnost člověka:  

1. Implicitní model – působí na emoce prezentací vlastností produktu, aniž by je 

prokazoval. Příběh vtahuje diváka do děje.  

2. Explicitní model – vyvolává emoce použitím podnětů s  cílem přimět diváka 

k zaujetí stanoviska. 

3. Asociativní model – vyvolává emoce prostřednictvím podnětů jen okrajově 

spojených s produktem, značkou.  

(Vysekalová, 2007: 113)  
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Pokud reklama vyvolá příjemné a pozitivní emoce, spotřebitel spíše sáhne  

po produktu z této reklamy. Musí být navozen pocit štěstí, pohody a spokojenosti. 

„Motivace s principem slasti je výrazně účinnější než motivace využívající strach.“ 

(Vysekalová, 2007: 114)  

Motivace použitá v reklamě, tedy musí odrážet aktuální potřeby a touhy lidí. To, 

co ke koupi zboží motivovalo lidi před deseti lety, bude ve své podstatě sice motivovat 

lidi i dnes, ale reklama se musí přizpůsobit novým trendům a požadavkům, které 

oslovují lidi dneška. Navíc každý člověk své motivace v průběhu života mění. 

„Spotřebitele ovlivňují proměnné, které se vážou přímo k jeho osobnosti, ale také tzv. 

situační proměnné, což je situační prostředí, ve kterém se nachází v době, kdy je 

vystaven působení reklamy, i kontext, do kterého je reklamní podnět umístěn.“ 

(Vysekalová, 2007: 117) 

Jako taková se reklama za posledních pár let posunula hodně dopředu. Když se 

čistě náhodou dostanete k nějaké starší reklamě, která se aktuálně nevysílá, mnohdy si 

ani nevybavíte, že kdysi v televizi „běžela“ a vy jste ji měli na očích denně. Reklama 

stará například pět let  je někdy dost zajímavá a mnohdy se člověk diví, co všechno  

za těch pár let zapomněl a co se změnilo. To vysvětluje, proč jsou reklamy tak časté  

a dokonce se třeba i po velmi krátkém časovém úseku opakují. Je to právě proto, aby 

potencionálnímu zákazníkovi nevypadla z paměti aktuální nabídka, tedy aby měl divák 

více možností být „chycen“ a motivován ke koupi. Za toto jsou firmy ochotné platit 

miliony a je jisté, že se jim to vyplatí. (Vysekalová, 2007) 

 

 

2.2 Humor v reklamě 

 

Jak jsme si v 1. kapitole nastínili, v první polovině 90. let se v reklamě  začalo 

mnohem více užívat pestrosti českého jazyka, slovních hříček a  veršů a to hlavně  

pro pobavení a zaujetí spotřebitelů.  
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Pokud je v reklamě použit humor, člověk začne automaticky vnímat obsah sdělení  

i reklamu celkově - humor pomáhá udržet pozornost člověka, který posléze zaujme 

pozitivní postoj k reklamě. (Vysekalová, 2007: 163)  

V USA proběhl roku 1995 výzkum ohledně využití humoru v reklamách. Výsledky 

jsou prezentovány takto: humorem se nejlépe dosáhne pozornosti, humor lépe 

podporuje dobré jméno značky a zvyšuje zájem o ni, někdy může díky humoru 

v reklamě dojít k přechodu od jedné značky k druhé. Vtipná reklama déle zůstává 

v povědomí lidí.  Na druhou stranu není prokázáno, že by humor podpořil proces 

přesvědčování. Pokud není humor použit vhodně, je nedomyšlený či určen jen malé 

cílové skupině, může značku poškodit. Proto není vhodné ho používat ve spojení 

s „citlivým“ zbožím nebo službami. (Vysekalová, 2007: 163)  

Humor, legrace, vtip, originalita a nápaditost jsou tedy velmi požadovanými 

vlastnostmi na reklamu. Může se však stát, že se člověku vybaví vtip, ale nezapamatuje 

si, na co reklamní spot byl. Příkladem nám může být reklama „Bóbika“ (Obr. 2), kterou 

všichni znali a většina z nás si ji pamatuje dodnes, tušíme ale co inzerovala? O této 

reklamě si lidé povídali, vyprávěli si ji a smáli se jí. Obsahovala výraznou a provokativní 

pointu. Avšak to, co vlastně inzerovala, byl schopen popsat jen málokdo.  

(Krupka, 2012: 195) Vyplývá nám z toho, že zapamatování reklamy není ukazatelem 

nákupního chování. (Vysekalová, 2007: 163) 

Pokud obsah reklamy nepřímo souvisí s nabízeným zbožím a přehluší to, o co 

vlastně v reklamě jde. Reklama může být shlédnuta i několikrát, ale divák není schopen 

popsat, na co reklama vlastně je, i když zná celý její obsah a děj. Tento problém 

nastává ve chvíli, kdy se autor reklamy přehnaně snaží o zaujmutí spotřebitele  

a nedomyslí souvislost mezi vtipem v reklamě a nabízeným produktem.   

(Vysekalová, 2007) 
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Obrázek 2:  Obrázek z televizní reklamy „Bóbika“ 

(Zdroj: Ekonom.ihned. ©) 

 

 

Reklama se samozřejmě snaží různými způsoby oslovit potencionální zákazníky   

pro koupi nabízeného zboží, ať už jde o cokoli. Čím dál tím více se objevují reklamy 

typu „falešní sobi“ (Obr. 3) a podobné reklamy stavějící na vtipu. Jsou to reklamy, které 

pobaví a zlepší náladu nejen, když je vidíte v televizi, na billboardech nebo v novinách  

a časopisech, ale také se dají použít jako žert pro uvolnění nějaké vypjaté situace  

nebo pro pobavení přátel. A to je to, oč tu běží. Úkol splněn – spotřebitel se takzvaně 

„chytil“ a reklama se šíří v povědomí lidí dál, dokonce se o ní dozvídají i ti, co nemají 

čas televizi sledovat. (Krupka, 2012: 212) 

 

 

Obrázek 3:  Reklama na Vodafone – „Falešní sobi“  

(Zdroj: Strategie.e15. ©) 
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Jako další příklad můžeme uvést reklamu na nátěrové barvy značky Antirezin   

(Obr. 4.). Jedná se o reklamu, kdy tchýně nutí svého zetě, aby příště použil při natírání 

plotu modrou barvu. On však v klidu natírá dál barvou červenou a pronese větu 

„Maminko, až to budu natírat příště, vy už tady nebudete“. Reklama byla oblíbená , 

avšak jen u určité cílové skupiny. Zatímco mladší generace se smála použitému 

drsnému a ironickému vtipu, starší generace se mohla cítit uraženě a dotčeně. Proto je 

třeba při používání humoru v reklamě dodržovat určitá nepsaná etická pravidla, aby 

nedošlo např. k urážce jiné cílové skupiny. (Vysekalová, 2007) 

 

 

 

 

Obrázek 4 

(Zdroj: Tvspoty.  ©) 

 

 

Z dalších výzkumů vyplývá, že česká veřejnost klade velký důraz na vtipnost  

a originalitu hned za požadavky na pravdivost a srozumitelnost informací 

poskytovaných v reklamě. Dále je nutný vhodný humor. Lidé nebudou pozitivně 

reagovat na humor nevhodný, vulgární a je nutno mít na paměti, aby byl užit takový 

humor, který cílová skupina pochopí a ocení. (Vysekalová, 2007: 163) 
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2.3 Jaká by měla reklama být? 

 

Televizní reklama by měla umět nastínit problém a názorně předvést možnost jak 

ho vyřešit, samozřejmě za pomoci produkovaného výrobku. Nejlépe však ve spojení 

s nabídnutou možností vrácení peněz v případě nespokojenosti. (Ogilvy, 2007: 149)   

Z průzkumu agentury Factum Invenio, který proběhl roku 2007, vyšly obecné 

požadavky na reklamu, které si ukážeme v následující tabulce (Tabulka 1). 

 

Jaká by reklama měl 

být?

Rozhodně 

důležité

Spíše 

důležité

Spíše 

nedůležité

Rozhodně 

nedůležité
Neví Celkem

Aby byla pravdivá 66 28 3 1 1 100%

Aby byla důvěryhodná, 

dalo se jí věřit 63 31 4 1 1 100%

Aby obsahovala důležité 

informace 59 35 3 2 1 100%

Aby byla srozumitelná 58 37 3 1 1 100%

Aby neobsahovala 

žádné násilí 57 33 7 2 1 100%

Aby vzbuzovala důvěru 

ve výrobek 55 39 4 1 1 100%

Aby byla slušná, bez 

vulgárních slov 54 35 8 2 1 100%

Aby byla originální, plná 

nápadů 41 42 9 5 2 100%

Aby byla nevtáravá, 

nepodbízela se 40 46 10 2 2 100%

Aby byla pohodová 38 46 9 3 4 100%

Aby byla snadno 

zapamatovatelná 37 45 13 3 2 100%

Aby byla vtipná 37 43 15 3 2 100%

Aby byla výrazně jiná 

než ostatní 29 41 18 8 4 100%

Aby používala běžně 

používaná slova 28 41 22 6 3 100%
Aby byla odvázaná 20 35 25 15 5 100%  

Tabulka 1:  Obecné požadavky na reklamu 

(Vysekalová, 2007: 164) 

 

Aby byla reklama účinná, měla by být dobře přizpůsobena své cílové skupině. 

Běžná konverzace a komunikace se též přizpůsobuje tomu, s kým se provádí, proto je 

nutno tento čin promítnout i do reklamy. Přizpůsobení se děje pomocí vhodného 
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výběru slov, slovních obratů, přirovnání a dalších komunikačních prostředků. V běžné 

interakci nám partner, s nímž komunikujeme, poskytuje zpětné vazby tím, že odpovídá, 

ať už verbálně či neverbálně. V reklamě se však zpětné vazby dožadovat nemůžeme. 

