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1 Úvod  

Existuje mnoho definic pro pojem reklama, které však mají jeden společný znak, a tím 

je informování a zaujetí širokého okruhu potenciálních spotřebitelů prostřednictvím různých 

komunikačních médií. 

Dříve existoval názor, že kvalitní výrobek se prodává sám, avšak tržní prostředí se 

velmi rychle rozšířilo a orientace v tak velkém množství výrobků už nebyla jednoduchá. 

Reklama se stala nebezpečným prostředkem manipulace společnosti a bylo nutné ji začít 

právně a eticky regulovat, a to především veřejnoprávními normami. 

Postupně se reklama stala součástí běžného lidského života, až si někteří začali myslet, 

že se ji naučili nevnímat nebo si jí alespoň nevšímat, ale díky psychologii se jim umí 

i nevědomky vloudit do podvědomí tak, že nikdo proti ní není imunní. 

V dnešní době jsou všichni lidé neustále vystaveni stovkám reklamních sdělení a lze 

říct, že se s nimi setkávají takřka na každém kroku a v nejrůznějších podobách, nejenom doma 

v televizi, ale i venku, v dopravních prostředcích, v práci nebo ve škole a není tedy 

jednoduché je zaujmout jen tak ledajakou reklamou. Navíc reklam neustále velmi rychle 

přibývá a jsou zkracovány, tudíž lidé nemají čas reklamní sdělení dostatečně vstřebat 

a postupně se přestávají v tak velkém množství reklam orientovat. Na druhé straně však 

reklama lidem pomáhá vybírat ze široké nabídky zboží a služeb a je také potřebná pro tržní 

hospodářství. 

K získání pozornosti využívá emoce, jež jsou jedním ze základních a velmi důležitých 

komunikačních prvků, neboť stimulují příjemce reklamy mnohem silněji než fakta. Čím jsou 

emoce silnější, tím více pozornosti vyvolají. Pozitivní emoce lidi přitahují, negativní zase 

naopak odpuzují, proto mají pozitivní reklamy lepší dopad.  

Pro tuto diplomovou práci bylo zvoleno téma Analýza využití emocionálních apelů 

v reklamě a zjišťováno, jak lidé pozitivní i negativní emocionální apely vnímají. 

Cílem této práce bylo po shromáždění primárních i sekundárních dat zhodnotit situaci 

strachu, humoru a erotiky v české televizní reklamě a zjistit, zda se lidem jejich využívání 

v reklamě zdá vhodné, případně jestli by je tyto motivy podnítily k nákupu.  

Za pomoci elektronického dotazování byl nejdříve zkoumán pohled veřejnosti 

na reklamu obecně a poté po zhlédnutí vybraných reklam týkajících se strachu, humoru 

a erotiky byly tyto reklamní apely podrobně rozebrány.  

Na závěr proběhlo jejich celkové srovnání a výsledky výzkumu byly využity 

pro návrhy a doporučení, jak a zda s emocionálními apely v reklamě dále nakládat.  
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2 Teoretická východiska reklamní komunikace 

Slovo komunikace pochází z latinského „communis“, což znamená společný. 

V procesu komunikace se snažíme vytvořit něco společného s někým, něco oznámit, 

zprostředkovat, podělit se s  informacemi, myšlenkami, názory a postoji. Je to základ 

veškerých vztahů mezi lidmi. [5]; [8]  

2.1 Komunikační proces 

Komunikace popisuje proces předávání nebo přenosu, není to však jenom jednoduchý 

přenos zprávy od jednoho účastníka k druhému, ale spíše výměna mezi nimi. [1]  

Základem komunikačního procesu je tzv. Lasswellův model (1948), který popisuje 

komunikaci následujícími prvky 

KDO říká -> CO -> jakým kanálem -> KOMU -> S jakým efektem? [5]  

Obr. 2.1 – Základní komunikační schéma procesu komunikace 

 
Zdroj: [8]  

Hlavními prvky komunikačního procesu jsou odesílatel (komunikátor, zdroj zprávy) 

a příjemce, kterým může být spotřebitel, zákazník, nákupčí, obchodní zástupce firmy atd. 

Mezi komunikační nástroje patří zpráva neboli sdělení a médium, což je komunikační cesta 

(kanály), kterými se přenáší sdělení od komunikátora k příjemci, jenž je aktivním 

vyhledávačem a uživatelem informací. Komunikační funkci zajišťují procesy kódování, 

dekódování, dále pozitivní, neutrální nebo negativní reakce a zpětná vazba, která sleduje 

efektivitu komunikace a její přínos pro firmu. Na komunikační proces působí řada rušivých 

momentů neboli poruch v podobě různých šumů, které mohou ovlivňovat stadium 

dekódování a zpětné vazby. [1];[8]  
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2.2 Základní formy komunikace 

Osobní komunikace je přímá forma komunikace, někdy se jí také říká komunikace 

tváří v tvář nebo komunikace 1:1 a řadí se sem všechny formy osobního prodeje. Procesu se 

účastní oba základní subjekty komunikace, což umožňuje okamžité vyhodnocování zpětné 

vazby. Nevýhodou jsou však vysoké finanční náklady na jedno oslovení, neboť v určitém 

časovém intervalu lze oslovit jen omezený počet klientů cílového segmentu. Využívá se 

verbální i neverbální komunikace (mimika obličeje, pohyb a držení těla, oblečení). [8] 

Neosobní komunikace, někdy též označovaná jako nepersonální forma komunikace, je 

využívána k přenosu sdělení prostřednictvím komunikačních kanálů, zprostředkujících 

kontakt s příjemcem. Nepersonální komunikační cesty jsou propojeny s různými typy 

masových komunikačních médií, která můžeme členit na vysílací (rozhlas a televize) 

a tisková média (noviny, časopisy, tištěná venkovní média). V dnešní době se dynamicky 

prosazují i elektronická média. Výhodou této formy komunikace jsou nízké náklady na jedno 

oslovení a díky zpětné vazbě relativně pružná reakce na změny cílů komunikace. Na druhou 

stranu se však do reklamy musí investovat velmi vysoké finanční prostředky. [8]  

2.3 Reklama 

2.3.1 Definice 

Obr. 2.2 – Londýnský vyvolávač  

Slovo reklama vzniklo nejspíše z latinského slova 

„reklamare“, což znamená znovu křičeti, a odpovídalo 

tehdejší „obchodní komunikaci“, při které měli důležitou 

funkci vyvolávači. Mezi jiné zvukové prostředky patřilo 

také bubnování nebo zvonění a jistá forma zvukové 

reklamy přetrvává i dodnes v podobě znělky žlutého auta 

firmy Family Frost. [17]  

 

Zdroj: [17]  

Reklama je neosobní, placená a jednosměrná forma sdělování informací o produktech 

(zboží a službách) nebo myšlenkách od firem identifikovatelných v reklamním sdělení 

prostřednictvím různých médií. [2]  
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Z psychologického hlediska se jedná o formu komunikace s komerčním záměrem. Je 

to nejúčinnější nástroj budování povědomí o existenci výrobku, služby, myšlenky nebo 

podniku. Pokud jsou inzeráty tvořivé, může reklamní kampaň vybudovat image, preference 

nebo alespoň přijatelnost značky. [11]; [17]  

2.3.2 Cíle reklamy 

Základní cíle reklamy jsou 

- informativní, protože reklama informuje veřejnost o novém produktu a jeho 

vlastnostech a jejím účelem je vyvolat zájem a poptávku po produktu v první fázi 

cyklu tržní životnosti (tzv. pull-strategie), 

- přesvědčovací, kdy reklama vstupuje do období zvýšeného konkurenčního tlaku 

ve fázi růstu a na začátku fáze zralosti a musí zapůsobit na zákazníka tak, aby si 

produkt zakoupil (tzv. push-strategie), někdy může přecházet do reklamy 

srovnávací, 

- připomínací, neboť reklama má zejména ve druhé polovině cyklu tržní životnosti 

za úkol udržet produkt i značku v povědomí zákazníků. 

Existují i další cíle, jako například prestižní (reklama v určitém médiu), alibistické 

(vykázat zahraničnímu partnerovi, jak a kolik se věnuje na „marketing“) a další. [6]  

2.3.3 Typy reklamy 

Podle subjektu neboli vysílatele sdělení se reklama dělí na reklamu výrobce, reklamu 

obchodníka, společnou reklamu výrobce a obchodníka (tzv. kooperativní reklamy), reklamu 

neziskové organizace, která má charitativní charakter a reklamu vlády neboli kolektivní 

reklamu.  

Podle objektu neboli předmětu sdělení existuje reklama výrobková, značková 

a podniková, která je zaměřená na celou firmu.  

Podle použitého média můžeme reklamu rozčlenit jako audiovizuální (tzn. televizní 

nebo rozhlasovou) a tištěnou, což jsou tradiční neboli nadlinková média, a dále také v místě 

prodeje, venkovní a internetovou. [15]  

2.3.4 Reklamní média 

Musí být vybírána tak, aby optimálním způsobem oslovila cílové skupiny, 

aby přenášela informace a zároveň vyvolávala emoce. [18]  
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 Tisková reklama 

Inzerce se šířila již od poloviny 17. století v ekonomicky nejvyspělejších zemích, jako 

byla Anglie, Francie, Spojené státy apod., a patří tak mezi nejstarší reklamní prostředky. 

Příjmy z inzerce se začaly používat k financování periodik. Ceny byly inzerentům účtovány 

podle počtu čtenářů a vztaženy k velikosti prodaného nákladu. V současné době plynou 

do tištěné reklamy druhé nejvyšší reklamní náklady. [10]  

Ve většině tištěných médií má inzerce komerční obsah. Jde o různé prezentace firem 

s aktuálními nabídkami zboží a služeb, inzerce s přímým prodejem a s uvedenými kontakty 

i inzerce významných společností typu public relations. U tohoto typu je očekáván zisk. 

Naopak nekomerční inzerce sleduje veřejně prospěšný cíl, např. preventivní kampaně proti 

rakovině, BESIP apod., a patří sem i rodinná kronika (úmrtí, jubilea). Často jsou 

sponzorovány prostřednictvím charitativních organizací, občanských sdružení nebo 

náboženských či politických organizací. Prostřednictvím některých nekomerčních kampaní 

jsou vyhledávány finanční prostředky, jiné se snaží změnit chování spotřebitelů. [2]; [10]  

Inzerce se dále dělí na plošnou a řádkovou a z hlediska periodicity se jedná o inzerci 

v denících, dvoudenících, týdenících, dvoutýdenících, měsíčnících, dvouměsíčnících, 

ročenkách a neperiodických médiích, vydávaných maximálně dvakrát ročně. [10] 

Mezi výhody tištěné inzerce patří vysoká čtenost, uchovatelnost informací, 

individuální volba času přijetí informací čtenářem, vysoká míra adresnosti u zájmových 

a odborných časopisů a pravidelnost jednotlivých vydání titulů, což umožňuje inzerci 

opakovat. [10] 

Jako nevýhody lze vidět omezenou schopnost emotivního působení, přeplněnost 

inzercí, cenové znevýhodňování nepravidelných inzerentů a často i vysoké náklady na inzerci.  

