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Anotace 

Hlavním cílem následující práce, která se zabývá reklamou a propagací, je zjištění vlivu 

reklamy na specifickou skupinu spotřebitelů. Práce je rozdělena do dvou částí. V první, 

teoretické, jsou vysvětleny základní pojmy a postupy problematiky. Zejména obsah pojmů 

vázajících se k reklamě, podpoře prodeje, marketingu nebo postupům pro sestavování reklamní 

kampaně. Obsah druhé, praktické části, se týká provedení samotného výzkumu. Jedná se o 

výzkum mezi cílovou skupinou studentů ve věku 15 až 26 let, který byl prováděn obecně 

pomocí dotazníků, a dále zaměřen na konkrétní výrobek. Výsledky výzkumu jsou uvedeny 

pomocí hodnot v číselné a grafické podobě. Závěr práce obsahuje návrh možné podoby 

reklamy tak, aby co nejvíce oslovila cílovou skupinu. 

Klíčová slova: reklama, marketing, podpora prodeje, reklamní kampaň, propagace 

 

 

Summary 

The main objectives of the work, which deals with advertising and promotion, is to determine 

the impact of advertising on specific groups of consumers. The work is divided into two parts. 

In the first, theoretical, explaining basic concepts and procedures issues. Especially Content 

concepts binding to advertising, sales promotion, marketing or procedures for compiling 

advertising campaigns. Content of the second part relates to implement the research itself. The 

research among the target group of students, aged 15-26 years, which was generally conducted 

through questionnaires, and focus on a specific product. The research results are presented 

using the values in numerical and graphic form. Conclusion of The work includes design of ads 

that closely approached the target group. 

Key words: advertising, marketing, sales promotion, advertising campaign, promotion 
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1 Úvod  

„Reklama nejpohotověji informuje o tom, oč není právě žádoucí zájem“. [16]    

 Sekera, Jarmil 

Jelikož nás v současné době obklopuje nespočet způsobů propagace značek, produktů, 

zboží či služeb, pokusím se v mé práci o co nejpřesnější popis a vysvětlení těchto typů 

propagace. Tato propagace probíhá prostřednictvím tiskových médií, televize, venkovních 

reklam nebo i Internetu. 

Všechny druhy propagace mají své výhody i nevýhody, proto je podstatnou součástí 

marketingové strategie zvolení správné a optimální volby k dosažení svých stanovených cílů. 

Další důležité rozhodnutí při tvorbě reklamní kampaně je vhodné určení cílové 

skupiny, tzn. těch, na které chceme svou kampaní zapůsobit. Protože jednotlivé spotřebitele 

můžeme rozdělit do několika kategorií, měli bychom dělit i marketingovou strategii. 

 Tohle je jen jedna z mnoha otázek, na které musíme při tvorbě reklamní kampaně 

odpovědět. Existují další situace, ve kterých se marketingové oddělení musí rozhodnout 

správně a rychle. 

Všechny tyto kroky k úspěšnému odbytu se budu v mé práci snažit popsat co 

nejpřesněji a pomocí výzkumu se pokusím získat potřebné informace o tom, jak respondenti 

v pozici zákazníků reagují na jednotlivé druhy reklam, zda jsou samotné reklamy dost silným 

lákadlem k tomu, aby si propagovaný výrobek koupili a také, jaká forma reklamy spotřebitele 

nejvíce stimuluje ke koupi výrobku. Určitě dám respondentům možnost vyjádřit své názory na 

tvorbu reklamních kampaní, a to prostřednictvím jedné otevřené otázky a vždy jednou 

možností odpovědět jinak u každé otázky. 

Můj výzkum budu provádět pomocí dotazníků, které zaměřím na konkrétní věkovou 

skupinu, do které patří respondenti ve věku 15-26 let, které budu oslovovat na školách, ať už to 

budou učiliště, střední školy, střední odborné, tak i vyšší odborné školy a vysoké školy. Můj cíl 

je výzkum zaměřit jak na všeobecné otázky v oblasti reklamy, tak i na otázky, které se budou 

týkat již konkrétního výrobku, kterým bude energetický nápoj.         

Pokusím se zjistit, jaké reklamy by podle respondentů nejvíce ovlivnily právě je samotné ke 

koupi propagovaného nápoje. 
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Také bych chtěla pomocí mého výzkumu rozšířit dosavadní výsledky všech různých 

marketingových výzkumů o nové, a hlavně aktuální hodnoty, které mají za úkol zjistit vliv 

reklamy na spotřebitele. 
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2 Vývoj reklamy 

2.1 Co je reklama 

Ve slovníku cizích slov nám je vysvětlen pojem reklama jako „ovlivňování zákazníků 

za účelem vyvolat v něm zájem o koupi.“ [14]    

Další definice tohoto pojmu popisuje reklamu jako formu propagace výrobku, služby, 

společnosti nebo obchodní značky za účelem zvýšení prodeje. [9]    

V podstatě je reklama jakási prezentace, která má za úkol dávat spotřebitelům neustále 

nové informace o sortimentu nabízeného zboží, vyhledávat a oslovovat jak stálé, tak hlavně i 

nové zákazníky, propagaci značky a zvýšení odbytu. [4]    

Není divu, že v dnešní době pozorujeme nespočetné množství druhů reklam, pomocí 

kterých se nás výrobci snaží příjemným, někdy i nepříjemným způsobem naladit na koupi 

jejich propagovaného výrobku. V současném tržním hospodářství by nebylo možné se bez 

reklamy vyskytovat, proto je jeho jakousi samozřejmou součástí. Snahou každé reklamní 

strategie je nejen seznámit trh s novým výrobkem, který se na něj zavádí, ale také podpořit 

prodej již vyskytovaného produktu či zboží, popřípadě zvýšit stávající poptávku. [4]    

 2.2 Historie reklamy 

Vraťme se do doby antiky, kdy obchodníci a řemeslníci použili reklamu k propagaci 

svých výrobků a služeb jako první. V té době začali postávat před svými dílnami, kde 

vystavovali a upozorňovali na jejich zboží. [10]     

Jako další způsob propagace byli v době starého Říma tzv. vyvolávači, kteří měli za 

úkol vyvolávat a oznamovat novinky a různá veřejná nařízení. Mezi tyto informace vkládali 

reklamy, ve kterých propagovali produkty tehdejších řemeslníků. Tahle forma propagování se 

držela po dlouhá staletí, ovšem k další obnově reklamy a propagace došlo při vzniku knihtisku 

v polovině patnáctého století, kdy docházelo k prvnímu tisknutí reklamy. Vznikly první letáky 

a v novinách se začaly vyskytovat první opravdové inzeráty. [10]     
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V Berlíně roku 1855 vznikly plakátovací sloupy, kterým se dodnes podle jejich 

vynálezce říká Litfassovy sloupy. [10]      

Na konci 19. století začali výrobci používat obchodní značky. Prvními průkopníky 

byly firmy Schwarzkopf a Henkel.  První globální reklamní kampaň vznikla v srpnu roku 

