
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut Komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra marketingové komunikace a PR  

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017                                         Petra Krchová 



 

              UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut Komunikačních studií a žurnalistiky, katedra marketingové 

komunikace a public relations  

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Krchová  
 

 

 

 

 

 

Rozbor vybraného obdobia spoločnosti 

Polaroid a využitie instantnej fotografie ako 

marketingového nástroja  
  

 

 

Bakalářská práce  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2017  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Petra Krchová 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.  

 

 

Rok obhajoby: 2017 

 



 

Bibliografický záznam 

KRCHOVÁ, Petra. Marketingová komunikácia spoločnosti Polaroid a využitie instantnej 

fotografie ako marketingového nástroja. Praha, 2017. 48 s. Balarářská práce (Bc.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 

Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí práce doc. PhDr. Jan 

Halada, CSc. 

 

Abstrakt 

     Táto bakalárska práca sa zaoberá marketingovou komunikáciou spoločnosti Polaroid 

a taktiež pojednáva o využívaní instantnej fotografie ako nástroja marketingu. Spoločnosť 

Polaroid, ktorá sa vďaka svojmu zakladateľovi Edwinovi Landovi dodnes považuje za 

jednu z najikonickejších značiek, sa preslávila jedinečnými instantnými fotoaparátmi a 

okamžitou fotografiou, ktorá sa stala fenoménom pretrvávajúcim dodnes. Táto práca sa 

v prvej časti zaoberá vznikom a historickým vývojom spoločnosti. Približuje, čo stálo za 

vznikom tejto spoločnosti, aj aké boli jej prvé produkty. Historický vývoj spoločnosti 

mapuje postupné kroky, ktorými sa spoločnosť Polaroid uberala a uvádza tiež modely 

fotoaparátov v rámci tohoto vývoja. Druhá časť bakalárskej práce definuje spoločnosť 

Polaroid ako značku a opisuje jej marketingovú komunikáciu v širšom kontexte, pričom 

sa následne zameriava konkrétnejšie na vizuálnu komunikáciu spoločnosti, a to vo dvoch 

obdobiach jej vývoja. Prvým je obdobie rokov 1960 až 1990, kedy spoločnosť stála na 

vrchole svojho vývoja. Druhým je obdobie rokov 2007 až 2017, kedy sa z Polaroidu stala 

licenčná spoločnosť a okrem rozšírenia produktovej škály zmenila spôsob tvorby 

instantnej fotografie, aj jej vnímanie a využívanie. Práca opisuje a analyzuje tieto dve 

fázy spoločnosti z marketingového hľadiska a následne ich stavia oproti sebe a porovnáva 

ich. Práca sa taktiež zaoberá praktickým využívaním instantnej fotografie 

v marketingovej komunikácii a na konkrétnych príkladoch zobrazuje toto využitie 

v súčasnosti. 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

     This thesis discusses marketing communication of Polaroid company and also defines 

and describes the usage of instant photography as a marketing tool. Polaroid company, 

one of the most iconic brands thanks to its founder, Edwin Land, is popular for their 

unique instant cameras and an instant photography, which is still popular today. First part 

of this thesis describes the origin and history of the company. It describes first intentions 

and talks about reasons that stood before the idea of establishing the company. It also 

focuces on history of the company and introduces all the important cameras during its 

evolution. The second part of this thesis defines company as a brand and describes its 

marketing communication in a wider range and focuses closely on the visual 

communication of two periods of the company´s history.  Period from 1960 to 1990 was 

the most succesful period of Polaroid company. The other period, from 2007 to 2017, was 

much more different though. Polaroid company started working as a licensing company 

and it changed the face of an instant photography and also changed the ways of using it. 

This thesis describes and analysies those periods, puts them in contrast and compares 

them. It also discusses practical usage of instant photography in marketing 

communication and shows that usage on a concrete examples.  
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Úvod 

     Fotografia je dnes považovaná za jedno z najdôležitejších médií, ktoré moderná 

komunikácia využíva a bez ktorého sa už dnes jednoducho nezaobídeme ani v bežnom 

živote. Tému mojej bakalárskej práce nesúcej názov „Marketingová komunikácie 

spoločnosti Polaroid a využitie instantnej fotografie ako marketingového nástroja“ som 

si zvolila, pretože som k tomuto médiu mala od malička veľmi blízko. Vďaka fotografiám 

môjho otca mám zmapované detstvo, neskôr som fotoaparát chytila do vlastných rúk 

a začala prostredníctvom neho vnímať svet okolo seba. Pred pár rokmi sa ku mne dostala 

aj fotografia instantná a ja som sa začala zaujímať o spoločnosť Polaroid a jej fotoaparáty. 

Vzhľadom k oboru, ktorý študujem, som sa preto rozhodla spojiť dve oblasti môjho 

záujmu a zamerať sa na marketingovú komunikáciu tejto spoločnosti a zistiť tiež, ako sa 

tento druh fotografie využíva v marketingu.  

     Začiatok mojej práce je zameraný na vznik a historický vývoj spoločnosti Polaroid. 

Opisujem, čo vzniku spoločnosti predchádzalo, aká myšlienka stála za jej zrodom 

a prostredníctvom postupne vyvíjaných fotoaparátov prechádzam a opisujem vývoj tejto 

spoločnosti. Ďalšou časťou mojej bakalárskej práce je analýza značky ako takej. 

Vymedzujem základné charakteristiky, ktoré značku sprevádzali počas celého jej vývoja, 

pričom následne definujem oblasť marketingovej komunikácie spoločnosti, ktorej chcem 

venovať svoju pozornosť. Touto oblasťou je vizuálna stránka komunikácie, teda jej 

celkové pôsobenie, vývoj loga, dizajn produktov, obalov, televízne reklamy a videá, 

plagáty, celostranová inzercia v novinách a časopisoch, no taktiež vzhľad sociálnych 

sietí. Detailnejšie sa zameriavam na rozbor komunikácie spoločnosti v období poslednej 

dekády jej existencie, teda v období 2007 až 2017, kde opisujem, čo všetko tvorí značku 

Polaroid v súčasnosti, analyzujem online komunikáciu, no predovšetkým so zameraním 

na vizuálnu stránku komunikácie značky. V nasledujúcej časti analyzujem marketingovú 

komunikáciu značky v období medzi rokmi 1960 až 1990, kedy bola spoločnosť na 

vrchole svojho pôsobenia a vytvárala najúspešnejšie produkty. Toto obdobie je veľmi 

špecifické, pretože je zamerané hlavne na reklamy v novinách a časopisoch a na televízne 

reklamy. Opisovať budem taktiež dizajn obalov, ktorý značku výrazne formoval.  

     Rozhodla som sa, že výstupom mojej práce nebude výsledok dotazníkového šetrenia, 

avšak komparácia týchto dvoch vybraných období marketingovej komunikácie 

spoločnosti. Mnou vybrané dve fázy vývoja sú od seba výrazne odlišné, a aj napriek faktu, 
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že sa jedná o jednu značku, jej historický vývoj ju výrazne zmenil a tak vytvoril vhodné 

podmienky pre komparáciu a analýzu, ktorá poskytne zaujímavé porovnania a rozdiely.  

     Posledná časť mojej práce sa zameriava na konkrétne využitie formátu Polaroid 

v marketingu a jeho využívanie ako marketingového nástroja. Špecifikujem spôsoby, 

akými je tento formát využívaný a uvediem viaceré príklady z praxe, ktoré tento jav 

prezentujú.  
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1 Vznik a vývoj spoločnosti Polaroid 
 

     Spoločnosť Polaroid sa stala v priebehu niekoľkých rokov jednou z najkultovejších 

značiek, ktoré kedy vznikli. Často prirovnávaná ku spoločnosti Apple Stevea Jobsa, 

práve vďaka jej unikátnosti, jedinečnosti a kultu, ktorý sa vytvoril okolo zakladateľov 

týchto spoločností aj samotných ich technologicky jedinečných výrobkov. „Polaroid 

nemal žiadnu úspešnú konkurenciu, žiadnu reálnu hrozbu ohrozujúcu ich prvotnosť, 

takmer do jeho úplného konca.“ (BONANOS, 2012, s. 7) V najbližších riadkoch sa 

budem snažiť popísať vznik tejto spoločnosti, jej zaujímavý vývoj, jej vzostupy aj pády 

a vytvorím tak profil jej vývoja.  

     Začnime  dobou, ktorá poznamenala vývoj spoločnosti a dostala ju tam, kde sa stala 

najslávnejšou. Fyzik a vedec Edwin Herbert Land sa veľmi zaujímal o polarizáciu 

svetla1 a keď v roku 1926 opustil Harvard, vedel, že chce vymyslieť spôsob, ako 

využívať tento systém polarizácie, ktorý ho od malička fascinoval. „It was 1928, when 

Land, aged just 19, first broke throught. His first synthetic polarizer – the world´s first, 

a genuinely major scientific discovery-was a vial of fluid filled with tiny floating crystals 

aligned with a big magnet.“ (Bolo to v roku 1928, kedy Land, vtedy iba 19-ročný, 

prvýkrát prerazil s myšlienkou. Jeho prvý syntetický polarizér – prvý na svete, skutočne 

významný vedecký objav-nádobka s kvapalinou plnou drobných plávajúcich kryštálov 

zarovnaných veľkým magnetom, BONANOS, 2012, s. 17.) O istú dobu neskôr prišiel 

na to, ako túto tekutinu ovládanú magnetom využiť v praxi, už v mene laboratória Land-

Wheelwright. Polarizačné sklo, ktoré si môže každý vodič nainštalovať sám do auta, či 

neskôr samotné polarizované svetlá áut. V roku 1935 došlo k podpísaniu zmluvy 

s Americal Optical Company2, kde jej bolo umožnené používať Landove polarozované 

sklá a začať s výrobou slnečných okuliarov. Následovalo mnoho ďalších spoluprác. 

Postupne tak došlo aj ku vzniku polarizovaných okien, či 3-D okuliarov, taktiež vznikla 

stolná lampa. V roku 1937 sa laboratórium Land-Wheelwright premenovalo na Polaroid 

Corporation. Jeho spolupracovník, profesor fyziky George Wheelwright odišiel na 

dovolenku do Kalifornie, z ktorej sa už nevrátil a Land tak ostal sám na celú spoločnosť 

(BONANOS, 2012, s. 28). 

                                                 
1 Jedná sa o vlny svetla, ktoré sa rozptyľujú vibrovaním rôznymi smermi. 
2 Názov prvej spoločnosti, ktorá sa zaoberala výrobou okuliarov v Amerike, jej začiatky siahajú až do roku 
1826.  
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zdroj: technologiser.com                                                     zdroj: polaroid.com 

S príchodom vojnového obdobia sa využívala Landova 3-D technológia v letectve, kedy 

takto upravené okuliare umožňovali letcom presnejšie trafiť svoj cieľ vďaka špeciálne 

snímaným záberom. Táto technológia niesla názov Vectograph, pričom Polaroid viedol 

vlastné hodiny Polaroid War School, kde sa vojaci učili ako fotografovať a vyvolávať 

tieto špeciálne snímky, ktoré umožňovali presnejšie triafanie cieľov. Začiatkom roka 

1944 tento kurz úspešne absolvovalo viac ako päť stoviek mužov. Polarizácia si tiež 

našla miesto v medicíne, kedy dvaja Landovi chemici syntetizovali chinín 

z polarizovaných kryštálov, a ten bol následne schopný pomáhať liečiť maláriu. Pred 

vojnou malá spoločnosť profitujúca len na výrobe skiel si našla široké využitie počas 

vojny, v priebehu ôsmych rokov predaje narástli z 761 000 na vyše 16 000 000 dolárov. 

Najslávnejšia éra spoločnosti mala však práve nastať. 

1.1 Okamžitá fotografia 

 

     Písal sa rok 1943, kedy sa Edwin Land so svojou trojročnou dcérou prechádzal po 

pláži v Santa Fe (KAPS, 2016).  Vzali si zo sebou Rolleiflex3, aby zaznamenali pekné 

momenty z dovolenky. Vtedy Land o sebe ešte tvrdil, že nieje veľmi dobrým fotografom, 

ale ak fotografuje, tak svoju dcéru Jennifer (BONANOS, 2012, s. 32). „Why can´t I see 

the pictures now?“, opýtala sa ho dcéra, ktorá nenávidela čakanie dni, často aj týždne na 

výsledné zábery (KAPS,2016, s. 15). To bolo pre Edwina Landa, budúceho génia doby, 

hlavným impulzom, ktorý spustil jeho uvažovanie nad tým, ako by mohol splniť želanie 

svojej dcéry. Vybral sa na prechádzku znova, no tentokrát už sám, a začal premýšľať. 

                                                 
3 Rolleiflex je názov dvojokého zrkadlového fotoaparátu používajúceho stredoformátový film o rozmere 
35mm. Výhodou bola napríklad jeho praktická veľkosť, či váha.  
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Ako fyzik a vedec mal dostatok vedomostí a vedel, ako fungujú chemické procesy. 

Behom pár hodín prišiel na princípy instantnej fotografie a okamžite kontaktoval svojho 

patentového právnika. A keďže posledné vojenské projekty niesli názvy SX-68 a SX-69, 

tento bol pomenovaný SX-704. Aj napriek rýchlosti Landových nápadov a riešení, 

fotoaparát nesúci názov SX-70 vznikol až takmer o tridsať rokov. „Land, much later, 

joked that he roughed the details in few hours, except fot the ones that took him from 1943 

to 1972 to solve.“ (Land, oveľa neskôr, vtipkoval, že premyslel detaily behom pár hodín, 

okrem tých, ktoré vyriešil až medzi rokmi 1943 a 1972, BONANOS, 2012, s. 34.) A tak 

vznikol prvý fotoaparát značky Polaroid, Model 95. 

     Prvá pokusná fotografia bola vytvorená už v roku 1944, no technológia bola 

prezentovaná až 21. februára 1947. Prvá ukážka fungujúcej instantnej fotografie za udiala 

na stretnutí Optical Society of America5 a vyvolala nemý úžas zúčastnených vedcov a 

inžinierov6. V zadných častiach miestnosti stáli reportéri a fotografi z rôznych novín 

a časopisov, ktorých úloha v miestnosti bola oveľa cennejšia. Ich každodennou prácou 

bolo fotografovanie a následné dúfanie, že zábery sa počas vyvolávacieho procesu 

podaria a ukážu, ako vhodné pre zverejnenie v tlači. To, čo sa Land chystal prezentovať, 

bolo tak pre nich veľmi atraktívne, možnosť v budúcnosti vidieť svoje fotografie ihneď. 

Predmetom záberu bol samotný Land, odfotil ho jeho spolupracovník Otto Wolff, ktorý 

následne manuálne vytiahol dvojitú vrstvu fotopapiera z aparátu. Následne bol tento 

papier prelisovaný kovovými kotúčmi, ktoré rozprestreli chemikáliu po celom povrchu. 