Jako speciální právní prameny v této oblasti lze uplatnit tiskový zákon nebo zákon 

o neperiodických publikacích a jako obecný předpis zákon o regulaci reklamy. [10]  

Televizní reklama 

První černobílá reklama v přímém přenosu byla odvysílána v roce 1945 v USA, první 

barevná reklama v roce 1965. V České republice se počátek televizního vysílání datuje 

od roku 1953 jako součást Československého rozhlasu. V roce 1960 vznikl samostatný státní 

podnik Československá televize a po roce 1989 začaly existovat i soukromé vysílací 

společnosti. Tzv. duální model znamená, že kromě komerčních televizních stanic na základě 

licence (Nova, Prima) působí na území ČR i provozovatel ze zákona (Česká televize). [10] 
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V současné době je televize nejmocnějším komunikačním médiem a oslovuje 

co nejširší populaci, zprostředkovává emoce prostřednictvím obrazu i zvuku a okamžitě 

a silně ovlivňuje mínění velké části publika. K hlavním výhodám patří široká sledovanost 

v prime time časech, tzn. mezi 19. – 22. hod., o víkendech a svátcích do 23 hod., dále 

intenzita emocionálního působení na zrak a sluch a možnost vyjádření děje v pohybu. [10]  

Mezi nevýhody lze zařadit obtížnou selektivitu a nižší adresnost z hlediska cílových 

skupin, vysoké náklady na výrobu i vysílání reklamních sdělení, omezené informace a také 

tzv. setting, což je možnost přepínání dálkovým ovladačem při vysílání reklamních bloků. 

[10] 

Jelikož jde především o vizuální médium, proto spot musí vzbudit pozornost hned 

na začátku, jinak zájem diváků upadá. [10]; [18]  

Právní předpisy pro regulaci komerčních obsahů jsou vysílací zákon a zákon 

o regulaci reklamy. [10]  

Tato práce je zaměřena právě na televizní reklamu. 

Rozhlasová reklama 

Roku 1922 vysílala první rozhlasovou reklamu newyorská stanice WEAF. Dnes 

reklamní vysílání představuje na celkovém reklamním trhu objem pod 10 %.  

Reklama v rozhlase musí být velmi jednoduchá a na první poslech dostatečně 

srozumitelná. Několikrát v jejím průběhu by opakovaně měl zaznít název produktu, značka 

a jméno firmy. Na začátku má zaznít výhoda produktu pro posluchače, dále ve spotu firemní 

slogan nebo znělka a v závěru kontakt. Rozhlasové spoty jsou vysílány třikrát až desetkrát 

denně a jsou dlouhé zhruba 10, 15, 20 nebo 30 sekund. Prime time pro rozhlasové vysílání je 

v pracovních dnech mezi 6. – 18. hod. 

K hlavním výhodám se řadí všudypřítomnost a vysoká poslechovost cílových skupin, 

možnost vnímání sdělení i při jiné činnosti, operativnost, vysoká míra emocionálního 

působení a relativně nízké náklady na výroby reklamních spotů.  

Mezi nevýhody patří neúplná soustředěnost posluchačů na vysílání, pokud se právě 

zabývají jinou činností a obtížné zapamatování údajů jako je telefonní číslo, e-mailová adresa 

nebo www stránky. 

Jako zákonné normy lze v této oblasti použít vysílací zákon a zákon o regulaci 

reklamy. [10]  
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Venkovní reklama  

Tzv. outdoor advertising neboli venkovní reklama patří k nejstarším komunikačním 

médiím vůbec. Lidé tuto reklamu míjejí v pohybu a jsou jejímu účinku vystaveni jen po velmi 

krátký čas, je tedy důležité, aby byla přehledná a čitelná. Čím je větší a barevnější, tím větší 

přitahuje pozornost a povede i k lepší zapamatovatelnosti. [4]; [10]; [18]  

Při tvorbě tohoto typu reklamy je nutná znalost typu ploch pro její instalaci. Dle 

velikosti plochy můžeme rozlišovat reklamu maloplošnou, středněplošnou a velkoplošnou. 

[10]; [18]  

Mezi maloplošnou reklamu o rozměru cca 80 x 120 cm patří reklamní panely 

na stožárech veřejného osvětlení nebo reklamní panely na zábradlích a v blízkosti kolejových 

tratí (rozměr cca 200 x 80 cm). 

K středněplošné reklamě se řadí tzv. city light panely (6 – 10 m
2
), reklama 

na dopravních prostředcích nebo dvou obsahové panely z periodicky se otáčejících destiček. 

Velkoplošnou reklamu reprezentují billboardy, bigboardy (9,6 x 3,6 m nebo 8 x 3 m), 

megaboardy (24 x 9 m) i světelná reklama. 

Mezi výhody patří široký zásah populace, aktivní způsob vnímání, možnost 

celoplošného nebo regionálního zaměření kampaně, pestrost nejrůznějších forem, 

potencionálně vysoký počet míst venkovní reklamy a jejich geografická flexibilita. 

Mezi nevýhody lze řadit nepříliš vysokou demografickou zaměřitelnost, nízkou 

vypovídací schopnost, stručnost informací, dlouhou dobu realizace i lhůty na pronájem ploch. 

Jako právní pramen se uplatňuje zejména zákon o regulaci reklamy. [10]  

Reklama v kinech  

Kinoreklama patří mezi klíčové faktory audiovizuální reklamy. Jako prostředky 

propagace služeb kina se nejdříve využívaly velké obrazové plakáty, které však patří 

do kategorie tištěných médií. [10]  

V současné době se v multikinech na plátno promítá neocenitelná kinoreklama, jejíž 

audiovizuální obsah je mnohem působivější než na televizní obrazovce a díky síle obrazu 

se hodí zejména pro emocionální reklamu. Na průměrného návštěvníka však často připadá jen 

jediný kontakt s reklamním poselstvím. Více kontaktů lze dosáhnout u těch, kdo chodí 

do kina často a u věkové skupiny 14 – 29 let. V kombinaci s inzercí nebo billboardy je kino 

využíváno jako doplňkové médium. [10]; [13]  

Jako zákonná norma se používá zákon o některých podmínkách výroby, šíření 

a archivování audiovizuálních děl a zákon o regulaci reklamy. [10]  
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On-line reklama 

V případě této reklamy se jedná o média založená na počítačových technologiích. 

Při její tvorbě je nutné znát reklamní grafiku a mít technické znalosti programátorské práce. 

Z hlediska druhů internetových prezentací se jedná především o placené odkazy na portálech 

(Seznam, Centrum), reklamní grafické bannery, reklamní lišty, kampaně ve vyhledávačích 

apod. [10]; [18]  

U reklamních kampaní na Internetu lze velmi snadno a přesně měřit účinnost a zjistit, 

které kampaně nejsou dostatečně účinné. Efektivita jednotlivých reklamních kampaní 

se určuje podle ceny za návštěvníka, což je poměr mezi cenou reklamní kampaně a počtem 

návštěvníků, kteří jejím prostřednictvím web navštívili (čím nižší cena zaplacená 

za návštěvníka, tím lépe), a cenou za zákazníka, která ukazuje potřebné množství 

investovaných finančních prostředků k uskutečnění objednávky (neměla by převyšovat 

průměrný zisk z objednávky). [10]  

K výhodám se řadí nepřetržité působení informací, neomezená kapacita sítě a možnost 

inzerci prezentovat v rozsáhlejších geografických oblastech. Pomocí Internetu lze efektivně 

vyhledávat kontakty, požadavky, rozesílat dotazy, Internet napomáhá urychlování systému 

objednávek a plateb dodavatelům, odběratelům nebo distributorům. Uchazeči o volné pozice 

mohou on-line zasílat životopisy, motivační dopisy atd. [10]; [18] 

Mezi nevýhody patří omezená selektivita, neboť web navštěvuje především mladá 

generace, velké množství informací, technická omezení a obrovská konkurence sdělení, jde 

tedy o nevhodný způsob pro oslovení široké cílové skupiny. [10]; [18]  

2.3.5 Reklamní prostředky 

Mezi hlavní prostředky reklamy se zahrnuje inzerce v tisku, televizní spoty, 

rozhlasové spoty, venkovní reklama, reklama v kinech a audiovizuální snímky. [17]  

Reklamní prostředky jsou dále děleny podle různých hledisek 

a) třídění podle technické a finanční náročnosti výroby na prostředky polygrafické, 

elektronické a prostorové;  

b) podle působení na smysly se prostředky dělí na vizuální, zvukové a audiovizuální; 

c) šíře působení je dělení podle toho, zda působí na široké či úzké cílové skupiny; 

d) reklamní prostředky se také mohou dělit do skupin podle médií, kterými jsou šířeny 

a jejichž finanční náročnost se hodně liší 

- do tištěných reklamních prostředků neboli reklamních tiskovin patří vše, co je 

potištěno reklamním sdělením, např. letáky, prospekty, katalogy, reklamní 
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kalendáře a drobné tiskoviny (visačky, samolepky, záložky, účtenky a tácky pod 

pivo v restauracích, jízdenky, školní pomůcky atd.); 

- tiskové prostředky jsou rozšiřovány pomocí periodického tisku (novin a časopisů) 

i neperiodických tiskovin, jako jsou inzeráty; 

- mezi zvukové prostředky patří rozhlasový reklamní spot, reklamní vysílání 

v areálech veletrhů a výstav, v obchodních domech, reklamní nahrávky 

na audiokazetách a CD; 

- za audiovizuální prostředky jsou považovány televizní spot, reklamní film 

a prostředky multimediální reklamy; 

- venkovní reklama je použita v exteriéru, tzn. u silnic a dálnic, a jedná se např. 

o plakáty, billboardy, nápisy na zdech, reklamu na automobilech a vozech veřejné 

dopravy, prostorovou a světelnou reklamu; 

- reklama na místě prodeje se využívá tam, kde se současně vyskytuje i produkt, 

tedy ve výkladních skříních a v prodejnách, v obchodních domech a na prodejních 

výstavách a veletrzích (konkrétně jde o poutače, informačně-reklamní tabule, 

prospekty a katalogy); 

- prostředky přímé reklamy jsou reklamní dopis, pozvánka, firemní novoročenka 

a další reklamní zásilky posílané na vytipované adresy, reklama po telefonu, faxu 

a e-mailu; 

- výhodou Internetu je jeho zacílení, flexibilita, interaktivita a snadnost měření 

reakce uživatelů, patří sem e-maily (vyžádané neboli autorizované a nevyžádané 

neboli spamy), reklamní proužky (bannery, které mohou být statické, animované, 

interaktivní nebo tlačítka) a textové odkazy; 

e) ostatní reklamní prostředky jsou takové, které nelze zařadit do žádné přesně 

definované skupiny, a to např. reklamní předměty nebo dárky. [12]  

2.3.6 Reklamní koncepce 

Každá reklama se skládá z obsahového konceptu, kam patří reklamní poselství 

a obsah, jenž se odvozuje od nejvýznamnějšího motivu cílové skupiny ke koupi 

a propagovaný produkt je pak prezentován jako řešení. Dále z kreativního konceptu, který 

se přizpůsobí na míru podle reklamního poselství a mixu opatření a mediálního mixu, jež 

se přizpůsobí specifickým požadavkům kreativního konceptu. [13] 

Všechny tyto prvky ovlivňují úspěch reklamy. Reklama vytvořená podle schématu 

rovin reklamní koncepce (viz obr. 2.3) zajistí, že reklamní poselství je pro cílovou skupinu 
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relevantní, dostane se k ní ve správné podobě (z hlediska textu a uspořádání) 

a prostřednictvím správných komunikačních kanálů (mix opatření/mediální mix). [13] 

Obr.  2.3 - Jednotlivé roviny reklamní koncepce  

 

Zdroj: [13]  

Důležitou roli zde hrají i další vlivy, a to zejména omezení rozpočtu a dosažitelnost 

cílové skupiny. [13] 

Rozpočet na reklamu je složen ze dvou částí, a to na peníze na reklamu a peníze 

investované do médií, která budou reklamu vysílat zákazníkům. Většinou se 80 % rozpočtu 

použije na umístění v médiích a zbylých 20 % na produkci reklamy. [4]; [13]  

2.3.7 Časový harmonogram působení reklamy 

Nasazování reklamy v médiích může být soustavné, kdy je reklama rovnoměrně 

po celý rok prezentována v médiích se stejným rozsahem a frekvencí. Většinou se jedná 

o aktivity silných firem v rámci public relations zaměřeného na budování nebo posílení 

značky nebo image firmy. V případě pulzujícího nasazování reklamy jsou pravidelně střídány 

intervaly s vyšším a nižším nasazováním, popřípadě úplným vynecháním.  Může mít 

vzestupnou nebo sestupnou tendenci podle růstu nebo poklesu frekvence a prezentace 

reklamy v průběhu určitého intervalu. Při nárazovém nasazování je reklama umísťována 

pouze ojediněle a po kratší dobu, ale se značnou intenzitou. Může zde hrát roli jedinečnost 

určitého data, jako např. Vánoce, Velikonoce, svátky, anebo sezonnost produktu (např. školní 

pomůcky před zahájením školního roku). [5]  
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2.4 Regulace reklamy 

Pokud je výrobek legálně vyráběn, distribuován i prodáván, nelze podnikatelům bránit 

v podávání informací o něm a rovněž nelze bránit spotřebitelům v jejich právu na informace 

o výrobcích nabízených na trhu. Nabízeny však mohou být i komodity, které určitá vymezení 

zvláštních pravidel nabídky i reklamy vyžadují, a proto je třeba ve veřejném zájmu svobodu 

informací určitým způsobem regulovat v rozsahu stanoveném zákonem, případně zakázat, 

pokud by nabídka i reklama byly v rozporu s dobrými mravy. [14]  

Právní řád může k regulaci reklamy použít právo veřejné, které má regulovat jevy, 

jejichž dopad se týká všech osob, a právo soukromé regulující jevy, jejichž dopad se týká jen 

vybraných osob.  