1901, kdy výrobce ústní vody Odol Karl August Lingner vsadil na romantickou přírodu alpské 

krajiny. Reklama vyšla jako inzerát v Berlínských ilustrovaných novinách a zároveň i ve všech 

významných listech Evropy a USA. Tato kampaň stála milion říšských marek, což byla na tu 

dobu velice vysoká částka. [10]     

V 50. letech se v Evropě prosadil americký způsob reklamy právě díky příchodu 

značek Coca-Cola a Marlboro. Sedmdesátá a osmdesátá léta přinesla do reklamních spotů 

první nahotu, hlavně v oblasti textilního průmyslu. [10]     

V 90. letech se reklama pokoušela vyjít z nudného stereotypu pomocí šokových jevů, 

jako byly například reklamy na AIDS, kde diváci sledovali umírající lidi. [10]     

U nás se v polovině 20. století o propagaci velmi často nemluvilo. Výrobci nebyli 

příliš dobře informováni v této oblasti. Existovalo u nich nanejvýš minimální poučení, a to 

v podobě nauky o již zmiňované propagaci. Až po sametové revoluci došlo ke změně stávající 

situace. [15]     
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3 Význam reklamy v současnosti 

3.1 Úkoly reklamy a její cíle 

K reklamě samozřejmě patří mnoho důležitých úkolů. Mezi ty základní patří: 

 Informovat 

 Přesvědčovat 

 Prodávat 

 Budovat značku 

[15]     

Cíle reklamy: 

Jedním z důležitých cílů reklamy je navádět zákazníky ke koupi. 

Jedná se o posloupnost následujících účinků: 

1. Informovanost – předpokladem je, že zákazníci zatím nejsou informování o 

produktu, který se vyskytuje na trhu, proto jde zde o snahu informovat o něm 

formou krátkých, pravidelně se opakujících zpráv. 

2. Znalost – zde jde o snahu zjistit určitou znalost o produktu, a poté popřípadě doplnit 

o postrádající vědomosti. 

3. Oblíbenost – zde je hlavní úkol zjistit úroveň oblíbenosti výrobků, služeb či značek 

u spotřebitelů, a v případě zjištění neoblíbenosti je důležité zjistit důvody a 

samozřejmě odstranit tento problém. 

4. Preference – hlavním cílem je ovlivnit a přesvědčit zákazníky, aby preferovali náš 

produkt. 

5. Přesvědčování – cílem je přesvědčit zákazníky, jak výhodné je pořízení daného 

zboží. 

6. Koupě – zákazník již může být rozhodnutý pro koupi daného produktu, ale to 

neznamená, že si ho pořídí ihned. Koupi může odložit na jinou dobu a dále vše 

prodlužovat. Cílem reklamy tedy je podložit další informace, např. ochutnávky 

nebo vzorky produktů. [15]     
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Reklama pro zákazníka dokáže dělat mnoho dobrého, např.:  

- Šířit a informovat o jednotlivých produktech a službách.  

- Je schopná oslovit mnohem větší, až masovou část příjemců.  

- Má schopnost zhodnocovat zboží a služby.     

-  Může dát zákazníkům pocit jistoty, protože každý člověk chce být informován o tom, 

co kupuje.  

- A také, což je velmi důležité, má reklama schopnost ovlivňovat ekonomickou 

prosperitu, protože je dokázané, že nejlépe prosperující světové ekonomiky jsou ty, kde 

je reklama nejvíce rozsáhlá. [4]     

Reklama je také velmi často terčem kritiky z důvodů: 

- Vyhazování peněz, které musí zaplatit zákazník.  

- Kritikové si také často myslí, že je to manipulace s lidmi, což ale není pravda, jelikož 

lidé mají při nákupu svobodnou vůli. Zadavatelé spotřebitelům pouze dávají možnost 

zvolit si sami svou volbu.  

- Reklama snižuje úroveň médií, taky není příliš správné, protože záleží na každém z nás, 

na co se budeme v médiích dívat, co budeme poslouchat nebo co si chceme přečíst.  

Tak jako všude i v reklamě jsou určitá pravidla a zákony, které musí dodržovat a řídit 

se jimi. [4] 

Reklama má samozřejmě zákonem stanovené podmínky, které nesmí porušit a musí se jimi 

řidit.     

Konkrétně se zakazuje:  

a) reklama zboží, služeb nebo jiných produktů, jejichž propagace a šíření je v rozporu se 

zákonem. 

b) reklama, která je založena na podprahovém vnímání. Znamená to, že by reklama měla 

vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji ta osoba vnímala vědomě. 

c) skrytá reklama. To je taková reklama, u které je těžké zjistit, zda je to reklama, hlavně 

tedy proto, když by nebyla jako reklama označená. 

d) klamavá reklama. 
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e) šíření reklamy, která adresáta obtěžuje, přičemž za reklamu, která obtěžuje, se považuje 

taková reklama, která přichází k příjemci, když si on sám výslovně nepřál, aby reklama 

byla k němu vyslána.   

f) reklama, která je šířená na veřejnosti a mimo provozovnu jiným způsobem, než je 

zákonem stanovený. Zde patří například zákon o územním plánování a stavebním řádu. 

[4]     

Dalším nepovoleným prvkem v reklamě je prvek pornografický či prvek snižující 

lidskou důstojnost. Další zakázanou reklamou je taková, ve které je u lidí záměrně vyvolán 

strach za účelem přinucení ke koupi daného výrobku (např. reklama zobrazující člověka, který 

je v zuboženém stavu do té doby, dokud nepoužije nabízený výrobek). 

Existuje i taková část zákona, která má za úkol upravovat podmínky tzv. citlivých 

komodit, což jsou tabákové výrobky, alkohol, léčivo, potraviny, střelné zbraně a také i 

pohřební služby. [4] 

3.2 Marketing a podpora prodeje 

Pojem marketing může být chápán jako snaha uspokojit trh za určitou cenu. 

Marketing se snaží pochopit trh, a tím pomoci zvyšovat kvalitu podnikatelských usnesení, což 

by mělo mít za následek klesání podnikatelských rizik. Mnoho lidí považuje prodej za stejnou 

činnost jako marketing, ale jsou to činnosti, které spolu úzce souvisí. Marketingová činnost je 

vlastně průzkum a zjišťování potřeb zákazníků, poznávání konkurence nebo řešení problémů 

týkajících se konkurence. Dále má na starost navýšit prodej, reklamu a distribuci výrobku.  

Marketing není jen prodej, ale samotný prodej je prvkem rozsáhlé škály činností 

marketingu. Jednoduše je marketing nauka o trhu a podnikatelská koncepce. Dříve byl ve 

středu zájmu marketingu pouze zisk, v moderním marketingu je kladen zákazník na první 

místo, obzvláště věrný zákazník, který je věrný značce a nemá zájem na vyhledávání 

konkurence. Je důležité zjišťovat jejich požadavky a nabídnout jim správný produkt na 

správném místě ve správný čas a za správnou cenu.  