Musíme proto našeho partnera, v případě reklamy potencionálního spotřebitele, dobře 

znát. Tedy je nutné vědět maximum o něm a o prostředí, ve kterém se nejčastěji 

vyskytuje. Je nutné poznat základní charakteristiku cílové skupiny. Většinou sledujeme 

demografické znaky (poměr mužů x žen v dané cílové skupině), psychografické 

charakteristiky (životní styl dané skupiny), psychologické osobní charakteristiky (zájmy, 

potřeby, motivace aj. dané skupiny), kulturní zvyklosti (hodnoty, symboly, rituály apod. 

dané skupiny)  a jazykové charakteristiky (jakým jazykem daná cílová skupina hovoří).  

(Vysekalová 2007: 190 - 191) 

Televizní reklama by měla mít schopnost přimět diváka ke změně preferencí.  

K čemuž nestačí, aby byla televizní reklama jen zapamatovatelná. Proto Ogilvy sestavil 

10 typů reklamních TV spotů, které jsou schopny u spotřebitelů nadprůměrně měnit 

preference značek. 

1. Humor – dříve nebyl humor v reklamě vyhledáván, lidé nechtěli nakupovat  

od „šašků“, dnes je tomu jinak, humor prodává, avšak pouze hrstka lidí dokáže 

opravdu vtipnou reklamu vymyslet. 

2. Záběry ze života – spor dvou oponentů v rádoby reálném prostředí, kdy je jeden 

přesvědčen druhým o kvalitách zmiňovaného produktu. 

3. Vyjádření spotřebitele – využití spokojeného spotřebitele v reklamě, druhý 

aktér v reklamě se snaží spokojeného zákazníka přesvědčit o opaku, ten se však 

nevzdává a chválí kvality produktu. 

4. Názorné ukázky – názorně ukazují účinnost výrobku, jsou nadprůměrně 

přesvědčovací. 

5. Řešení problému – názorné řešení běžného problému pomocí nabízeného 

produktu, služby. 

6. Mluvící hlavy – člověk, který vychvaluje výrobek a poukazuje na jeho přednosti . 

7. Charakteristické postavy – využití charakteristické postavy pro všechny reklamy 

jednoho produktu, ve své podstatě jde o maskoty, živé symboly výrobku. 
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8. Důvod proč – pokud se v reklamě objeví racionální důvod, proč by měli 

spotřebitelé zakoupit právě onen výrobek. 

9. Novinky – nové výrobky, inovace, nový způsob, jak reklamu udělat, to vše velmi 

účinně zvyšuje prodeje. 

10. Emoce – emoce v reklamě mohou být velmi účinné, např. vyvolání sentimentu, 

nostalgie. 

(Ogilvy, 2007: 103 – 109) 

 

 

2.4 Výzkum cílových skupin 

 

Jak bylo výše zmíněno, nezbytnou součástí přípravy reklamních kampaní jsou 

psychografické a psychologické charakteristiky cílových skupin, které jsou zároveň  

nejdůležitějšími. Psychografická segmentace neboli typologie životního stylu 

představuje řadu charakteristik, které ovlivňují uvažování lidí. Na základě této 

typologie stojí, že spotřební chování lidí je ovlivňováno tzv. objektivními možnostmi, 

což jsou materiální i psychické faktory, do kterých spadá vzdělání, příjem, sebevědomí 

apod. Dále je ovlivňováno tzv. osobnostní orientací, která stojí na třech typech, jimiž 

jsou principy (zásady), status (společenské postavení) a akce (činy).  Pokud tyto tři typy 

skombinujeme s úrovní zdrojů, jsme schopni sestavit skupiny spotřebních životních 

stylů. Jsou to:  

1. Lidé orientovaní na principy s  dostatkem zdrojů – zralí, se smyslem  

pro řád, upřednostňují funkční, trvanlivé věci. 

2. Lidé orientovaní na principy s  nedostatkem zdrojů – věřící tradičním 

hodnotám, se smyslem pro spravedlnost a s  orientací na rodinný život. 

3. Lidé orientovaní na stav s  dostatkem zdrojů – úspěšní, cílevědomí, 

s orientací na kariéru. 

4. Lidé orientovaní na stav s nedostatkem zdrojů – dříči, nesamostatní,  

při nákupu klidně volí imitace luxusního zboží. 

5. Lidé orientovaní na činy s  dostatkem zdrojů – hledající, proměnliví,  

s orientací na krátkodobé a zábavné produkty. 
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6. Lidé orientovaní na činy s  nedostatkem zdrojů – praktici, bez vysokých 

příjmů, orientace na rodinu a funkční výrobky. 

7. Jedinci s nadbytkem všech zdrojů – realizátoři. 

8. Jedinci s nedostatkem zdrojů – bojující. 

(Vysekalová, 2007: 192) 

 

Na základě této typologie jsou stanoveny způsoby trávení volného času, jimiž 

jsou společenské aktivity, náročné kulturní aktivity, ženské aktivity, mužské aktivity  

a technicky náročné aktivity. Dle tohoto rozdělení je možno lépe určit, jakými 

prostředky lze zapůsobit na danou cílovou skupinu. (Vysekalová, 2007: 191 – 193)  

Psychologické segmentace jsou další neodmys litelnou součástí při výzkumu 

cílových skupin. Jedná se o nelehkou úlohu, která musí dokázat odkrýt postoje, motivy 

a osobnostní charakteristiky. Jde tedy o metodu poněkud složitější než je 

psychografická segregace. Spolu s  charakteristickými znaky zjišťujeme vzorce chování 

odpovídající daným charakteristikám. K jednotlivým typům povah jsme schopni přiřadit 

odpovídající způsob chování nejen v životě, ale též chování člověka jako spotřebitele.  

Kretchmer a Sheldon dali dohromady osobnostní charakteristiky s  tělesným typem. 

Byly určeny tyto tři tělesné typy – pyknický, leptosomní a atletický – ke každému z nich 

jsou přiřazeny různé vlastnosti spotřebitele, které vesměs platí i při určitých 

odchylkách, se kterými se samozřejmě v lidském jednání musí počítat. Dalším známým 

dělením podle lidských vlastností a chování je Hippokratovo členění lidských typů, jimiž 

jsou flegmatik, sangvinik, cholerik a melancholik. V praxi se toto dělení využité  

v reklamě již několikrát osvědčilo. Bylo například i prokázáno, že existuje vazba mezi 

typem osobnosti a úrovní reálného bydlení, což mělo vliv na prodej nábytku a bytových 

doplňků. (Vysekalová, 2007: 202 – 203) 

Existuje samozřejmě řada dalších typologií užívaných v praxi. Jsou to například 

typologie založené na pozorování chování spotřebitele při nákupu, spotřebitelské 

typologie určené k diferenciaci uživatelů různých značek na základě spotřebitelských i 

obecně psychotických aspektů. Dále se typologie zajímá o to, jak si člověk představuje 

sám sebe jakožto faktor ovlivňující spotřební chování. (Vysekalová, 2007) 
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Bylo určeno několik typů spotřebitelů podle jejich nákupního chování – návykově 

determinovaní spotřebitelé, spotřebitelé citliví na argumenty,  tedy ti, co se rozhodují 

podle ceny, impulzivní spotřebitelé, emocionální spotřebitelé nebo skupiny nových 

spotřebitelů. Dále pak lze rozlišit výrobky či produkty podle psychologického významu 

pro spotřebitele – „prestižní výrobky“ (nábytek, knihy apod.), „dospělé výrobky“  

(kosmetika, káva, alkohol apod.), „úzkostné výrobky“ (mýdla, zubní pasty apod.), 

„hédonické výrobky“ (oděvy, lahůdky apod.) a „funkční produkty“ (potravinářské 

výrobky). S každou skupinou spotřebitelů a s  každou skupinou produktů se pojí 

charakteristické rysy, které je třeba při tvorbě reklamy zohlednit. Po vymezení cílové 

skupiny je nutno umět pracovat se získanými informacemi o ní a dokázat je skloubit 

s charakteristikou zboží, produktu či značky. (Vysekalová, 2007) 

Pro tvorbu dobré reklamy je třeba znát několik znaků osobnosti. Jsou jimi:  

1. Selektivita osobnosti, tedy to na co je potencionální spotřebitel zrovna zaměřen.  

2. Anticipace do budoucna, která souvisí s cíli a hodnotovou orientací člověka.  

3. Jedinečnost osobnosti, vyjadřující jedinečnost každého spotřebitele.  

4. Sebeuvědomování, které je spjato s motivací, sebehodnocením, potřebou zařadit se 

apod.  

5. Struktura a charakteristiky poznávacích procesů, tedy to, jak spotřebitel poznává  

a vnímá svět kolem sebe a jaký názor si o těchto věcech dělá.  

(Vysekalová 2007: 202 – 206) 

Dalším využitím výzkumu cílových skupin je možnost kombinovat televizní reklamy 

pro konkrétní cílovou skupinu s  vysílaným programem. Televizní stanice mají výzkumy 

cílových skupin zmapovány pomocí tzv. peoplemetrů. Jedná se o přístroj, který 

zaznamenává kdo, kdy a na co se dívá. Výsledky peoplemetrů má v moci zadavatelská 

agentura ATO (Asociace televizních organizací), která uděluje výsledky a povolení 

pouze na požádání. (Peoplemetry ©) Televizní stanice tedy dobře znají cílové skupiny 

právě promítaného programu. Do tohoto programu zařadí vhodně zvolené televizní 

reklamy, které jsou zaměřeny na stejnou cílovou skupinu jako promítaný program. 
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2.5 Persvaze 

 

Persvaze je nebezpečná manipulativní metoda, protože má za úkol manipulovat 

lidmi a pro laika je těžké ji rozpoznat. Persvaze zatajuje věci, které by mohly v lidech 

vyvolat sebemenší negativní úsudek či vrhnout špatné světlo na daný problém. 