V systému právní a etické regulace reklamy veřejné právo zakazuje nebo omezuje 

v zájmu a jménem všech osob to, co považuje za špatné, a co je státní moc schopna 

kontrolovat a postihovat. Mohou sem patřit omezení nebo zákaz tabákové reklamy, reklamy 

na léky, alkohol či pornografii a podobně. [8]; [10] 

Nejdůležitějšími právními předpisy z oblasti veřejného práva s vlivem na reklamní 

sdělení jsou 

- Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy (ve znění novel), 

- Zákon č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

(ve znění novel), 

- Trestní zákon č. 140/1961 Sb. a přestupkový zákon č. 200/1990 Sb., 

- Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. [8]; [10] 

V tomto systému soukromé právo stanoví nepřípustné druhy vzájemného chování 

lidí, popisuje možnosti obrany napadených a ponechává na jejich vůli, jestli zákona k obraně 

využijí. Řadí se sem problematika čistoty soutěže mezi konkurenty, ochrana spotřebitele 

před klamavou reklamou, ochrana soukromí, cti a jiných osobních práv, zlehčování, 

parazitování a jiné formy nekalé soutěže, problematika autorských práv atd. [8]; [10] 

Mezi nejdůležitější právní předpisy z oblasti soukromého práva, které mohou mít vliv 

na obsah reklamního sdělení, patří 

- Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. (ve znění novel), zejména oblasti Nekalé 

soutěže (§ 44 Obchodního zákoníku chrání v reklamě nápad), Šíření klamavé 

reklamy (ustanovení § 45 Obchodního zákoníku) a Klamavého označení zboží 

a služeb (§ 46 Obchodního zákoníku), 

- Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., 

- Zákon č. 35/65 o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, 
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- Zákon č. 137/95 Sb. o ochranných známkách, 

- Zákon č. 159/73 Sb. o ochraně označení původu výrobků. [8]; [10] 

Jelikož je český právní řád postupně harmonizován s normami Evropské unie, je třeba 

se v oblasti reklamy řídit i nejdůležitějšími Směrnicemi ES 

- ES 84/450 EEC o sbližování zákonů členských států ve věci klamavé reklamy, 

- ES 89/552 EEC tzv. směrnice „televize bez hranic“ o koordinaci ustanovení 

zákona týkající se sledování televize a výměně televizních pořadů, 

- ES 92/28 EEC o reklamě léčiv. [8]; [10]  

2.4.1 Zákon o regulaci reklamy 

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy zapracovává předpisy Evropských 

společenství upravující regulaci reklamy srovnávací, reklamy v podobě nekalé obchodní 

praktiky, reklamy na tabákové výrobky, na humánní léčivé přípravky, na veterinární léčivé 

přípravky, na potraviny a počáteční i pokračovací kojeneckou výživu, na alkoholické nápoje, 

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

Taktéž upravuje obecné požadavky na reklamu a její šíření včetně postihů za porušení 

povinností daných tímto zákonem a stanovení orgánů dozoru. [25] 

Podle tohoto zákona se reklamou rozumí oznámení, předvedení nebo jiná prezentace 

šířená především komunikačními médii, která má za cíl podporu podnikatelské činnosti 

(zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje 

nemovitostí, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, prodeje nebo využití 

práv nebo závazků). [25] 

Zadavatelem reklamy je právnická nebo fyzická osoba, která reklamu objednala u jiné 

právnické nebo fyzické osoby. Zpracovatelem reklamy se rozumí právnická nebo fyzická 

osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou osobu reklamu zpracovala. Šiřitelem reklamy 

se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která reklamu veřejně šíří. [25] 

2.4.2 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

Upravuje postavení a základní povinnosti provozovatelů vysílání ze zákona (jako 

je Česká televize a Český rozhlas), s licencí (komerční média jako je Nova, Prima) 

a provozovatelů s registrací (vysílání prostřednictvím kabelů nebo družic). Dále upravuje také 

postavení a oprávnění správního úřadu, problematiku reklamy, teleshoppingu, sponzorování 

pořadů, zařazování evropské produkce do televizního vysílání a také sankce v podobě pokut 

za porušení zákona. [10] 
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„Pro účely rozhlasového a televizního vysílání se reklamou rozumí jakékoliv veřejné 

oznámení, vysílané za úplatu nebo jinou protihodnotu či vysílané za účelem vlastní propagace 

provozovatele vysílání, určené k podpoře prodeje, nákupu nebo pronájmu produktů.“ [10, 

str. 95]  

Do vysílání nesmí byt zařazovány reklamy a teleshopping, které podporují chování 

ohrožující morálku, zájmy ochrany zdraví nebo zájmy spotřebitele, nesmí zde účinkovat  

hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů. Také je 

zakázané zařazování reklamy a teleshoppingu na léčivé přípravky na lékařský předpis, tabák 

a tabákové výrobky, reklamy na erotické služby a erotické výrobky nesmí být zařazovány 

v době od 6 do 22 hodin. [10] 

Za podprahová sdělení nebo pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický 

nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, neboť obsahují pornografii a hrubé násilí, existují 

sankční ustanovení od 5000 do 10 000 000 Kč. [10]  

2.4.3 Samoregulace reklamy 

Podstatou této samoregulace je, že stát ani státní orgány reklamu neregulují, takže 

je regulována pravidly, která přijme reklamní průmysl. Samoregulace nenahrazuje legislativu, 

pouze ji doplňuje o ta etická pravidla, na něž se legislativa nevztahuje. Mezi jednu z hlavních 

výhod patří pružná reakce na všechny změny reklamního a mediálního trhu a přizpůsobení 

etických pravidel jeho vývoji. [28] 

Základním subjektem samoregulace reklamy v ČR je občanské sdružení Rada 

pro reklamu, která byla založena dne 23. srpna 1994 reklamními agenturami, zadavateli 

reklamy a médii dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Její financování zajišťuje 

reklamní průmysl formou ročních členských příspěvků všech členů a jejím cílem je pečovat 

o etiku propagace, zejména pak reklamy (tzn. zajišťovat a prosazovat na území České 

republiky legální, čestnou, pravdivou a decentní reklamu). Za účelem dosažení svého cíle 

vydává etické kodexy reklamní činnosti, provádí expertní činnost v otázkách reklamní etiky 

nebo zřizuje arbitrážní komisi k rozhodování v této oblasti, dále spolupracuje se státními 

orgány, soudy a jinými institucemi v ČR i v zahraničí. Zabývá se posuzováním stížností 

na reklamu v tisku, na plakátovacích plochách, v audiovizuální produkci, kinoreklamě, 

v rozhlasovém a televizním vysílání a u zásilkových služeb. Naopak se nezabývá reklamou 

politických stran a volební reklamou a nemůže udělovat finanční pokuty ani jiné sankce. [8]; 

[10]; [27]; [28]  
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Zásady etické reklamní praxe jsou vydané formou Etického kodexu reklamy, jehož 

novela z roku 2005 zapracovala do Kapitoly II nově zásady Reklamy na potraviny 

a nealkoholické nápoje, včetně reklamy takovýchto produktů zaměřené na děti a tabákové 

produkty. Kodex reklamy se stát od státu liší podle různých podmínek (historických, 

společenských a legislativních). [8]; [28]  

Podle tohoto Kodexu má reklama v ČR sloužit k informování veřejnosti, má být 

pravdivá, čestná a slušná, svým obsahem a formou musí respektovat český právní řád 

i mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe, které vypracovala Mezinárodní obchodní 

komora. [12]  

Kontrola nad dodržováním etických norem uvedených v  Kodexu je uskutečňována 

veřejností. Na reklamu si v ČR může stěžovat kterákoliv právnická nebo fyzická osoba 

anebo státní orgán. Návrhy na prozkoumání neetických reklam a chování subjektů reklamních 

sdělení jsou podávány Radě pro reklamu a šetřeny její Arbitrážní komisí, která vydává 

stanoviska k zaslaným podnětům (nejdříve stížnosti posoudí a pak buď vydá nález, kde 

je uvedeno, že kritizovaná reklama skutečně odporuje „etickému Kodexu“ a doporučí stažení 

nebo úpravu příslušné reklamy, anebo sdělí, že obsah stížnosti se netýká záležitostí 

regulovaných Kodexem). V Arbitrážní komisi jsou zastoupeni představitelé členských 

organizací této Rady, ale taktéž poslanci Parlamentu ČR, zadavatelé reklamy, reklamní 

agentury a právní odborníci. [8]; [12]  

Evropská Aliance pro samoregulaci reklamy sdružuje evropské národní 

samoregulační instituce a vytváří systém umožňující podávání stížností na reklamu 

přicházející ze zemí EU. Oblast samoregulace reklamy je v mezinárodním měřítku upravena 

Mezinárodním kodexem reklamních technik vydaným Mezinárodní obchodní komorou 

a vycházejícím z principu svobody komunikace založené na Mezinárodní konvenci OSN 

o občanských a politických právech. [8]  

2.4.4 Etické aspekty reklamní činnosti 

Podle Kodexu se etické aspekty reklamního působení vztahují zejména ke třem 

cílovým skupinám, a to k zákazníkům, ke konkurenčním subjektům a k široké veřejnosti. 

Mezi všeobecné etické zásady reklamní praxe patří 

a) slušnost reklamy, kdy reklamní sdělení nesmí obsahovat tvrzení a vizuální 

prezentace, které hrubým způsobem porušují normy slušnosti a mravnosti, prvky snižující 

lidskou důstojnost a týká se také způsobů prezentace lidského těla; 
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b) čestnost reklamy, protože reklama nesmí být skrytá, nesmí zneužívat důvěru 

spotřebitele, nedostatek jeho zkušeností nebo podprahové vnímání; 

c) společenská odpovědnost reklamy, neboť reklama nesmí bez oprávněného důvodu 

využívat motiv strachu (výjimku tvoří varování před důsledky nezdravých návyků, jako 

je kouření, přejídání, nezodpovědné chování při řízení vozidla pod vlivem alkoholu 

a podobně) a taktéž nesmí obsahovat nic, co by mohlo vést k násilným aktům a kriminální 

činnosti; 

d) pravdivost reklamy, jelikož reklama nesmí šířit klamavé informace o vlastním 

nebo cizím podniku nebo produktu. 

Reklama dále nesmí útočit na jiné produkty či firmy, nesmí být svým všeobecným 

vzhledem, vyobrazením, použitím sloganů nebo zvukových efektů podobná jiným reklamním 

sdělením nebo využívat výsledky cizích nápadů. Taktéž nesmí vyobrazovat žijící osoby 

nebo nositele veřejné autority (politiky apod.), pokud s tím předem výslovně nesouhlasí. 