Z historie marketingu by se dalo napsat dostatek informací, avšak podstatné je to, že 

nástup marketingové činnosti začal v 19. století při vzniku problémů s umístěním přebytků 
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výroby. K rozvoji marketingu došlo v průběhu 20. století, přičemž za zemi, kde jako první 

vznikl marketing, je považována USA.  

[7]     
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Postavení marketingu v tržní ekonomice:  

Zpravidla dochází k uplatnění marketingu v tržním hospodářství, ve kterém je 

nadbytek zboží. Ekonomická situace v zemi je dána hodnotou, za kterou jsou služby či 

výrobky prodány. Proto není dána jenom výrobou. Z tohoto důvodu zde nastupuje činnost 

marketingu. Ale jsou zde i situace, kdy marketing nemá žádné uplatnění z důvodu malé 

množství nabídky na trhu. [7] 

Rozdělení marketingu:  

Marketing je také možné rozlišit např. podle toho, na jakou oblast se zaměřuje: 

1. Marketing výrobků 

2. Marketing služeb 

 Marketing v oblasti bankovnictví 

 Marketing cestovního ruchu 

 Marketing v oblasti kultury 

3. Komunální marketing (krajů, měst, obcí) [7] 

                

MARKETING A TRH 

Zde je možnost rozdělit marketing na tržně diferencovaný a nediferencovaný marketing. 

Nediferencovaný marketing: Hlavním principem tohoto marketingu je zaměřit se na 

všechny potenciální zákazníky a nerozlišovat je podle jejich potřeb, přání, pohlaví apod. [7] 

 

Existují i možná dělení nediferencovaného marketingu na MASOVÝ a VARIANTNÍ. 

Přičemž v masovém marketingu firma vyrábí a distribuuje pouze jeden druh výrobku a ve 

variantním marketingu firma vyrábí dva nebo tři výrobky, kdy tyto výrobky jsou v různém 

provedení, kvalitě či jakosti, a nabízí je všem zákazníkům stejným způsobem. Nerozdělují se 

zde tržní segmenty. [7] 

 Diferencovaný marketing: Zde se firma snaží rozdělit trh na jednotlivé segmenty, 

zjistit jednotlivá přání svých možných zákazníků, a poté vyrobit daný požadovaný výrobek 

podle přání svých potenciálních zákazníků. Podstatou diferencovaného marketingu je tedy 

vědomí, že lze zákazníky rozdělit podle potřeb, přání, požadavků a jiných kategorií. Nesnaží se 

tedy oslovit celý trh, ale pouze jen určité části (segmenty). [7] 
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Jen pro zajímavost se dá tržně diferencovaný marketing nazvat jako kulovnicový 

marketing a tržně nediferencovaný marketing jako brokovnicový marketing. 

Tak jak reklama může mít svou kritiku, i marketing se může setkat s kritikou. Mezi nejčastější 

názory kritiků marketingu patří to že: 

 

1. Vlivem propagace firma samozřejmě zvyšuje své náklady a s tím spojenou i cenu 

produktů.  => MARKETING ZVYŠUJE SVÉ NÁKLADY [7] 

 

2. Vytváří konzumní společnost, což může mít za následek výrazný dopad na mezilidské 

vztahy.  => MARKETING NEGATIVNĚ PŮSOBÍ NA POLEČNOST [7] 

 

3.  Může napomáhat ničení životního prostředí. => MARKETING NEGATIVNĚ 

PŮSOBÍ NA EKOLOGII. [7] 

 

 

Podpora prodeje 

Podporu prodeje můžeme chápat jako snahu prodejce přimět určitým způsobem 

zákazníky ke koupi výrobků, služeb či produktů. Prodejce se snaží, aby zboží bylo pro 

spotřebitele či potenciální zákazníky více přitažlivé, tzv. chce, aby ve fázi zralosti zboží došlo 

ke zvýšení prodeje. Podnik se také může snažit o zviditelnění svého jména, což je taky zajisté 

velmi podstatné.  

Důležitým rysem takovéto akce podpory prodeje je časová omezenost, kdy musí být 

předem stanovena doba trvání chystané akce. [11] 

K dalším charakteristickým prvkům podpory prodeje patří také aktivní zapojení 

spotřebitelů. Prodejce vyžaduje zapojení zákazníků, takzvaně aby spotřebitel koupil výrobek 

nebo se nějakým jiným způsobem aktivně zapojil. [11] 

K základním nástrojům pro dosažení všech stanovených cílů patří: 

 Koupí jednoho produktu dostanete druhý zdarma- tento způsob firma využívá u 

výrobků, u kterých výše nákladů na jeden výrobek umožní prodat druhý výrobek 

zadarmo. Tento způsob je velmi přesvědčivý u spotřebitelů. Podnik se tímto způsobem 

může zbavit výrobků, kterých má nadbytek. 
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 Vytváření dobrých vztahů mezi spotřebiteli a managementem podniku- zde podnik 

využívá různé body a bonusy. Nejčastější využití tohoto způsobu je ve větších 

marketech, kde za určitou výši částky za nákup dostane zákazník body, které 

při dostatečném množství může vyměnit za zboží, nebo má možnost získat slevu 

v prodejně. 

 Nová média- také čím dál víc známější způsob podpory prodeje formou umístění 

různých kódů na obaly výrobků, které může spotřebitel zasílat příjemci buďto sms 

zprávou, nebo přes danou internetovou stránku za účelem losování o cenu nebo různé 

způsoby odměn. 

 Dárky zdarma- V některých supermarketech dostane zákazník kartu s prázdnými 

políčky, na které nalepuje kódy, které dostane při nákupu nad určitou cenovou hladinu. 

Ve chvíli, kdy jsou všechna pole zaplněna, dostane zákazník dárek. 

 Bezplatné vzorky- formou ochutnávek či ukázek zdarma 

 Soutěže a losování 

 Poukázky a kupóny  

[11] 

Podporu prodeje můžeme klasifikovat dle cílové skupiny, na kterou se akce zaměřuje, a podle 

volby distribučních kanálů. 

Podpora prodeje zaměřená na spotřebitele: Je to jedna z nejpoužívanějších metod podpory 

prodeje. Je to přímý způsob metody, kdy přímo výrobce vyhledává zákazníky a sám na ně 

působí. Nepotřebuje tedy žádného zprostředkovatele. Mezi nejčastější metody patří různé 

bonusy, loterie, soutěže, kupóny. (Tyto metody jsem již popsala v předchozím textu) [12] 

Podpora prodeje zaměřená na obchod (maloobchod): Také další způsob přímé metody, kdy na 

spotřebitele působí sám obchodník ve chvíli, kdy on sám chce docílit zvýšení prodeje, a to 

z důvodu výskytu konkurence nebo z mnoha jiných důvodů. Zde patří například maloobchodní 

kupóny, ochutnávky, předvádění zboží. [12] 

Podpora prodeje skrze zprostředkovatele: V tomto případě výrobci se obrací na 

zprostředkovatele, kterými jsou samotní obchodníci, přičemž je prostřednictvím distribučních 

kanálů stimulují k tomu, aby sami obchodníci motivovali zákazníky ke koupi. [12] 
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3.3 Reklamní kampaň 

Dnes již není základním problémem výroba zboží, ale jeho prodej. I proto je reklama 

důležitou součástí každé marketingové strategie. Jedním ze základních úkolů reklamy by mělo 

být budování značky, protože dobrá značka znamená určitý životní styl, záruku kvality apod. 