Zveřejňuje jen to, co se jí hodí pro dosažení svého cíle, například názor malé skupiny 

lidí promítne do širšího rámce. (Ilowiecki, 2003: 41 - 42)  

Pojem persvaze označuje funkci přesvědčovací, získávací, ovlivňující, vybízecí, 

hodnotící a uvědomovací. Ovlivňuje a mění vědomí příjemce, působí na veřejné 

mínění. Projevuje se jak verbální, tak neverbální komunikací. Pokud má být dosaženo 

persvaze verbální komunikací, musí být ono persvazivní sdělení jednak srozumitelné   

a to i při nesoustředění příjemce, tak má dále zajišťovat důvěryhodnost (odborně 

kredibilita) zvolením vhodných slov, slovních spojení apod. Neverbální persvazivní 

prostředky se mohou jednoduše řečeno dělit na akustické, tedy na prostředky, kterých 

využívá rozhlasová či televizní reklama, kdy se jedná o doprovodnou hudbu  

při odehrávajícím se ději a na vizuální, k nimž patří prostředky ideografické (fotografie, 

ilustrace, grafy, přehledy, apod.), mající funkci informační a grafické (titulky, 

typografické či barevné ztvárnění, apod.).  (Jaklová, © 2002)  

Pomocí persvaze můžeme tedy záměrně ovlivnit to, jak bude příjemci reklama  

a její sdělení přijato, a to pomocí fonetických, slovotvorných či syntaktických 

prostředků. Se sdělením jsou tvůrci reklamních spotů, a nejen oni, schopni si pohrát  

a zaobalit ho tak, aby bylo sdělení bezmyšlenkovitě přijato.  
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3 Televizní reklama 

 

Svět médií je čím dál tím komplikovanější a má daleko větší pole půs obnosti, než by 

řekl leckterý laik. S vývojem moderních technologií se dříve nemožné stává 

skutečností. (Thompson, 2004)  

Ačkoli je reklama na internetu a sociálních sítích den ode dne působivější  

a účinnější, televizní reklama stále vede v pomyslném souboji jednotlivých médií  

ve vlivu na spotřebitele. (Vysekalová, 2007) 

Televizní reklama se ve formě takzvaných reklamních spotů objevuje v televizním 

vysílání dnes a denně. Je považována za jedno z nejviditelnějších, tedy i nejvlivnějších 

prostředků při propagačních akcích. Jednak díky tomu, že pojme nejvíce cílových 

skupin. Dalším jejím velkým plusem je to, že spojuje působení obrazu a zvuku, jakožto 

dvou nejsilněji působících prostředků na smysly pro zachování a uvědomění si 

informace. Televizní reklama je tedy nejsilnějším médiem, co se vlivu na cílovou 

skupinu týče. „Obrazy dokážou zprostředkovat více informací v kratším čase a zachycují 

současně více významových elementů.“ (Vysekalová, 2007: 150)  

Než se reklamní spot dostane do televizního vysílání, bývá ve zvyku ho otestovat. 

Jde o to zjistit, jestli bude reklama účinná, zda se bude nabízený produkt či služba 

prodávat dle očekávání. K testování návrhů televizní reklamy slouží několik způsobů.  

Jako první můžeme zmínit metodu promítání několika variant určité reklamy, kdy se 

respondentům kladou otázky po promítaných reklamách a ve výsledku je pro televizní 

vysílání vybrána ta reklama, která byla respondenty nejlépe hodnocena. Druhým 

takovým testováním je způsob, kdy se reklama ztvární v cca 8 až 12 obrázcích, které 

jsou doplněny textem, který znázorňuje děj reklamy. Tomuto hrubému znázornění 

pohyblivé reklamy se říká storyboardy a respondenti tedy vidí obrazový a textový 

návrh reklamy. Tento způsob testování televizní reklamy může být sice zkreslený kvůli 

nedostatečné představivosti respondentů, nicméně základní poselství reklamy není 

problém posoudit. Po prezentaci storyboardů se respondentům kladou otázky týkající 

se jejich názorů na kvalitu dané televizní reklamy. Třetím způsobem testování účinnosti 
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reklam je pomocí psychometru, který měří, kolik si respondent z odvysílané reklamy 

zapamatoval a jaký v něm zanechala dojem. Metoda psychometr spočívá v tom, že po 

odvysílaném bloku zhruba 20 reklam náhodně jdoucích za sebou, se pomocí rozhovorů 

s jednotlivými respondenty zjišťuje, kterou značku si zapamatovali, zda již reklamu 

viděli a co pozitivního či negativního by o reklamě řekli. Výsledky nám nenaznačí jen 

jaká značka je nejoblíbenější, nejzapamatovatelnější apod., ale můžeme též zjistit vliv 

délky reklamy na zapamatování si spotu či na kvalitu jeho hodnocení nebo na úmysl 

koupit nabízené zboží. (Vysekalová 2007: 215 – 216) 

Televizní reklama se dá považovat  pro diváka za pohodlnou. V podstatě jen 

přijímáme to, co nám přináší. Nejsme nuceni nad ní přemýšlet jako například při četbě. 

Jejím cílem je intenzivně oslovit diváka během polovědomého sledování televize, kdy 

není nucen dodržovat určitou etiku, jelikož je povětšinou v pohodlí svého domova. 

Ačkoli je televize a televizní vysílání mnoha lidmi přijímána jako přítel, nemá schopnost 

s divákem konverzovat. Je možné jen přijímat to, co vysílá - neodpoví, nepomůže. 

Mnoho lidí má televizor zapnutý, i když se na něj nedívají. Považují ho za společníka, 

který nemůže nějak uškodit, jelikož jsou v bezpečí svého domova. Někdy však televize 

prostupuje do života diváka až moc. Divák se s televizí ztotožňuje a jakoby žije životy 

postav z filmů a seriálů, které sleduje, ale neočekává se od něj odezva ani řešení 

problému. Výhodou je, že když je toho na diváka příliš, může televizor jednoduše 

vypnout. (Musil, 2003: 89) 

Je třeba vzít v potaz též nejvhodnější vysílací čas pro televizní reklamu . Bylo 

zjištěno, že nejproduktivnější je ráno, večer a během víkendu. V této době se dívá 

nejvíce diváků, a tudíž je televizní reklama shlédnuta větším množstvím lidí. 

Nejziskovějšími měsíci jsou pak leden, únor a březen. Pokud je televizní reklama 

vysílána během nudného pořadu, což má také vliv na její úspěšnost, bude mít větší 

ohlasy. Jelikož se diváci během pořadu nudí, budou věnovat zajímavé televizní reklamě 

větší pozornost, než kdyby byl pořad, mezi kterým je vysílána, zábavný a zajímavý.  

(Ogilvy, 2007: 149) 
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PRAKTICKÁ  ČÁST 

 

4 Výzkumný projekt 

 

V praktické části bakalářské práce bude snaha vysledovat vztah mezi realitou  

a reklamou. Výše jsme si popsali, jaké jsou požadavky při tvorbě reklamy a co se  

od reklamy očekává. Nyní se pomocí kvalitativního výzkumu pokusíme zjistit, zda tyto 

předpoklady skutečně v reálném životě obstojí, tedy jestli reklama opravdu dokáže 

oslovit diváka tak, jak je od ní očekáváno. Výzkumný projekt vysleduje v jakém vztahu 

se má reklama k realitě a jak na sebe navzájem působí. Již jsme seznámeni s faktem, že 

reklama nás obklopuje na každém kroku a také je pomocí vědních disciplín zjištěno, zda 

na nás působí a jak. 

Televizní reklama jde s  dobou. Snaží se být moderní a držet krok s  cílovou 

skupinou, na kterou je zaměřena. Odráží ale realitu natolik, aby se dokázala dostat pod 

kůži divákům na základě zásad, které se při tvorbě reklamy dodržují  a zároveň je 

přesvědčit k nákupu? Reklama se snaží diváka ovlivnit přiblížením se mu např. vtipem  

a reálnými faktory, které ho provází každodenním životem. Pomocí našeho výzkumu se 

pokusíme zjistit, zda se to reklamám v praxi a v reálném životě daří.  

 

 

4.1 Cíle výzkumu, výzkumné otázky 

 

Cílem výzkumu je zjistit, co vše a jak divák u sledování reklamy vnímá. Jak dalece 

nad reklamou přemýšlí a zda si pamatuje nejen děj, ale i  to, co konkrétně reklama  

inzeruje. A samozřejmě nakonec jestli se konkrétní reklamou, o které se třeba sám 

zmíní, nechá či již nechal ovlivnit natolik, že si inzerované zboží nebo službu koupí.  

Několik důkazů, že televizní reklama je ovlivněna  realitou již máme. V první řadě 

tu máme její vznik, který by nenastal bez technického vývoje, který nás neustále 
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doprovází na každém kroku. Dále pak víme, že marketingová komunikace čerpá a řídí 

se různými výzkumy z vědních oborů, např. psychologie, sociologie, ekonomie.  

Bez těchto věd a jejich výzkumů by se moderní reklama zaměřená na zvýšení prodejů 

firmy neobešla. Co ale znamená „moderní“? „…slovo odvozené od latinského slova 

MODUS, tedy způsob. V nejzákladnějším smyslu je modernita stylem naší doby: platí  

´tady a teď´, a nikoli ́ tenkrát´nebo ´v minulosti´.“ (Harrington, 2006: 46)  

Rozhovory s informátory nám zodpoví následující otázky:  

 Hlavní výzkumná otázka: 

- Do jaké míry podle studentů vysokých škol se zaměřením na humanitní 

obory televizní reklama odráží realitu, tedy je věrohodná? 

 Podotázky:  

- Do jaké míry se nechávají studenti vysokých škol humanitních oborů 

televizní reklamou ovlivnit?  

- Jakou realitu podle studentů vysokých škol humanitních oborů televizní 

reklama odráží? 

- Co by neměla televizní reklama podle studentů vysokých škol 

humanitních oborů postrádat? 

 

 

4.2 Výzkumná strategie a technika sběru dat 

 

Jedná se o kvalitativní výzkum, tzn. získání hloubkových informací o dané 

problematice. Výzkum zajišťuje kvalitní data a názory od informátorů, které jsou 

zpracovány metodou doslovné transkripce. V našem případě jde o názory studentů 

vysokých škol humanitních oborů na spojitost reklamy s realitou. (Hendl, 2005: 166)  

Pomocí polostrukturovaných rozhovorů jsem se snažila od informátorů zjistit 

odpovědi na výše zmíněné výzkumné otázky. Polostrukturované dotazování spočívá 
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v definovaném účelu dotazování. Používá určitou osnovu, která je velmi pružná  

a během rozhovoru se může přizpůsobovat procesu získávání informací.  