Zvlášť přísná jsou pravidla pro alkoholické nápoje, tabákové výrobky a léky a využití dětí 

jako interpretů v reklamě, neboť jsou nejohroženější cílovou skupinou reklamního působení. 

[12]  

2.5 Účinnost reklamy 

K účinnosti reklamy je zapotřebí se nejprve rozhodnout o tzv. 5M: 

MISSION (poslání), které charakterizuje úkoly reklamy a zaměřuje se na image 

organizace. 

MESSAGE (sdělení, zpráva), jenž má informovat, vzbudit zájem, prvotní poptávku, 

přesvědčovat, připomínat, utvrzovat ve spokojenosti. 

MONEY (peníze) jsou nutné pro sestavení rozpočtu na reklamu, kdy se firma 

rozhoduje, kolik lidí chce oslovit, s jakým účinkem a jakou frekvencí. 

MEDIA (výběr médií), kdy každé médium má výhody i nevýhody, neboť stejné 

sdělení nelze podat stejně různými médii. 

MEASUREMENT (měřítka), kterými se měří účinnost reklamy. [26] 

Úzce cíleně zaměřená reklama je nejefektivnější a stává se pak spíše investicí 

než výdajem. Aby tedy reklama byla účinná, musí se dostat ke správné cílové skupině 

a náklady na ni se porovnávají s počtem osob, které zasáhne. U tisku se za kritérium účinnosti 

považuje tzv. cena za tisíc čtenářů, což je cena, kterou tvůrci inzerátu musí zaplatit, aby jejich 

inzerát zasáhl tisíc osob. Sledovanost televize se od roku 1997 měří metodou peoplemetrů 

a je zjišťována tzv. „cena za 1000 kontaktů“, která ovlivňuje cenu televizních spotů. [11]; [17]  
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Obr. 2.4 – Zařízení pro měření sledovanosti televize  

 

Zdroj: [17]  

Po zjištění těchto údajů je prováděna kvalitativní psychologická analýza, která 

doplňuje reprezentativní výzkumy o další údaje na základě postojů, preferencí nebo motivace 

respondentů. [17] 

Velmi důležitou roli v účinnosti reklamy hrají jednotlivá média a prostředí, do něhož 

je reklama zařazena, které může být vnímáno podle nositele propagace. Tento informační 

zdroj neboli komunikátor musí být dostatečně důvěryhodný a mít odbornou znalost 

(např. stomatolog doporučující určitou značku zubní pasty), v opačném případě nepůsobí 

reklama věrohodně. Důležitá je také atraktivita zdroje, tedy to, zda dokáže získat sympatie 

cílové skupiny, např. při využití známé osobnosti v reklamě. Zde je ale nutné, aby tato 

prominentní osoba měla nějakou souvislost s propagovaným výrobkem nebo službou. [17] 

Z hlediska frekvence prezentace jednotlivých reklam je nutné znát cíl propagačního 

sdělení, tedy zda tvůrci reklamy chtějí dosáhnout zapamatování nebo vzpomenutí si 

na značku, seznámení se s výrobkem nebo vyvolání nákupního úmyslu. [17] 

Podle některých výzkumů bylo zjištěno, že opakování působí na zapamatování, 

ale neovlivňuje nákupní úmysly. Uvádí se, že zhruba po patnácti opakováních dochází 

k tzv. efektu opotřebení reklamy, kdy se příjemcům propagačního sdělení přestává reklama 

líbit, není to však doloženo. Podle některých autorů dochází k tomuto efektu jen tehdy, pokud 

reklama používá negativní afekty nebo si k ní příjemce nevytvořil žádné pozitivní asociace. 

[17] 

Pozitivní vliv na zapamatování, aniž by utrpěla akceptace reklamního poselství, 

má tzv. tandem-reklama, kdy v rámci jednoho reklamního bloku je stejný televizní spot 

opakovaně promítán ve zkrácené podobě. [17]  
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2.6 Bariéry při působení reklamy 

Aby byla reklama efektivní, musí překonat řadu překážek. Mezi hlavní problémy patří 

nedostatečný rozpočet a málo času. Velmi důležitá fáze je správné určení ukazatelů, které 

poskytují výchozí údaje, ale není zde jistota, zda zvolená metoda potřebné údaje skutečně 

přinese a zda budou správně přeneseny do komunikovaného sdělení. V této fázi 

je determinován image poselství. Dále musí být vybrána také vhodná média. [17] 

Mnohem větší bariéry jsou u příjemců komunikovaného sdělení, např. když 

oslovovaní považují reklamní sdělení za banální nebo nesrozumitelné. Důležité jsou jejich již 

vytvořené postoje, mínění a nákupní zvyklosti, které se mohou stát silnou bariérou pro přijetí 

argumentů, nebo mají vliv na posuzování hodnověrnosti reklamy. Mezi další bariéry 

při vnímání a přijetí reklamního poselství patří i návyky, motivace a dokonce i momentální 

naladění osobnosti. Aktuální vztahové skupiny mají velký vliv na změnu postojů a lze je 

snadno ovlivnit prostřednictvím tzv. „názorových vůdců“. [17] 

Pokusy o ovlivnění nebo nátlak mohou způsobit tzv. reaktanci (odpor). Může to být 

i následek uvědomění si omezení osobní svobody tím, že oslovovaní přijmou reklamní 

poselství a začnou se podle něho chovat. Lidé většinou nemění bezdůvodně svoje chování 

a snaží se, aby jejich postoje a chování byly v souladu. Pokud tomu tak není, vzniká 

tzv. kognitivní disonance a pro reklamu to znamená vycházet z analýzy chování cílových 

skupin, volit odpovídající argumentaci nebo najít ospravedlnění pro změnu chování. [17] 

Emocionální přijetí komunikovaného sdělení hraje při přijetí reklamy velkou roli. 

Pozitivní pocity jako např. láska, radost a nadšení ovlivňují intelektuální, tělesný i sociální 

rozvoj a zlepšují psychickou i fyzickou pružnost. Naopak negativní pocity jako strach, smutek 

a zlost nutí zaujmout bojovou pozici a vyhnout se vnějším hrozbám. [17]  
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3 Charakteristika emocionálních reklamních apelů 

Tvůrci reklam pracují s celou řadou reklamních apelů (triků), nejčastěji se strachem, 

humorem a erotikou, na které je tato práce zaměřena, a dále také s hudbou, vřelostí, 

racionalitou nebo nedostatkem. Konkrétní trik (apel) vyberou podle kreativního zadání, cílů 

reklamy a řetězce prostředky-cíl, kterého má být dosaženo, včetně prodávaného produktu 

a osobních preferencí kreativce a klienta. [3]  

Reklama obecně působí dvěma možnými způsoby, a to buď racionálně, 

nebo emocionálně. Racionální složka reklamy se snaží vyvolat myšlenky a obsahuje stimuly 

působící na rozum a logické uvažování (např. výhodná cena, znaky kvality jako je úspornost, 

rychlost, dlouhá životnost, snadné ovládání), emocionální složka reklamy naopak vyvolává 

pocity a obsahuje stimuly působící na představivost (např. touha po štěstí a lásce, přátelství, 

svobodě, dobrodružství, přání se seberealizovat, zvýšit svou image apod.). Emoce ovlivňují 

různé kognitivní procesy (pozornost, učení, paměť) a podílejí se jak na ukládání, tak 

i na uchování a vybavování informací. Lidé si tak velmi snadno zapamatují velmi příjemné, 

ale i velmi nepříjemné situace a zážitky. Emocionální obsah reklamy je kromě vzbuzení 

pocitů a emocí zaměřen i na aktivaci členů cílové skupiny, oslovení jejich tužeb a motivů 

a chce zapůsobit na jejich potřeby vedoucí k jednání, ke vzbuzení zájmu o produkt 

anebo k jeho koupi. [9]; [13]; [18]  

Emocionálně orientovaná reklama má velkou šanci lépe a snadněji budovat vztah 

se spotřebitelem a v dnešní reklamě převládá nad racionální složkou reklamy. Dokonce 

se uvádí, že 70 – 80 % všech nákupních rozhodnutí je založeno na emocích. Zasáhnout 

cílovou skupinu správným způsobem a vyvolat emocionální hnutí u spotřebitelů, zákazníků 

či klientů však není snadné. A pokud i dobře udělaná práce reklamní agentury není správně 

zacílena, stává se zbytečným vyhozením peněz. [9]; [20]; [24]  

3.1 Emocionální reklamní apely 

3.1.1 Strach v reklamě 

Strach je primitivní emoce a jednoznačně souvisí s lidskou schopností přežít. Je to 

reakce na nebezpečí nebo varování před potenciálním nebezpečím. [4]  

Reklama využívající strachu nebo šoku je méně rozšířená a vyskytují se spíše její 

mírnější typy. Často je v takovýchto reklamách prezentována také hrozba negativních 

důsledků, pokud člověk nevlastní určitý výrobek nebo neprovozuje určitou činnost. 
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Zobrazována jsou fyzická rizika (např. riziko ublížení na těle, reklamy na zubní pasty apod.), 

společenská rizika jako např. odmítání někoho ve společnosti opačného pohlaví, kdo 

nepoužívá deodorant, šampon proti lupům nebo ústní vodu, dále časové riziko (zbytečně 

vyplýtvaný čas, který mohl být využitý účelněji), riziko snížené výkonnosti, kdy konkurenční 

značka neposkytuje takový výkon, finanční rizika (finanční ztráta často používaná 

u pojišťovacích společností) nebo rizika ztráty určité příležitosti. Jedná se o to, ukázat lidem 

drastickým způsobem, jaké nechtěné důsledky může mít zanedbání určitého chování, 

a motivovat je tak k odpovídajícímu chování prostřednictvím použití určitého výrobku, změny 

životních zvyklostí nebo využití některých služeb. [9]; [15]; [17]  

Tvůrci reklam používají strach, protože prostě funguje. Hlavním cílem reklamy 

s motivem strachu je upoutat pozornost diváka a ovlivnit jeho myšlení, ale příliš ho nevyděsit.  

Na modelu odezvy chování lze teoreticky vysvětlit, jak strach funguje, neboť různé 

události mohou vést k negativním nebo pozitivním následkům, které pak ovlivňují budoucí 

chování lidí. [3]  

Obr. 3.1 - Model odezvy chování  

 

Zdroj: [3]  

Při tvorbě reklam založených na strachu by mělo být zahrnuto co nejvíce aspektů 

odezvy chování. Mnoho reklamních tvůrců si myslí, že nejúčinnější je umírněná míra strachu, 

ale divák si jí nemusí všimnout a reklama pak není přesvědčivá. Naopak vysoká míra strachu 

může mít opačné účinky a vyvolat pocity úzkosti, divák se jí pak snaží vyhnout a přepíná 

na jiný kanál. Apel založený na strachu je neúčinný také tehdy, pokud chybí informace, jak 

nebezpečí odvrátit nebo se mu vyvarovat. Je tedy nutné vyvolat pouze přiměřenou dávku 
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strachu navozující stav napětí a aktivaci pozornosti tak, aby členové cílové skupiny připustili, 

že líčená událost se může stát i jim. [3]; [17]  

3.1.2 Humor v reklamě 

Hlavním druhem emocionální reklamy je humor, který jasně přitahuje a udržuje 

pozornost. V českém kontextu je pomocí humoru možné komunikovat jakýkoliv produkt 

a předat vtipným poselstvím cílové skupině požadované sdělení. [9]  

Využívají se různé druhy humoru, např. poznávací, sentimentální, satirický 

nebo sexuální, které cíloví zákazníci posuzují různě. Některé se hodí k využití v reklamě více, 

jiné méně. Satira a sexuální humor, ke kterému se diváci za posledních padesát let stali více 

vnímaví, patří mezi agresivnější, a proto ne každému připadají zábavné. [7]; [15]  