V dnešním trhu převládá situace, kdy spotřebitelé mají svou oblíbenou značku, kterou 

preferují, ale jen málokdy lidé upřednostňují pouze jednu. Většinou akceptují určitý soubor 

značek, mezi kterými se rozhodují. Proto zde nastupuje reklama, která má za úkol přesvědčit, 

že právě rozhodnutí pro tu či onu značku je správné. Tvorba reklamní kampaně je složitá a 

každý krok je důležitý. Úplně na začátek musíme vycházet z marketingové analýzy, která by 

nám měla poskytnout potřebné informace o trhu, zákaznících, konkurenci apod.  

Podstatné pro zjištění těchto informací slouží marketingový mix, což je soubor 

marketingových nástrojů. Výraz marketingový mix byl poprvé použit Jamesem Cullitonem na 

konci 40. let 20. století, tenkrát tento soubor obsahoval produkt (Product), cenu (Price), 

distribuci (Distribution) a propagaci ( Promotion). Později distribuci nahradilo slovo místo 

(Place). [7] 

V okamžiku, kdy klasické 4P přestalo mít účinek nebo jednoduše řečeno už nestačilo, 

přibývaly k němu další pojmy jako people (lidé), programming (programování), packaging 

(balení) a partnership (spolupráce). S nástupem moderního marketingu přichází i změna, od 4P 

se pomalu opouští kvůli přílišnému zaměření pouze na samotnou firmu. Vzniká model 

4C(customers, cosi, competition, channels), ve kterém se soustřeďuje více na zákazníka. Pro 

vytvoření komunikační strategie je potřeba znát vše, co obnáší 4C. [7] 

Nyní se zaměřím na samotnou reklamní kampaň, ve které popíši všechny kroky 

důležité pro její přípravu. 

První krok: Stanovení cílů, neboli toho, čeho chceme svou kampaní dosáhnout. 

Před samotným zahájením práce na kampani si musíme předem stanovit naše cíle. Existují dva 

druhy cílů.  

 Ekonomické 

 Mimoekonomické 
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Jako jeden z ekonomických cílů zde uvádím zvýšení obratu. K dalším, neméně 

důležitým cílům, patří zvýšení zisku, navýšení tržního podílu podniku a také určitě zavedení 

výrobku, ať už se jedná o nový, či inovovaný. [4], [3] 

(Podnik by měl brát v úvahu, že se navýšení obratu či zisku nemusí projevit ihned po ukončení 

kampaně, nýbrž až po určitém časovém intervalu). [4] 

K mimoekonomickým cílům patří tzv. psychologické „rysy‘‘, které se ve většině 

případů týkají cílové skupiny.  Patří sem například zvýšení stupně znalosti konkrétní značky či 

produktu, upevnění pozice podniku v očích veřejnosti anebo zavedení nové značky. [4] 

Druhý krok: Jako další krok by měl podnik zvolit přesné stanovení rozpočtu. 

Tohle téma je hodně důležité pro tvorbu reklamní kampaně. Každá firma si sama musí zvolit, 

kolik je ochotná zaplatit za reklamu. Existuje více metod, které se používají pro určení, kolik 

by podnik měl utratit. Samozřejmě každé investování do kampaně s sebou nese určité riziko 

nenavrácení se části peněz. Čtyři základní metody, které lze pro stanovení rozpočtu použít, 

jsou:  

 Metoda zůstatkového rozpočtu neboli utratit co můžeme. 

Jde o často používanou metodu hlavně v malých podnicích, kde si organizace stanoví, kolik 

zaplatí za reklamu po splnění všech závazků a zaplacení nákladů kdy zjistí, kolik jím zůstalo. 

V tomhle případě se ovšem může stát, že vydá příliš mnoho anebo naopak příliš málo svých 

financí. [4] 

 Metoda napodobení konkurence. 

Zde se také jedná o poměrně častou metodu. Rozpočet se zde stanovuje na základě konkurence. 

Jde v podstatě o to, že se sledují náklady konkurence. Ani v tomhle případě se nejedná o moc 

vhodnou metodu, protože podnik musí brát v úvahu to, že konkurence může mít stanovené jiné 

cíle a samozřejmě i marketingová situace zde může být odlišná. [4] 

 Metoda stanovení procentového podílu z obratu. 

Zde se stanoví jednoduše procento z realizovaného objemu prodeje v minulém období. Při 

studiích se došlo k závěru, že v oblasti potravin by se mělo investovat do reklamní kampaně 

přibližně 1-6 %. V kosmetickém sektoru by se měly náklady na reklamu pohybovat přibližně 

okolo 55 %.[4] 
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 Metoda na základě stanovených cílů. 

Stanovujeme rozpočet na základě svých stanovených cílů. Tuto metodu lze použít pouze 

v případě, že známe výši nákladů na reklamní prostředky a média, dále musí být cíl kampaně 

měřitelný a prostředky spolu s médii musí být jednoznačně stanoveny. Pro příklad uvedu třeba 

to, že si firma vyčlení 2000 korun na jedno vozidlo, které během roku u nás prodá. Pokud si 

myslí, že prodá 1000 vozidel, měla za reklamu zaplatit 2 000 000 Kč. [4] 

Třetí krok: Správná volba médií 

Při přípravě kampaně by měl podnik zvolit správná média pro šíření své reklamy. V téhle 

oblasti hodně závisí na kreativitě, ale musíme se zde taky rozhodovat podle toho, jakou cílovou 

skupinu chceme oslovit a na jaký tržní segment se budeme soustředit. Jednotlivé typy médií 

mají jak slabé, tak i silné stránky, které musíme znát a zohlednit je. Nejznámější média jsou 

tisk, televize, rozhlas, venkovní reklama, Internet. Existují samozřejmě i další média, kterým 

můžeme říkat doplňková. [4], [3], [6] 

Tisková média 

Zde patří zejména noviny a časopisy, ale řadíme mezi ně i nepravidelné publikace jako 

ročenky, katalogy atd. [4] 

 Noviny 

Výhod tiskových médií je spousta, například masové publikum, flexibilní inzerce, určitě také 

rychlost inzerce a důvěryhodnost média. [4] 

Mezi nevýhody patří určitě problém zaměřit se na určité segmenty, také plnost inzertních 

článků, kterých je v tisku mnoho, a určitě rychlost stárnutí novin, protože noviny jsou většinou 

aktuální pouze první den. [4] 

 Časopisy 

Důležitá výhoda je delší životnost, než je tomu u novin, vyšší kvalita jako je například 

barevnost reklamy, která zajišťuje její lepší vnímání. 