Následne Land prítomným povedal čas vyvolávania snímku, teda päťdesiat sekúnd, 

a nastavil časovač. Po časomiere odlepil jednu vrstvu papiera od druhej a odhalil tak svetu 

dokonalý sépiový portrét rozmerov 8 x 10 palcov, ktorý ho zobrazil takmer v životnej 

veľkosti, čo ešte pridalo na unikátnosti tohto počinu. Miestnosťou sa rozprestrel povzdych 

úžasu a na požiadanie jedného z reportérov Land pokračoval vo fotografovaní a vytváraní 

snímok po zvyšok večera (BONANOS, 2012, s. 39-41).  V roku 1948 došlo ku prvému 

predanému fotoaparátu, ktorý sa stal na najbližších pätnásť rokov prototypom pre všetky 

Polaroid Land kamery. Za osem rokov od prvého predaného fotoaparátu sa predal 

miliónty fotoaparát v poradí a Landove kamery sa distribuovali do 45 krajín sveta7.  

                                                 
4 Písmená SX znamenajú Secret Experiment, teda Tajný experiment. 
5 OSA je vedúca profesionálna asociácia zaoberajúca sa optikou a fotonikou ( www.osa.org ) 
6 http://polaroid.stage.publishwithagility.com/history 
7 http://polaroid.stage.publishwithagility.com/history 
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1.2 Príchod farieb 

 

    Významným posunom Landovej spoločnosti sa stal vynález farebného filmu nesúceho 

názov Polacolor. Do obchodov dorazil v roku 1963. Nová kamera Automatic 100 bola 

stále ovládateľná manuálne, teda bolo nutné, aby fotograf vytiahol papier s chémiou 

ručne. Išlo však o prvý plne automatický fotoaparát, vďaka elektrickému expozimetru, 

ktorý zmeral vzdialenosť medzi fotoaparátom a foteným objektom. Tento fotoaparát bol 

tiež ľahší a lepšie ovládateľný, ako predošlý. Fotoaparát aj Polacolor „pack film“ sa držali 

v centre Polaroid výrobkov celú dekádu, tento druh filmu bol najviac profitujúcim 

výrobkom a tiež najlacnejším instantným fotografovaním, ktoré kedy vytvorili 

(BONANOS, 2016, s.59). 

     Zvýšenie predajov farebných filmov spôsobilo pokles dopytu po filmoch čierno-

bielych, preto spoločnosť potrebovala uviesť na trh zaujímavý fotoaparát používajúci 

čierno-biely film.  V týchto podmienkach vznikol v roku 1965 plastový fotoaparát 

Swinger, pomenovaný podľa možnosti zaväsenia na zápästie, ktorý nízkou cenou, 

moderným plastovým prevedením a jednoduchou manipuláciou cielil hlavne na mladých 

ľudí. Stačilo iba otáčať spúšť, ktorá správne podmienky pre fotografiu signalizovala 

nápisom yes v hľadáčiku. Fotografia bola síce čierno-biela a pomerne malá – 2 x 3 palce, 

no hotová za 10 sekúnd. Tento fotoaparát sa tešil vysokej popularite u teenagerov 

(BONANOS, 2012, s. 73,75). 
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1.3 Najlepší fotoaparát značky Polaroid 

 

     Edwin Land začal uvažovať, ako urobiť fotografovanie jednoduchšie a praktickejšie. 

Pri fotografovaní totiž bolo potrebné byť opatrný pri dvojitom vyťahovaní, či rozlepovaní 

filmu8, povrch hotovej fotografie bol vlhký, a tak sa na neho mohol nalepiť prach či 

piesok. Po rozlepení fotografie tiež vznikal odpad, lepkavý papier, ktorého bolo 

nebezpečné dotýkať sa.  Množili sa tiež sťažnosti od The National Park Service, po 

krajine ostávali nevyhodené kúsky papiera. Land preto chcel zjednodušiť proces vzniku 

fotografie a taktiež vytvoriť Polaroid, ktorý bude praktický, o veľkosti vrecka kabátu, čo 

by z neho robilo prenosný fotoaparát, ktorý by fotograf mohol mať stále so sebou 

a jednoducho s ním fotografovať. „Človek sa musí dívať na objekt bez problémov. Nesmie 

mať pocit, že sa díva cez prístroj,“ cituje Bonanos Edwina Landa. A tak vznikol v roku 

1972 fotoaparát SX-70, najobdivovanejší a najdokonalejší Landov Polaroid. Predával sa 

v kovovom prevedení s koženými časťami a fotografoval na farebný film. Tvar plochej 

kazety, ktorá sa jednoduchým zdvihnutím hornej časti premení na rozkladací fotoaparát, 

ktorým sa fotografuje vo vertikálnej polohe. Automatické zaostrovanie a vyrolovanie 

fotografie spôsobilo, že tento model sa dostal najbližšie ku Landovmu snu z roku 1940: 

point, shoot, see, teda zamerať, stlačiť spúšť, uvidieť. Behom jedného roka od 

predstavenia modelu SX-70 spoločnosť denne vyrobila 5000 kusov (BONANOS, 2012, 

s. 88,89,93). Popularita bola nesmierna, tento fotoaparát sa dostal na titulné stránky 

časopisov Time a Life. Na fotografiách bol zobrazený Land za modelom SX-70, jeho tvár 

bolo vidno iba čiastočne, hanblivo a opatrne, čo reprezentovalo aj jeho povahu. Bol však 

napriek tomu hviezdou (BONANOS, 2012, s. 102). Ďalším úspešným produktom, ktorý 

spoločnosť predstavila v roku 1977, bol Polaroid OneStep. Nízkou cenou a jednoduchým 

ovládaním sa na najbližšie štyri roky stal najpredávanejším fotoaparátom na svete 

(ZHILTSOV, 2015).  

1.4 Stretnutie Polaroidu s prvým konkurentom 

 

     V období pred vznikom modelu SX-70 došlo k prvému vytvoreniu instantného 

fotoaparátu mimo spoločnosť Polaroid. Jednalo sa o výrobcu Bena Berkleyho, ktorého 

fotoaparát Keystone tiež používal kazetový film9 a mal elektrický blesk, ktorý v tej dobe 

                                                 
8 Filmy potrebné po odfotografovaní rozlepiť sú nazývané peel apart. 
9 Tzv. pack film, fotografie sa do Polaroid fotoaparátu vkladajú v takzvanej kazete, tá obsahuje tiež 
batériu, vďaka ktorej sa fotoaparát „nabije“ a po stlačení spúšte sám vysunie fotografiu.  
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posledný model Polaroid Colorpack nemal. Land sa však tejto konkurencie neobával, 

veril, že čoskoro predstavený model SX-70 bude dostatočne úspešný. Pozdejšie však už 

spomínaný fotoaparát značky Keystone chcel zaviesť integrálny kazetový film10, čo bol 

však aj prípad modelu SX-70, a tak čelil obžalobe zo strany Polaroidu a neskôr bol 

stiahnutý z predaja. Výraznejšou a nebezpečnejšou konkurenciou sa však stal Kodak so 

svojimi modelmi EK4 a EK6, predstavenými v roku 1976. Fotografie, ktoré vznikali boli 

až nápadne podobné Polaroid fotografiám. Biely rámček, v spodnej časti širší ako po 

obvode a fotoaparát, ktorý vysunul fotografiu cez dve kovové valce. Bonanos píše 

o reportérovi z televízie, ktorý nazval prístroj Kodak Polaroid a následne sa opravil, bol 

tak prvou osobou, ktorá si týchto podobností všimla (BONANOS, 2012, s. 123,126). „Aj 

keď dizajn od Kodaku sa od dizajnu Polaroidu líšil v mnohých smeroch, Polaroid podal 

žalobu na Kodak pár mesiacov po predstavení nových produktov za porušenie dvanástich 

patentov a obvinil tak Kodak za nelegálne začlenenie instantnej technológie do ich 

produktov. Vyhlásili, že v období desiatich rokov Kodak produkoval instantné 

fotografické materiály, ktoré Polaroid stáli 12 biliónov dolárov.“ (ROWBOTHAM, 

2013) V roku 1991 sa spor uzavrel a spoločnosť Kodak musela zaplatiť Polaroidu 925 

milliónov dolárov. Išlo o najvyššie vyrovnanie v histórií. Prekonal to až spor Apple 

verzus Samsung, ktorého podobnosť so sporom Polaroid verzus Kodak vidí Bill Frezza 

z časopisu Forbes. Vo svojom článku píše, že Polaroid bol taktiež obľúbencom na Wall 

Street a jeho zakladateľ bol rovnako geniálny a jedinečný vo svojom obore, ako Steve 

Jobs so svojim Apple. Je však potrebné si uvedomiť, že žiadna značka tu nebude navždy, 

príde nová, lepšia, ktorej mladá generácia záujemcov dá prednosť. Kapitalizmus podľa 

Frezza funguje práve vtedy, ak spoločnosti dokážu nielen dosahovať úspechy, ale taktiež 

prijímať zlyhania (FREZZA, 2012).  

      Ďalším prírastkom značky Polaroid je v roku 1981 model Sun 600 spolu s novým 

filmom Type 600 color11 Zakladateľ spoločnosti Edwin Land sa rok po predstavení 

modelu Sun 600 rozhodol odstúpiť zo svojej funkcie. Michael Blumstein vo svojom 

článku pre New York Times píše, že Landovým zámerom je sa naplno venovať privátnemu 

inštitútu Rowland Institute for Science Inc. zaoberajúcemu sa základným vedeckým 

skúmaním, ktorý sám založil a viedol. Možnosť nahradiť Landovu pozíciu v spoločnosti 

                                                 
10 Do doby, kedy vznikol model SX-70 sa kazeta s fotografiami vkladala do prístroja po otvorení zadného 
krytu a obraz bol tak premietaný kolmo na film, pri integrálnom filme bol obraz vedený sériou zrkadiel 
na film, ktorý po vložení ležal na dne prístroja.  
11 http://polaroid.stage.publishwithagility.com/history 
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dostal Wiliam J. McCune Jr., ktorý bol počas Landovho pôsobenia výkonným riaditeľom 

(BLUMSTEIN, 1982). Podľa Bonanosa sa zamestanci spoločnosti nevedeli zhodnúť, 

prečo začali problémy v spoločnosti. Niektorí si mysleli, že na to mal vplyv širokosiahly 

konflikt so spoločnosťou Kodak, iní, že príčinou boli neflexibilní technici. Mnohí však 

tvrdia, že problémom Polaroidu bolo, že už nemal Edwina Landa. Je však povinnosťou 

zakladateľa spoločnosti vedieť, kedy je čas zo svojej funkcie odstúpiť. Príkladom, kedy 

zakladateľ čaká príliž dlho, bol prezident Ford Motor Company Henry Ford, ktorý bol vo 

veku 79 rokov pomerne senilný a často paranoidny a teda nebol schopný efektívne riadiť 

spoločnosť, čo ju dva roky značne ohrozovalo. Edwin Land zomrel presne desať rokov 

od odstúpenia z ním založenej spoločnosti Polaroid, teda v roku 1992 (BONANOS, 2012, 

s. 136).  

 

1.5 Nástup digitálnej doby a posledný instantný fotoaparát 

 

     V období od roku 1986 do roku 1999 vznikli štyri modely Polaroid fotoaparátov. 

Pomerne veľký záujem vyvolal fotoaparát aj film s názvom Spectra, ktorý sa mimo 

Ameriky nazýval Image. Mal kvalitné šošovky a film sa vkladal taktiež integrálne, ako 

u SX-70, kazeta s filmom bola trochu širšia ako u spomínaného modelu zo 

sedemdesiatych rokov. Spectra sa predávala dobre, aj keď nešlo o technologicky príliž 

odlišný model od predošlých, bola vytvorená s cieľom preskúmať stav trhu.  Kupovali ju 

najmä policajné oddelenia, či zubné ambulancie. Na istú dobu to ale opäť pritiahlo 

spotrebiteľov ku instantnému filmu (BONANOS, 2012, s.147). Následoval Polaroid 

Captiva, ktorý bol veľkých rozmerov, zatiaľ čo fotografie boli menšie od tých ktoré 

používali predošlé modely. Captiva sa netešila veľkému úspechu potenciálnych 

zákazníkov, jej predaje boli nízke (BONANOS, 2012, s. 152). V roku 1977 spoločnosť 

uvádza na trh Polaroid One step Express. Model je podobný Polaroidu Solar 600, avšak 

má zaoblené hrany, predával sa v rôznych farebných prevedeniach, či v tvare postavy 

z kreslenej rozprávky a prehrával tiež zvukové frázy, ktoré mali vyvolať tesne pred 

stlačením spúšte smiech. Snaha Polaroidu vytvoriť úspešný produkt bola silná, avšak 

nepredvídateľná, čo z predošlých troch fotoaparátov nevytvorilo úspešné produkty. Ten, 

ktorý následoval, sa však na trhu uchytil pomerne dostatočne. Polaroid iZone bol malý a 

úzky fotoaparát, ktorý používal film s fotografiami takmer rovnakej veľkosti ako poštová 

známka. Jednotlivé fotografie boli umiestnené na vzorovanom papieri, čo z tohto modelu 



12 

 

urobilo pomerne úspešný produkt. Zaujal najmä tínedžerov a deti, dospelí fotografie 

skladali nad seba a vytvorili tak postavu z niekoľkých snímok. Polaroid tiež vytvoril 

špeciálnu verziu tohto filmu, ktorý sa stal po rozlepení nálepkou, v takejto forme sa tak 

Polaroidové fotografie dostali na skrinky v školách, či do školských zošitov. V roku 2002 

navyše spoločnosť oznámila vývoj i-zone Digital Combo, jednalo sa o pôvodný 

fotoaparát i-zone spojený s digitálnym fotoaparátom. Tento pokus spojiť to najlepšie 

z oboch svetov, analógového a digitálneho však taktiež nebol úspešným (KAPS, 2016, s. 

114). Podobne ako model Swinger, aj i-zone cielil hlavne na mládež, a tá býva väčšinou 

veľmi nestálou cieľovou skupinou, i-zone sa postupne prestal predávať (BONANOS, 

2012, s. 155) Je potrebné spomenúť, že aj keď prvý digitálny fotoaparát vznikol už v roku 

1975 vedcom Steveom Sassonom zo spoločnosti Kodak (PRÄKEL, 2010, s.91), prelom 

vo fotografii a prvý digitálny fotoaparát vznikol až v roku 1988 pod rukami spoločnosti 

Fujifilm. Model sa volal FUJIX DS-1P a v roku 1989 prišiel na trh ako prvý digitálny 

fotoaparát pre bežného spotrebiteľa s názvom FUJIX-DS-X. Dáta ukladal na 

polovodičovú pamäťovú kartu s objemom dva megabajty, takže mohla obsahovať päť až 

desať fotografií. Čo nám dnes pripadá ako bežný systém, bol vtedy veľký prelom vo 

fotografii.12 Tento prelom a veľká zmena vo vnímaní fotografie a fotografovaní 

spôsobila, že fotoaparáty vytvorené pod značkou Polaroid v deväťdesiatych rokoch už 

neboli tak úspešné a zákaznícky žiadané, ako modely SX-70, OneStep, či Automatic 100. 

Kaps vo svojej knihe Polaroid : The Magic Material popisuje situáciu, ktorá nastala 

v dobe digitálnej revolúcie. Mnohí manažéri nevedeli nájsť riešenie, akým smerom viesť 

spoločnosť. Digitálna revolúcia spôsobila, že všetko, čo robilo spoločnosť Polaroid 

jedinečnou a čo tvorilo jej unique selling proposition13, už nebolo jedinečné, instantná 

fotografia prestala byť zaujímavá, prestala byť dostatočne okamžitá (CLARK, 2011). 