Humor je úzce spjat s reklamními médii, proto humorná reklama účinná v rádiu 

nemusí být nutně účinná v tištěné verzi. [7]  

Používá se přibližně u 24 % televizních reklam, které běží v hlavním vysílacím čase, 

a u 35 % rozhlasových reklam. Vtipné reklamy velmi často získávají ocenění na různých 

festivalech reklamní tvorby, včetně největšího festivalu v Cannes. [3]  

Humor jako reklamní trik je úspěšný, protože spotřebitelé reklamu sledují, smějí se 

a pamatují si ji, což je nejdůležitější. Vtipné reklamy vzbuzují zájem, vedou k lepšímu 

pochopení a zapamatování reklamního sdělení i sloganu a spotřebitel tak může reklamní 

sdělení pečlivěji zvážit. Humor zlepšuje lidem náladu a spotřebitelé si ji pak spojí 

s propagovaným produktem. Platí však, že je účinnější u existujících a známých značek 

než u nových nebo neznámých. [3]; [15]  

Existuje zde však i nebezpečí, že reklamní sdělení nedosáhne svého cíle, zvláště tehdy, 

když humor přehluší reklamní sdělení a divák si zapamatuje pouze vtip, ale už ne produkt 

nebo značku (např. velmi populární reklama „Bóbika“, která byla dlouhou dobu mezi 

nejoblíbenějšími, ale většina lidí si ji nedokázala spojit s propagovaným produktem 

Centrum.cz – „Běžte radši tam, kde vám rozumí“). Tomuto problému se lze vyhnout, pokud 

se humor vztahuje k vlastnostem produktu, výhodám pro zákazníka, nebo osobním hodnotám, 

získaným nebo obohaceným díky tomuto produktu. Dalším nebezpečím může být i to, 

že diváci humor nepochopí, což může být zdrojem zmatků a zmatení diváci přestanou 

reklamě věnovat pozornost. [3]; [4]; [17]  

Tvůrci reklam by také měli brát ohledy na věk diváků, neboť starší lidé s přibývajícím 

věkem nevnímají výsměšné vtipy jako něco zábavného. Taktéž je obtížné přenést humor mezi 
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jednotlivými kulturami a než je reklama uvedena v jiné zemi, je nutné ji předem vyzkoušet 

a ujistit se, že bude vnímána jako vtipná a ne jako urážlivá. [3]  

3.1.3 Erotika v reklamě 

Reklamy po celém světě obsahují čím dál více sexuálních témat a nahoty a erotika 

jako reklamní trik je velice častým prostředkem, jak vyniknout. Reklama s erotickým 

obsahem zobrazuje lidské tělo jen částečně zahalené nebo úplně nahé, může zobrazovat muže 

či ženy v pozici, která evokuje erotické představy, anebo jde o reklamu, jejíž celkový kontext 

nebo slogan obsahuje erotický význam bez zobrazení nahého těla. [3]; [29]  

 V dnešní době je toto téma naprosto běžné, že ztratilo schopnost šokovat, a nahota 

je často vnímána jako přirozenost. Reklamní tvůrci se proto zaměřují spíše na sexuální 

náznaky a narážky a sexualitu v reklamách využívají různými způsoby. Podprahové neboli 

subliminální techniky vkládají do reklam sexuální vodítka a symboly, ale tato vodítka nejsou 

dost silná, aby ovlivnila podvědomí diváka a vedla u něj k jakýmkoli účinkům, nahota 

nebo částečná nahota je používána k prodeji oblečení a kosmetiky, zjevná a otevřená 

sexualita spojená se sexuálně zaměřenými produkty je běžně akceptovaná, ale u jiných 

produktů vzbuzuje rozpaky, sexuální náznaky jsou dnes často používané a nejnovějším 

trendem těchto náznaků jsou témata gay a lesbické lásky, smyslnost vidí mnoho lidí jako 

sofistikovanější přístup, protože spoléhá na lidskou představivost. Zejména ženy reagují lépe 

na smyslné náznaky (např. svůdný pohled, obrazy romantiky a lásky) než na otevřenou 

sexualitu. [3]; [17]  

Z různých studií reklamních triků bylo zjištěno, že sex a nahota zvyšují pozornost 

bez ohledu na pohlaví lidí v reklamě či diváků. Tyto reklamy se líbí více mužům než ženám, 

ale i ženy je vysoce tolerují. Reklamy určené ženám mají spíše eroticko-romantický 

než sexuální podtext, protože žena se v běžném životě soustředí i na jiné vlastnosti a role, 

než jen na mužský vzhled. Naopak v reklamách pro muže hraje důležitou roli sexualita 

jak z hlediska významu reklamy, tak ve způsobu zobrazení ženského těla. Některé ženy však 

taková reklama obtěžuje a uráží nebo ji považují za trapnou a zbytečnou. [3]; [17]; [29]  

Podle výzkumu agentury Factum Invenio z roku 2011 pouhých 8 % Čechů uvedlo, 

že je reklamy se sexuálním a erotickým motivem pobuřují a chtěli by je zakázat. Podobně 

tomu bylo i v několika předchozích letech, kdy se pro zákaz takové reklamy nevyslovilo více 

než 10 % účastníků výzkumu. Zato by 51 % lidí zakázalo reklamu na cigarety a zhruba třetina 

lidí by zakázala reklamy na tvrdý alkohol a destiláty. [3]; [30]  
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Reklamy zobrazující spoře oděné či nahé ženské tělo patří k nejdiskutovanějším 

a je jich mnohem více než reklam ukazujících nahé mužské tělo. Diváci hodnotí erotické 

reklamy jako zajímavější, ale působí zde tzv. upíří efekt (čím víc je kontext erotický, 

tím menší je zapamatování produktu nebo značky), protože minimum pozornosti je věnováno 

např. jménu propagované značky, a nevybaví si o reklamním sdělení víc než ti, kteří viděli 

stejnou reklamu bez sexuálního tématu. Dá se tedy říct, že erotika je v reklamě účinná 

jen tehdy, pokud má spojitost s výrobky (např. spodní prádlo, u kterého je spíše těžké erotiku 

nezařadit). [3]; [17]; [27]; [29] 

Běžně se jako reklamní trik používají okrasné modely (decorative model), což jsou 

lidé v reklamách, jejichž hlavním účelem je být ozdobou propagovaného produktu jako 

sexuálně přitažlivý podnět a přilákat tak pozornost. Zejména vystupují v reklamách 

na automobily, nářadí a pivo. [3]  

Reklamní tvůrci musí zvážit míru společenské tolerance v oblasti sexuality, 

neboť v postojích veřejnosti vůči sexu v reklamě dochází k výkyvům. Nedávné průzkumy 

ukázaly, že mnoho teenagerů se stává konzervativnější a uráží je všudypřítomná sexualita 

v reklamách. Jsou unaveni sexuálními tématy v televizi, kinech i reklamách, ale na druhou 

stranu mají silnější a pozitivnější vztah ke značkám, které využívají v reklamách sexuálně 

zaměřená sdělení. Tvůrci reklam tedy musí pečlivě určit hladinu a typ zobrazované sexuality 

a uvědomovat si výkyvy v reakcích zejména cílového publika, protože co funguje teď, nemusí 

fungovat jindy. [3]  

Reklama je mezinárodně nepřenosná, tzn., že v různých zemích se liší to, 

co je ve smyslu zobrazované sexuality přijatelné a co je tabu. V každé zemi o tom rozhoduje 

náboženství, kultura a hodnotový systém. Např. v muslimských zemích odmítají jakoukoli 

nahotu a narážky na sexualitu, stejně jako debatu o roli obou pohlaví. Nejsou zde povoleny 

ani reklamy na ženské hygienické pomůcky, antikoncepci a spodní prádlo a přísně zakázány 

jsou jakékoli náznaky sexuality nebo zobrazení ženského těla. Podobné standardy platí 

v mnoha křesťanských zemích jako je Irsko, Španělsko, Jižní Afrika, Mexiko, Filipíny. 

Naopak ve Francii je sexualita všudypřítomná, sex je zde vnímán jako něco zdravého, 

nevinného a přirozeného, ale nikdy nemíchají sex a humor dohromady, protože ho nevidí jako 

cokoli zábavného nebo k smíchu. Tvůrci reklam mohou použít částečnou i úplnou nahotu, 

podmínkou však je vztah mezi produktem a nahou modelkou nebo modelem. [3]; [27]  

Sexuálně orientované reklamy jsou kritizovány, protože vyvolávají nespokojenost 

s vlastním tělem, neboť ženy v nich vystupující jsou většinou velice štíhlé a tyto reklamy 
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vyvolaly u mnoha divaček poruchy přijímání potravy. Proto některé společnosti začaly 

používat ve svých reklamách běžné lidi a dokonce i vlastní zaměstnance. [3] 

Cílem využití sexuality k přilákání pozornosti k produktům by mělo být využívat sex 

způsobem, který je zajímavý, relevantní k danému produktu a odpovídající místně 

specifickým etickým standardům. [3]  

3.1.4 Hudba v reklamě 

Hudba v reklamě upoutává pozornost diváka, má přímý vliv na líbivost reklamy jako 

celku a ovlivňuje tak dlouhodobou zapamatovatelnost reklamy. Nemá však vliv 

na porozumění nebo vnímání produktových výhod nebo popisu výrobku. Ideální spojení 

hudby a reklamy nastává, když hudba a její text přímo souvisí s komunikovaným produktem. 

Podle analýzy společnosti Millward Brown se trendy výběru hudby do reklamy dají 

zobecnit do čtyř základních pravidel 

1.) reklama s výraznou a známou hudbou je líbivější než pouze s podkresovou hudbou 

a navíc líbivost reklamy je významným předpokladem efektivity reklamy; 

2.) reklama s výraznou nebo známou hudbou, která je zároveň poutavá, zajímavá 

a odlišná má větší šanci se lépe prosadit v přeplněném mediálním prostředí 

než reklama s podkresovou hudbou; 

3.) pokud je hudba v reklamě spojená určitým způsobem se značkou a značka je 

ve skladbě zmíněná, vede to k jejímu lepšímu zaznamenání; 

4.) pozitivněji reagují na reklamu jako celek ti, kterým se hudba v reklamě líbí, reklama je 

pak více upoutá. 

Špatně vybraná hudba může mít dokonce silný vztah k neúspěšnosti reklamy. [32]  

Nejběžnější formou používání hudby je hudební pozadí neboli podbarvení hudbou. 

V reklamě se využívá buď známý hit od známého interpreta, neznámá píseň zatím neznámého 

interpreta nebo píseň složená na zakázku přímo pro konkrétní spot. Nejnákladnější jsou 

samozřejmě známé hity od známých interpretů, kteří navíc nemusí s uvedením své hudby 

do reklamy souhlasit. [15]; [33]  

3.1.5 Vřelost v reklamě 

Příjemné a pozitivní pocity jako je láska, přátelství, empatie nebo společnost 

příjemných lidí lze identifikovat jako vřelost, která dovede příjemce sdělení nasměrovat 

k pozitivním citovým reakcím, k lepšímu vnímání značky a podporuje i nákupní aktivitu. 

Pozitivněji na vřelost reagují ženy a lidé se smyslem pro vcítění se do pocitů ostatních. 

Reklama využívající vřelost vyvolává pozitivní emoce, ale neosloví všechny. [34]  
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3.2 Charakteristika vybraných reklam 

3.2.1 Reklama s motivem strachu - Generali, Vario: Pohroma v domácnosti 

Pojišťovna Generali chce ve své reklamě přesvědčit o potřebě pojištění tak, že ukazuje 

škodu na majetku a její následky v praxi.  

Obr. 3.2 - Generali: Pohroma v domácnosti 

Manželská dvojice v rodinném domě řeší 

otázku pojištění. Žena se ptá muže sedícího 

u televize: „Už jsi zařídil v Generali tu pojistku 

na barák?“ Muž: „Prosím tě, co by se asi tak 

mohlo stát?“ Vtom uhodí do domu blesk, 

od něhož se vznítí televizor, manželský pár 

se požár snaží uhasit. Nakonec však končí venku 

a nešťastně v dešti pozorují svůj hořící dům. 