Nevýhody jsou např. přeplněnost anebo delší realizační doba. [4], [3] 

  



Nikola Štanglerová: Vliv reklamy na spotřebitele 

2009/2010  15 

Televize 

Výhody televizní reklamy jsou masový dosah i větší selektivita. Televizní reklama má také 

možnost zvolit vhodnou dobu pro zařazení její reklamy do vysílání. Velká výhoda je i možnost 

dramatické prezentace jako jsou zvuky, obrazy, barvy, které mají větší schopnost zaujmout. 

Jako má televize mnoho výhod, tak má i své nevýhody, mezi které řadíme určitě vysoké 

náklady, možnost lidí přepínat programy a časová omezenost. [4] 

Rozhlas 

Zde mezi výhody můžeme zařadit cenovou dostupnost, což je velmi pozitivní zejména pro 

podnik s finančním omezením. Další kladné vlastnosti tohoto způsobu šíření reklamy jsou 

rychlost realizace a osobní forma oslovení. Právě naopak je nevýhodou rozhlasu to, že lidé se 

při poslechu většinou zabývají nějakou činností a nevěnují pozornost předávaným informacím. 

[4] 

Venkovní reklama 

Sem patří hlavně billboardy, které oslovují hlavě mobilní obecenstvo. Výhody venkovní 

reklamy jsou v hlavně nižší ceně ve srovnání s ostatními médii a pestrost. Ovšem na 

reklamních plochách není ve většině případů dostatek místa na umístění potřebných informací. 

[4] 

Internet 

Tento způsob oslovuje především mladé a dobře informované návštěvníky. Přednost Internetu 

je ta, že inzerenti mají možnost sledovat, jakou má jejich stránka návštěvnost. Určitě zde 

musím zmínit i kapacitu sítě, která je neomezená, a proto je zde možnost vkládat všechny 

potřebné informace. Ovšem je jasné, že při tak výhodných podmínkách musí existovat i 

nevýhody jako různá technická omezení (rychlost přístupu, ochranné brány apod.) a 

samozřejmě i velká konkurence. [4] 

Čtvrtý krok: Určení cílové skupiny- tedy na koho se obracíme. 

Zde je důležitá podrobná charakteristika těch, na které se obracíme. Je to logické, protože i 

v normálním životě mluvíme jinak s dítětem, jinak s univerzitním profesorem, s farmářem a 

jinak s rockovou hvězdou. Tudíž je hlavním úkolem dorozumět se s každou skupinou, a to 

pomocí výběru slov a slovních obratů. [4], [3], [5], [6] 
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Nejdříve tedy podnik musí charakterizovat cílovou skupinu. To může vykonat několika 

způsoby rozdělení do kategorií podle věku, pohlaví, měsíčního příjmu, vzdělání, zaměstnání a 

mnoho dalších. 

Takže pro účinnou komunikaci je podstatné, aby reklama odpovídala poznávacím schopnostem 

cílové skupiny zákazníků, aby získala pozornost, a měla by také motivovat k žádanému 

jednání.  



Nikola Štanglerová: Vliv reklamy na spotřebitele 

2009/2010  17 

4 Výzkum vlivu reklamy na spotřebitele 

4.1 Výzkum 

Pro moji bakalářskou práci jsem si zvolila jako hlavní téma mého výzkumu „Vliv 

reklamy na spotřebitele“. Ve výzkumu nejdříve zjišťuji všeobecné informace o respondentech, 

dále jak samotní respondenti reagují na různé druhy reklam, popřípadě jaké reklamy mají na ně 

samotné největší vliv.  

V další části dotazníku jsem pomocí odpovědí zjišťovala názory respondentů na to, 

jak by měly vypadat reklamy propagující daný výrobek, konkrétně mnou zvolený energetický 

nápoj, aby co nejvíc a co nejrychleji stimulovaly právě mladé lidi ve věku od 15 až 26 let 

k samotné koupi produktu.  

Pro můj výzkum jsem zvolila kvantitativní metodu výzkumu, a to hlavně z toho 

důvodu, že oproti kvalitativní metodě výzkumu z něj získáme víc statistických dat a číselných 

údajů. Pro náš záměr je také vhodnější právě pro větší počet respondentů, a jelikož můžeme 

pomocí kvantitativního výzkumu postihnout právě tu část populace, na kterou se chceme 

zaměřit, bude tento způsob výzkumu nejvhodnější. 

4.2 Metody sběru dat  

Dotazníky 

Pro volbu způsobu sběru dat je podstatné to, jakou metodu výzkumu jsme zvolili. Pro 

kvantitativní výzkum vybíráme techniku sběru dat podle designu otázek, které jsou předem 

stanovené. Otázky by měly být formulovány tak, aby byly schopné najít odpovědi vhodné pro 

vyhodnocení výzkumu. [13] Já jsem se rozhodla pro výzkum veřejnosti v ohraničené věkové 

kategorii na téma reklama a její vliv na respondenty jako na samotné spotřebitele.  

Zjišťovala jsem, jaké reklamy mají obecně největší vliv na spotřebitele ve věku 15 až 

26 let a jakou reklamu by oni sami zvolili za účelem oslovení co největší části populace 

v určené věkové kategorii. Dále jsem se zaměřila na konkrétní výrobek, a to na energetický 

nápoj, přičemž jsem zjišťovala, jaká reklama by nejvíce oslovila mladé lidi ve věku 15 až 26 

let. 
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Rozhodla jsem se pro volbu sběru dat pomocí dotazníků, ve kterých jsem formulovala jasné a 

stručné otázky.  

Studenti měli možnost volit vždy pouze jednu možnou odpověď, a jen v jednom 

případě jsem položila otázku takovým způsobem, aby se mohli respondenti sami vyjádřit k 

danému dotazu.  

Celý dotazník se skládá z 18 ti otázek. Výsledkem je zpracování dotazníků a následně 

i grafické, procentuální, ale i teoretické vyhodnocení. 

4.3 Distribuce dotazníků 

Mnou vytvořené dotazníky jsem sama osobně rozdala studentům, které jsem 

vyhledávala ve školních zařízeních. Dotazníků bylo rozdáno 100 a všechny se mi vrátily. Tudíž 

jsem měla 100% úspěšnost.  

Dotazníky byly rozdány v různých školách, ať už v učilištích, tak i na středních 

odborných, středních a samozřejmě i na vyšších odborných a vysokých. Pro výzkum jsem 

zvolila 100 respondentů, kteří byli před každým začátkem vyplňování dotazníku stručně 

seznámeni s informacemi týkající se jak mé osoby, tak i samotného výzkumu a odpovídání na 

samotné dotazy.  

Časová náročnost na vyplnění byla cca 5 minut. Otázky jsem vytvářela snadno 

pochopitelné a stručné. Přesto v situacích, kdy respondent nebyl schopný odpovědět na dotaz 

ať už z jakéhokoliv důvodu, byla možnost otázku úplně vynechat. V dotazníku se vyskytly i 

takové otázky, ve kterých byla možnost nejenom zaškrtnout možné odpovědi, ale i napsat svůj 

vlastní nápad či názor podle sebe. 