Kedysi vzrušujúce odpočítavanie času do objavenia snímku bolo takmer tragické 

v porovnaní so sekundami, ktoré fotografa delili od zobrazenia vytvoreného snímku na 

displejoch digitálnych fotoaparátov, ktorých rozmery sa stále zväčšovali. Okrem tejto 

zmeny navyše ľudia takmer stratili záujem o fotografie, ktoré boli fyzicky prítomné 

a hneď po odfotografovaní v ich rukách. „Kids today don´t want hard copy anymore.“, 

uvádza Kaps (Dnešné deti už netúžia po fyzických fotografiách, 2016).  

                                                 
12 http://www.fujifilm.com/innovation/achievements/ds-1p/ 
13 Taktiež unique selling porposition je to, čo si zákazníci najviac zapamätajú, značky to môžu využiť vo 
svoj prospech  
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     Model i-zone sa stal posledným instantným fotoaparátom značky Polaroid, ktorá 

v októbri 2001 oznámila bankrot, krátko po tejto udalosti následoval predaj spoločnosti.  

Napriek veľkým úspechom v druhej polovici dvadsiateho storočia Polaroid nezvládol 

prechod z analógovej fotografie do digitálnej éry (ARCHAMBAULT, 2015).  V roku 

2002 World Wide Licenses, dcérska spoločnosť The Character Group PLC získala práva 

následujúce tri roky vyrábať a predávať digitálne fotoaparáty pod značkou Polaroid. To 

videlo ku opätovnému výskytu značky na pultoch obchodov, aj napriek faktu, že meno 

značky bolo týmto spôsobom zneužité. Okrem fotoaparátov vznikli totiž aj produkty ako 

televízie, či DVD prehrávače nesúce značku Polaroid, čo spôsobilo, že sa pre zákazníkov 

stali atraktívnejšími, pociťovali k nim väčšiu dôveru, ako ku neznámym značkám, ktoré 

v tom období taktiež predávali elektroniku. Boli za nich ochotní taktiež zaplatiť oveľa 

viac peňazí, značka v nich vybudovala dôveru a kvalitu (KAPS, 2016, s. 118).  

1.6 Príchod výrazných zmien 

 

     V roku 2005 obchodník Tom Petters kúpil spoločnosť Polaroid a všetky jej fabriky za 

426 miliónov dolárov. Spolu so svojim tímom zhodnotili krivku predaja filmov a ich 

zistením bolo, že predaje finálne klesnú na nulu v roku 2015. Neoficiálne teda nariadil 

všetkým fabrikám, aby vytvorili dostatok fotografického materiálu, ktorý bude 

spotrebovaný do desiatich rokov a vzhľadom ku negatívnym predpovediam následne 

všetky zavrel a predal. Ostali tak len tri fabriky, v Mexiku, Škótsku, Walthame v 

Massachusetts a Enschede v Holandsku, ktoré obsahovali posledné stroje schopné 

vytvoriť film, pričom každá fabrika obsahovala špecializované stroje na rôzne druhy 

filmu (KAPS, 2016, s. 118).  

      Osud Polaroidu ale mnohým ľuďom nebol ľahostajný. Jedným z nich bol aj Dr. 

Florian Kaps, v tej dobe ešte zamestnanec spoločnosti Lomography. „Bol som znudený 

a frustrovaný spôsobom, ako sa Lomography rozhodlo bojovať proti digitálnej hrozbe 

pomocou lacných plastových fotoaparátov a pochybných profit zvyšujúcich 

optimalizačných procesov.“, píše vo svojej knihe Polaroid : The Magic Material. 

Potenciál v instantnej fotografii videl všade okolo seba. Adidas predstavil svoju kolekciu 

pomocou Polaroidových fotografií, taktiež značka Diesel spolupracovala s fotografom 

Terrym Richardsonom, ktorý odevy na modelkách fotografoval na Polaroid film. Takmer 

každý web používal namiesto klasických rámov napodobeniny tých Polaroidových, čím 

oživovali svoje fotografie na internete. Kaps kontaktoval vedenie Polaroidu, v tej dobe 
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pod rukami Markusa Mahla a Michaela Hefnera a v roku 2005 predstavil svoju 

prezentáciu, ktorou prezentoval svoje odhady a plány, ako spoločnosť znova postaviť na 

nohy. Spätnou väzbou však bolo, že na takéto plány je už neskoro. Michael Hefner však 

Kapsovi navrhol, nech sa do predaja Polaroidových filmov odhodlá sám. Kaps súhlasil a 

krátko po tomto stretnutí kontaktoval svojho budúceho partnera Lexa Webmeistera, 

s ktorým začali plánovať realizáciu tejto myšlienky. Založili tak web Polanoid.net, ktorý 

združoval komunitu instantnej fotografie a umožňoval im zdieľať svoje fotografie 

s ostatnými a vzájomne sa kontaktovať. Podstatným krokom bolo vytvorenie online 

obchodu. „..unsaleable.com was the very best (and very only) place on the internet to buy 

analogue Polaroid and even more importantly it was the place to learn about different 

films and formats and their compatibility.“ (..unsealable.com bolo jediné a najlepšie 

miesto na internete, kde bolo možné zakúpiť si produkty Polaroidu a čo bolo ešte 

dôležitejšie, bolo to miesto, kde ste sa mohli dozvedieť všetko o filmoch, formátoch a ich 

kompatibilite, KAPS, 2016, s. 126.) Nasledovalo obdobie, kedy sa filmy značky Polaroid 

predávali veľmi dobre, dokonca aj kusy, ktoré boli po záruke. Edícia Fire Expired, ktorá 

na fotografii zobrazovala rôzne nepredvídateľné čiary pripomínajúce oheň, sa predávala 

za dvojnásobnú cenu v porovnaní s filmami v záruke. Táto edícia sa predala za menej ako 

štyri dni (KAPS, 2016, s. 142). V roku 2008 vznikol prvý Polaroid produkt zameraný na 

tlač fotografií, ktorý bol určený pre verejnosť. Jednalo sa o Polaroid PoGo Instant Mobile 

Printer, kde došlo ku spolupráci so ZINK Paper® a ich technológia  ZINK® Zero Ink® 

Printing Technology bola základom tohto prístroja14. Princípom vzniku fotografií bola 

reakcia molekúl v papieri na teplo. Prístroj stačilo káblom spojiť s digitálnym 

fotoaparátom a následne na počkanie vznikali fotografie, ktoré boli zároveň aj nálepkami. 

Dr. Florian Kaps bol v tej dobe Zink technológiou nadšený, plánoval dokonca spoluprácu 

s talianskou značkou vyrábajúcou zošity a diáre Moleskine. Dúfal, že si tak Polaroid opäť 

nájde cestu ku kreatívnym ľuďom, že sa spojí s digitálnym svetom. Svoje plány však 

nemohol zrealizovať, spoločnosť sa rozhodla túto mobilnú tlačiareň cieliť na deti 

a teenagerov a podozrivo rýchlo sa snažila dostať tento produkt do predaja (KAPS, 2016, 

s.166).  

     Plánované množstvo filmov na najbližších desať rokov sa totiž spotrebovalo už po 

štyroch rokoch, a tak Polaroid vo februári 2008 oznámil oficiálny koniec spoločnosti. To 

bolo pre Dr. Floriana Kapsa impulzom začať vyrábať vlastné filmy a neskôr aj 

                                                 
14 http://polaroid.stage.publishwithagility.com/history 
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fotografické prístroje, a to pod značkou The Impossible project (ARCHAMBAULT, 

2015). 

     Polaroid sa zatiaľ dostal do rúk nového majiteľa v roku 2009, tentokrát sa jednalo 

o súkromných investorov – Hilco Consumer Capital LP a Gordon Brothers Brand LLC. 

Od tejto doby už Polaroid nevyrábal produkty nesúce jeho meno, stal sa výhradne 

licenčnou spoločnosťou (SWANSON, 2017). To znamenalo, že umožnil spoločnostiam 

za istú finančnú čiastku používať túto značku a vyrábať pod jej menom svoje produkty15. 

Ich plánom bolo zmeniť celé fungovanie spoločnosti, vytvoriť z nej spoločnosť 

sústredenú najmä na vývoj produktov a intenzívny marketing (GROSSMAN, 2012). 

Hilco videlo nevyužitú hodnotu spoločnosti – akési hodnotové, či duševné vlastníctvo, 

meno, farebné logo, ikonický biely rám. Videlo tiež potenciál vo vtedajšom generálnom 

riaditeľovi Scottovi Hardym, ktorý sa krátko na to stal riaditeľom spoločnosti.  Bol to tiež 

pomerne neobvyklý prípad licenčnej spoločnosti, tie väčšinou produkovali odevy, nebolo 

bežným javom, že spoločnosť produkujúca konzumnú elektroniku sa stane licenčnou 

spoločnosťou. Polaroid dostával množstvo ponúk, od výrobcov hoverboardov, čističov 

vzduchu, či kuchynských spotrebičov. Riaditeľ Hardy však udržal smerovanie produktov 

a ponuky podobného rázu odmietal (SWANSON, 2017).  

      Než začnem písať o následujúcich Polaroid prístrojoch a o novom smere, ktorým sa 

spoločnosť rozhodla uberať, spomeniem ešte jeden fotoaparát používajúci instantný film. 

Jednalo sa o model podobný fotoaparátu Mio z roku 2001. Fotoaparát Polaroid 300 

vznikol v roku 2010, spoločnosť opäť zvolila menší formát fotografií, vo veľkosti vizitky. 

Charakteristikou tohto modelu je predovšetkým pomerne zjednodušené ovládanie. 

Fotograf má možnosť zvoliť si podľa svetelných podmienok jeden zo štyroch režimov, 

a to je jediné nastavenie, ktoré je potrebné vykonať (CHEN, 2010).  Týmto modelom sa 

výrazne inšpirovala spoločnosť Fuji pri výrobe svojich instantných fotoaparátov Instax, 

ktoré spomeniem neskôr.  

1.7 Polaroid sa stáva digitálnym výrobcom 

 

     Od Polaroidu PoGo sa plány spoločnosti obrátili smerom výrazne odlišným od 

Landovej instantnej fotografie, ktorá bola v minulosti a stále je aj v súčastnosti 

považovaná za revolučnú. Spoločnosť sa stala výrobcom digitálnych technológií 

                                                 
15 https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/licensing 
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a rozhodla sa rozvíjať svoje fotografické produkty predovšetkým v podobe instantných 

tlačiarní.  

     V roku 2011 tak vznikli dve ďalšie Polaroid prístroje, tlačiarne. Obe boli vytvorené 

v jednoduchom prevedení čiernej farby. Model Z340 bol navyše aj digitálnym 

fotoaparátom, čo znamenalo, že po stlačení spúšte prístroj začal s tlačou. Na vrchu 

prístroja bol displej, ktorý zobrazoval odfotený záber, tento fotoaparát sa používal 

vodorovne a bol vybavený úchytkou. Druhým modelom bol GL10, ktorý bol schopný sa 

bezdrôtovo spojiť s mobilným zariadením, fotoaparátom, alebo káblom s počítačom. 

Aplikácia pre počítače, aj mobilné telefóny umožňovala fotografie upravovať, alebo 

zdieľať na sociálnych sieťach. Nešlo však o fotoaparát, ale len mobilnú tlačiareň pre 

tvorbu digitálnych fotografií16.  

     Polaroid Z2300 Instant Digital Camera bol predstavený v roku 2012. Aj táto tlačiareň 

používa už spomínanú technológiu ZINK® Zero Ink® Printing Technology. Tá 

zabezpečuje intenzívne farby na fotografiách, ktoré slúžia aj ako nálepky o rozmere 2x3 

palce. Opäť je možnosť priamo vytvoriť fotografiu, čo z tlačiarne robí aj fotoaparát. 

Dizajn je tentokrát jednoduchý, biely obal je ale zdobený dúhovým pruhom vedeným cez 

celú šírku obdĺžnikového fotoaparátu17. Prezident Scott Hardy v roku 2012 pre webovú 

stránku Digital Imaging Reporter vysvetlil koncept a pokračovanie v myšlienke 

Polaroidu z dôb jeho najväčšej slávy :„We always say Polaroid was the original social 

network: take a picture and share it. Most social networks revolve around photography 

and photo sharing, and we think it’s cool that we provide all the benefits of digital, with 

the ability to post photos to a favorite social media site, and also print a physical copy 

instantly.“ (Vždy hovoríme, že Polaroid bol jedinečnou sociálnou sieťou: vytvor 

fotografiu a zdieľaj ju. Väčšina sociálnych sietí sa zaoberá fotografiou a zdieľaním 

fotografií a my si myslíme, že je skvelé, že môžeme poskytovať všetky výhody digitálnej 

fotografie s možnosťou zdieľať fotografie na obľúbenej sociálnej sieti a zároveň umožniť 

ju okamžite vytlačiť, GROSSMAN, 2012.) Polaroid tak reaguje na modernú 

komunikáciu, umožňuje ju spájať s okamžitou fotografiou, aj keď sa už bohužiaľ nejedná 

o snímky, ktoré sa postupne objavujú, majú nepredvídateľné vady, alebo farby.  

     Na Floride, Delray Beach Polaroid otvára svoj prvý Polaroid Fotobar store. Jedná sa 

o predajňu, ktorej zámerom je umožniť návštevníkom zo svojich digitálnych fotografií, 

                                                 
16 http://polaroid.stage.publishwithagility.com/history  
17 http://polaroid.stage.publishwithagility.com/history 



17 

 

ktoré majú v mobiloch, fotoaparátoch, či na sociálnych sieťach, vytvoriť pomocou 

produktov značky Polaroid tie fyzické. Za nápadom stál Warren Struhl. Často sa pýtal 

ľudí, aby mu ukázali ich obľúbenú fotografiu. Väčšinou šlo o fotografiu v mobilnom 

telefóne, na otázku, či táto snímka existuje aj vo fyzickej forme, deväť z desiatich 

prípadov odpovedalo nie. Hravým spôsobom sa teda snažil docieliť toho, aby ľudia chceli 

svoje fotografie aj vo fyzickej podobe. V ten istý rok spoločnosť otvorila ďalších 5 

obchodov, všetky sídliace v Amerike 18. 

     Zámer na sociálnu stránku fotografie spoločnosť prejavuje v roku 2014 vo svojom 

ďalšom produkte nesúcom názov Polaroid Socialmatic. 14 megapixelová kamera, 

zabudovaný systém Android OS a Zero Ink® tlačiareň v jednom prístroji. Nechýbajú ani 

funkcie ako Bluetooth, WiFi, či GPS. Štvorcový tvar pripomínajúci ikonu aplikácie 

Instagram, biele prevedenie a opäť dúhový pruh. Predná časť prístroja obsahuje blesk a 

displej, ktorý zobrazuje QR kód miesta, kde sa fotograf práve nachádza, či rôzne obrázky 

symbolizujúce náladu, či proces, ktorý Socialmatic aktuálne robí.  Zadná časť prístroja 

má dotykový displej, ktorý má všetky funkcie displeja systému Android. Fotograf teda 

okrem tlačenia fotografií môže komunikovať cez sociálne siete, či posielať alebo zdieľať 

fotografie svojimi priateľmi (MOWERY, 2015).  