(Hendl, 2005: 164)  

Kvalitativní rozhovor je založen na přizpůsobivosti výzkumníka, kdy je třeba, aby 

dokázal vést rozhovor ve prospěch výzkumu, tedy aby byl schopen od informátora  

získat co nejvíce informací k tématu, o kterém se výzkum provádí. Vyžaduje se od něj 

cit pro jednání s informátorem, soustředění a porozumění. (Hendl, 2005: 166)  

Informátor je předem seznámen s průběhem a cílem výzkumu. Po vyčerpání 

otázek je vyzván k možnosti vyjádření se k celé problematice, jelikož „právě na konci 

rozhovoru nebo při loučení můžeme ještě získat zajímavé informace“  

(Hendl, 2005: 167). Dále je od něj vyžádán informovaný souhlas, bez kterého výzkum 

není možno provést. Rozhovory jsou nahrávány na diktafon a poté přepisovány 

technikou doslovné transkripce do elektronické podoby, se kterou dále pracuji. 

Z doslovných přepisů tedy čerpáme data pro následnou analýzu. 

 

 

4.3 Výběr vzorku, prostředí výzkumu 

 

Výběr vzorku nebyl nahodilý. Bylo nutné mít předem stanovená kritéria pro jeho 

výběr. Musíme mít jasno v tom, se kterými osobami rozhovor provedeme. Vzorek 

výzkumu by měl reprezentovat skupinu, které se výzkum týká . (Hendl, 2005: 151)  

Snažíme se zde zjistit, jak realita ovlivňuje či zasahuje do reklamy a jejich vzájemný 

vztah. Je nám známo, že reklama, nejen televizní, je povětšinou koncipována  

pro určitou cílovou skupinu a každá taková cílová skupina bude mít jiný názor na vztah 

reklamy k realitě. (Vysekalová, 2007) Proto byla pro výzkum stanovena jedna cílová 

skupina, aby se od ní získal ucelený názor. Jako cílová skupina tohoto kvalitativního 

výzkumu byli vybráni studenti vysokých škol humanitních oborů. Snahou bude zjistit, 

jak tito studenti vnímají reklamu, co jim na reklamě vadí či naopak a jak dalece 

shledávají reklamu věrohodnou.  
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Proč byli zvoleni právě studenti vysokých škol humanitních oborů? Byli shledáni 

nejzajímavějšími a nejspolehlivějšími informátory. U studentů splňujících tato kritéria 

předpokládám všeobecný rozhled, schopnost uvažovat o problematice z více úhlů  

a také schopnost porovnávat veškeré možnosti. Předpokládá se, že budou schopni 

rozumně argumentovat své názory. Očekává se od nich smysluplná shrnutí a názory  

na vztah reklamy k realitě, které po závěrečné analýze přinesou velmi zajímavé závěry  

a zobecnění.  

Většina vysokoškolských studentů prezenční formy studia si přivydělává, což je 

další důležité kritérium, bez kterého by nemělo smysl je považovat za adekvátní vzorek.  

Proto byli vybráni ti studenti, kteří si při studiu nějak přivydělávají. Pracující student 

bude mít na reklamu pravděpodobně jiný názor než ten, který není výdělečně činný. 

Jakožto výdělečně činný již zná hodnotu peněz a může tak na reklamu nahlížet i jako 

spotřebitel samotný, který za prezentované výrobky utrácí své vlastní peníze.  Proto 

jsou výdělečně činní vysokoškolští studenti humanitních oborů zlatou střední cestou 

k získání pravdivých, smysluplných a do hloubky zaměřených odpovědí. 

Dalším kritériem pro výběr informátorů je skutečnost, zda vůbec televizi sledují. 

V případě, že mnou oslovený informátor, tedy student vysoké školy humanitního 

zaměření televizi nesleduje vůbec, byl shledán jako nevhodný informátor a ukončila 

jsem s ním spolupráci. K výzkumu o televizní reklamě je podmínka alespoň občasné 

sledování televize důležitým kritériem.  

Výběr vzorku tedy proběhl s ohledem na výzkumný problém, pomocí předem dané 

struktury výběru, ve které byla kritéria pro výběr předem známá, tedy účelovým 

vzorkováním. (Hendl, 2005: 151) Jednotliví informátoři byli vybráni prostřednictvím  

známých, spolužáků a přátel, kteří vyhovovali stanoveným, předem daným kritériím. 

Někteří známí mě odkázali na studenty splňující mé požadavky, například na studenty 

Metropolitní univerzity. Tyto studenty jsem kontaktovala a vytvořila s nimi rozhovory, 

které jsem následně analyzovala a využila je k potřebám svého výzkumu.  

Výběr prostředí výzkumu byl ponechán na jednotlivých informátorech. Plné 

přizpůsobení se informátorovi je předpokladem a samozřejmostí. 
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4.3.1 Stručné představení informátorů  

 

 Informátor č. 1 – žena, narozena roku 1992, studentka VŠ s humanitním 

zaměřením, televizi sleduje občas, přivydělává si jako servírka v restauraci 

 

 Informátor č. 2 – muž, narozen roku 1990, student VŠ s  humanitním 

zaměřením, televizi sleduje několikrát do týdne, přivydělává si jako grafik  

u reklamní agentury 

 

 Informátor č. 3 – žena, narozena roku 1990, studentka soukromé VŠ 

s humanitním zaměřením, televizi sleduje zřídka, přivydělává si roznášením 

letáků  

 

 Informátor č. 4 – žena, narozena roku 1991, studentka VŠ s  humanitním 

zaměřením, televizi sleduje párkrát za týden, přivydělává si jako 

prodavačka čokolád 

 

 Informátor č. 5 – žena, narozena roku 1990, studentka VŠ s humanitním 

zaměřením, televizi sleduje denně, přivydělává si v kosmetické firmě jako 

animátorka  

 

 Informátor č. 6 – žena, narozena roku 1990, studentka VŠ s  humanitním 

zaměřením, televizi sleduje denně, přivydělává si prodejem kosmetiky 

 

 Informátor č. 7 – muž, narozen roku 1988, student VŠ s humanitním 

zaměřením, televizi sleduje denně, přivydělává si v agentuře zajišťující 

ochranu 

 

 Informátor č. 8 – žena, narozena roku 1990, studentka VŠ s  humanitním 

zaměřením, televizi sleduje občas, přivydělává si jako recepční sportovního 

klubu 
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 Informátor č. 9 – žena, narozena roku 1989, studentka VŠ s  humanitním 

zaměřením, televizi sleduje občas, přivydělává si v kině 

 

 Informátor č. 10 – žena, narozena roku 1991, studentka VŠ s  humanitním 

zaměřením, televizi sleduje občas, přivydělává si jako tlumočnice  

 

 Informátor č. 11 -  muž, narozen roku 1993, student VŠ s humanitním 

zaměřením, televizi sleduje občas, přivydělává si jako redaktor 

internetového hudebního portálu 

 

 Informátor č. 12 – žena, narozena roku 1991, studentka VŠ s humanitním 

zaměřením, televizi sleduje denně, přivydělává si jako kustod 

 

 Informátor č. 13 – muž, narozen roku 1992, student VŠ s humanitním 

zaměřením, televizi sleduje několikrát do týdne, přivydělává si jako 

recepční  

 

 Informátor č. 14 – žena, narozena roku 1992, studentka VŠ s humanitním 

zaměřením, televizi sleduje párkrát do týdne, přivydělává si jako asistentka 

 

 Informátor č. 15 – muž, narozen roku 1992, student VŠ s humanitním 

zaměřením, televizi sleduje párkrát do měsíce, přivydělává si jako taneční  

a divadelní lektor 

 

 

4.4 Analytické postupy 

 

Nejprve bylo nashromážděno dostatečné množství rozhovorů, které byly 

nahrávány pomocí diktafonu. Poté byla využita metoda doslovné transkripce. Tedy 

metoda zaznamenávání rozhovoru pomocí doslovného přepisu. Tento způsob je 

časově náročnější, avšak slouží k podrobnému vyhodnocení výzkumu. Umožňuje 
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zvýraznit důležitá místa rozhovoru, která napomáhají při následné analýze.   

Při transkripci se používají zvláštní znaky pro znázornění mimoslovních projevů, např. 

se znázorňují pomlky, odmlky, způsob řeči, smích apod. (Hendl, 2005: 208) 

K analýze jsem vybrala metodu otevřeného kódování, která v textu, resp. 

v doslovných přepisech zaznamenaných rozhovorů, odhaluje určitá témata a spojitosti 

a zároveň sjednocuje vyskytující se stejné prvky. Všímá si kritických míst, která  se 

vztahují k položeným výzkumným otázkám. Tento postup pomáhá výzkumníkovi vidět 

problematická témata vcelku. Výzkumník postupně třídí, sjednocuje, rozřazuje  

a kombinuje. Cílem kódování je tematické rozkrytí textu. (Hendl, 2005: 247) 

 

 

4.5 Etika výzkumu 

 

Při výzkumu byli brány v potaz 4 základní etické pilíře, které jsou v sociálních 

vědách důležitou součástí (princip dobrovolné participace, princip důvěryhodnosti, 

princip neubližování a princip přesnosti).  

- Princip dobrovolné participace spočívá v informovanosti aktéra výzkumu, 

seznámení ho s cíli a průběhem výzkumu. Aktér je též seznámen s  možností 

kdykoliv ukončit své působení ve výzkumu.  

- Princip důvěryhodnosti znamená, že výzkumník dodržuje soukromí  

a anonymitu informátora. Data nebudou poskytnuta třetí osobě bez 

souhlasu aktéra.  

- Princip neubližování zamezuje ohrožení těch, které studujeme. Díky tomuto 

principu nedojde k fyzické, psychické ani právní újmě.  

- Princip přesnosti zabezpečí, aby data z výzkumu byla správná 
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Výzkum proběhl v souladu se zákony: 

- §11-17 zákona č. 40/1964 Sb., o ochraně osobnosti v občanském zákoníku 

- č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

- č. 121/2000, autorský zákon 

- č. 343/1992, zákon o archivnictví  

 

(E-kurz: Úvod do společenskovědních metod ©) 
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5 Zpracování a interpretace získaných dat  

 

Všichni informátoři alespoň občas televizi sledují, o televizní reklamě mají určité 

povědomí, tudíž jsou schopni o ní mluvit. Jelikož splňují i ostatní kritéria výběru, tedy 

to, že jsou studenty vysokých škol humanitních oborů a přivydělávají si, jsou 

odpovídajícími zdroji pro náš výzkum.  