4.4 Cíl výzkumu 

Jelikož se v praktické části mé bakalářské práce zabývám tématem „Vliv reklamy na 

spotřebitele“, stanovila jsem si za cíl zjistit všeobecný vliv reklamy na respondenty jako na 

spotřebitele. Jaký způsob propagace má největší schopnost stimulovat studenty ke zvolení, 

neboli koupi propagovaného výrobku. Zjišťovala jsem, jaké složky reklamy nejvíce zaujmou 

respondenty, zdali si alespoň jednou v životě koupili výrobek na základě reklamy.  
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Také jsem se zeptala, zdali respondenty více ovlivní reklama, ve které vystupuje 

známá osobnost. 

V další části mého dotazníku jsem se zaměřila na cíl, kterým bylo zjišťování 

informací týkající se reklamou propagující již konkrétní výrobek, a to energetický nápoj. Tento 

produkt jsem zvolila záměrně z toho důvodu, že můj výzkum byl zaměřen na studenty, kteří 

podle mého názoru mají k těmto nápojům nejblíže. Konkrétně jsem zjišťovala, která značka 

energetického nápoje má podle respondentů největší propagaci, zdali se při volbě 

energetického nápoje řídí reklamou, nebo nižší cenou výrobku.  

V dalších otázkách jsem zjišťovala názor respondentů na to, jaký děj reklamní 

propagace energetických nápojů má větší šanci přimět studenty k nákupu. Jaký způsob 

propagace osloví především studenty. Jaké téma reklamy by bylo nejvhodnějším k propagaci 

těchto produktů, a zda by podle nich měli v reklamách na tento způsob příjmu energie 

vystupovat pouze mladí lidé. 

Po vyhodnocení dotazníků by informace a data mohly posloužit i samotným 

marketingovým oddělením, a to hlavně z toho důvodu, aby s jejich využitím mohla zvolit 

správný způsob propagace těchto nápojů, což by mohlo pomoci zvýšit samotný prodej. 
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5 Vyhodnocení výzkumu 

5.1 Zkoumané hypotézy 

H1 – Na základě minulých zkušeností respondentů má reklama ve většině případů šanci přimět 

studenty jako spotřebitele koupit si propagovaný produkt. 

H2 – Je možné vytvořit reklamní kampaň tak, aby ovlivnila studenty při volbě energetického 

nápoje. 

5.2 Vyhodnocení dotazníků 

Zvolila jsem způsob výzkumu formu dotazníků. Výzkum jsem prováděla u 100 

respondentů, kteří patřili do věkové kategorie 15 až 26 let, a vyhledávala jsem je na různých 

školách. Návratnost dotazníků byla 100 %, tudíž byly dotazníky vyplněny a vráceny všechny. 

Výsledek:  

Na moje dotazy odpovídalo 62% žen a 38% mužů. Z hlediska věku nejčastěji 

respondenti zastupovali věkovou kategorii 15 až 18 let, a to z 67%. 24% respondentů bylo ve 

věku 19 až 22 let a poslední věkovou kategorii, konkrétně 23 až 26 let, zastupovalo 9% 

studentů.  

Respondentů studujících střední školu bylo nejvíc, a to 29%. Dále můj dotazník 

vyplňovalo 26% studentů navštěvující střední odbornou školu a 16% navštěvující učiliště. 

Také vysokoškoláci se zúčastnili mého výzkumu, kdy ze 100 respondentů odpovědělo 6%. 

Zbytek, konkrétně 23 % respondentů, tvořili studenti vyšších odborných škol. 

V otázce č. 4 jsem zjišťovala místo bydliště respondentů, přičemž 65% účastníků 

mého výzkumu uvedlo, že bydlí v obci s méně než 50 000 obyvateli. Zbývajících 35% 

respondentů uvedlo jako své místo bydliště obci s více než 50 000 obyvateli.  

Způsob příjmů respondentů jsem zjistila s pomocí otázky č. 5. 

Nejčastější způsob získání příjmů u respondentů je formou kapesného, kdy celých 57 % 

získává příjem právě tímto způsobem. 
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Další způsob získání příjmů bylo formou brigády, tuto možnost uvedlo 27% studentů. 

Jako další z možných odpovědí byla práce na plný úvazek, ovšem tuto odpověď nezvolil ani 

jeden z dotazovaných studentů. Dalších 5% studentů uvedlo, že pracuje na poloviční úvazek, a 

11% získává svůj příjem jiným způsobem, např. (invalidní důchod, nebo od babičky). 

V otázce č. 6 jsem se zeptala na výši jejich měsíčního příjmu. U 45 % studentů je 

měsíční příjem menší než 500 Kč. Další možná odpověď zastupovala finanční rozmezí 500 až 

999 Kč, ovšem tuto možnost zvolilo již méně studentů, konkrétně 36%. Zbytek respondentů 

označilo výši jejich příjmů takto: 

a. 1 000 až 2 999 Kč = 10 % 

b. 3 000 až 5 000 Kč = 5 % 

c. Více než 5 000 Kč = 4 % 

Další dotazy jsem vyhodnotila a zobrazila graficky. 

Otázka č. 7 V této otázce jsem zjišťovala upřednostňovaný způsob propagace 

 

 

Grafické zpracování výsledku:  
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Otázka č. 8 Zde jsem zjišťovala, co nejčastěji zaujme respondenty na reklamě. Měli opět 

možnost volby z 5 nabídek 

 

 

Grafické zpracování výsledku: 
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Otázka č. 9 -  V otázce číslo 9 jsem se ptala respondentů na to, zda je ovlivní více reklama, ve 

které vystupuje známá osobnost. 

 

 

Grafické zpracování výsledku: 
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Otázka č. 10 – S pomocí odpovědí na tuto otázku jsem zjišťovala, zdali si respondenti alespoň 

jednou koupili produkt na základě reklamy.  

 

 

Grafické zpracování výsledku: 
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Otázka č. 11 – Na to, která z uvedených značek energetických nápojů má podle respondentů 

největší propagaci, jsem se ptala v otázce č. 11. Z odpovědí mi vyšly tyto výsledky: 

 

 

Grafické zpracování výsledku: 
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Otázka č. 12 – V téhle otázce jsem dala respondentům možnost odpovědět dle jejich uvážení. 

Zeptala jsem se, zdali si pamatují reklamu propagující energetický nápoj. Také jsem chtěla, aby 

mi reklamu stručně popsali. 

55% respondentů popsali reklamu firmy Red Bull, která používá u studentů oblíbený slogan 

„Red Bull Vám dává křídla“.  

32% dotazovaných neuvedlo žádnou reklamu, protože si nemohli vzpomenout. 

6% studentů uvedlo reklamu opět firmy Red Bull, ovšem nyní to byla reklama, ve které 

vystupuje Karkulka. 

4% respondentů opět uvedlo reklamu, propagující nápoj Red Bull, ve které vystupovala 

princezna s dlouhými vlasy. 

3 % uvedlo reklamu, ve které dvě družstva závodí na řece, přičemž je tato reklama opět dílem 

reklamních tvůrců propagující značku Red Bull. 

 

 

Grafické zpracování výsledku: 
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Otázka č. 13 – Jestli reklama dokáže ovlivnit respondenty při volbě energetického nápoje, 

jsem zjišťovala v téhle otázce. Výsledky jsou zpracované následovně. 