Zdroj: [35] 

Mužský hlas poté říká: „Průměrná škoda na majetku se přihodí jednou za deset let. 

V Generali ale víme, že žádná průměrná škoda neexistuje. Proto nyní nabízíme flexibilní 

pojištění majetku Vario.“ [35]  

3.2.2 Reklama s motivem humoru - T-Mobile: Vojta Kotek a Komplet 

T-Mobile propaguje komplet Internet v mobilu a Internet v tabletu za jednu cenu. 

Pro svou humornou reklamu si zvolil Vojtu Kotka jako trenéra, který popletl jména cvičících 

a jejich svaly na nohou a horní části těla jsou nyní velmi nerovnoměrné. 

Obr. 3.3 - T-Mobile: Vojta Kotek a Komplet 

Trenér prochází fitcentrem: „Čáuuu!“ 

Přijde ke stroji: „Ukaž – pěkný kvadráky! Tak 

pojď ještě, pojď, to dáš!“ Muž: „Trenére… kdy už 

půjdem na ten vršek?“ Trenér: „Počkej, ty seš 

kterej? Strnad Petr, viď?“ Kousek opodál: „Já 

jsem Strnad.“ Trenér: „Pěkný křídla, Strnad! 

Hele, chlapi, dost, končíme, jo… prohoďte se mi, 

ať to máte pěkně komplet, jako já.“ [36]  

Zdroj: [36]  
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Operátorka: „Jako první vám dáme Internet v mobilu a Internet v tabletu komplet 

za jednu cenu a na nejrychlejší 3G síti.“ 

Scény, ve kterých mají herci prohozené nohy a horní část těla, jsou udělány pomocí 

počítače. [37]  

3.2.3 Reklama s motivem erotiky – Mattoni: vodní šaty 

Hlavní roli v této reklamě hraje topmodelka Hana Soukupová. Reklama sice patří mezi 

starší, ale byla výborně zapamatovatelná a vysílala se i v zahraničí. 

Obr. 3.4 - Mattoni – vodní šaty 

Nervózní host sedí v restauraci 

v Karlových Varech. Obsluha si šeptá: „Mattoni 

už není.“ Modelka přijíždí v autě, na schodech 

při cestě do restaurace vzbuzuje pozornost svými 

vodními šaty, stoupne si na stůl před muže 

a říká: „Přál jste si Mattoni?“  

Mužský hlas poté pronese: „Kde je 

Mattoni, tam je život.“ [38]  

Zdroj: [38]  

3.3 Charakteristika reklamního trhu 

Kreativní průmysl zahrnuje reklamu, film, televizi, rádio i webdesign a zaměstnanci 

si vydělávají tím, že popustí uzdu své fantazii a kreativitě. Existují zde velké nerovnosti 

z hlediska pohlaví, rasového a věkového charakteru. Nejsou vymezena jasná kritéria 

pro hodnocení pracovního výkonu, a proto jsou nové zakázky přidělovány spíše na základě 

známostí než schopností. Takže reklama i další mediální produkty jsou v dnešní době tvořeny 

zejména muži a zejména pro muže, kteří jsou univerzálními příjemci. Ženy jsou naopak 

považovány jako vedlejší cílová skupina a zobrazovány buď jako pečující a skromné matky 

nebo nemravné děvy lovící partnera. [19]  

3.3.1 Struktura trhu 

Televize je v ČR tradičně nejsilnější reklamní médium. Na sledování televize má vliv 

vývoj společnosti a rovněž i vývoj jejího životního stylu. Existuje více druhů zábavy 

a neustále narůstá pokrytí domácností v ČR Internetem. Televizní stanice tak soustředí svoji 
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pozornost na pořady, které je možné sledovat na Internetu. Dalším faktorem, který ovlivňuje 

sledovanost, je i počasí, takže když je venku hezky, lidé sledují televizi méně. [39]  

Televizní trh ovládají Nova a Prima, kterým dohromady patří zhruba 85 % všech 

příjmů z televizní reklamy, a proto také ovlivňují její úroveň cen v ČR. Česká televize měla 

objem reklamy zákonem omezený na minimum a po procesu digitalizace na podzim roku 

2011 má povolený jen určitý typ reklamních sdělení. K placení reklamy je třeba znát 

sledovanost TV, která se měří pomocí tzv. TV-metrů (peoplemetrů) a cena televizní reklamy 

se odvozuje od počtu zasažených diváků od patnácti let. Jednotlivé televizní stanice nakupují 

na různé cílové skupiny, např. Prima a ČT na dospělé 15+, zatímco Nova na dospělé 

v rozmezí 15  - 54 let. [39]  

Omezení TV reklamy v ČR může být kvantitativní, a to maximálně 12 minut reklamy 

za 1 hodinu u komerčních stanic a maximálně 6 minut za 1 hodinu u veřejnoprávních, nebo 

kvalitativní, kdy platí zákaz reklamy na zbraně, tabákové výrobky, léky, drogy a sex. [39]  

3.3.2 Klíčové společnosti  

Mezi hlavní vysílatele a TV stanice patří 

- Nova (TV Nova, Nova Cinema, Nova Sport, MTV), 

- Prima (Prima, Prima Cool, Prima Love), 

- Česká televize (ČT1, ČT2, ČT4, ČT24), 

- TV Barrandov, 

- TV Public, což jsou tematické kabelové a satelitní stanice (např. Óčko, AXN, 

HBO, RTA). 

Prodej reklamy zajišťují společnosti 

- Media Master pro kanály TV Barrandov a České televize; 

- At Media např. pro stanice Disney Channel, Minimax, AXN, Animax, Óčko, 

Fishing and Hunting, Spektrum, Sport1, Public, National Geographic Channel; 

- Big partnership media pro stanice RTA, Golf Channel, VH1, Music Box. [41] 

3.3.3 Konkurenční intenzita 

Souhrnný podíl nedominantních stanic, což jsou stanice kromě Novy, ČT1 a Primy, 

činil v roce 2007 pouhých 9,2 %, v roce 2010 dosáhl necelých 24 % a na začátku roku 2012 

už překročil hranici 30 % (přesně 31,6 %).  

Tři hlavní stanice, Nova, ČT1 a Prima, jednoznačně ovládaly televizní trh od začátku 

peoplemetrového měření a v roce 2005 jejich souhrnný podíl na sledovanosti činil 86 %. Tato 
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dominance byla v Evropě unikátní, ale jejich agregovaný podíl každoročně klesal, až v roce 

2011 dosáhl jen 63 %, neboť spuštění procesu digitalizace umožnilo vysílání dalších TV. [23]  

Nejvíce ztratila Nova, zatímco Prima family v určitých etapách podíl navyšuje. Tito 

„mladší sourozenci“ velkých televizních hráčů mohou kompenzovat klesající podíl na trhu 

a řešit problémy s vyprodaností reklamního prostoru na dominantních televizních stanicích. 

Nejsilnější z nich jsou v současné době TV Barrandov a Nova Cinema. Největší propad 

ve sledovanosti zaznamenala ČT2, která v loňském roce klesla na 7. místo s podílem 3,7 %, 

kromě ní ztrácí sledovanost i skupina stanic sdružených v Atmedii. [23]  

Obr. 3.5 - Podíl TV stanic, celý den, únor 2012, D15+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [40]  

3.3.4 Trendy vývoje trhu 

Letos se očekává velmi mírné oživení na reklamním trhu, a to okolo 0,5 - 1 %. Stejně 

jako v roce 2011, i letos budou hlavními tahouny tohoto mírně kladného růstu investice v TV 

a na Internetu. Se vším však může ještě zamíchat pokračování krize eurozóny, mediální 

inflace (obzvláště v televizní reklamě) a vládní úsporná opatření. Díky konci reklamy na ČT1 

a ČT24 byla vytvořena dobrá příležitost ke zvýšení cen reklamy pro komerční stanice, které 

přijdou se skrytou inflací kvůli zvýšení sezonních koeficientů v klíčových měsících roku, 

a celková inflace by pak mohla dosáhnout 10 – 15 %.  Předpokládá se, že televize navýší své 

ceny o 7 – 10 %. Růst cen Internetu se bude bezprostředně odvíjet od situace na televizním 

trhu a je odhadována inflace ve výši 5 – 10 %. Výdaje do ostatních médií, obzvláště novin 

a magazínů, stagnují nebo klesají. U tisku však klesají i prodané náklady titulů a zejména 

jejich čtenost. Jediným cílem ostatních médií je tedy zvýšit objem investic v příštím roce. 

Zadavatelé a mediální agentury jako vždy hledají optimální mix médií, co nejnižší cenu 

a dobrý zásah cílových skupin. [21]; [22]  
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4 Metodika sběru dat 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definice problému 

V dnešní době přesycené reklamou musí být její zadavatelé velmi kreativní, 

aby zaujali, proto se často nebojí využívat různých motivů, dokonce prý ani nevadí, když 

způsob prezentace určitého produktu uráží inteligenci příjemců, důležité je hlavně vzbudit 

pozornost. [19]  

Otázkou zůstává, zda může být reklama účinnější, pokud na diváky působí 

emocionální reklamní apely, jako jsou strach, humor nebo dokonce erotika. 

Prvek strachu nepatří zrovna k nepostradatelným motivům využívaným v reklamě, 

humor naopak vyvolává příjemné pocity nebo dobrou náladu a erotické motivy mohou 

vyvolat tzv. upíří efekt, kdy si lidé danou reklamu sice zapamatují, ale nespojí si ji 

se značkou, ke které se váže. [17]  

4.1.2 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je analýza jednotlivých reklamních emocionálních apelů a zjištění, 

jak vybrané reklamní apely působí na diváky, zda by je podnítily k nákupu a zda je využívání 

těchto prvků v reklamě podle nich vhodné.  

4.1.3 Volba metod výzkumu 

Pro tuto diplomovou práci byla v rámci kvalitativního výzkumu zvolena metoda 

dotazování, konkrétně technika elektronického dotazování, pro které byl využitý 

strukturovaný dotazník (viz příloha č. 1) s 30 otázkami. V úvodu dotazníku byli respondenti 

seznámeni s tématem diplomové práce, počáteční otázky se týkaly pohledu respondentů 

na reklamu obecně a následující otázky již byly zaměřené konkrétně na každý reklamní apel 

(strach, humor a erotiku).  

4.1.4 Volba základního souboru a výběrového vzorku 

Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 bylo zjištěno, že na území ČR žije 5 188 188 

mužů a 5 374 026 žen, podle procentuálního vyjádření to znamená, že ze 49 % jsou 

v populaci zastoupeni muži a z 51 % ženy. [42]  

Velikost výběrového souboru byla omezena podmínkou, že dotazovaný musí být starší 

18 let, neboť téma diplomové práce je zaměřeno mimo jiné i na erotiku v reklamě, a mladší 
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54 let, neboť pro analýzu byly vybrány reklamy z TV Nova, která nakupuje na cílovou 

skupinu 15 – 54 let. Dalším důvodem k takovému věkovému omezení byl fakt, že dotazování 

probíhalo elektronicky a starší lidé nevyužívají Internet v příliš velké míře. 