     Ďalšou novinkou od Polaroidu sa toho samého roku stáva Polaroid Cube. Jedná sa 

o 35x35 milimetrovú kameru v tvare kocky pokrytú mäkkou gumou a ozdobenú 

klasickým dúhovým pruhom, predáva sa vo farbe čiernej, červenej a tyrkysovej. 

Spoločnosť tak reaguje na trend malých kamier, ktoré môžete nosiť so sebou takmer pri 

každej aktivite. „..Reprezentuje jedinečný a moderný prístup v kategórii akčných 

kamier...symbolizuje všetko čo spoločnosť Polaroid reprezentuje...Produkty od Polaroidu 

sú známe po celom svete pre zachytávanie a zdieľanie tých najdôležitejších momentov 

v živote, okamžite a jednoducho. Toto je koncept Polaroid Cube: prvá jazda vášho 

dieťaťa na bicykli bez pomocných koliesok, hodina surfovania počas dovolenky – 

unikátne momenty by sa nemali vytratiť.“, hovorí prezident spoločnosti Scott W. Hardy 

(Polaroid, 2014). Cube je nárazuvzdorný, zachytáva záber v uhle 124 stupňov, fotografuje 

a nahráva video vo formáte HD a batéria vydrží po dobu 90 minút natáčania. Zabudovaný 

magnet umožňuje prístroju prichytiť sa na všetky kovové materiály (Polaroid, 2014). 

Model je postupne rozširovaný o vodeodolné púzdro, či rôzne stojany a držiaky na prilby. 

O tri roky po predstavení Polaroid Cube spoločnosť vytvára verziu Cube+ nahrávajúcu 

                                                 
18 http://www.polaroid.com/news/polaroid-fotobar-announces-five-additional-store-locations 
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video s vyšším rozlíšením a prístroj vybavuje zabudovaným WiFi pre možnosť 

prepojenia prístroja so špeciálnou aplikáciou na úpravu a spravovanie videí (Camyx, 

2015). O dizajn modelu Cube sa postaralo dizajnové štúdio Ammunition. Ich cieľom bolo 

vytvoriť dizajn produktu, ktorý by bol spirituálne na jednej úrovni s najlepšími produktmi 

Polaroid spoločnosti a zároveň sa držať ideálov, s ktorými spoločnosť začínala: 

jednoduchosť, okamžité uspokojenie, zdieľanie a zábava (BROWNLEE, 2014). Toto 

študio je zaujímavým prepojením Applu a Polaroidu, založil ho totiž bývalý šéf 

priemyslového dizajnu spoločnosti Apple. Sám Steve Jobs považoval Edwina Landa za 

génia a osobného hrdinu (SWANSON, 2017).  

     Začiatkom roka 2015 prichádza spoločnosť si malým fotoaparátom do dlane, Polaroid 

iZone, pomenovanom po analógovom predchodcovi z roku 2002. Spojením s mobilným 

telefónom funguje ako externý objektív, s 8-násobným zoomom a rozlíšením 18 

megapixelov. Fotografie tak automaticky ukladá do mobilného zariadenia, no môže 

fungovať aj ako samostatný digitálny fotoaparát (REHM, 2015).  V apríli 2015 bol na trh 

uvedený Polaroid Zip Photoprinter. Tlačiareň o veľkosti priemerného smartfónu vytvorí 

fotografiu za menej ako minútu. Opäť sa tu stretávame s papierom Zink obsahujúci 

kryštáliky reagujúce na teplo. Fotografie môžu byť upravené cez aplikáciu v mobilnom 

telefóne ešte pred tlačou pridaním textu alebo obrázku, či nastavovaním filtrov, jasu, 

kontrastu a podobne (SUNDAC, 2015).  Formát výslednej fotografie je 2 x 3 palce. 

Žiadna tlačiareň od Polaroidu už netvorí fotografie v klasickom bielom rámčeku, využíva 

sa celá plocha špeciálneho papiera. Prístroj má jednoduchý biely dizajn so špecifickým 

dúhovým pruhom, o ktorý sa zaslúžilo už spomínané štúdio Ammunition a je vybavený 

jednoduchým ovládaním, cez Bluetooth, či usb kábel. „Smartfóny sa staly mobilným 

nástrojom pre nepretržité zdieľanie obľúbených spomienok v digitálnej forme, ale je tiež 

niečo špeciálne v zdieľaní fyzických fotografií. Polaroid Zip photoprinter prináša 

Polaroidový zážitok do doby mobilných telefónov umožňujúc užívateľom rýchlo 

a jednoducho tlačiť a zdieľať ich obľúbené fotky kdekoľvek,“ vraví prezident Hardy 

(Polaroid, 2015).  

     Následník Zipu, Polaroid Snap, je podobne ako Polaroid Z2300, tlačiarňou 

a digitálnym fotoaparátom v jednom. Oproti svojmu predchodcovi sa však výzorom viac 

približuje ku vzhľadu fotoaparátu, za ktorým opäť stojí štúdio Ammunition. V strede 

obdĺžnikového prístroja je objektív, ktorý sa zatvára magnetickým krytom a fotografuje 

v rozlíšení 10 megapixelov. Užívateľ má možnosť vybrať si, či budú jeho fotografie 

čiernobiele, farebné, alebo v odtieňoch sépie. Okrem okamžitej tlače ponúka aj možnosť 
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odfotenia šiestich fotografií počas desiatich sekúnd. „Polaroid Snap prináša modernú 

zmenu v klasických instantných fotoaparátoch kombinovaním digitálnej technológie 

s minimalistickým dizajnom a to v cene, ktorú by spotrebitelia pripisovali analógovému 

fotoaparátu,“ hovorí CEO spoločnosti Hardy (Polaroid, 2015). Rok 2016 priniesol 

vylepšený Polaroid Snap+, ktorý bol doplnený dotykovým displejom, zvýšeným 

rozlíšením z 10 na 13 megapixelov a možnosťou natáčania videa (Polaroid, 2016). 

     Polaroid IE090, produkovaný autorizovaným nadobúdateľom licencie Sakar 

International, je digitálnym fotoaparátom vhodným ako do extrémnych podmienok, tak 

aj pre chvíle s rodinou. Vodeodolný, nárazuvzdorný, štvornásobný digitálny zoom 

s bleskom a možnosťou fotografovania aj natáčania videa. Zadný LCD displej a menší 

predný na snímanie autoportrétov (Sakar, 2015). Už druhý outdoorový fotoaparát od 

Polaroidu, ktorý sa snaží cieliť na užívateľov, ktorí túžia zachytávať svoje zážitky, no 

nechcú investovať vysoké čiastky za drahé kamery pre extrémne športy. Tak ako Cube, 

aj IE090 je cenovo dostupnejší a dizajnovo prijateľnejší, než napríklad konkurenčné 

GoPro. „..je to skvelý produkt, avšak nie je dostupný pre každého,“ (BROWNLEE, 2014). 

Aj keď sa jedná o miernu odchylku od charakteristiky bežného produktu spoločnosti, 

najmä Cube sa teší pomerne vysokému záujmu, hlavne u rodín s deťmi, či u tínedžerov, 

možno aj vďaka hravému dizajnu.  

     Okrem predstavenia Cube+ v roku 2017 spoločnosť prichádza s Polaroid Pop 

digitálným instantným fotoaparátom s tlačiarňou opäť od štúdia Ammunition. Tento rok 

je významným medzníkom, spoločnosť totiž oslavuje svoje 80te výročie. Na túto počesť 

vytvorila model Pop, ktorý fotografuje a tlačí fotografie o rozmere 3,5 x 4,25 palcov, 

avšak prichádza s návratom klasického bieleho rámovania.  Dokáže tiež natáčať video 

v HD rozlíšení. Zadná strana fotoaparátu obsahuje dotykový LCD displej uhlopriečky 

takmer 4 palce, ktorý fotografiu zobrazí pred tlačou, predná strana obsahuje duálny LED 

blesk a snímač o rozlíšení 20 megapixelov. Okrem fotografovania dokáže aj natáčať 

video, pripojiť sa k WiFi, či fotografovať s časovačom. Je dostupný v troch farebných 

prevedeniach, ktoré sa prejavujú iba v dolnej časti prístroja, jeho dizajn je z väčšej časti 

čiernej farby a hladkého povrchu bez ostrých hrán, prístroj tak pôsobí moderne a retro 

zároveň. Na trhu by mal byť dostupný koncom tohto roka (ZHANG, 2017).  
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1.8 Digitálny koncept 

 

     Fotoaparáty, ktoré spoločnosť vyrobila od roku 2011 až do teraz sa výrazne odlišujú 

od Landových analógových prístrojov, sú výhradne digitálne. Nepracujú už s analógovou 

fotografiu, či chemikáliami a postupným vyfarbovaním snímok.  Tento proces je 

nahradený systémom Zero Ink, ktorý na špeciálnom papieri vytvára tepelným procesom 

fotografiu. Majiteľ fotoaparátu sa však, ako aj pri analógových modeloch, stretáva 

s fotografiou vytvorenou takmer okamžite, zachováva sa tak tvorivá stránka 

fotografického procesu, zábava a hravosť pri tvorbe fotografií, či zvedavosť priateľov a 

známych, ak takýto fotoaparát uvidia. Spoločnosť reaguje na digitálnu dobu možnosťou 

vytlačené fotografie zároveň ukladať do svojich zariadení, či zdieľať s priateľmi na 

sociálnych sieťach, keďže väčšina Polaroid fotoaparátov, či tlačiarní je vybavená 

schopnosťou pripojenia k internetu, či dokonca vlastným systémom Android, alebo 

dotykovým displejom.  Dôležitým prvkom vystihujúcim nové modely je taktiež akási 

súdržnosť, či náväznosť s fotoaparátmi analógovej doby. Všetky modely z poslednej 

dekády spoločnosti obsahujú dúhový pruh. Ten sa do loga a grafiky spoločnosti dostal 

v roku 1968 a to na obaloch filmov Polacolor, ktoré boli bielej farby a neobsahovali 

takmer žiaden text (BONANOS,2012, s. 65) Tvar fotoaparátov je štvorcový, alebo 

obdĺžnikový. To, čo Polaroid produkty ponúkajú navyše, sú pomerne dostupné ceny 

a cielením na rodiny s deťmi a mladých ľudí sa snažia tvoriť fotoaparáty a tlačiarne, ktoré 

sú ľahko ovládateľné a rýchle.  Okrem fotoaparátov a tlačiarní spoločnosť produkuje aj 

televízie, mobilné telefóny, bezpečnostné kamery do áut, či domov, ale aj mobilné 

aplikácie. Spomínaná jednoda produktov, ktorú zo začiatku udržal riaditeľ spoločnosti 

Scott Hardy, je tak mierne narušená. „Spoločnosť bola pomerné agresívna v otázke 

prijímania nových produktových kategórií. Hlavným cieľom licenčnej spoločnosti je 

maximalizovať príležitosti ...., ukázať, aká elastická dokáže značka byť. A to je hranica, 

na ktorú už spoločnosť tlačí. Zatiaľ sa však zdá, že to funguje,“hovorí Ross Rubyn, 

analytik spoločnosti pre výskum trhu, Reticle Research (SWANSON, 2017).  
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2 Marketingová komunikácia spoločnosti Polaroid 

2.1 Uvedenie spoločnosti Polaroid ako značky a jej základné 
charakteristiky 

 

     Ako som už spomínala v predošlej časti, spoločnosť Polaroid vždy bola, je a aj bude 

kultovou značkou, ktorá vďaka svojim špecifickým produktom nemá sebe podobných 

rovesníkov. Aj napriek postupnému vzniku konkurenčných výrobcov, ktorým sa budem 

venovať v odstavci zaoberajúcom sa konkurenčnými značkami, je Polaroid jedinečnou 

spoločnosťou. Za svoju jedinečnosť vďačí predovšetkým zakladateľovi Edwinovi H. 

Landovi, ktorý nápad svojej dcéry dokázal akoby zázrakom zrealizovať a aj 

prostredníctvom mnohých patentov vybudoval značku s takmer neoblomným unique 

selling proposition, čo server MediaGuru vysvetľuje ako tie vlastnosti, ktoré má daná 

značka, a ostatné nie19. Dôležité je poznamenať, že v dobe, kedy sa o chod spoločnosti 

staral jej zakladateľ, sa marketingovým stratégiám nepripisovala žiadna výrazná zásluha 

ani pozornosť. Blumstein vo svojom článku Era ends as land leaves Polaroid vysvetľuje 

Landov postoj ku marketingu. Uvádza názor profesora Michaela E. Portera z Harvard 

Business School, ktorý Polaroid študoval: „The primary goal of the company was to 

create innovative products,...The assumption was if you did that, the customer would beat 

down your door.“ (Hlavným cieľom spoločnosti bolo tvoriť inovatívne 

produkty...Predpokladalo sa, že ak sa to dodrží, zákazník tzv. prerazí ich dvere, 

BLUMSTEIN, 1982). Blumstein tiež dodáva, že Land vlastnil 533 patentov a práve tie 

mu dávali istotu úspechu u zákazníkov. „Mr. Porter said, however, that the company 

should have put more emphasis on marketing, which was not Mr. Land's forte or 

interest.“ (Pán Porter dodal, že spoločnosť mala klásť väčší dôraz na marketing, ktorý 

však nebol Landovým hlavným záujmom, BLUMSTEIN, 1982).  

     Ak chceme analyzovať marketingovú komunikáciu spoločnosti, potrebujeme si najprv 

vymedziť jej základné charakteristiky, ciele a vlastnosti. Najskôr uvediem informácie, 

ktoré značku reprezentujú väčšinovo, teda tie, ktoré sú v priebehu celého jej vývoja 

približne rovnakého charakteru. Následne uvediem oblasti marketingovej komunikácie 

spoločnosti, ktorým chcem vo svojej práci venovať pozornosť a ktoré chcem analyzovať 

a porovnávať.  

 

                                                 
19 https://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/usp-unique-selling-proposition/ 
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2.1.1 Emócie ako hlavný prostriedok komunikácie 

 

     Základnou a hlavnou asociáciou, alebo špecifickým znakom značky Polaroid, ktorý si 

vybaví každý pri vyslovení jej názvu, je rýchlo hotová, instantná fotografia, 

predovšetkým stará a nostalgická. Veľmi výrazné je aj dúhové logo značky, ktoré je s ňou 

intenzívne spojené. Čo je ale pre značku taktiež veľmi dôležité, sú vnemy, alebo pocity, 

ktoré si spotrebitelia vybavujú a spájajú so značkou. Spoločnosť Polaroid vždy 

komunikovala prostredníctvom emócií.  Zážitky, radosť, zábavu a kreativitu. Moment 

prekvapenia a čakanie na výsledok, čas trávený s rodinou a priateľmi, jedinečnosť 

momentu, ale aj dokonalej technológie. Pre vnímanie výrobku a image značky je emočný 

zážitok kľúčovým, jeho intenzita je tvorená a ovplyvňovaná napríklad osobnými 

skúsenosťami s produktom, alebo osobnými emočnými dispozíciami (VYSEKALOVÁ, 

2012, s. 58). Autorka tiež uvádza, že v prípade značkových produktov je tento emočný 

účinok ešte intenzívnejší, čo je aj prípad značky Polaroid, jej fotoaparáty totiž vždy niesli 

špecifický výzor a ponúkali unikátne možnosti. „Polaroid identified, that the key 

concepts consumers linked to the brand were instant, sharing, simple, valuable and fun.“ 

(Polaroid identifikoval, že základným konceptom, ktorý si konzumenti spájajú so 

značkou, boli okamžitosť, jednoduchosť, hodnota a zábava, SHELDON, 2015) Môžem 

teda konštatovať, že emócie a pocity sú hlavnou vlastnosťou, na ktorej si spoločnosť 

stavia svoju komunikáciu a vnímanie.  