 

 

Grafické zpracování výsledku: 
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Otázka č. 14 - Jaký děj v reklamě má vetší šanci přimět studenty k nákupu propagovaného 

energetického výrobku? Tuto otázku jsem také položila 100 respondentům a následné 

odpovědi jsem zpracovala takto: 

 

 

Grafické zpracování výsledku: 
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Otázka č. 15 - Jaký způsob propagace energetických nápojů podle studentů nejvíc osloví 

mladé lidi? Také tuhle otázku jsem položila 100 respondentům. Vyhodnocení výsledků je 

následující: 

 

 

Grafické zpracování výsledku: 
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Otázka č. 16 – V této otázce jsem zjišťovala u respondentů, jaké téma by se podle nich nejvíce 

hodilo do reklamy propagující energetické nápoje. Odpovědi jsou vyhodnoceny takto: 

 

 

Grafické zpracování výsledku: 
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Otázka č. 17 – Zda si respondenti myslí, že by v reklamě na energetické nápoje měli 

vystupovat pouze mladí lidé, jsem zjišťovala v otázce č. 17. Odpovědi jsou zpracovány 

v grafu: 

 

 

Grafické zpracování výsledku: 
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Otázka č. 18 – V této otázce jsem se respondentů ptala na to, zdali si myslí, že jsou 

energetické nápoje zdravé, méně kalorické nebo více kalorické. Tuto otázku jsem zvolila pouze 

jako „uvolňující“ otázku. Samozřejmě vyhodnocení odpovědí nám ukazuje, jaký pohled mají 

studenti na energetické nápoje, což může být taky dost podstatné. 

 

 

Grafické zpracování výsledku: 
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5.3 Porovnání hypotéz 

Část všeobecných dotazů k hypotéze č. 1: 

Tuhle část mého dotazníku jsem věnovala zjištění, jak reklama může přimět studenty 

jako spotřebitele k nákupu produktů. Pro porovnání mé hypotézy H1 jsem využila odpovědi na 

otázky č. 7,8,9,10 tedy: 

otázka č. 7- Jaké formě reklamy dáváte přednost? 

Možné odpovědi % respondentů 

televize 54 

rádio 6 

internet 25 

tisk 5 

venkovní 7 

jiný 3 
                                                                                     Tab.  č. 1 

 

otázka č. 8 - Co Vás nejčastěji zaujme na reklamě? 

Možné odpovědi % respondentů 

nápaditost 37 

barevnost 5 

slogan 7 

vtip 44 

jiný 7 
                                                                                     Tab.  č. 2 

 

Otázka č. 9 - Ovlivní Vás více reklama, kde vystupuje známá osobnost? 

Možné odpovědi % respondentů 

ano 12 

ne 88 
                                                                                     Tab.  č. 3 
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Otázka č. 10 - Koupili jste někdy jakýkoliv výrobek na základě reklamy? 

Možné odpovědi % respondentů 

ano 51 

ne 49 
                                                        Tab.  č. 4 

Hypotéza č. 1 zněla: Na základě minulých zkušeností respondentů má reklama ve většině 

případů šanci přimět studenty jako spotřebitele koupit si propagovaný produkt. 

Podle vyhodnocení těchto dotazů jsem zjistila, že 51% dotazovaných respondentů 

v podobě studentů již někdy zakoupili jakýkoliv produkt pouze na základě reklamy, tudíž je 

pravda taková, že správně vytvořená reklama má více než 50 procentní možnost ovlivnit 

studenty jako spotřebitele, a tím je stimulovat k nákupu propagovaných produktů. Správně 

vytvořená reklama je podle respondentů taková, která propaguje produkt prostřednictvím 

televize a využívá jako hlavní složku vtip. Také jsem zjistila, že celých 88 % respondentů 

neupřednostňuje v reklamě známou osobnost. Podle těchto respondentů na ně taková reklama 

nemá žádny vliv. 

Část dotazů k vyhodnocení hypotézy č. 2: 

Pro porovnání této hypotézy poslouží odpovědi na dotazy č. 13, 14, 15, 16, 17, které 

zní takto: 

Otázka č. 13 - Jak moc Vás ovlivní reklama při výběru energetického nápoje? 

Možné odpovědi % respondentů 

Ano, řídím se reklamou 16 

Neřídím se reklamou, ale 

levnější cenou 
84 

                                                                              Tab.  č. 5 

 

Otázka č. 14  - Jaký děj v reklamě má vetší šanci přimět Vás k nákupu propagovaného 

Možné odpovědi % respondentů 

Reálný děj 71 

Nereálný děj 29 
                                                                                     Tab.  č. 6 
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otázka č. 15 - Jaký způsob propagace energetických nápojů podle Vás nejvíc osloví mladé 

lidi? 

Možné odpovědi % respondentů 

televize 39 

Internet 29 

tisk 3 

Billboardy 0 

ochutnávky 29 

jiný 0 
                                                                                     Tab.  č. 7 

 

otázka č. 16 - Jaké téma reklamy by podle Vás nejlépe propagovalo energetický nápoj 

Možné odpovědi % respondentů 

sportovní 41 

romantické 3 

vtipné 47 

hororové 9 
                                                                                     Tab.  č. 8 

 

otázka č. 17) -  Myslíte si, že by v reklamě na energetický nápoj měli vystupovat pouze 

mladí lidé? 

Možné odpovědi % respondentů 

Ano, je to vhodnější 23 

Ne, není to nápoj pouze pro mladé 23 

Myslím, že je to jedno 54 
                                                                                 Tab.  č. 9 

 

Hypotéza č. 2 zněla: Je možné vytvořit reklamní kampaň tak, aby ovlivnila studenty při volbě 

energetického nápoje? 

Po vyhodnocení těchto dotazů, které jsem zde uvedla, jsem došla k závěru, že celých 

84 % studentů, kteří odpovídali na otázky, se při nákupu energetického nákupu neřídí 

reklamou, ale nižší cenou výrobku. Což znamená, že reklama při propagaci energetických 

nápojů nemá moc velký vliv na studenty a mladé lidi ve věku 15 až 26 let. Zajímala jsem se 

proto, jaká reklama by podle samotných studentů, kteří byli v pozici respondentů, nejvíce 

dokázala ovlivnit spotřebitele ve stejné věkové hranici. 
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Podle odpovědí jsem zjistila, že největší vliv na tuto věkovou skupinu by měla 

reklama používající reálný děj, který by byl vtipný, a propagovala by nápoj prostřednictvím 

televize. Také je respondentům jedno, jestli v reklamě vystupují starší lidé, nebo mladší. Ani 

jedna verze nemá žádný vliv na rozhodnutí, zdali koupit či nekoupit energetický nápoj.  