 

 

5.1 Míra a způsob odrazu reality v televizní reklamě 

 

Názory na odraz reality v televizní reklamě se různí. Většina informátorů shledává 

televizní reklamu jako přehnanou a zidealizovanou, tudíž neodrážející realitu. Například 

Informátor č. 2, jakožto člověk, který se orientuje ve výrobě reklamy, komentoval 

takto: „Musí zaujmout toho diváka, prostě vnutit mu to. Je to, jak řekl David Ogilvy, že 

reklama je jenom navoněná zdechlina, což znamená, že prostě můžeš prodat cokoli, 

pokud seš dobrej obchodník a dokážeš lidi zaujmout.“ (Informátor č. 2) Další výpovědi 

ohledně odrazu reality v televizní reklamě mluví podobně. „Jakákoli reklama, nejenom 

ta televizní, je už z definice nevěrohodná. Poukazuje pouze na kladné vlastnosti   

a případné problémy vůbec nereflektuje. Je to samozřejmě logický. Účel reklamy je 

koupě produktu či využití služby.“ (Informátor č. 13) „Celý je to zidealizovaný, ten svět 

reklamy. Realita je tam minimální.“ (Informátor č. 8) „Reklamy jsou jen výplň času 

v programu.“ (Informátor č. 11) „Produkty sou, žejo dokonalý, krásný a potom to vidíš 

v reálu a je to úplně jiný.“ (Informátor č. 10) „V reklamě jsou většinou věci hezčí, 

lákavější a máš chuť si to koupit.“ (Informátor č. 12) „Já si myslim, že ve většině, až 

v devadesáti procentech případů tu realitu neodráží.“ (Informátor č. 1) Informátor č. 14 

poukazuje na fakt, že na výrobě televizní reklamy se podílejí reklamní agentury, které 

jsou placeny za účelem podpořit prodej zboží, což je doloženo na začátku kapitoly  

2 Psychologie reklamy. „Myslim si, že není příliš věrohodná, protože na tom pracujou 

týmy lidí, který se to snažej promyslet do největšího detailu. Takže si myslim, že to 

rozhodně není věrohodný, ani nic, co by bylo moc reálný.“ (Informátor č. 14) Tito 
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informátoři televizní reklamu (i reklamu obecně) považují za nepravdivou, lživou  

a ovlivňující. 

Další o reklamě smýšlí poněkud jinak a shledávají, že televizní reklama je na realitě 

založena částečně. „Televizní reklama do určitý míry jakoby tu realitu odráží v tom, že 

prostě je na tý realitě založená…Samozřejmě je to potom vždycky něčim jakoby 

nastavený, někdy ňákou blbostí, někdy něčim prostě, co se reálně stát nemůže , aby to 

dejme tomu zaujalo diváka.“ (Informátor č. 5) „Reklama se může snažit tu realitu 

hodně napodobit a tim se jakoby přiblížit tomu normálnímu obyčejnýmu divákovi. Ale 

druhá reklama zas může bejt úplně mimo.“ (Informátor č. 4) 

Další dva informátoři mají na realitu v televizní reklamě odlišný názor a popsali ji 

jako věrohodnou i nevěrohodnou zároveň. „Reklama je poslední dobou čim dál tim 

věrohodnější a to díky lepší a lepším technologiím, ale zároveň se stává tak stupidní, že 

jí to na věrohodnosti ubývá.“ (Informátor č. 15) „No záleží, pokavaď ta reklama má fakt 

zaujmout, tak někdy to jde do extrému. Tak někdy to absolutně vybočuje z reality.“ 

(Informátor č. 7) 

Jeden respondent uvedl, že „Ve většině případů reklamu potřebuje jenom ta firma, 

která není eště tak dobrá, že nedokáže přesvědčit svým výrobkem, ale potřebuje 

přesvědčit zákazníky tou reklamou.“ (Informátor č. 9) Tento názor je však do určité 

míry mylný. Z praxe víme, že televizní reklama se nevytváří jen za účelem upozornit  

na novou značku či zboží. Z hlediska působení na spotřebitele se reklama dělí  

na: informativní, přesvědčovací, připomínající. (Viz 1. kapitola teoretické části) Firmy se 

pomocí reklamy snaží udržet v povědomí diváků, potencionálních spotřebitelů.  

Byl zaznamenán i názor na vývoj věrohodnosti v televizní reklamě. „Zezačátku, 

když reklama začínala, tak tomu tak bylo, reklama realitu odrážela. Teď už tomu tak 

není…Co se týče reklam v televizi, tak mi přídou spíš zkreslený, jenom aby zaujmuli. Buď 

negativně, nebo pozitivně.“ (Informátor č. 6) 
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5.2 Míra a způsob ovlivnění televizní reklamou 

 

Otázka vlivu televizní reklamy je smysluplná pro náš výzkum, nejen proto, jak je 

reklama vnímána obecně, ale i pro to, jestli se jí informátoři nechávají ovlivnit   

a popřípadě jak. Někteří informátoři přiznávají, že televizní reklama do jejich života 

prosakuje a jsou si toho vědomi. „Někdy ano. Někdy mě něco prostě zaujme a dožene 

mě to až tak daleko, že se jdu na tu danou věc podívat. Někdy je to něco úplně jinýho 

pak.“ (Informátor č. 8) „Mám pocit, že všechno potřebuju.“ (Informátor č. 9) „Do určitý 

míry se reklamou ovlivnit nechám. Do tý míry, že nad tim produktem zapřemejšlim, 

zauvažuju… Dyž potom se k tomu produktu dostanu, tak se mi ty věci s tou reklamou 

spojej a minimálně nad tim uvažuju.“ (Informátor č.5) 

Někdy je tenká hranice mezi tím,  co nás ještě ovlivní a co již ne. Informátor č. 2 

považuje obecně televizní reklamu za schopnou diváka ovlivnit. „Jo. Já si kupuju i věci 

podle reklamy. Třeba to, co mě zajímá... Já si myslim, že každej se nechává vovlivnit 

reklamou.“ (Informátor č. 2) Dále v rozhovoru pak podává příklad konkrétní televizní 

reklamy, kterou by se on sám ovlivnit nenechal: „Nevovlinila by mě reklama typu 

v Lidlu je akce prostě. Nevim, na potraviny a na takovýdle věci , nevim proč jako, ale 

nebere mě to. Protože když mám prostě na něco chuť, tak si to koupim, i kdyby to mělo 

stát tu plnou cenu, kterou to stálo, ale že bych prostě letěl do Lidlu, že toto je zlevněný, 

jako důchodce, tak to ne.“ (Informátor č. 2) Nezmiňuje však skutečnost, že o prodejně 

Lidl ví, např. z televizní reklamy. Ačkoli se tedy nezajímá o přímé sdělení této konkrétní 

televizní reklamy, něco mu sdělila, přesněji připomněla mu, že má možnost jít nakoupit 

potřebné zboží do prodejny Lidl.  

Jeden informátor rozdělil televizní reklamy na reálné a tzv. parodie. Reálnou 

televizní reklamu shledává jako více ovlivňující. Naopak tzv. parodie  mu nepřinese 

důležité informace ohledně produkovaného zboží či služby. „Reálná reklama mě ovlivní 

víc, než ta parodie, protože to si všimnu maximálně tý parodie, ale absolutně v tu chvíli 

nevim, vo čem ta reklama je…Ovlivní mě ta, kde se hlavně dozvim, vo co tam de.“ 

(Informátor č. 7) 
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 Několik informátorů zmínilo určitý vliv inovativních výrobků. V jiných případech 

mají o televizních reklamách přehled, ale nenechávají se jimi natolik vědomě  

ovlivňovat. „Dyž je to něco, co vidim poprvý v životě a nedočetla sem se vom tom nikde, 

a nebo sem to eště předtim ani v tom obchodě neviděla, tak teoreticky si řeknu, že bych 

to i mohla zkusit jako.“ (Informátor č. 4) „Nechám se ovlivnit reklamou dejme tomu  

na kosmetický výrobky, na ňáký nový zboží, inovativní výrobky, na něco, co je prostě 

novýho.“ (Informátor č. 5) „Většinou to bývá ňáká nová příchuť ňákýho drinku. Teď to 

bylo. Vyloženě to bývá spíš alkohol, řeknu si, že je to zajímavý, to si musim koupit.“ 

(Informátor č. 6) 

V několika případech bylo přiznáno, že vliv televizní reklamy nemusí být vědomý. 

Tato výpověď byla většinou uvedena ve spojitosti s vlivem o povědomí určité značky či 

výrobku, tedy ačkoli se informátoři nenechávají vědomě ovlivnit televizní reklamou, 

pokud mají na výběr mezi mediálně známou značkou a tou neznámou, koupí tu,  

o které již slyšeli, nebo na ni viděli televizní reklamu. „Myslim si, že mě to ovlivňuje 

natolik, že to sama jako nevim. Ale tak jako určitě, když to slyšim v tý reklamě, mám 

v povědomí, že to existuje, tak si mě to získá víc, než když potom přistoupim k tomu 

produktu, mám si vybrat třeba ten, co vo něm vim, tak automaticky se rozhodnu  

pro ten, vo kterym sem už slyšela z tý reklamy...Kdybych se měla rozhodnout třeba mezi 

produktem jako ňákym a potom úplně cizim, tak to bych si koupila asi ten z reklamy, 

no.“ (Informátor č. 10) „No myslim, že to není ovlivnění, že bych jakoby vědomě se 

nechala ovlivnit, ale že to asi fakt působí podprahově. Že je jasný, že jakoby když jdu  

do DM, tak si koupim holítko Gillete a nekoupim si holítko prostě jiný třeba, protože 

sem viděla tu reklamu a myslim, že to je asi právě ta reklama. Že sem viděla tu značku, 

že sem viděla, jak to vypadá, viděla sem tu ženskou, jak si tam holí ty nohy.“ 

(Informátor č. 14) „Dyž už si mám něco vybrat, tak většinou z těch známějších značek, 

který někde vidim. Ale žádná reklama mě vyloženě nemotivovala ke koupi.“  (Informátor 

č. 12) „Ovlivní mě ta reklama, co není jakoby přehnaná, týká se toho tématu, je 

kultivovaná, není sprostá, nehanbí někoho. Je prostě normální, jak má být. Strohá. 