2.1.2 Polaroid ako sociálny nástroj 

 

     Okrem emočnej stránky, ktorá bola tak dôležitou súčasťou profilu značky, hrala 

významnú úlohu aj stránka sociálna. Polaroidové snímky totiž dokázali v spoločnosti 

vytvoriť okamžitý záujem a získať si pozornosť ľudí navôkol. Bonanos vo svojej knihe 

píše, že digitálne fotografie nikdy nebudú schopné vyvolať takúto zaujímavú a rýchlu 

reakciu. Príkladom, kde dochádza k takýmto interakciám sú večierky, oslavy, či rodinné 

stretnutia, alebo kultúrne udalosti, jednoducho príležitosti, kde sa schádza rodina, či 

priatelia. Taktiež deti na instantné fotografie reagujú so silným záujmom. Z vlastnej 

skúsenosti viem, že fotograf s Polaroid prístrojom v ruke takmer okamžite priláka hneď 

niekoľko pohľadov, po ktorých nasledujú rôzne otázky, z ktorých sa často vyvinie aj 

rozhovor. „Hey-can you still get film for that think?...that looks pretty good!...we had one 

when I was little...“ (Počuj-vieš stále nájsť filmy do tohto prístroja?...vyzerá to ozaj 

super!...mali sme podobný, keď som bol malý.., BONANOS, 2012, s. 8). Polaroid je 
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o skrášľovaní udalosti ktorej sme aktuálne súčasťou, nie je to fotoaparát, ale skôr 

prostriedok uvoľnenia v spoločnosti, niečo ako alkohol, alebo karaoke (Marketing Week, 

1996). Tento fotoaparát má jedinečnú schopnosť upriamiť na seba pozornosť len svojim 

výzorom, no tiež vďaka asociáciám z detstva, či iba obyčajným povedomím, že takáto 

značka existuje.    

     Produktom, ktorým spoločnosť začínala, a ktorý ju preslávil najviac, bol teda instantný 

fotoaparát, ktorý ako jediný dokázal vytvoriť fotografiu krátko po tom, ako bola stlačená 

spúšť. Okrem výnimky, ktorou bol videosystém Polavision20, značka produkovala 

predovšetkým fotoaparáty, a to až do roku 2008 (MCCRACKEN, 2011). Vtedy sa stala 

licenčnou spoločnosťou a po príchode doby digitálnych technológií priniesla na trh 

mobilnú tlačiareň Polaroid PoGo21. Okrem fotoaparátov si spoločnosť vytvorila dobré 

meno aj ako výrobca polarizovaných slnečných okuliarov, ktoré sa objavili v profile 

značky ešte pred prvým fotoaparátom vytvoreným v roku 194722. Hlavným produktom 

v mysliach spotrebiteľov však pri vyslovení názvu spoločnosti bol vždy fotoaparát. 

2.1.3 Cieľová skupina 

 

     Za cieľovú skupinu značka vždy považovala mladých dospelých, či rodinu, postupne 

si získala záujem umeleckých fotografov, aj amatérov, svoje cielenie v istých fázach 

smerovala aj na matky v domácnosti,  teenagerov a mládež.  V deväťdesiatych rokoch 

boli fotoaparáty od Polaroidu cielené aj na profesionálov v oblasti medicíny, policajné 

oddelenia, či stavebné firmy (BOIVIN, CLARK, HUMPHREY, SALSTROM, WELSH, 

1997). Podľa Simmons Study of Media and Markets, je 58 % majiteľov Polaroid 

fotoaparátu ženského pohlavia a až 71 % z celkového počtu majiteľov instantných 

fotoaparátov si cení a užíva trávenie času so svojou rodinou (FILPO, SUDER, 

MEHDIZADEH, KIRCHMER, 2010). V rôznych fázach spoločnosti sa tak ideálny 

zákazník menil, aj z dôvodu mnohých  modelov a verzií fotoaparátov. V ďalších častiach 

mojej práce sa zmenám a formovaniu cieľových skupín ešte budem venovať.  

 

 

 

                                                 
20 Tento systém obsahoval videokameru, obrazovku a filmovú kazetu, pričom hneď po natočení mohol 
kameraman vložiť kazetu do obrazovky a pozrieť svoje video  
21 www.polaroid.com 
22 http://polaroid.stage.publishwithagility.com/history 
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2.1.4 Špecifikácia výberu skúmanej oblasti 

 

     Okrem základných charakteristík a vlastností značky obecne som si potrebovala zvoliť 

tiež hlavný smer, ktorým chcem svoje marketingové analýzy viesť. Pre svoju prácu som 

si preto zvolila zameranie predovšetkým na vizuálnu stránku pôsobenia spoločnosti. 

Polaroid je značkou, ktorá sa stala úspešnou z väčšej časti práve vďaka unikátnemu 

výzoru ako produktov, tak aj výzoru značky obecne. Preto si myslím, že zámer 

analyzovať práve vizuály, televízne reklamy, balenia či plagáty je najvhodnejším 

spôsobom, ako o značke vytvoriť logický a relevantný profil.  

3 Marketingová komunikácia poslednej dekády 
spoločnosti  

 

     V nasledujúcej časti svojej práce sa zameriam priamo na konkrétnu marketingovú 

komunikáciu, ktorú spoločnosť Polaroid vykonávala. Skúmanou oblasťou je obdobie 

posledných desiatich rokov, a teda od roku 2007 až do roku 2017.  

     Z časti mojej práce, zameranej na historický vývoj spoločnosti už viem, že rok 2008 

bol pre Polaroid významným. V tomto období sa expirované filmy tešili veľkej 

popularite, a spoločnosť prišla na trh s prvou mobilnou tlačiarňou Polaroid PoGo Instant 

Mobile Printer. S príchodom digitálnych technológii sa však dodávatelia fotografických 

materiálov vzdali a Polaroid tak oznámil ukončenie výroby instantných filmov do konca 

roka 2008 (BONANOS, 2012, s. 163). S nasledujúcou premenou Polaroidu na licenčnú 

spoločnosť prišli mnohé zmeny. Spoločnosť totiž už nevyrábala len fotoaparáty a slnečné 

okuliare. Mobilné telefóny, LCD displeje, bezpečnostné kamery, či mobilné tlačiarne 

umožnili značke Polaroid objavovať sa vo viacerých produktových kategóriách. Nie 

všetky produkty nesúce túto značku odkazujú na fotografickú minulosť, značka je však 

v oblasti produktových kategórií pomerne odvážna a elastická a zdá sa, že dokáže na trhu 

úspešne fungovať23. Kategória, ktorá ale v rámci tejto práce zaujíma mňa, sú instantné 

mobilné tlačiarne a fotoaparáty.  V dnešných dňoch je Polaroid výrobcom populárnych 

instantných tlačiarní a digitálnych fotoaparátov. V nasledujúcich riadkoch zhrniem 

vlastnosti a taktiež komunikáciu značky Polaroid posledných desiatich rokov, teda 

obdobia od roku 2007 až 2017.  

 

                                                 
23 http://www.middlemarketgrowth.org/polaroid-investors-develop-better-picture/ 
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3.1 Čo všetko tvorí značku Polaroid v súčasnosti 

 

     Od klasického výrobcu instantných fotoaparátov a fotografických materiálov, ktorý 

v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch stál na úplnom vrchole popularity, sa Polaroid 

posledných rokov v mnohom odlišuje, no v základných myšlienkach sa snaží pokračovať. 

Ako uvádza Scott Hardy, aktuálny riaditeľ spoločnosti, najväčšia hodnota je práve v 

značke a jej mene. Aj keď ponúka široké spektrum produktov, každý z nich sa snaží mať 

kúsok zo značky Polaroid, napríklad displeje, ktoré obsahujú polarizačné filtre. Licenčné 

spoločnosti značke umožňujú vyrábať viac druhov produktov, pričom každá spoločnosť 

je špecializovaná, Hardy sa snaží udržať pravidlo, kde spoločnosť ponúka vždy kvalitu, 

jednoduchosť a výhodnú cenu, pričom využíva fakt, že Polaroid je v mysliach 

spotrebiteľov stále vizitkou dôveryhodnosti (GROSSMAN, 2012). Harry McCracken 

však vo svojom článku pre Technologiser prístup spoločnosti odsudzuje: „They’ve 

continued to treat the Polaroid brand as the company’s principal asset, leasing it out for 

use on all sorts of products that have nothing to do with the its legacy. You can buy 

“Polaroid” speakers .... and...“Polaroid” lightbulbs. There’s even a “Polaroid” tablet.“ 

(Pokračujú vo využívaní mena značky ako hlavnú výhodu prepožičiavaním ho rôznym 

produktom, ktoré nemajú nič spoločné s jej dedičstvom. Môžete si kúpiť Polaroid 

reproduktory...a..Polaroid žiarovky. Existuje dokonca aj Polaroid tablet, MCCRACKEN, 

2011) Mojim názorom je, že sa v tomto prípade dá hovoriť o využívaní mena značky 

v prospech zisku z produktov, ktoré majú len slabé prepojene s výrobkami pôvodnými.  

3.2 Udržanie okamžitého zážitku 

 

     Zaujímavý je prechod z technológie analógových procesov na fotopapieri, ako ju 

vymyslel Edwin Land, na technológiu tlače Zero Ink. Uchoval sa totiž instantný zážitok 

a moment prekvapenia, aj keď technológia je zmenená. Ku technológii rýchlej tlače 

pribudla možnosť digitálneho zachytenia záberu, a taktiež možnosť využitia okamžitého 

zdieľania na sociálnych sieťach. Z hľadiska zapojenia viacerých vlastností produktu, 

ktoré sú v 21. storočí aktuálne, sa spoločnosti Polaroid podarilo vymyslieť veľmi 

praktický produkt. Problémom už ostáva snáď iba vysoká cena tlačiarní a aj fotopapierov, 

a zatiaľ čo cena tlačiarní a fotoaparátov ostáva približne stála, ceny fotopapierov sa často 

u rôznych predajcov líšia (BOIVIN, CLARK, HUMPHREY, SALSTROM, WELSH, 
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1997). Napríklad balíček tridsiatich fotografií do fotoaparátu Polaroid Snap stojí na webe 

PolaroidLove v plnej cene 600 českých korún24. 

3.3 Vizuálne charakteristiky 

 

     Ak sa pozriem na vizuálnu stránku fotoaparátov a mobilných tlačiarní, zámerom 

spoločnosti určite je držať sa pôvodného minimalistického dizajnu, dúhového pruhu, aj 

bielych rámčekov fotografií. Farebná škála, ktorú spoločnosť používa, sa drží 

v hraniciach základných farieb, napríklad modrej, červenej, čiernej či bielej. Web 

spoločnosti má čierny a biely základ, pričom rôzne záložky sú v dúhových farbách z loga 

spoločnosti. Biela je častou farbou novších modelov mobilných tlačiarní, ale aj 

elektroniky obecne. Táto farba je často spájaná s čistotou, alebo  mierom (DEVITO, 2008, 

s. 178). Vyjadruje však taktiež spoľahlivosť, vernosť, alebo kvalitu, čo určite podtrhuje 

vlastnosti spoločnosti (VYSEKALOVÁ, 2014, s. 62). Dizajnéri spoločnosti pracujú 

najmä s nostalgiou a takzvaným vintage výzorom, čo však, podľa môjho názoru, pôsobí 

v kombinácii s dotykovými displejmi, hladkými povrchmi, či štvorcovým tvarom 

prístroja, pomerne zvláštne.  Vzhľadom na to, že sa ale jedná o  nové produkty, ktoré sú 

opäť cielené na mladšiu generáciu, či matky v domácnosti, pravdepodobne bolo potrebné 

využiť moderný a originálny dizajn, tvar a myslieť aj na praktickosť, čo v dnešnej dobe 

znamená najmä vhodnú veľkosť.  

                    

Zdroj:polaroid.com 

3.4 Cieľová skupina 

 

     Cieľová skupina sa, ako som už spomínala, príliš nemení. Väčšinovú skupinu, 

približne 65 %, tvoria matky vo veku 30–35 rokov, ktoré si užívajú okamžitú tlač 

                                                 
24 https://www.polaroidlove.cz/shop/polaroid-premium-zink-paper/ 
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fotografií aj ich jednoduché zdieľanie na sociálnych sieťach. Spoločnosť ma taktiež silné 

tendencie cieliť na mladých ľudí. Ide o vekovú kategóriu 18–25 rokov, ktorá je viac 

zameraná na fotografovanie udalostí, ako sú svadby, večierky a oslavy (GROSSMAN, 

2012). Mobilné aplikácie, fotoaparáty a tlačiarne prepojené možnosťou prístupu 

k internetu, možnosť používania sociálnych sietí priamo vo fotoaparáte, a následné 

zdieľanie v tom istom prístroji, predovšetkým to ponúkajú posledné modely od Polaroidu 

(SWANSON, 2017).  

3.5 Celebrity endorsement 

 

     Ako to býva u väčšiny značiek, aj Polaroid využíval slávne osobnosti ku zviditeľneniu 

svojich produktov. Ak zdrojom informácie, či jej sprostredkovateľom, je slávna 

osobnosť, dôveryhodnosť oznámenia sa zvyšuje (KOTLER, 2001, s. 92). Preto bola 

v roku 2010 speváčka Lady Gaga, už vtedy s dostačujúcou armádou fanúšikov, prizvaná 

do spoločnosti, aby sa pod funkciou kreatívneho riaditeľa podieľala na výrobe špeciálnej 

línie Polaroid produktov, ktorými bola napríklad prvá mobilná tlačiareň GL 10 Instant 

Mobile Printer, či fotografické okuliare GL 20 (FLATLEY, 2010). GL je skratka pre 

názov tejto línie produktov – Grey Label (MILLER, 2011). Bolo to obdobie spoločnosti, 

kedy bola len rok pod novým vedením Hilco Consumer Capital a Gordon Brothers, ktoré 

Polaroid pretransformovalo v licenčnú spoločnosť (WAHBA, 2009).  Vznikla tak séria 

produktov, z ktorých najväčší úspech zožala mobilná tlačiareň s technológiou Zero Ink, 

ktorá odštartovala smerovanie spoločnosti na najbližších sedem rokov. Po štyroch rokoch 

bola spolupráca z neznámych dôvodov ukončená, Polaroid však ocenil speváčkinu 

schopnosť presmerovať svoju víziu do produktov, ktoré tak zdôrazňovali umenie, 

originalitu a tiež schopnosť zdieľania (BRADLEY, 2014), hlavné vlastnosti, ktoré sa 

spoločnosť snaží presadzovať. 