Vzorek byl vybrán pomocí kvótního výběru, který patří mezi nenáhodné (empirické) 

výběry. Aby bylo možné z chování vzorku předpovídat chování celé populace, musela 

struktura vzorku co nejpřesněji imitovat složení populace. [31]  

Podle údajů z posledního sčítání lidu ze statistického úřadu bylo vypočítáno (viz 

příloha č. 2), kolik lidí celkem se nachází ve věkových kategoriích 18 – 25 let, 26 – 35 let, 36 

– 45 let a 46 a 54 let. Z celkového počtu 5 553 043 lidí byl procentuálně vypočítán potřebný 

počet lidí z každé věkové kategorie, jejichž součet dával dohromady 200 respondentů 

(konkrétně 39, 61, 56 a 44 lidí). Stejný postup byl zopakován pro věkové kategorie rozdělené 

na muže (2 843 131) a ženy (2 709 912). Tímto výpočtem bylo zjištěno, že v rozmezí 18 – 54 

let se nachází 51 % mužů a 49 % žen a bude potřeba pro dotazování získat 20 mužů a 19 žen 

z věkové kategorie 18 – 25 let, 31 mužů a 30 žen z věkové kategorie 26 – 35 let, 29 mužů a 

27 žen z věkové kategorie 36 – 45 let a 22 mužů a 22 žen z věkové kategorie 46 – 54 let. [43]  

4.1.5 Typy údajů 

Pro výzkum byla využita jak primární, tak sekundární data.  

Nejdříve bylo nutné začít shromážděním a zpracováním výchozích, již dříve 

zjištěných údajů, tedy sekundárních zdrojů, a to zejména z odborné literatury, článků 

v časopisech a dalších tištěných zdrojů, dále také z Internetu. 

Primární data byla získána později dotazníkovým šetřením, pro které bylo nutné 

zajistit jeho reprezentativnost, tedy vybrat reprezentativní vzorek respondentů pomocí 

kvótního výběru ze základního souboru populace. Pro výzkum posloužilo elektronické 

dotazování na serveru www.vyplnto.cz, jehož výhodou byla možnost průběžně sledovat 

výsledky. 

4.1.6 Pilotáž 

Pilotáž proběhla u vzorku 6 lidí ve složení 3 mužů a 3 žen z prvních dvou věkových 

kategorií. Bylo u nich zjišťováno, jak vnímali formulaci otázek a jaké byly podle nich 

nedostatky v dotazníku, a ten byl poté dle jejich názorů a připomínek upraven. 
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4.1.7 Časový harmonogram 

Tab. 4.1 - Časový harmonogram 

Činnost Časové období 

Definice problému a cílů 14.11.2011 

Tvorba dotazníku 10. – 20.11.2011 

Pilotáž 1. – 4.3.2012 

Úprava dotazníku 7. – 8.3.2012 

Shromažďování dat 13. – 21.3.2012 

Zpracování a vyhodnocení shromážděných dat 22. – 31.3.2012 
Zdroj: [vlastní] 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Skutečná velikost výběrového souboru 

Celkem bylo navráceno 231 vyplněných dotazníků, avšak z důvodu některých 

neuspokojivých nebo nevhodných odpovědí musely být některé z nich vyřazeny, a nakonec 

bylo vybráno 200 kvalitních dotazníků.  

4.2.2 Struktura výběrového souboru  

Dotazování bylo omezeno věkem od 18 do 54 let a podle kvótního výběru bylo 

v plánu získat 51 % mužů a 49 % žen ve složení 20 mužů a 19 žen z věkové kategorie 18 –

 25 let, 31 mužů a 30 žen z věkové kategorie 26 – 35 let, 29 mužů a 27 žen z věkové kategorie 

36 – 45 let a 22 mužů a 22 žen z věkové kategorie 46 – 54 let. 

Obr. 4.1 - Věková kategorie  

Plán byl dodržen pouze v případě 

počtu mužů a žen, tedy tak, že bylo vybráno 

102 mužů a 98 žen. Ve věkových 

kategoriích se však počty mužů a žen 

od kvót lišily a bylo získáno 85 (místo 39) 

respondentů z věkové kategorie studentů 

a mladých lidí do 25 let ve složení 43 mužů 

a 42 žen, další velkou skupinu, konkrétně 

66 (místo 61) respondentů tvořila věková 

kategorie 26 – 35 let ve složení 35 mužů a 31 žen, která by se dala nazvat mladší střední věk 

a ve které se nachází i lidé hledající své první zaměstnání. Již menší počet, konkrétně 

28 (místo 56) respondentů, patřilo do věkové kategorie 36 – 45 let ve složení 14 mužů 
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a 14 žen a pouhých 21 (místo 44) respondentů do věkové kategorie 46 – 54 let ve složení 

10 mužů a 11 žen, což však mohlo být způsobeno tím, že na vyplňování dotazníků neměli čas, 

nebo nevěděli, jak elektronický dotazník spustit a odeslat, neboť nevyužívají Internet v takové 

míře jako mladší generace. Nejvíce se tedy kvótnímu výběru přiblížila věková kategorie 26 –

35 let. 

Obr. 4.2 - Nejvyšší dosažené vzdělání  

Dotazník zodpovědělo 

86 středoškolsky vzdělaných lidí 

s maturitou, druhou velkou skupinu tvořilo 

78 vysokoškoláků, 24 respondentů mělo 

středoškolské vzdělání bez maturity, 7 lidí 

ukončilo pouze základní povinnou docházku 

a zbylých 5 respondentů dosáhlo vyššího 

odborného vzdělání, jak ukazuje obr. 4.2. 

 

Obr. 4.3 - Sociální postavení  

 

U otázky, jaké sociální 

postavení ve společnosti 

dotazovaní zastávají, bylo 

možno zaznačit více odpovědí, 

neboť zejména studenti byli 

zároveň i pracující. Nejvíce 

respondentů patřilo do skupiny 

zaměstnaných, další velkou 

skupinu tvořili studenti, 

následovali nezaměstnaní, 

OSVČ, ženy na mateřské 

dovolené a dotazník vyplnil i jeden důchodce. 
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4.2.3 Způsob shromažďování, zpracování a analýzy dat 

Data byla shromažďována prostřednictvím elektronického dotazování na serveru 

www.vyplnto.cz, které bylo věkově omezeno od 18 do 54 let, jak již bylo několikrát zmíněno. 

Pro co nejrychlejší získání potřebného počtu respondentů byla na v současnosti velmi 

oblíbené a rozšířené sociální síti www.facebook.com vytvořena událost s názvem Dotazník 

k diplomové práci – Analýza využití emocionálních reklamních apelů, kam byl vložen odkaz 

na dotazník s prosbou o rozeslání dalším lidem včetně starších příbuzných, 

aby se dotazníkového šetření zúčastnily i vyšší věkové skupiny. Na tuto událost bylo pozváno 

439 lidí a přátelé a známí šířili odkaz i prostřednictvím e-mailů.  

Dotazník byl kvůli 30 otázkám poměrně obsáhlý, ale průměrně respondenti vyplňovali 

26 otázek, neboť se dle odpovědí větvil. Byly použity jednoduché otázky typu ano/ne, dále 

výběrové otázky s jednou i více možnými odpověďmi a také otázky otevřené, kde respondenti 

uváděli důvod svého rozhodnutí pro možnosti spíše ne/určitě ne u otázek ohledně ovlivnění 

k nákupu po zhlédnutí vybraných reklam. Na konci dotazníku byly umístěny otázky 

identifikační. Návratnost daná poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků činila dle 

www.vyplnto.cz zhruba 72 % (tento údaj však nebere v potaz oslovené respondenty, kteří ani 

neklikli na odkaz na dotazník). Jak již bylo uvedeno výše, navrátilo se 231 vyplněných 

dotazníků.  

Data byla setříděna a uspořádána do datové matice v programu Microsoft Office Excel 

2007 a následně převedena do programu SPSS, kde po nadefinování proměnných probíhaly 

veškeré analýzy dat a z výsledků zde byly vytvořeny i grafy. 

4.2.4 Problémy vzniklé při realizaci výzkumu 

Při realizaci výzkumu se nevyskytly žádné závažnější problémy, které by ovlivnily 

jeho dokončení.  

Kvóty nebylo snadné dodržet z důvodu neochoty nebo možné neschopnosti vyplnění 

elektronického dotazníku u lidí z vyšších věkových skupin, což bylo ovlivněno i faktem, 

že starší lidé netráví na Internetu příliš mnoho času. Naopak sesbírat respondenty do 25 let 

nebyl až takový problém, i když i mezi nimi se projevila averze k vyplňování dotazníků, a to 

zejména mezi muži. 
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5 Analýza vybraných reklam 

V této kapitole jsou shrnuta data z primárního výzkumu uskutečněného podle 

dotazníku s 30 otázkami (viz příloha č. 1), který jeho příjemci vyplňovali elektronicky. 

Nejdříve byl zkoumán obecný pohled na reklamu, v další části dotazníku byly otázky 

zaměřeny na konkrétní reklamní apely (strach, humor a erotiku) a na konci dotazníku se 

nacházely otázky identifikační. 

5.1 Analýza obecných postojů k reklamě 

První otázka se týkala vnímání reklamy respondenty obecně. Na výběr z možností 

byla i celkem subjektivní odpověď nevnímám/nevšímám si jí (subjektivní proto, že podle 

zjištěných informací ze sekundárních dat reklama působí díky psychologii určitým způsobem 

i na ty, kteří tvrdí nebo si myslí, že reklamu nevnímají) a pokud tuto možnost respondenti 

vybrali, pokračovali až otázkou č. 27 Pohlaví. 

Obr. 5.1 - Vnímání reklamy (obecně) 

Jak lze sledovat v obr. 5.1, 

mezi respondenty převládá neutrální postoj 

k reklamě, dalo by se tedy říct, že většině 

lidí reklama nijak extrémně nevadí, ale ani ji 

nijak výrazně nevyhledávají. Zbylé 

hodnocení vnímání reklamy se od sebe 

příliš neliší. Z celkového počtu 

200 respondentů ji negativně vnímá 

32 účastníků výzkumu, pozitivně ji hodnotí 

pouhých 26 lidí a zbylí respondenti uvedli, že reklamu nevnímají nebo si jí nevšímají 

a nemuseli tedy odpovídat na otázky týkající se zkoumaných reklamních apelů (tuto možnost 

zvolili zejména muži). 
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Obr. 5.2 - Co muže a ženy na  reklamě nejvíce zaujme  

 

Dále bylo zjišťováno, 

co konkrétně respondenty rozdělené 

podle pohlaví na sledované reklamě 

zaujme nejvíce.  

Mohli zvolit více odpovědí 

a z nabízených možností zvítězil 

humor a vtip, který se více líbí ženám 

než mužům. Hned po něm lidi 

zaujme originální téma a hudba 

nebo znělka reklamy, oboje opět 

častěji zaznačily ženy než muži. Jak již bylo dříve uvedeno, erotické motivy zajímají více 

muže než ženy, což se i zde potvrdilo. Zato ženám se v reklamě líbí spíše známá osobnost 

než erotika. Jelikož strach nepatří mezi příliš vyhledávané motivy v reklamě, není divu, 

že zastrašení zaznačil pouze jediný dotazovaný člověk, a to konkrétně muž.  

Obr. 5.3 - Ovlivnění při nákupu podle pohlaví 

 

Cílem otázky č. 3 bylo zjistit, 

zda reklama obecně ovlivňuje 

respondenty při nákupu. Odpovědi 

na tuto otázku jsou dosti subjektivní, 

neboť, jak již bylo dříve zmíněno, 

díky psychologii se reklama dokáže 

vloudit do podvědomí tak, že i když 

většina respondentů uvedla, že je 

reklama obecně v dnešní reklamou 

přesycené době spíše neovlivňuje, 

často ani nepostřehli, že se k nákupu nechali ovlivnit právě reklamou, kterou někdy dříve 

zhlédli, a ona jim uvízla v paměti. 

 Stále se najde i pár takových, kteří se nestyděli přiznat, že je reklama určitě ovlivňuje, 

a to byly především ženy, jejichž rozhodnutí k nákupu jsou založená spíše na emocích 

než na faktech a informacích, o které se zajímají muži. Jen minimum mužů zaznačilo, že se 



39 
 

reklamou nechává k nákupu ovlivnit a naopak jen minimum žen mělo pocit, že je reklama 

k nákupu vůbec neovlivňuje. 