Jasná… Jako je fakt, že v určitých, třeba hygienickejch věcech, že šáhnu spíš po tich, co 

sem několikrát měla vštípený v hlavě v televizi.“ (Informátor č. 6) 
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Jedna výpověď reflektovala všeobecné problémy společnosti. Takováto televizní 

reklamou nechá na informátorovi dojem a nechá se jí do určité míry ovlivnit. „Pokud se 

jedná o reklamu, která v sobě nese poselství, nárokuje si vážnost, tak tyhle reklamy 

vnímám a aspoň se nad nima zamyslim, například reklama na Unicef, boj proti rakovině 

a tak.“ (Informátor č. 15) 

V několika případech je vliv televizní reklamy spojen s  finančními prostředky. 

Pokud informátoři mají peníze na to, aby si daný produkt či službu koupili, vyzkoušeli, 

pak se nechají televizní reklamou ovlivnit. „Pokud mě předmět reklamy zaujme a mám 

možnost si ho vyzkoušet a neutratit majlant, tak ho zkusim.“  (Informátor č. 13) 

„Reklamou se ovlivnit nenechávám. Já si to dělám podle vlastních měřítek. Jestli je to 

pro mě levný a takle.“ (Informátor č. 3) „Asi s největší pravděpodobností bych 

důvěřovala kosmetice, kterou samozřejmě si můžu zkusit kdekoliv v  obchodě, 

popřípadě nějakej tester, parfémy, řasenky a podobný věci, tak to sou takový věci, který 

si člověk jako může vyzkoušet, může si říct Aha, to je nový, je to jako (odmlka) je to věc, 

kterou prostě máš po ruce, není to drahý.“ (Informátor č. 1)  

V jiném případě je však vliv televizní reklamy na vlastní osobu striktně odmítán. 

„Televizi nevěřim. Reklamy jsou jen výplň času v programu, málohoko zajímaj ty 

produkty jako takový. Jde jen o to, nemít tam o přestávce pět minut ticho. Nemám 

zapotřebí se reklamou nechat ovlivňovat.“ (Informátor č. 11) 

Na vliv televizní reklamy bylo v pouze jednom případě nahlédnuto z pohledu 

násilného umístění televizní reklamy do průběhu programu. „Je zajímavej nápad dávat 

ty reklamy do filmů a seriálů jako. Že přerušej ten děj, což mě hrozně štve. A taky, že 

sou hlasitější, to se teďka hrozně řeší. Jako musíš to ztišovat nebo to rovnou přepneš. To 

je vlastně kontraproduktivní pro ně. Přerušej ten děj, reklama je hlasitější a nemá to ten 

účinek, kterej by to mělo mít.“ (Informátor č. 12) V tomto případě je tedy uvedeno, že 

přetržení děje programu a následně zvýšená hlasitost televizních reklam informátora 

naštve, což má negativní vliv na působení televizních reklam na diváka.  
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5.3 Příklady televizních reklam 

 

To, jak dalece televizní reklamy odrážejí realitu, jsme schopni pozorovat též  

na příkladech uvedených samotnými informátory. Příklady, které informátoři uvedli, si 

rozdělíme na ty, které podle nich realitu odráží a naopak na ty, které realitu neodráží.  

V několika případech lze sledovat spojitost věrohodné  televizní  reklamy, tedy té, která 

realitu odráží, s jejím vlivem na diváka. Naopak příklady televizních reklam, které 

neodrážejí realitu, tedy nejsou pro informátory věrohodné, byly v určitých případech 

spojovány s vnímáním kontextu života, který je televizní reklamou představován.  

 

5.3.1 Televizní reklamy odrážející realitu  

 

Někteří informátoři se při rozhovoru natolik uvolnili, že byli schopni si vybavit 

konkrétní příklad televizních reklam, které dle jejich názoru realitu odrážejí. V mnoha 

případech se opakují totožné příklady reklam či reklamy na stejný druh zboží, proto 

jsem mohla vytvořit určité skupinky televizních reklam.  

- Televizní reklamy na značku Dove: „Třeba reklama na Dove. Ona to není 

přímo televizní reklama, ale že máš třeba těch několik žen… No byla 

reklama, že byl ňákej chlap, kerej je kreslil a neviděl je. A kreslil je podle 

toho, jak ony se popisovaly. Takovýhle reklamy sou normální.  Protože ty, 

dyž vidíš ženskou v tý reklamě, tak já sem na to koukala a řikám si, asi by 

sem se taky takhle popsala, protože ženský sou sebekritický. A že sem se 

s tou osobou mohla ztotožnit. Přišlo mi to takový reálný.“ (Informátor č. 14) 

„Jo, třeba reklamy na Dove, protože využívaj těch silnějších dam. To je 

běžnější, než ty vychrtlý.“ (Informátor č. 12) 

- Televizní reklamy na auta: „Reklama na auta. Teď si můžu konkrétně vybavit 

značku Opel, která vlastně teďka hodně si  myslim, je taková ze všedního 

života. Kde teda muž a žena  si v podstatě nadávají v autě. Nebo muž muž, 

prostě nějaká dvojice, kdy teda ten, co řídí, je poučovanej tim druhym, tim 

spolujezdcem a je to skutečně jako zábavný. Vopravdu si myslim, že se v tom 
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každej člověk najde.“ (Informátor č. 1) „Sou reklamy jakoby takový 

sofistikovaný, kde prostě ti ten výrobek se snažej představit. Třeba na ňáký 

luxusní auto. Tak to je většinou pravdivý.“ (Informátor č. 5) 

Pokud si byl informátor schopen vzpomenout na televizní reklamu, která by podle 

jeho názoru odrážela realitu, velmi ochotně ji popisoval. „To teďka sem nedávno viděla 

taky, jak bylo mistrovství, tak tam dávali hodně, teď nevim na co to bylo, na ňákou 

sázkovou kancelář snad? Jak prostě k tomu chlapíkovi naběhnou kamarádi, aby tam 

koukali na hokej. Tak to se samozřejmě může stát a není to zas tak nic zvláštního. Že ta 

manželka nadává, to se taky děje žejo docela.“ (Informátor č. 4) Informátor č. 4 ještě 

přidal příklad televizní reklamy, která nejenže odráží realitu, ale zároveň má schopnost 

ovlivnit diváka k nákupu propagovaného zboží. „Vzpomínám si na jednu reklamu  

na Heinekena, kdy to bylo prostě ňáká ženská, že ukazuje prostě svejm přítelkyním jak 

má novej šatník a voni tam všichni začnou pištět a ááá a hrozně se z toho radovat.  

A pak se najednou vozve hroznej řev a taky jekot, pískot a je tam záběr na skupinu 

chlapů, jak stojej ve vobrovský lednici, kerá je plná Heinekenů. Tak to podle mě strašně 

krásně odráží realitu, ten rozdíl mezi chlapem a ženskou, takovej ten stereotyp  to 

ukazuje. Tak todleto mě třeba jakoby zaujalo, pobavilo, protože s tim se prostě 

potkáváš v každodenim životě. Co sylšim vod svejch kamarádů, já nevim, tahleta holka 

si šla koupit super boty, já sem si zatím skočil pro flašku Jacka.“ (Informátor č. 4) 

V jednom případě byla „reálná reklama“ spojena s  možností zdarma zboží 

vyzkoušet, což informátor uvedl jako výhodu. „Například reklamy na elektroniku beru 

mnohem vážněji. Často si ty produkty můžu bezplatně  vyzkoušet, což je taky velký 

plus.“ (informátor č. 13)  

Několik informátorů se s televizní reklamou vyloženě ztotožnilo. Na výzvu vybavit 

si reklamu, která by eventuelně odrážela informátorův život, bylo zmíněno. „Možná 

kdysi na Visine, že po párty si máš nakapat vizínky.“ (Informátor č. 9) „Asi reklamy  

na posílení erekce a proti zvětšování prostaty (smích).“ (Informátor č. 15) 
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5.3.2 Televizní reklamy mimo realitu  

 

Bylo získáno i několik příkladů televizních reklam, které podle informátorů realitu 

neodráží. I v tomto případě se někteří informátoři nezávisle na sobě shodli  

na konkrétních příkladech, které bylo možno sjednotit do jednotlivých kategorií.  

- Televizní reklamy na džusy: „Absolutně mě vytáčí reklama třeba na Tang, 

kdy je to idylická rodina. Jak všichni pijou Tang, všichni se napijou a to je 

spojí. A všichni si ťukaj a otec se synem se najednou sblíží, že si ťukli se 

skleničkou blbýho džusu.“ (Informátor č. 7) „Úplně jasnej příklad je reklama 

na džusy. Vždycky je happy family. Všichni se strašně usmívaj a všichni sou 

strašně super jako... Prostě šílim z reklamy na džusy.“ (Informátor č. 9) 

- Televizní reklamy na čisticí prostředky: „Nevěřim například reklamám  

na čisticí prostředky, který odstraní špínu z pekla za půl sekundy (smích).“ 

(Informátor č. 13) „Například čisticí prostředky, Jar a podobný věci, kdy teda 

vizuelně na reklamě je vidět, že po prvním setření je nádobí čistý, ale  

ve skutečnosti se mi to v životě nestalo. To je v podstatě takovej jeden typ, 

tam můžu zařadit čisticí prostředky obecně, na WC prostředky, podlahový 

prostředky, prostředky na čistění oken a podobně. Tak to si myslim, že 

vopravdu je jedna z věcí, která je absolutně nevěrohodná.“ (informátor č. 1)  

Mezi čisticí prostředky lze zařadit i prací prášek Perwoll, který utkvěl 

v paměti dvou informátorů. V obou případech o něm hovořili sarkasticky. 