     Zaujímavým spojením Polaroidu a známej osobnosti je tiež využitie Polaroidových 

fotografií v súvislosti s posledným albumom speváčky Taylor Swift z roku 2014 nesúcim 

názov 1989. Okrem toho, že Polaroidová fotografia zdobí prednú, aj zadnú stranu obalu 

platní, či cd nosičov, každý takýto obal obsahuje 13 Polaroidových fotografií, ktoré sú 

popísané speváčkiným rukopisom, a to textami z pesničiek. Tieto série fotografií boli 

vyrobené v piatich verziách, čo tvorí kolekciu 65 rozličných fotografií. Tie majú podobu 

klasického štvorcového rámu, pričom sa jedná o naskenované originálne Polaroid 

fotografie, vo farebných a čiernobielych verziách. Tento vizuál je reprodukovaný aj na 
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tričkách a ďalších reklamných produktoch. Albumu 1989 sa za prvý týždeň predalo vyše 

1,3 milióna kusov, čo sa určite dá považovať za výraznú propagáciu a reklamu 

spoločnosti Polaroid (WILLIAMSON, 2014). Speváčka tak značke pomohla dostať sa 

opäť na steny mnohých detských izieb a pripomenula už trocha zabudnutý nostalgický 

vzhľad instantnej fotografie.  

 

Zdroj: artl.net                                                                                     zdroj: wildhoneyrecords.com  

 

3.6 Online komunikácia spoločnosti 

 

     V porovnaní s analýzou marketingovej komunikácie spoločnosti v období od roku 

1960 až 1990, posledná dekáda spoločnosti, ovplyvnená nástupom digitálnych 

technológií, nesmela zanedbať online komunikáciu. Spomeniem sociálne siete, na 

ktorých je spoločnosť aktívna a tiež bližšie opíšem predovšetkým vizuálnu stránku 

komunikácie, keďže to je mojim predmetom skúmania. 

 

Web a e-shop  

     Oficiálna stránka spoločnosti polaroid.com podľa môjho úsudku obsahuje všetky 

podstatné zložky. Má jednoduchý dizajn, logickú stavbu a prehľadné členenie. Dôležitosť 

smeruje predovšetkým na historický prehľad, e-shop, alebo blog. Archív zas zoskupuje 

všetky dôležité udalosti od roku 2007, predošlý vývoj je priblížený v historickej časovej 

ose, ktorú sprevádzajú fotografie Landa, či modelov fotoaparátov a krátke popisy s rokmi. 

E-shop, ktorý ponúka spoločnosť na svojej stránke však nebol prvým, ktorý predával 

filmy spoločnosti Polaroid. Predchodcom bol v roku 2005 unsealable.com Floriana 

Kapsa, zakladateľa súčasnej spoločnosti Impossible vyrábajúcej instantné filmy. Vďaka 
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uzavretiu dohody so spoločnosťou Polaroid ako jediný predával do sveta filmy v čase, 

kedy už spoločnosť samotná oznámila koniec výroby fotografických materiálov. Online 

obchod tiež slúžil ako miesto s návodmi a vysvetleniami, ako filmy používať (KAPS, 

2016, s. 126).  Dnešný e-shop, ktorý je súčasťou webovej stránky, predáva okrem 

fotografických prístrojov, filmov a kamier aj reklamné produkty, aplikácie, či rôzne 

doplnky. Detailné popisy produktov občas sprevádzajú aj videá. Spoločnosť na svojej 

stránke upozorňuje aj na možnosť obrátiť sa na ich oddelenie marketingu, či public 

relations v prípade, že má návštevník akékoľvek otázky. Internetová stránka Polaroidu 

zoskupuje všetky sociálne siete, ktoré používa a na blogu zas píše o konkrétnych 

projektoch, umelcoch, aktuálnych udalostiach, či iných aktivitách.  

 

Sociálne siete 

     Spoločnosť je na sociálnych sieťach pomerne aktívna, hlavne však v oblasti 

vizuálnej. Na Facebooku má spoločnosť vyše 590 tisíc fanúšikov a tvorí približne jeden 

až dva príspevky denne. Ich charakter je pomerne zjednotený, výraznú väčšinu tvoria 

fotografie fotoaparátov a instantných tlačiarni, či už v procese fotografovania, alebo iba 

v farebnom a fotogenickom prostredí. Dominuje prostredie v prírode, či rodina, kamaráti, 

jedlo, zábava. Časté je aj nahrávanie videí, napríklad zobrazujúcich aplikáciu Polaroid 

Swing v procese tvorby, či výlety do prírody členov kreatívneho tímu spoločnosti. 

Spoločnosť rada komunikuje cesty do prírody a dobrodružstvo, kde je ideálnym 

spoločníkom napríklad Polaroid Snap Touch25. 

     Pinterest, čo je sociálna sieť zameraná na zoskupovanie a zdieľanie obrázkov 

a fotografií, je taktiež pomerne prepracovaný. Polaroid má takmer 11 tisíc fanúšikov a na 

svojom profile si vytvára rôzne kategórie fotografií, ako napríklad Pro tips, Explore the 

world, Vintage finds, či Polaroid style. Každá kategória tak uživateľovi umožňuje 

dozvedieť sa o fotografovaní viac. Tieto kategórie taktiež vystihujú emócie, alebo 

zážitky, ktoré chce spoločnosť prezentovať. Dokazujú to kategórie Explore the world 

a Share life v popredí26.       

     Instagram je sociálna sieť, ktorá má ku Polaroidu snáď najbližšie. Obe značky totiž 

fungujú na princípe založenom na okamžitom zdieľaní fotografií.  Vyše 200 tisíc 

sledujúcich aktívne komunikuje na tomto profile, priemerné množstvo označení „páči sa 

                                                 
25 https://www.facebook.com/Polaroid/?fref=ts 
26 https://cz.pinterest.com/Polaroid/ 
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mi to“ je 6 tisíc na príspevok. Štítok #polaroid je ta tejto sociálnej sieti použitý vyše 3 

miliónkrát, čo bolo jedným z hlavných dôvodov, prečo na Instagrame založiť profil 

spoločnosti Polaroid (CLASEN, 2014). Zaujímavým faktom je, že prvý príspevok, 

zdieľaný v roku 2014, bol vo forme videa. Spoločnosť si užíva možnosť vidieť prvú 

sociálnu sieť, ktorou bol Polaroid ako taký, fungovať a zaujímať ľudí na sociálnej sieti 

dnešnej digitálnej doby. Nálada príspevkov je farebná, zábavná, jednoduchá, spoločnosť 

si aj tu zakladá na pôžitku z fotografovania a užívaní si so značkou27. Mary Cook, ktorý 

spolupracuje so spoločnosťou na vývoji obsahových stratégií a sociálnych sieťach hovorí, 

že sledovanie príspevkov fanúšikov značky Polaroid je veľmi inšpirujúce a zábavné 

(CLASEN, 2014). 

 

Videá 

     Sociálnu sieť YouTube som sa rozhodla analyzovať v odstavci zaoberajúcom sa 

videom, pretože spoločnosť tento formát využíva na predstavenie svojich produktov, čo 

je ale podstatnejšie, na zobrazovanie zážitkov s týmito produktami. Profil spoločnosti na 

YouTube má vyše 5 tisíc odberateľov, a množstvo videí obsahujúcich v názve túto 

značku, je približne 750 tisíc. Pre porovnanie som si vyhľadala kanály Instax 

a Impossible. Na to, aké sú populárne fotoaparáty Instax od spoločnosti Fuji, na YouTube 

ich sleduje približne 400 odberateľov, množstvo videí obsahujúcich v názve tuto značku 

je približne 147 tisíc. Mojim postrehom, keďže sa pohybujem v oblasti fotografovania je, 

že Instax fotoaparáty sú najpopulárnejšou formou instantnej fotografie, je to technická 

hračka, ktorou sa mladí ľudia radi zabávajú a ktorú nosia všade so sebou. Spoločnosť The 

Impossible project má približne 5 tisíc odberateľov a v názvoch videí sa vyskytuje 

približne 6 miliónkrát28. Tu je viditeľná popularita, ktorú pôvodná instantná fotografia 

vyvoláva, podľa môjho názoru by teda spoločnosť Polaroid, ako sme ju poznali kedysi, 

výborne fungovala aj v dnešnej dobe.  

     Obsah videí spoločnosti Polaroid komunikuje opäť prostredníctvom zážitkov, zábavy, 

a dobrodružstva. Zobrazovaná je rodina, kamaráti, mladí ľudia, ako trávia voľný čas, 

cestujú a zachytávajú zážitky na Polaroid fotoaparáty. Videá sú doplňované sprievodným 

slovom, alebo veselou hudbou. Niektoré videá sú natáčané priamo na Polaroid Cube, 

prezentujú tak kvalitu videa, podobne to robí aj značka GoPro. A Aj keď GoPro je 

                                                 
27 https://www.instagram.com/polaroid/ 
28 https://www.youtube.com 
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spoľahlivejšia a praktickejšia kamera s lepšou optikou, Cube je vhodnejší na spoločenské 

udalosti, vyvoláva konverzáciu podobne, ako to kedysi robili Polaroid fotoaparáty (CHA, 

2015). Spoločnosť napriek tomu používa Cube na natáčanie videí vo vode, či pri jazde 

skateboardom.  

 

3.7 Plagáty a vizuály 

 

     Komunikácia prostredníctvom plagátov, či iných grafických reklám je menej 

intenzívna, ako napríklad v rokoch 1960, alebo 1970. Takmer všetka komunikácia je 

presunutá na sociálne siete, kde sú fotoaparáty propagované prostredníctvom fotografií 

tvorených agentúrou, správcami týchto profilov, či zákazníkmi samotnými. Čo sa však 

dá považovať za pozitívne a v jednote s komunikáciou značky v už spomínaných rokoch, 

je jednoduchosť, a taktiež možnosť fotoaparátu ukázať sám seba, na bielom, alebo 

farebnom pozadí, v rukách, alebo prostredí prírody.  

 

  

 

Zdroj: techreviewer.co.uk                                                                                          zdroj: polaroid.com  

         

Zdroj: polaroidcube.com                                                                  zdroj: keywordteam.net 
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     Vizuály často obsahujú výrazné a vtipné nápisy, ako tomu bývalo aj v minulosti, avšak 

nie je to prevládajúci jav a nevyskytuje sa na mnohých vizuáloch. Príkladom je vizuál 

s fotoaparátom Socialmatic, ktorý sprevádza upravený text piesne od skupiny The Police. 

Podobne, ako v minulosti, aj v súčasných vizuáloch spoločnosť komunikuje cenu ako 

atraktívne lákadlo pútajúce pozornosť.  

 

4 Marketingová komunikácia spoločnosti Polaroid 
v období 1960 až 1990 

 

     Vybrané obdobie spoločnosti bolo veľmi bohaté hlavne po vizuálnej stránke. Bolo 

totiž najvýraznejším obdobím spoločnosti, kedy napríklad model SX-70 odštartoval 

nesmiernu popularitu a obdiv voči spoločnosti a Landovi samému. Po predstavení 

fotoaparátu nasledoval veľký záujem médií, Life, Time, BusinessWeek aj Popular Science 

písali o Landovom fotoaparáte ako magickom, nemožnom, revolučnom    

(MCCRACKEN, 2011). Polaroid do začiatku sedemdesiatych rokov vlastnil monopol vo 

výrobe instantnej fotografie (SMITH, 2009). Obdobie prinášajúce mnohé technologické 

novinky spoločnosti priala a vytvorila vhodnú pôdu pre vývoj. Doba predpokladala 

výrazné zvyšovanie potrieb a dopytu po produktoch, trh sa rozvíjal a marketing mal tak 

kľúčovú úlohu v získaní záujmu svojich cieľových skupín. Najviac reprodukujúca sa 

veková kategória totiž boli mladí ľudia zakladajúci si rodinu, vo veku 20 až 39 

rokov. Presne táto cieľová skupina bola pre spoločnosť Polaroid vždy významná a 

podstatná (KEENER, 1960). V nasledujúcich odstavcoch priblížim vizuálnu stránku 

marketingovej komunikácie spoločnosti vo vybranom období. 

4.1 Obdobie reklám v novinách a časopisech 

 

     Šesťdesiate roky v Amerike boli dobou výrazných politických a sociálnych zmien. 

Staré prístupy k rase, pohlaviu či vojne boli spochybňované a mladí ľudia protestovali 

voči materializmu, či konzumerizmu generácie svojich rodičov. Reklama v týchto rokoch 

dosiahla svojej zrelosti, zdokonalila sa v televíznej komunikácii a začala oceňovať 

fotografický formát a naplno používať kreativitu. Tradičné taktiky reklamy nahradila 

nová reklama, ktorá bola humorná, vzdorná a ironická29. Podobné tendencie môžeme 

pozorovať aj v reklamách spoločnosti Polaroid pre noviny a časopisy.  

                                                 
29 http://adage.com/article/adage-encyclopedia/history-1960s/98702/ 
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     Základným konceptom, na ktorom Polaroid staval svoje reklamy určené pre tlač, bol 

výrazný čierny text, hlavná pozornosť bola však vždy smerovaná buď na fotoaparát, alebo 

fotografie z neho. Pomer textu a fotografie bol vždy v rovnováhe, pričom významnú 

úlohu hrala aj uvedená cena, či cenové výhody v porovnaní s klasickým analógovým 

fotografovaním. Pri pohľade na celostranové reklamy výrobcov fotoaparátov je však 

neprehliadnuteľné, že tento štýl veľkého výrazného písma a bieleho pozadia bol pre danú 

dobu špecifickým. Čím sa ale v tejto kategórii Polaroid odlišoval bol fakt, že do vizuálov 

nerád používal známe osobnosti. Výnimkou boli postavičky zo seriálu Sesame street, či 

Salvadore Dali. Prevažne sa jednalo o fotografie obyčajných ľudí, ktorí trávia 

s fotoaparátom svoj voľný čas. Pôsobí to na mňa teda tak, že televízne reklamy využívali 

známe osobnosti, a celostranové reklamy v tlači skôr väčšiu intimitu média a súkromie. 

Noviny a časopisy si nosili ľudia domov, listovali si v nich, zatiaľ čo televízia bola akousi 

virtuálnou realitou. Obsah zobrazovaných fotografií bol teda z väčšej časti zameraný na 

rodinu, upozorňovalo sa aj na šťastie, ktoré fotografovanie vyvoláva a jednoduchosť 

fotografovania. Obsah, ktorý niesli texty, bol často vtipný, ale hlavne stručný, občas vo 

forme otázky. Reklamy tiež často obsahovali vysvetlenia postupu fotografovania, alebo 

sa tiahli aj na viacero strán, kde bol každý krok ilustrovaný oddelene. Špeciálnou 

kategóriou reklám boli tie pre model SX-70, obsahovali totiž len krátky nápis a nič iné. 

Polaroid využíval genialitu a unikátnosť modelu samotného a nechal ho prezentovať 

samého seba.  