Otázky č. 1 až 6 (viz. Příloha č. 1) můžeme využít pro přesnější a konkrétnější 

vyhodnocení tohoto výzkumu. Dle odpovědí na tyto otázky, které rozdělí respondenty do 

individuálních kategorií, je možnost rozšířit a přesněji zpracovat můj výzkum. S pomocí otázek 

1 až 6 lze respondenty dělit jak podle pohlaví, věku, školy, kterou momentálně studují, místa 

bydliště, tak i podle způsobu jejich příjmů a výši těchto příjmů. Tohle dělení by nám umožnilo 

lépe odhadnout účinek reklamy na individuální spotřebitele. 

Jelikož jsem se v mé bakalářské práci zaměřila všeobecně na zkoumání vlivu reklamy 

na spotřebitele, za které jsem zvolila studenty, nevyhodnocovala jsem dotazník s ohledem na 

výsledky těchto otázek. To znamená, že jsem zjišťovala, jaký má reklama vliv na studenty jako 

na celek. 
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6 Závěr 

Některé reklamy mají schopnost ovlivnit spotřebitele lépe, některé mají tuto schopnost 

menší a některé dokonce nemusí ovlivnit zákazníka vůbec. Ve většině případů platí, jak jsem 

již v mé teoretické části práce uvedla, že každá ekonomicky stabilní země má dostatečně 

vyvinutý reklamní průmysl. Podniky by se neměly bát investovat do propagace ať už 

samotného podniku, značky či konkrétních produktů. Vykazovat zisk chce jistě každá firma 

(podnik), ovšem ne každá taková firma dokáže do reklamy investovat potřebné množství 

financí. V případě, kdy firma vynaloží své náklady na tvorbu a produkci reklamy v optimální 

výši, nemusí mít automaticky záruku, že reklama zapůsobí na celou populaci a bude účinná. 

 Rozsáhlá problematika v oblasti reklamy využívá nejen poznatky týkající se 

marketingu apod., ale zahrnuje celou škálu informací z oborů psychologie, sociologie atd. 

Psychologie hraje při tvorbě reklamní kampaně důležitou roli. Při vytváření takové kampaně je 

důležité oslovit a zaujmout co největší část populace, což někdy může být problém. Jelikož je 

každý člověk individuální, existuje malá šance zaujmout všechny potenciální zákazníky 

najednou. Proto zde nastupuje psychologie, jejíž určená oblast se tímto problémem zajímá. 

Vytvořit reklamu, která má vliv na spotřebitele, je obtížný cíl, ke kterému vede velmi 

strnitá cesta.  Já jsem si zvolila jako téma mé práce „Vliv reklamy na spotřebitele“. Chtěla jsem 

zjistit, jaký má všeobecně reklama vliv na spotřebitele a jak vytvořit dokonalou reklamu, která 

by oslovila spotřebitele jako své možné potenciální zákazníky, a měla tak na ně větší vliv. 

Nejdříve jsem se v teoretické části zaměřila na všeobecné objasnění pojmů týkajících 

se reklamy a propagace, popsala jsem činnosti, druhy a cíle reklamy. Také jsem věnovala 

pozornost nejčastější kritice, ale i kladným názorům na reklamu. Velice stručně jsem popsala i 

marketing a podporu prodeje. Vysvětlila jsem, jak se vytváří reklamní kampaň tak, aby byla co 

nejvíce účinná. Celou tuto teoretickou část jsem pojala tak, aby byla snadno pochopitelná i pro 

laika.  

Další část mé práce jsem pojala jako teoretickou, která má za úkol zjistit, jaký vliv má 

reklama na spotřebitele. Výzkum jsem prováděla pomocí 100 dotazníků, které jsem rozdala ve 

školách v Opavě mezi studenty ve věku 15 až 26 let.  
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V dotazníku jsem položila otázky, které byly snadno pochopitelné, a dalo se na ně 

jednoduše odpovědět, což vedlo ke snadnějšímu zpracování informací. Dotazník jsem rozdělila 

na dvě hlavní části, kdy za pomoci první části jsem zjistila, jaký má obecně reklama vliv na 

respondenty jako na spotřebitele, a druhou část jsem věnovala již konkrétnímu výrobku, 

přesněji řečeno energetickým nápojům. Zjišťovala jsem, jestli má reklama možnost ovlivnit 

studenty při volbě energetického nápoje, popřípadě jak by taková reklama měla vypadat. 

Položila jsem otázky typu „Koupili jste si někdy výrobek na základě reklamy?“ nebo „Ovlivní 

Vás reklama při výběru energetického nápoje?“.  

Celkově obsahoval dotazník 18 otázek. Vyhodnocení a zpracování dotazníků jsem 

provedla pomocí tabulek, grafů. Stanovila jsem dvě hypotézy, které jsem po vyhodnocení 

dotazů porovnala s výsledky výzkumu. 

Pomocí mého výzkumu jsem zjistila, že má reklama 51% šanci ovlivnit studenty jako 

potenciální zákazníky, aby si koupili propagovaný produkt. Podle výsledků mého výzkumu 

mohu všem tvůrcům reklamy skromně doporučit, aby při záměru oslovení studentů volili 

komunikační cestu pro šíření reklamy prostřednictvím televize, popřípadě Internetu. Dále by 

mohli reklamní tvůrci věnovat pozornost obsahu reklam. Studenti nejvíce upřednostňují 

vtipnou reklamu a nápaditost. Proto by se měla reklama snažit tyto mladé lidi pobavit a 

zaujmout nějakým novým nápadem.  

Při výběru energetického nápoje se 84 % studentů řídí spíše levnější cenou než 

reklamou. Přece jen 16 % studentů myslí při výběru nápoje na reklamu, tudíž zde napíši pár 

tipů jak přesvědčit právě tuto část populace, aby si koupila tuto či jinou propagovanou značku.  

Při tvorbě reklamní kampaně, která by propagovala energetický nápoj se snahou 

oslovit převážně studenty a populaci ve věku 15 až 26 let, by tvůrci neměli zapomenout na 

nějaký vtipný slogan, který by byl snadný na zapamatování. Ve výzkumu jsem chtěla po 

studentech, aby mi stručně popsali nějakou reklamu na energetický nápoj, který si vybaví jako 

první. Po vyhodnocení této otázky jsem došla k závěru, že 68 % respondentů popsalo reklamu 

propagující značku Red Bull. Tato značka má dosti vtipné a snadno zapamatovatelné slogany, 

které si studenti hned vybaví.  

Reklama studenty více přesvědčí taková, která používá reálný děj, přičemž je 

v podstatě jedno, kdo v reklamě bude vystupovat. Zdali to budou mladí, nebo starší lidé. 
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Tyto informace, získané výzkumem, jsou jen doporučené. Věřím, že každý provedený výzkum 

je velice vhodný před každým začátkem vytváření reklamní kampaně. Proto by podniky 

neměly brát na lehkou váhu všechny činnosti týkající se propagace. Existuje mnoho knih, 

časopisů a článků, které umí poradit v oblasti propagace. Díky těmto publikacím se i 

z obyčejného člověka může stát marketingový poradce. Ovšem v dnešní době je takových 

poradců nespočet, proto je důležité nabírat stále nové a nové zkušenosti.  

 Moje bakalářská práce může posloužit pouze jako malinký odrazový můstek do světa 

marketingu. 
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