„Nemyslím si, že je vše v životě tak snadno vyřešitelný a po ruce, jako 

Perwoll, kterej máš vždy při sobě a prádlo je bělejší, ale barvy nevyblednou, 

víš jak (smích).“ (Informátor č. 15) „Tak vosumdesát procent reklam je mimo 

realitu. Jako například kdo sebou tahá Perwoll do společnosti? (smích) Asi 

nikdo, žejo! (smích)“ (Informátor č. 8) 
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Dále byly uváděny televizní reklamy, které podle informátorů nemají s  realitou nic 

společného a jsou holým nesmyslem. „Když máš třeba tu reklamu na Axe, myslim. Jak 

tam maj ty chlapi ty superschopnosti a jsou hrozně namáklý. A jezděj na bílejch koních 

nebo co to tam je. A pak vytáhnou ten deodorant a sou happy a šťastný.“  (informátor č. 

14) 

Téměř totožně byla ve dvou případech uvedena televizní reklama, která neodráží 

realitu a byla popsána jako příklad špatné televizní reklamy, která ale plní svůj účel 

vštípit se divákovi do paměti. „Jako čim blbější reklama, tim si to taky pamatuješ. Jak 

bylo na ňáký to XXXLutz. Jak na to byla ta debilní písnička, žejo. Tak to se všichni 

klepem, když to slyšíme (smích). Ale bohužel čim je to blbější, tim víc si to třeba 

zapamatuješ. Tak na to asi kolikrát sázej, no.“ (Informátor č. 10) „Ona dokáže i blbě 

zaujmout ta reklama bohužel. Jako třeba XXXLutz ta ta ta ta. Takže vona i blbá 

reklama, ujetá prostě, tě dokáže zaujmout no.“ (Informátor č. 2) 

 

 

5.4 Kontext života v televizní reklamě 

 

Snažila jsem se zjistit, jak informátoři vnímají život, který je televizní reklamou 

představován, tedy zda ho vnímají reálně. Povětšinou byl tento jev spojován s příklady 

televizních reklam, které neodráží reálný život. Povětšinou byl kontext života v televizní 

reklamě popisován jako výmysl, tedy jako něco, co se v reálném životě rozhodně  

nevyskytuje. „No, je úplně umělej, přibarvenej.“ (Informátor č. 14) „Idealistickej, 

vybarvenej samozřejmě.“ (Informátor č. 10) Informátor č. 5 uvedl konkrétní příklad 

televizní reklamy, kde se objevuje onen zmiňovaný „ideální život“ . Několik dalších 

informátorů zmínilo v souvislosti s „ideálním životem“ ty televizní reklamy, kde hraje 

hlavní roli rodinná pohoda. „Ten kontext života je tam udělanej jakoby nadhodnoceně, 

nebo uměle vytvořenej. Je to hrozně zidealizovaný, že ten kontext života v tý reklamě je 

podáván tak, jak by si to vlastně většina lidí přála, aby ten život takovej měli.  A vlastně 

to navozuje to, že když si ten výrobek koupíš, i když je to jen polívka s knedlíčkama, tak 

prostě najednou si myslíš, že prostě když uvaří máma k vobědu v neděli polívku 



50 

 

s knedlíčkama z reklamy, kde sou všichni šťastný, tak že budou všichni šťastný.“  

(Informátor č. 5) „Většinou je to ideální tyhle rodinný reklamy. Maminka, dětičky, 

všichni spokojený. A ten výrobek má jako napomáhat tomu, aby byli spokojený. Tak to 

si myslim, že rozhodně není reálná záležitost. A ani ten výrobek tomu nepomůže.“ 

(Informátor č. 12) „Takový ty rodinky a tak. Působí to na mě propagandisticky. Sice už 

ne tak propagandisticky jako za totalitních režimů, teda politická, ideologická 

propaganda, ale propagandistický v jinym aspektu, například v ekonomickym a tak.“  

(Informátor č. 15) „Někdy je to nereálnej svět bez všedních problémů a starostí.“ 

(Informátor č. 8) „Je to přeháňka! A strašná!“ (Informátor č. 7) „No umělej, žejo. I když 

se snažej to udělat prostě reálný, tak jako to není reálný… Dycky to něčim zabijou  

na konci, že to tak není, že to prostě nemůže bejt pravda. Že je to prostě vysněný jako. 

Nafouklá bublina.“ (Informátor č. 2) „Snaží se v podstatě navodit takovou tu atmosféru 

tý šťastný rodiny, žejo.“ (Informátor č. 1) 

V jednom jediném případě byl kontext života zobrazovaného televizní reklamou 

popsán jako něco příjemného. Informátor by se v takové televizní reklamě shlédl  

a pravděpodobně by ho to motivovalo ke koupi produkovaného zboží. „Tak je to tak 

hezky podaný, jakože namažu si Lučinu ráno s celou rodinou a při sluníčku. Jako proč by 

ne.“ (Informátor č. 6) 

V několika rozhovorech se informátoři zmínili o zobrazování lidí. Pro některé je 

velmi znepokojivé, jak jsou v televizních reklamách lidé idealizováni. „Mohli by tam bejt 

konečně ňáký normální lidi a nejenom furt ty krásný a úžasný. Prostě jako reálný lidi.“ 

(Informátor č. 9) „Sou tam lidi, který se normálně nevyskytujou… V reklamě by měli bejt 

normální lidi.“ (Informátor č. 12)  
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5.5 Požadavky na televizní reklamu 

 

Informátoři často pokládají humor v televizní reklamě za velmi důležitý. Aniž bych 

se při rozhovorech snažila na toto téma zavést řeč, většina informátorů humor zmínila. 

Buď jako věc, kterou na televizní reklamě oceňují, nebo ho považují za faktor, který je 

při sledování televizní reklamy zaujme a pobaví. „No určitě by reklama měla bejt 

vtipná… Anebo to musí bejt reklama, že tam je takzvanej fór v tom. Že tam prostě si  

řekneš jako hmm, tak to jako někdo nad tim přemejšlel, jo.“ (Informátor č. 2) „Vtip. Ten 

mi určitě nevadí. Když bude prezentovat ten produkt, tu věc.“  (Informátor č. 6) „Aby mě 

reklama zaujala, tak by musela mít dobrej fór, abych si já řekla, že sem snad jediná, kdo 

to chápe… Že si řeknu, že je to fakt dobrý, jak tohle mohl někdo vymyslet.“ (Informátor 

č. 5) „Určitě miluju reklamy, který sou originální a vtipný. Třeba ta reklama na Bóbika, 

tak tenhleten styl mi připadá dobrej.“ (Informátor č. 10) „Důležitej je humor! Často 

fungujou reklamy založený na vtipu, protože se neberou tak vážně a hodně věcí jim 

promineš.“ (Informátor č. 13) 

Naopak se ale vyskytly i případy, kdy je humor v televizní reklamě spíše zavrhován. 

Tento citát byl již výše zmíněn u kapitoly 5.2 Míra a způsob ovlivnění televizní 

reklamou, nicméně je tento příklad nutno uvést i u problematiky humoru v televizní 

reklamě. „Reálná reklama mě ovlivní víc než ta parodie, protože to si všimnu 

maximálně tý parodie, ale absolutně v tu chvíli nevim, vo čem je ta reklama. Reálná 

reklama mě ovlivní, protože se dozvim, vo co tam de. Jako dobrý, že sou ty reklamy 

vtipný a to, ale absolutně nevim informace. Musim moc dobře vědět, vo co se jedná.“ 

(Informátor č. 7)  

Další věcí, kterou by Informátoři v televizní reklamě ocenili je větší míra 

pravdivosti. „Zaujala by mě tim, že by byla obyčejná, reálná. Neumim to přesně popsat, 

ale asi by neměla bejt tak načinčaná.“ (Informátor č. 8) „Musim moc dobře vědět, vo co 

se jedná.“ (Informátor č. 7)  

Nastal také ojedinělý případ, kdy informátorovi pravdivost v televizních reklamách 

chybí, ale zmiňuje a vysvětluje, proč by pravdivá reklama neuspěla. „Měla by být víc 

realistická a neměla by se stát obětí hereckého přehrávání a dokonalosti. Možná, kdyby 
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mi v reklamě řekli, že na tyhle skvrny nefunguje téměř nic, ani náš přípravek na sto 

procent, avšak máme padesátiprocentní úspěšnost, takže když to jednou zkusíte, 

možná to vyjde a za zkoušku nic nedáte, tak bych se třeba i zamyslel a přípravek 

vyzkoušel. Ale to je právě ono, že v dnešní době by taková reklama absolutně propadla 

a neuspěla a jestě by se jí lidi smáli.“ (Informátor č. 15) 
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5.6  Diskuze 

 

Výzkum ohledně odrazu reality v televizní reklamě proběhl bez problémů. Všichni 

informátoři ochotně spolupracovali a ve většině případů se nezdráhali barvitě  

a zeširoka popisovat svoje názory na dané téma. Výzkumem tedy bylo zjištěno, že 

všichni dotazovaní do určité míry shledávají televizní reklamu jako nevěrohodnou. Do 

určité míry proto, že několik informátorů poukázalo na provázanost reality s  televizní 

reklamou, přesněji řečeno uvedli, že televizní reklama z určité reality vychází, ale je 

uměle nastavená, tudíž není možno říci, že by realitu odrážela.  

Odpověď na otázku o vlivu televizní reklamy na diváka, by se dala rozdělit na dvě 

skupiny. Jedni tento jev striktně zamítají, druzí přiznávají, že je televizní reklama, 

alespoň do nějaké míry, ovlivňuje. Ona pomyslná míra by se dala nastavit na bod, kdy 

vědí, že tzv. nemají co ztratit. Povětšinou se však jedná o levnější či spotřební zboží.  

V jednom případě  bylo konkrétně zmíněno podprahové vnímání televizní reklamy. 

Několik dalších informátorů tento jen ve své podstatě také popsalo, nebyli však daný 

jev schopni přesně pojmenovat. Podprahové vnímání máme vysvětleno v kapitole  

1.2 Média, reklama a jejich vliv na člověka. Některé vjemy si zapamatujeme, jiné ne.  

Jsme pod neustálým vlivem médií a prostředí, ve kterém žijeme. Oboje na nás často 

působí skrytě. Některé vjemy však mohou být základem našich názorů či jednání.  