 

              
            Zdroj: technologiser.com                        
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zdroj: magasine-advertisements.com      

            

Zdroj: magasine-advertisements.com 

 

   

Zdroj: magasine-advertisements.com             zdroj: design-is-fine.com                            zdroj: magasine-advertisements.com 
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     Zaujímavou konfrontáciou sa stala v roku 1967 paródia magazínu Mad, ktorý na zadnú 

stranu svojho čísla vytvoril nápodobu Polaroid reklamy. Tá komunikuje praktickosť 

Polaroid fotoaparátov a vyzýva ku zakúpeniu vlastného. Časopis na ňu reaguje 

sklamaním z príliš často nepodarených fotografií, pričom uvádza, že konkrétny snímok 

bol zachytený fotoaparátom Nikon. Zle vyhláskovaný Polaroid na Parloraid bol druh 

poznávacieho znamenia, ktoré sprevádzalo všetky paródie magazínu Mad (Read Write, 

2014).   

 

   
Zdroj: design-is-fine.com                      Zdroj: readwrite.com                              Zdroj: readwrite.com 

4.2 Televízne reklamy a celebrity marketing 

 

     Pojem celebrity marketing predstavuje využívanie slávnych osobností ku podpore 

značky, alebo konkrétnych reklamných kampaní (HALADA, 2015, s. 27). Spoločnosť 

Polaroid využívala vplyv osobností vo svojich reklamách už od samého začiatku. 

V šesťdesiatych rokoch využívala spôsobu reklám, kedy v priebehu vysielania 

televíznych relácií známe osobnosti predstavovali rôzne modely fotoaparátov. V 

podobnom smere spoločnosť pokračovala takmer počas celého svojho pôsobenia. Pre 

model SX-70 sa stal tvárou televíznych reklám herec a režisér sir Laurence Olivier. Bol 

to jediný prípad, kedy vystupoval v reklame (BONANOS, 2012, s. 106). Tie mali 

inštruktážny charakter, pričom herec sedel v čiernej miestnosti a v popredí mál vždy 

fotografovaný objekt, napríklad hodiny, či kyticu30. Výraznými televíznymi reklamami 

bola tiež séria s hercami Jamesom Garneym a Mariette Hartley s fotoaparátom One Step, 

ktorá prebiehala v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch. Je potrebné poznamenať, že 

                                                 
30 https://www.youtube.com/watch?v=Y1CH16UYTCY 
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väčšina reklám spoločnosti mala inštruktážny charakter, pretože ovládateľnosť 

analógových, alebo instantných fotoaparátov je zložitá a tak bolo potrebné pravidelne 

upozorňovať na ich jednoduchosť a použitie len v pár krokoch. Spomínaná séria reklám 

s týmito hercami bola vždy rovnakého charakteru. Herci tvorili manželský pár, ktorý 

spolu trávi svoj voľný čas, vtipkujú spolu, často majú ironické poznámky. Reklamy 

pôsobili prirodzene a herci boli verejnosťou často vnímaní ako pár (MCCRACKEN, 

2014). Vo všetkých prípadoch fotoaparát používal a postup popisoval James Garney,   

herečka Mariette Hartley bola v úlohe fotografa len v sérií reklám zameraných na deti.  

     Okrem častého vystupovania celebrít v televíznych reklamách, Polaroid využíval 

taktiež detské rozprávkové postavy. Informácie sprostredkované vplyvnými 

osobnosťami, ktorými sú pre deti aj rozprávkové postavy, pôsobia presvedčivejšie 

(KOTLER, 2001, s. 92). To dobre vedel aj Polaroid a natočil sériu televíznych reklám 

s postavami zo seriálu Sesame street, ktoré boli v osemdesiatych rokoch ozajstnými 

celebritami a v roku 1981 sa stali súčasťou kampaní značky Polaroid (Henson, 2014). 

Malé deti prejavujú výrazné sympatie voči filmovým hviezdam, deťom, ale aj 

rozprávkovým postavám, ktoré uvidia v reklamách, čo spôsobuje výrazný vplyv na 

nákupné chovanie svojich rodičov (SARAF, 2013). Tento jav bol a stále je intenzívne 

využívaný v oblasti televíznych reklám, aj keď má už v dnešnej dobe mnohé obmedzenia 

a pravidlá. V televíznych reklamách, tvorených krátkymi príbehmi, spievali rôzne piesne 

a fotografovali sa. Formát bol rovnaký, ako v pôvodnom seriáli, deti tak nemohli 

rozpoznať, že sa nejedná o ich obľúbenú reláciu. To na mňa pôsobí ako pomerne 

nevhodné, nejde totiž len o vyvolanie záujmu dieťaťa v daný produkt, ale aj o zneužitie 

jeho neschopnosti rozlišovať reklamu od televíznej relácie. Na tomto princípe však 

televízne reklamy cielené na deti, fungujú.  Jedna z reklám končí vetou „Polaroid says 

love“, vo všetkých je komunikované zdieľanie fotografií a robenie radosti svojim 

blízkym. V reklamách bábky sprevádzala a fotografovala ich populárna seriálová herečka 

osemdesiatych rokov, Mariette Hartley, ktorá sa objavovala aj v reklamách Polaroidu pre 

dospelých31.  

      

 

 

 

                                                 
31 http://www.mariettehartley.com/Mariette_Hartley/Professional_Bio.html 
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4.3 Obaly a využívanie farieb 

 

     Farebné spektrum dúhy bolo vždy akýmsi symbolom slobody, či radosti, rôznorodosti, 

príkladom je použitie dúhy vo vlajkách bojovníkov za slobodu homosexuality. Aj 

Polaroid svojim logom prezentuje jedinečnosť avšak hlavne kreativitu a zábavu. Tento 

dúhový dizajn sa v spoločnosti Polaroid po prvýkrát objavil v roku 1968 na obaloch 

filmov, ktoré neobsahovali takmer žiaden text. Paul Giambarba stál za hlavnou líniou 

dizajnu obalov produktov, jeho séria bielych krabíc s dúhovým štvorcom bola pôvodným 

balením pre model SX-70 a jeho príslušenstvo (MCCRACKEN, 2011).  Tento dúhový 

vzor sa stal tak populárnym, že ho používala aj spoločnosť Apple, výrobca farebných 

televízií RCA, či komunity homosexuálov. Spoločnosť sa tak z tohto dôvodu rozhodla 

neskôr viditeľnosť loga znížiť so zámerom udržania odlišujúceho sa vzhľadu 

(BONANOS, 2012, s. 65).  

          

      

Zdroj: giam.typepad.com  
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5 Porovnanie komunikácie spoločnosti Polaroid 
v minulosti a teraz (komparácia) 

 

     Porovnávať budem najvýraznejšie a najúspešnejšie obdobie spoločnosti, ktorým bolo 

rozmedzie 1960 až 1990, s obdobím od roku 2008, kedy sa stal Polaroid licenčnou 

spoločnosťou a tak musel výrazne zmeniť spôsob komunikácie a stratégiu, do súčasnosti, 

teda roku 2017. Voľba práve týchto dvoch období je podľa môjho názoru najvhodnejšia 

práve vďaka odlišnosti týchto fáz spoločnosti, vďaka ktorým by kontrasty a porovnania 

mohli byť viditeľnejšie a zaujímavejšie, než pri porovnávaní iných období spoločnosti. 

5.1 Vizuálna podoba spoločnosti 

 

     Vizuálna stránka každej spoločnosti sa rôzne mení v priebehu jej vývoja. Reaguje tak 

na trendy, či rôzne zmeny v spoločnosti. V tomto porovnávaní však ide o dve obdobia 

spoločnosti Polaroid, ktoré malí iné podmienky a možnosti. Zatiaľ čo obdobie 1960 až 

1990 využívalo hlavne marketing v televízii, novinách, prípadne in-store marketing, teda 

marketing v mieste predaja (VYSEKALOVÁ, 2014, s. 198), obdobie rokov 2007 až 2017 

prispelo k výraznému rozšíreniu možností a marketingových príležitostí. Okrem výzoru 

obchodov, alebo Fotobar Store pobočiek, ktoré umožňujú návštevníkom pretvoriť svoje 

fotografie do fyzickej podoby, má súčasná značka tvorenú svoju identitu taktiež 

prostredníctvom sociálnych sietí a profilov na nich. So zmenou obdobia aj postavenia, či 

vplyvu značky, sa menilo aj logo spoločnosti. V začiatkoch bola využívaná čierno-biela 

verzia, ešte s prívlastkom „Land camera“. Od toho sa však v priebehu vývoja upustilo, 

v šesťdesiatych rokoch prišiel Paul Giambarba s dúhovým vzorom, ktorý sprevádza nápis 

Polaroid dodnes a je trvalou súčasťou loga aj všetkých vizuálních prezentácií spoločnosti. 

                     

Zdroj: magazine-advertisers.com                                       zdroj: digitalrev.com 
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5.2 Video 

 

     Tento formát v súčasnosti získal iný rozmer a jeho využitie sa tiež výrazne líši od 

využitia videa v minulosti značky. Video je využívané hlavne na sociálnych sieťach, kde 

je jeho stopáž krátka a väčšinou zobrazuje konkrétne modely fotoaparátov a ich 

používanie. Polaroid na sociálnej sieti YouTube zverejňuje svoje produktové videá aj 

reklamy, ktoré sa využívajú aj v televízií. Konkrétnym videom, ktoré stojí za zmienku, je 

ocenená reklama na Polaroid z roku 2015. Zobrazuje domácnosť šesťdesiatych rokov, 

ktorá sa náhle začne z oboch strán zmršťovať, až do štvorcového formátu originálneho 

Polaroidu32. Videá spoločnosti v súčasnej dobe sú teda tvorené predovšetkým 

zobrazovaním bežných životných chvíľ v kruhu rodiny, či priateľov, alebo zobrazovaním 

fotoaparátov, či kamier, v prostredí prírody. A aj keď spoločnosť videá komunikuje na 

viacerých sociálnych sieťach, prednosť dáva hlavne fotografiám, zobrazujúcim samotné 

fotoaparáty v štylizovanom prostredí, alebo priamo v rukách fotografa.  Televízne 

reklamy spoločnosti Polaroid v rokoch 1960 až 1990 boli jedným z hlavným 

propagačných kanálov značky. Tá vytvorila mnohé série, či už so spomínanou hereckou 

dvojicou, alebo rozprávkovými postavičkami. Video bolo výrazným médiom, ktoré 

značku propagovalo a rozširovalo o nej povedomie, poúčalo budúcich spotrebiteľov. Jeho 

úloha v komunikácii bola tak výrazne odlišná, od tej v súčasnej dobe, pričom výraznú 

úlohu vo videách zojrali už spomínané slávne osobnosti, ktoré na seba pútali pozornost.  

 

5.3 Vnímanie značky 

 

     Mojim postrehom je, že značka Polaroid už nie je tak masovo známa, myslím si tiež, 

že mnoho ľudí vôbec nevie, že ešte stále existuje, nahradil ju, okrem digitálnej fotografie, 

aj Instagram, alebo spoločnosti Instax, či Lomography. Pred písaním tejto práce, som si 

myslela, že spoločnosť stále vyvíja svoje produkty sama, ako tomu bolo v dvadsiatom 

storočí. Široká produktová škála, ktorú v súčasnosti značka pokrýva, na mňa pôsobí ako 

nedôveryhodná vizitka. Myslím si, že v dnešných dňoch prebieha trend, ktorý upozorňuje 

na spotrebu kvalitnejších produktov a uprednostňovanie kvality nad kvantitou. Aj keď je 

Polaroid značka, ktorá stavia na spoľahlivosti, ktorú si vybudovala v minulosti, široká 

produktová škála, od aplikácií, cez LCD displeje, bezpečnostné kamery, tlačiarne, až po 

fotoaparáty, v súčasnosti působí dojmom, že spoločnosť si nie je istá, ktorým smerom sa 

                                                 
32 https://www.youtube.com/watch?v=q_EiaEmxSUo 
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vydať. Ich instantné tlačiarne, ktoré je možné pripájať na sociálne siete, sú revolučné, 

nesú myšlienku instantnej fotografie z minulosti a prepájajú ju s funkciami, ktoré si 

spotrebiteľ súčasnosti žiada. Polaroid tak vytvára výrazný produkt, ktorý však nie je jeho 

jediným produktom. Nesmiem však opomenúť fakt, že málo spotrebiteľov tuší o už 

spomínanej širokej škále produktov.    

 

5.4 Kult osobnosti 

 

     Zatiaľ čo dnešná tvár spoločnosti Polaroid nemá významnú osobnosť, ktorá by z nej 

naďalej robila kultovú značku, spoločnosť v rokoch 1960 až 1990 ešte zažila zakladateľa 

Edwina Landa, konkrétne do roku 1986, kedy spoločnosť opustil a začal sa naplno 

venovať výskumu (BLUMSTEIN, 1982). Vratím sa ale do doby, kedy dosiahol vrcholu 

svojej karíery. Po predstavení modelu SX-70 sa totiž objavil na obálkach magazínov Time 

aj Life, a to s odstupom približne štyroch mesiacov, čo sa považovalo za veľký úspech 

pre chemika ako bol on, takáto publicita bola dopriata snáď len prezidentovi33. Jeho 

schopnosti jako vedca sa v spoločnosti navždy zapísali, dokázal vytvoriť produkt, ktorý 

dlhú dobu nemal svoju konkurenciu a bol považovaný za zázračný, či neuveriteľný 

(MCCRACKEN, 2011).  

                                       

       Zdroj: oldlifemagazines.com                                                                                 zdroj: time.com  

 

     Súčasným riaditeľom spoločnosti Polaroid je Scott Hardy, ktorý od roku 2009 

pracoval vo funkcii manažéra a vedenie spoločnosti, vtedy už licenčnej, si ho zvolilo do 

pozície, v ktorej je dnes, vďaka jeho vytrvalosti a neoblomnosti (SWANSON, 2017). 

Stojí si za myšlienkou okamžitého zdieľania fotografií. Tie sú hlavným nástrojom, ktorý 

                                                 
33 https://www.youtube.com/watch?v=UtIDK1Uj5pA 
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sociálne siete zdieľajú, sociálne siete sú podľa neho postavené hlavne na zdieľaní 

fotografií, to sa snaží využiť a pracovať s týmto faktom. Verí, že nielen okamžité 

zdieľanie online, ale aj priamo z fotoaparátu je to, čo robí spoločnosť Polaroid tak 

jedinečnou aj v súčasnosti (HUFFINGTON POST, 2013).  

 

5.5 Produkty 

 

     Obdobie rokov 2007 až 2017 je odlišujúce sa od obdobia rokov 1960 až 1990 taktiež 

svojim hlavným produktom. Zatiaľ čo spoločnosť v dvadsiatom storočí fascinovala trh 

svojimi magickými instantnými fotoaparátmi, produkt Polaroidu dvadsiateho prvého 

storočia zmenil výrazne svoju tvár. Príchod digitálnej doby si vyžadoval zmenu 

komunikácie aj produktu, bolo jednoducho potrebné vymyslieť produkt, ktorý by zaujal 

aj spotrebiteľov digitálnej doby. Keďže Polaroid sám sa vzdal tejto výzvy, a to v roku 

2008 (BONANOS, 2012, s. 163), licenčná verzia spoločnosti sa rozhodla rozvíjať 

koncept a technológiu tlače Zero Ink a začať vyrábať praktické tlačiarne, ktoré si môže 

spotrebiteľ nosiť všade so sebou. Neskôr boli tieto produkty vylepšené o prístup 

k internetu, či kamerou a tak sa stali multifunkčnými a originálními prostriedkami 

zdieľania fyzických fotografií, avšak aj fotografií virtuálnych prostredníctvom sociálnych 

sietí.  

5.6 Unique selling proposition 

 

     Existujú rôzne názory pojednávajúce o tom, koľko unikátnych vlastností by mali 

spoločnosti komunikovať a preferovať. Niektorí marketingoví teoretici preferujú názor, 

ktorý hovorí, že spoločnosť by mala komunikovať viacero takýchto jedinečných 

vlastností. Iní, ako napríklad Rosser Reeves tvrdia, že každá spoločnosť by mala 

upozorňovať a zamerať sa iba na jednu jedinečnú vlastnosť, a to tú, ktorá sa najviac 

odlišuje od konkurencie, takejto vlastnosti sa hovorí unique selling proposition 

(KOTLER, s. 212).  Polaroid v dobe svojho najväčšieho rozmachu fotoaparátmi 

vyjadroval jedinečnosť a zábavu zo zdieľania fotografií, ktorú nenahradí žiaden iný 

prístroj. Snažil sa tiež upozorňovať na jedinečnosť momentov, ktoré môžeme stráviť so 

svojou rodinou a kamarátmi. Ukazoval, aké cenné sú chvíle, ktoré zdieľame. Polaroid 

súčasnosti sa snaží tiež stavať na týchto pilieroch a buduje svoju tvár na zážitkoch 

a jedinečnosti, ktorú značka ponúkala mnohým generáciám v minulosti. Hrdo využíva 

dôveru a kult, ktorý sa okolo spoločnosti za mnohé roky vybudoval a posúva hranice 
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multifunkčnosti, zdieľania a zábavy ďalej. Dalo by sa teda povedať, že USP v rokoch 

1960 až 1990 bola predovšetkým instantná fotografia, emócie komunikované 

v kampaniach boli nástrojom, ktorý tento druh fotografie zvýrazňoval. V období rokov 

2007 až 2017 sa jedinečnou vlastnosťou spoločnosti Polaroid, konkrétne jeho 

fotoaparátov, okrem okamžitej fotografie, už pomocou technológie Zero Ink, stala 

multifunkčnosť týchto prenosných mobilných tlačiarní. Úprava instantného fotoaparátu 

pridaním technológie rýchlej tlače s možnosťou pripojenia na sociálne siete a okamžitého 

zdieľania snímok spolu vytvára unikátny produkt, kterého vlastnosti nemá žiaden 

podobný na trhu. Hodnotu tohoto produktu zvyšuje retro dizajn a práca s nostalgiou.  

 

6 Konkurenční výrobcovia na trhu 
 

     Impossible je podľa môjho názoru najúspešnejším a najviac analógovým konkurentom 

značky Polaroid, preto mu venujem väčšiu pozornosť. Rok 2008 priniesol oznámenie, že 

Polaroid končí s výrobou filmov a to vyvolalo veľkú vlnu sklamania. Grafický dizajnér 

z New Yorku Dave Bias spolu s Florianom Kapsom založili web Save Polaroid a neskôr 

sa rozhodli predávať zvyšné instantné filmy online (KIRKBY, 2010) Florian Kaps sa 

posledné roky pred oznámením ukončenia výroby snažil presvedčiť vedenie spoločnosti, 

že Polaroid má potenciál, avšak neúspešne, čo ho dostalo ku predávaniu filmov a neskôr 

aj ku výrobe pod vlastnou značkou The Impossible Project. Kaps vo svojej knihe 

Polaroid: The magic material cituje Edwina Landa: „Don´t undertake a project unless it 

is manifestly important and nearly impossible.“ A dodáva, že aj keď rozumie rozhodnutiu 

managementu spoločnosti, nechce nechať Polaroidové filmy zahynúť, ale posunúť do 

nových rúk (Nepodnikajte projekt pokiaľ nie je zjavne dôležitý a takmer nemožný, 

KAPS, 2016). Pocit nostalgie zohral kľúčovú úlohu, keď značka oznámila svoj nástup na 

trh. Spoločnosť predpokladala, že medzi ľuďmi je vyše jeden bilión funkčných 

fotoaparátov (KIRKBY, 2010). A tie potrebovali filmy. Od roku 2016 sú jediným 

výrobcom instantného filmu originálneho formátu, ponúkajú čiernobiely, aj farebný film 

do viacerých modelov značky Polaroid a taktiež ich opravujú a predávajú34. Významným 

trendom, ktorý pomáha Polaroidu stále prežívať, je obľuba mladých ľudí v staré veci, veci 

s históriou, chybami, staré technológie. Je tomu tak práve z dôvodu toho, že sa narodili 

                                                 
34 https://eu.impossible-project.com/pages/about-us 
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do modernej, digitálnej doby. Preto je pre ľudí mladého veku instantná fotografia 

príťažlivou aj dnes.  

     Lomography bol pôvodne názov fotografického trendu, ktorý vznikol vo Viedni 

v deväťdesiatych rokov. Jednalo sa o skupinu mladých ľudí, študentov, ktorí používali 

staré ruské fotoaparáty a bezmyšlienkovito fotografovali. Tieto filmy nálsedne nechávali 

yvvolávať v lacných fotopredajniach, či supermarketech (ALBERTS, 1993). Zámerom 

sa teda stala nedokonalá fotografia s množstvom chýb a nepredvídateľných farebných 

efektov. Plastové analógové fotoaparáty, často aj 100krát lacnejšie než digitálne modely, 

umožňujú tvoriť fotografie s efektami, ktoré digitálny fotoaparát jednoducho nedokáže 

(LEE, 2011). Dnes je Lomography medzinárodná organizácia a spoločnosť združujúca 

nadšencov takéhoto fotografovania35.  

     Instax fotoaparáty od spoločnosti Fujifilm cielia na spotrebiteľa, ktorý nemá záujem 

o digitálnu fotografiu, ale taktiež sa nechce zaoberať klasickou analógovou fotografiou, 

ktorú je potrebné sa naučiť používať. Prvý Instax, model 100, vznikol v roku 198036, 

pričom spoločnosť vyrába podobné modely dodnes, najnovším je Instax Square 10, ktorý 

vytvára fotografie štvorcového formátu. Všetky predošlé modely totiž používali filmy 

obdĺžnikových tvarov. Ako som už spomínala, fotoaparáty od značky Fujifilm sú veľmi 

populárne hlavne u mladých ľudí. Fotografujú vo svojom voľnom čase, no veľkému 

úspechu sa tieto fotoaparáty tešia aj na svadbách, či oslavách, alebo firemných 

večierkoch. Prístroje majú oblé hrany a predávajú sa v množstve pastelových, ale aj 

sýtych farieb37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 https://www.lomography.com/about/ 
36 http://www.fotozzoom.com/fujifilm-instax-camera/history-of-fujifilm-instax-camera.html 
37 http://instax.com 
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7 Využitie instantnej fotografie ako marketingového 
nástroja 

 

      Polaroid je vďačný formát fotografií, ktorý je jednoduchý, no zároveň dokáže 

vylepšiť každú online galériu, či reklamný plagát. Tento formát je v dnešnom svete 

marketingu, propagácie a reklamy využívaný rôznymi spôsobmi. Rozhodla som sa 

rozdeliť ich do viacerých kategórií, podľa spôsobu využitia.  

     Prvým využitím je použitie priamo instantného fotoaparátu s cieľom odfotografovať 

dané produkty. Adidas v roku 2016 predstavilo svoju veľkú kampaň pre kolekciu Adidas 

Originals, fotenú Polaroid fotoaparátmi plnú instantných fotografií, súčasťou kampane 

bol aj obchod v Berlíne vyzdobený fotografiami z Polaroid fotoaparátov (KAPS, 2016, s. 

121). 

                 
Zdroj: vlastný                                                                     zdroj: giam.typepad.com 

 

     Ďalším využitím Polaroidu pre marketingové účely, je používanie klasického Polaroid 

rámčeka v grafickej podobe, napríklad na internetových stránkach. Existujú tiež služby, 

ktoré tlačia fotografie na objednávku. V takomto prípade si taktiež môžete objednať svoje 

fotografie z mobilného telefónu, avšak v Polaroid rámovaní. Polaroid rámčeky sa tiež 

často objavujú na plagátoch, citylightoch, či billboardoch, alebo v televíznych reklamách. 

Podobným spôsobom využívania Polaroid dizajnu je priama nápodoba, nie len použitie 

bieleho rámu, teda fotografia, ktorá vyzerá ako Polaroid, avšak nie je. Využila to 

napríklad speváčka Beyoncé na svojom Instagram profile, kde červeným Polaroid rámom 

ozdobila sériu fotografií z večera stráveného so svojou rodinou a kamarátmi. Podobne 

postupovala aj značka Calvin Klein, kde snímky modelky Kendall Jenner upravila do 

bielych rámov. Tie následne modelka zdieľala na svojich sociálnych sieťach (SHENTON, 

2016).  
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                        Zdroj: vestoj.com                              zdroj: hashtag.com   

 

 

     Moderným využitím instantnej fotografie pre marketingové účely sú takzvané instant 

branded Polaroids, ktoré však nie sú vôbec od značky Polaroid, ale od FujiFilm Instax. 

Jedná sa o úpravu rámu fotografie, kde sa namiesto bielych miest aplikuje názov 

spoločnosti či značky a upraví sa tiež farba rámu fotografie (Hashtag, 2017).  Takéto 

fotografie sú využívané vo field marketingových kampaniach38. Na trhu existuje tiež 

množstvo aplikácií, ktoré ponúkajú úpravu fotografií rôznymi filtrami, ktoré vychádzajú 

práve z farieb Polaroid chémie. Na tomto princípe začínal Instagram, ktorý vtedy ponúkal 

len úpravu fotiek a ich zdieľanie. Zaujímavým faktom tiež je, že prvé logo aplikácie 

Instagram malo podobu malého Polaroidu One Step (MCCRACKEN, 2011).  

 

                      
              Zdroj: instagram.com/beyonce                                          zdroj: vyvolejto.cz  

 

 

 

 

                                                 
38 Tzv. field marketing zahŕňa všetky marketingové aktivity, ktoré zahŕňajú osobný kontakt so 
spotrebiteľom http://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/field-marketing.html 
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     Polaroid má s Instagramom veľa společného. V oboch prípadoch sa jedná o formát 

okamžitej fotografie, pričom Instagram ju vytvára v digitálnej podobe. Ponúka tiež 

možnosť rôznych farebných filtrov, ktoré sú však podľa môjho názoru, ako uživateľa tejto 

aplikácie, mierne na ústupe.  Tak ako Polaroid, aj Instagram má istú sociálnu funkciu, 

ktorá sa však prejavuje v online komunitách.  A aj keď Instagram je vnímaný ako 

aplikácia prinášajúca zábavu a zdieľanie fotografií s priateľmi, či zákazníkmi, Polaroid je 

nostalgickým zážitkom prinášajúcim zvedavosť a často nepredvídateľnú farebnosť a 

podobu fotografií (VINICKÁ, 2016).  
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Záver 

     Zámerom moje práce bola komparácia dvoch vybraných období marketingovej 

komunikácie spoločnosti Polaroid, konkrétne obdobia rokov 1960 až 1990 a 2007 až 2017 

a následné zhodnotenie tohto porovnania, pričom pôvodným zámerom bolo použiť 

dotazníkové šetrenie. Avšak rozbor vybraných období komunikácie značky a jej následná 

komparácia bol pre mňa vhodnejším spôsobom, ktorý o značke poskytne zaujímavé 

informácie. Tieto dve fázy spoločnosti sa od seba v mnohom líšia. Je to spôsobené dobou, 

v ktorej sú tieto dve obdobia situované, no tiež tvárou spoločnosti ako takou. Zatiaľ čo 

obdobie rokov 1960 až 1990 má charakter najvýraznejšieho obdobia spoločnosti, 

posledná dekáda spoločnosti pracuje s konceptom okamžitej tlače pomocou mobilných 

zariadení, ktoré sú multifunkčné a prepojené so sociálnymi sieťami, čím reagujú na 

súčasné trendy vo fotografii a zdieľaní. Vizuálna komunikácia spoločnosti sa presunula 

z oblasti televízie a novín predovšetkým na sociálne siete a do mnohých projektov, či 

konceptu Fotobar. Polaroid v minulosti staval na tvorbe vlastných fotoaparátov, zatiaľ čo 

súčasná značka Polaroid je licenčnou spoločnosťou, a tak okrem multifunkčných 

instantných tlačiarní produkuje taktiež LCD obrazovky, akčné kamery, aplikácie, či 

mobilné telefóny. Čo však majú tieto dve obdobia spoločné, je myšlienka a využívanie 

emócií. Tak ako v minulosti, aj dnes spoločnosť Polaroid pracuje a komunikuje 

fotoaparáty prostredníctvom zábavy, kreativity, so zameraním na rodinu, udržiavanie 

a oceňovanie spoločných chvíľ. Súčasná spoločnosť využíva retro asociácie a nostalgiu 

pri vývoji dizajnu svojich produktov a naďalej naplno využíva dúhové logo a farebnosť.  

     Mojim názorom, po možnosti analyzovať vizuálnu komunikáciu spoločnosti Polaroid 

je, že súčasná značka využíva všetky možné vlastnosti, ktoré v minulosti mala a naďalej 

udržiava hlavné vlastnosti, ktoré sa spotrebiteľom so značkou spájajú. Využíva tiež 

možnosť spojenia instantnej fotografie s moderným spôsobom užívania sociálnych sietí 

a mobilné tlačiarne s fotoaparátmi vybavuje všetkými aktuálnymi technológiami, aby 

produkt mal multifunkčný charakter a zaujal súčasného spotrebiteľa. Napriek tomu, že 

spoločnosť Polaroid už pravdepodobne nikdy nezažije tak výrazný úspech na trhu, ako 

tomu bolo v šesťdesiatych rokoch s fotoaparátom SX-70, drží sa pôvodnej myšlienky 

spoločnosti a snaží sa ju prispôsobovať súčasným potrebám spotrebiteľa.  
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Summary 

     The intention of this thesis was to compare two specified periods of marketing 

communication of Polaroid company, specifically visual communication, like television 

commercials, videos, pictures, newspaper commercials, or posters, in phases 1960 to 

1990 and 2007 to 2017, and to evaluate this comparison. These two periods are different 

in many ways. It is due to the social and cultural situation, but also to the company itself. 

During the first period, which was the most iconic and succesful period in the history of 

company, it was self-sufficient and made its products by itself. During the second period 

it was much more different though. Polaroid company started working as a licensing 

company and it changed its face. In many ways it fortunately stayed the same. For 

example, in the idea of joyfull instant photography, or in communicating emotions and 

building on trust which the company had built in the past. Over the period of 2007 though 

2017 it also had a wider range of products, like LCD displays, or security cameras. But 

Polaroid still communicates enjoyment, fun, friendship and an importance of enjoying 

special moments with our family. And most importantly, it replaced analogue instant 

photography with printing instant photograhpy, by inventing Zink ZeroInk printing 

technology. Even though Polaroid company has changed in many ways, it still has the 

same patterns and emphasizes the same values as it used before.  
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