(Thompson, 2004: 40)  

Velmi pěkně koresponduje názor Informátora č. 12, který je uvedený na konci 

kapitoly 5.2 Míra a způsob ovlivnění televizní reklamou, s výrokem Davida Ogilvyho, 

zmíněným v kapitole 3. Televizní reklama. Tedy, že přerušení děje programu televizní 

reklamou je kontraproduktivní. Pokud tedy divák sleduje vysílaný program se zaujetím, 

přerušení televizní reklamou ho pravděpodobně nepotěší. David Ogilvy vesměs tvrdí 

totéž, tedy že televizní reklama vysílaná během nudného pořadu předpokládá větší 

úspěšnost, jelikož divák bude  zajímavé televizní reklamě schopen věnovat pozornost.  

Naopak během pořadu, který je pro diváka zajímavý a zábavný, bude televizní reklama 

divákovým vědomím potlačena. (Ogilvy, 2007: 149) Je však vcelku překvapující, že tato 

problematika byla zmíněna pouze jedním informátorem.  
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Dalším zajímavým bodem výzkumu bylo sledovat, jaké televizní reklamy jednotliví 

informátoři popisovali. Ať šlo o televizní reklamu, která měla odrážet realitu či naopak 

o tu, která realitu neodráží, ve většině případů dotazovaný chvíli přemýšlel a posléze 

byl schopen uvést příklad. Někdy se stalo, že příkladů bylo dáno hned několik. Nicméně 

v obou kategoriích, tedy v televizní reklamě odrážející i neodrážející realitu, se 

několikrát vyskytly stejné příklady televizních reklam. Tento jev bylo velmi zajímavé  

sledovat a určitě by se dal sledovat i dále. Na větším vzorku by jistě došlo k dalším 

novým shodám a k vytvoření nových kategorií.  

Drobný problém nastal u otázky týkající se kontextu života v televizní reklamě. 

Tento pojem je důležité zahrnout do výzkumu. Prostřednictvím médií dochází mimo 

jiné k procesu, ať už vědomého či nevědomého, chápání sebe sama.  (Thompson, 2004: 

40) Mnozí informátoři si s termínem „kontext života“ nevěděli rady. Proto bylo 

v několika případech nutné otázku položit znovu, jinak či ji upřesnit. Poté už však nebyl 

problém, aby popsali svoje názory. Opět ve většině případů nastala shoda, tedy že 

kontext života je v televizní reklamě představován jako dokonalý a zidealizovaný, tudíž 

jako něco, co není věrohodné a realitu neodráží. Některé informátory tato otázka 

vyvedla z míry, znervózněli a některé rozrušila natolik, že při vysvětlování svého názoru 

zvýšili hlas. Toto chování bylo vždy ve spojitosti s  razantním zavržením „dokonalé 

rodiny“ představované televizní reklamou.  

Předposledním bodem rozhovorů před ukončením, poděkováním za spolupráci  

a rozloučením se, byla výzva k možnosti doplnit informace, které mají potřebu 

k danému tématu ještě sdělit. Někteří jí nevyužili. Jiní tuto výzvu pochopili jako 

možnost své výpovědi shrnout do několika vět. Další informátoři k tématu televizní 

reklamy dodali několik zajímavých, avšak pro náš výzkum nepodstatných informací. 

Např.: „Voni tam daj komerční přestávku mezi hokejem a von tam plive krev  

do umyvadla. To fakt jako nemusim tyhlety reklamy.“ (Informátor č. 2) 

Během získávání rozhovorů jsem dospěla k závěru, že by bylo možné a zajímavé 

tento výzkum provést pomocí skupinové diskuze, která je spíše vhodná pro zjištění 

obecných názorů, ale informátoři by měli možnost ztratit eventuelní zábrany a snadněji 

by s pomocí ostatních došli k zajímavým poznatkům. Větší míra uvolněnosti a případné  
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snahy být ostatními zúčastněnými viděn v lepším světle, by mohly přinést poněkud 

promyšlenější výpovědi jednotlivců. Na tento způsob výzkumu je zapotřebí precizně 

připravené schéma diskuze. (Hendl, 2005: 182) Skupinovou diskuzí by se dalo na tento 

provedený výzkum navázat.  

Pokud bychom chtěli zjistit ucelenější závěry na dané téma, mohl by být výzkum 

proveden pomocí kvantitativních metod. Pro zjištění obecných názorů na televizní 

reklamu by mohl být výzkum zaměřen na jednotlivé cílové skupiny. Pomocí jednoduše 

sestavených dotazníků by se dalo vysledovat, kterými televizními reklamami se ta která 

cílová skupina nechává ovlivnit. Tato  možnost je opět zmíněna jako doplňující či 

navazující výzkum k provedenému výzkumu na téma Odraz reality v televizní reklamě, 

který byl zaměřen na jednu cílovou skupinu, díky které byla získána vyčerpávající data 

pro provedení výzkumu.  

Televizní reklama má vliv na diváka i svým grafickým pojetím, barevností. 

Problematika vlivu barev byla zmíněna v kapitole 1.2 Média, reklama a jejich vliv  

na člověka. Toto téma se však přímo netýká našeho výzkumu tak, jak byl pojat. Je příliš 

obsáhlé a mohlo by být samostatným tématem pro vypracování akademické práce. Je 

zmíněn pro možné rozšíření tohoto výzkumu.  

Chceme-li ověřit míru validity, tedy kvalitu výzkumu, lze ji provést např. pomocí 

teorie Lincolnové a Gubyho, kteří sestavili koncept zajištění kvality výzkumu, 

skládajícího se ze čtyř kritérií. Jedná se o důvěryhodnost, přenositelnost, hodnověrnost 

a potvrditelnost. Kritérium důvěryhodnosti je založeno na dostatečném trvání studie, 

konzultaci, analýze negativních případů, kontrole subjektem nebo členy skupiny  

a triangulací, která k evidenci teorie používá více zdrojů, více metod sběru dat  

a různých tazatelů. Ze zmíněných aspektů kritéria důvěryhodnosti došlo pouze  

na odborné konzultace. Proto se důvěryhodnost nepovedlo z povahy této práce splnit. 

Kritérium přenositelnosti spočívá v možnosti použít získaná data pro obdobný případ.  

Toto kritérium by se do určité míry dalo považovat za splněné, jelikož rozhovory 

k danému výzkumu přinesli mnohdy nová zajímavá zjištění, kterých by se v jiném 

výzkumu dalo využít. Zjištěná data se však nedají zobecnit pro celou společnost, jelikož 

je výzkum založen na názorech stanovené cílové skupiny. Kritérium hodnověrnosti se 
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zajišťuje zejména, již výše zmíněnou,  triangulací, kterou vzhledem k typu práce nebylo 

možno uskutečnit. Dále se hodnověrnost zajišťuje revizí, kterou provádí nezúčastněná 

osoba, expert. Druhou částí procesu revize je potvrditelnost, neboli objektivita, která 

má za cíl zkontrolovat dostatek informací a též je prováděna auditorem.   

(Hendl, 2005: 338 – 340) 

Téměř všichni informátoři vyjádřili zájem o výsledek výzkumu. Po ukončení 

některých rozhovorů se informátoři snažili zjistit zajímavosti z již provedených 

rozhovorů nebo názory ostatních informátorů. Tyto informace jim samozřejmě 

z etických důvodů nebyly sděleny. Někteří si dokonce přejí do výsledné práce 

nahlédnout, což jim bude samozřejmě umožněno.  
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Závěr 

 

V teoretické části jsem shrnula nejdůležitější poznatky ze světa reklamy, médií  

a jejich provázanosti s psychologickým působením na člověka. Díky provedenému 

výzkumu v praktické části máme možnost vidět problematiku věrohodnosti televizních 

reklam. Dozvěděli jsme se do jaké míry je televizní reklama věrohodná, zda odráží 

realitu a jaký vliv má na diváka.  Výzkum přinesl mnohá překvapení a nové kategorie. 

Bylo zajímavé být v pozici výzkumníka a mít možnost nahlížet na problematiku televizní 

reklamy z pohledu nezúčastněné osoby. Do této chvíle byla pro laika televizní reklama 

chápána jako jedna z možností propagace výrobku, služby či značky. Výzkum mimo jiné  

ukázal možnost jak na televizní reklamu nahlížet jinak. Díky uvedení konkrétních 

příkladů televizních reklam, máme nyní možnost do televizní reklamy prostoupit a začít 

si více všímat detailů a situací, které se v televizní reklamě objevují.  

Praktická část bakalářské práce prokázala, že teoretické předpoklady jsou 

v souladu s výsledky získanými praktickým výzkumem.  

Díky několika bystrým informátorům si také můžeme snáze uvědomit, která 

televizní reklama je více zaměřená na ovlivnění diváka  pomocí podprahového 

působení. Další novou kategorií byl zmiňovaný humor v televizní reklamě. V neposlední 

řadě bylo vcelku překvapující, jak dobře si jsou někteří informátoři vědomi neúplného 

sdělování informací v televizní reklamě, které by dle jejich vyjádření ocenili.  

  Všichni informátoři plně  spolupracovali a snažili se odpovědně vysvětlit své 

názory na dané otázky. Každý informátor přinesl do výzkumu určitý nový poznatek, 

který nebyl sledován u nikoho jiného. Velmi všem informátorům vděčím za pomoc   

a ochotu, kterou mi projevili. 
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Přílohy  

 

Příloha 1 - Struktura rozhovoru 

1  Jak dalece si myslíte, že televizní reklama odráží realitu, tedy jestli je věrohodná?  

Můžete uvést příklad.  

2 (Pokud se v 1. bodě mluví o příkladu reklamy) Koupil/a byste si výrobek z Vámi 

popsané televizní reklamy?  

3 Necháváte se alespoň do určité míry ovlivnit televizní reklamou? Můžete to 

popsat?  

4 Existuje hranice v tom, která televizní reklama Vás ovlivní? Můžete to popsat a 

uvést konkrétní příklad.  

5 Jak vnímáte kontext života, který je v televizní reklamě představován? 

6 Vybavíte si televizní reklamu, která by eventuálně odrážela Váš život? 

7 Vybavíte si naopak reklamu, která je podle Vás úplně mimo realitu?  

8 Čím by měla být televizní reklama zvláštní, aby Vás zaujala, popřípadě ovlivnila 

k nákupu daného zboží? 

9 Chcete ještě něco dodat k tomuto tématu televizní reklamy?  

 