Obr. 5.4 - Ovlivnění při nákupu podle  věkové kategorie  

 

Z obr. 5.4 lze pozorovat, 

že studenti a mladí lidé do 25 let 

byli toho názoru, že je reklama spíše 

neovlivňuje. U lidí mladšího 

středního věku nebo těch, co hledají 

své první zaměstnání, byly odpovědi 

docela vyrovnané, zhruba polovina 

uvedla, že se reklamou spíše nechá 

ovlivnit, druhá část se spíše ovlivnit 

nenechá. V porovnání s ostatními 

věkovými kategoriemi, si nejvíce mladých lidí do 25 let myslelo, že jsou při nákupu reklamou 

určitě ovlivněni. Možnost určitě ne zvolilo z každé věkové skupiny jen minimum lidí, což 

znamená, že si uvědomují, že i když se spíše ovlivnit nenechají, výjimečně se najde i taková 

reklama, která je podnítí k akci a propagovaný produkt nebo značku si koupí. 

Obr. 5.5 – Médium s největší pozornost í     

 

U čtvrté otázky, ve kterém 

médiu věnují respondenti reklamě 

největší pozornost, mohli zvolit 

více odpovědí.  

Jak bylo zjištěno 

ze sekundárních dat, televize je 

stále největší médium s nejvyššími 

příjmy, a tak není divu, že jí lidé 

věnují i největší pozornost, v tomto 

případě téměř 70 %. Taktéž již bylo 

uvedeno, že neustále narůstá počet domácností využívajících Internet a z důvodu velkého 

rozmachu reklamy na Internetu uvedlo necelých 50 % lidí právě toto médium.  



40 
 

Přes 35 % příjemců dotazníku si všímá reklamních letáků. S podobnými výsledky 

skončilo rádio a noviny a časopisy a nejméně pozornosti je věnováno billboardům. 

Obr. 5.6 - Médium, ve kterém reklama nejvíce obtěžuje  

 

Stejná média byla uvedena 

i u otázky č. 5, kde respondenti 

vybírali ta, ve kterých jim reklama 

naopak vadí nebo je přímo obtěžuje. 

Téměř 60 % odpovědí bylo 

zaznamenáno opět u televize, neboť 

lidé nemají rádi přerušení 

sledovaného filmu reklamou, 

zejména pak v napínavé situaci, kdy 

čekají na rozuzlení nějaké zápletky. 

Víceméně vyrovnané výsledky vyšly pro Internet a rádio. O polovinu procent méně 

než Internet a rádio získaly reklamní letáky. Někteří lidé si však lepí upozornění na poštovní 

schránku, že si nepřejí letáky dostávat. Z obr. 5.6 lze dále vypozorovat, že reklama 

na billboardech vadí lidem více než v novinách a časopisech, a několik lidí zvolilo i možnost, 

že jim reklama nevadí. 

5.2 Analýza strachu v reklamě 

V následující části dotazníku byl analyzován motiv strachu v reklamě. Respondenti 

byli vyzváni, aby si spustili a pozorně zhlédli reklamu. Čeho se reklama týkala, nebylo 

předem sděleno, aby nebyli ovlivněni při odpovídání na další otázky. Ukázka reklamy zde 

sloužila hlavně k tomu, aby respondentům předvedla, jak takové využití strachu v reklamě 

může vůbec vypadat, a usnadnila jim tak odpovídání na otázky, které za ní následovaly.  

Na ukázku využití strachu v reklamě byla vybrána reklama Generali, Vario: Pohroma 

v domácnosti, kterou zaregistrovalo 121 lidí, zbylých 58 respondentů se s touto reklamou 

zatím nesetkalo. 
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Obr. 5.7 – Generali - využitý reklamní trik (apel)  

 

Po šesté otázce, zda respondenti 

zaregistrovali danou reklamu v médiích, 

následoval dotaz, jaký reklamní trik (apel) je 

podle nich v reklamě využitý. Na výběr měli 

čtyři možnosti a vlastní názor mohli napsat 

do možnosti jiný, vybrat však mohli pouze 

jednu odpověď. 

Většina dotázaných správně uvedla, 

že v této reklamě byl využitý motiv strachu, 35 lidem připadala spíše zábavná, což možná 

bylo způsobeno i tím, že v reklamě za sebou následovalo tolik pohrom, až byla celá situace 

přehnaná a nereálná, a proto více pobavila, než zastrašila. Pár takových důvodů příjemci 

dotazníku uvedli i později v otázce č. 10, kde vypisovali důvody, proč by je tato reklama 

neovlivnila k uzavření pojištění. Dalších 6 respondentů si myslelo, že pro tuto reklamu byla 

využita hudba, možná proto, že na začátku reklamy hudba chvíli hrála, a také si pod pojmem 

strach v reklamě mohou představovat situaci, kdy se člověk opravdu něčeho bojí, a ne že 

sleduje přehnanou shodu náhod. Vyskytl se i 1 člověk, jenž zvolil dokonce erotiku. 

Obr. 5.8 - Generali – ovlivnění ke koupi podle pohlaví  

 

Jak lze pozorovat z obr. 5.8, 

zhlédnutou reklamou na Generali, 

Vario: Pohroma v domácnosti by se 

respondenti spíše nenechali ovlivnit, 

velké množství si také nebylo 

jistých a u obou možností 

převládaly odpovědi žen. Vůbec 

nikdo nezvolil možnost určitě ano, 

spíše ano zvolilo 18 lidí, z toho více 

žen než mužů. Určitě by se touto 

reklamou nenechalo ovlivnit 39 respondentů, z toho 25 mužů, kteří by si o takové pojistce 

nejspíše zjišťovali více informací a porovnávali by s konkurencí. 
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Obr. 5.9 - Generali - ovlivnění ke koupi podle věkové kategorie  

 

U nejmladší věkové kategorie 

lze v obr. 5.9 pozorovat příklon 

spíše k negativním odpovědím 

a k odpovědi nevím, neboť zatím 

otázku pojištění neřeší, ale také 

úplně nevylučují, protože 

i u možnosti spíše ano převážily 

jejich hlasy nad ostatními věkovými 

kategoriemi. Mezi lidmi do 35 let se 

nachází asi nejvíce lidí hledajících 

nové bydlení, proto by tato věková kategorie měla otázku pojištění řešit nejvíce, ale i tak by 

se danou reklamou spíše nenechali ovlivnit. Mohlo to být způsobeno tím, že momentálně 

porovnávají konkurenční nabídky a tato zastrašující reklama je od společnosti Generali spíše 

odradila. Zbylé věkové skupiny už mají pojištění většinou vyřešeno, nejspíš tedy proto si 

respondenti do 45 let nebyli jistí a lidé ze skupiny 46 – 54 let zaznačili ve stejné míře 

odpověď spíše ne a nevím.  

Obr. 5.10 - Generali - proč by se nenechali ovlivnit ke koupi  
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Pokud respondenti zvolili u otázky č. 9 odpověď spíše ne nebo určitě ne, museli 

popsat důvod, proč se rozhodli pro tuto možnost. Byly tak zkoumány postoje na danou 

reklamu, které po zjištění výsledků dotazování musely být rozděleny do tematických skupin. 

Nejčastěji respondenti uváděli, že je reklama neoslovila, nezaujala nebo nepřesvědčila, aby si 

pojistku uzavřeli zrovna u pojišťovny Generali. Další častou odpovědí bylo, že by si zrovna 

u pojištění zjišťovali více informací a porovnávali s konkurencí, zda nemá mnohem lepší 

a výhodnější nabídku. V docela velké míře se respondentům nelíbil přehnaný strach 

až zastrašování, který podle nich reklama zobrazuje. Dále lidé často odpovídali, že je reklama 

na pojištění neovlivňuje, a byli to zejména ti, kteří u otázky č. 3 zaznačili možnost nevím 

nebo možnost, že je reklama obecně spíše neovlivňuje. V menší míře následovaly odpovědi, 

že se o pojištění zatím nezajímají, že jsou pojištěni u jiné společnosti nebo že nevěří 

reklamám na pojišťovny. Několik lidí projevilo názor, že je reklama spíše pobavila, 

než zastrašila a že by od pojišťovny očekávali serióznější reklamu, neboť se snaží skloubit 

strach a „pojišťovácký rádoby-humor“, což podle nich není zrovna šťastná kombinace. 

Obr. 5.11 - Zobrazování strachu v  reklamě podle pohlaví  

 

U desáté otázky, jak muži 

a ženy posuzují zobrazování strachu 

v reklamě obecně, převládá názor, 

že využívání strachu je nevhodné 

a tuto možnost zvolilo více žen 

než mužů. Možnost, že je 

zobrazování strachu v reklamě 

vhodné, zvolilo naopak více mužů. 

Důvodem takových výsledků může 

být fakt, že většinou ženy dají hodně 

na emoce a nerady se nechávají zastrašovat, zatímco muži se rozhodují racionálně a nenechají 

se tedy jen tak snadno zastrašit reklamou.  

Pouze malé množství respondentů (1 muž a 1 žena) si myslí, že strach v reklamě je 

velmi vhodný a více mužů než žen se pak přiklání k názoru, že je tento reklamní trik velmi 

nevhodný. Celkem velké množství respondentů, konkrétně 49, a z toho více žen než mužů, se 

nedokázalo rozhodnout pro vhodnost anebo nevhodnost strachu v reklamě, a proto uvedli 

možnost nevím, nedovedu posoudit. 
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Obr. 5.12 - Zobrazování strachu v reklamě  podle věkové kategorie  

 

Nejmladší věková kategorie 

a zároveň i lidé od 36 do 45 let 

posuzují zobrazování strachu 

v reklamě jako nevhodné. 

U mladšího středního věku 

a nejstarší věkové kategorie lze 

v obr. 5.12 vidět rozpor v názorech 

o vhodnosti a nevhodnosti 

zobrazování strachu v reklamě, ale 

mladší střední věk se přiklání spíše 

k možnosti, že je strach v reklamě nevhodný. 

Obr. 5.13 - Množství strachu v  reklamě podle pohlaví 

 

Po vyhodnocení otázky 

č. 11, kolik strachu je v reklamě 

obecně, bylo pozorováno nejvíce 

odpovědí u možnosti akorát 

a pro tuto možnost se rozhodlo více 

žen než mužů. Shodné výsledky, 

i v rozdělení na muže a ženy, vyšly 

pro možnosti příliš a nedovedu 

posoudit. Více mužů než žen se 

přiklání k názoru, že strachu 

v reklamě je málo, což zase souvisí s faktem, že se nenechají jen tak rozhodit zastrašující 

reklamou a strachu by v reklamě snesli i více. 
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Obr. 5.14 – Reklamy s nejčastějším výskytem strachu   

 

Z nabízených možností 

pro otázku, v jakých reklamách se 

vyskytuje motiv strachu nejčastěji, 

mohli respondenti volit opět více 

odpovědí. Nejčastěji se rozhodli 

pro reklamy na autonehody, což 

mohlo být způsobeno velmi dobře 

zapamatovatelnou kampaní Nemyslíš 

– zaplatíš, která vyobrazuje následky 

neuváženého chování za volantem. 

Dále často volili reklamy na pojištění, ale tady mohli být trochu ovlivněni ukázkou 

pojišťovny Generali. Téměř 52 % hlasů získala možnost nemoci. Následovaly zdravotní 

potřeby a léky a nejméně se podle dotazovaných vyskytuje motiv strachu v reklamách 

na nápoje a alkohol a životní prostředí. 

5.3 Analýza humoru v reklamě 

Dále byl výzkum zaměřený na humor v reklamě. Respondenti byli znovu vyzváni 

ke spuštění a pozornému zhlédnutí reklamy. Opět jim nebylo sděleno, čeho se reklama týká, 

aby tato informace neovlivnila jejich odpovědi. Reklamu na T-Mobile – Vojta Kotek 

a Komplet, která nyní zatím docela krátkou dobu běží v televizi, zaznamenalo 154 dotázaných 

a 25 lidí ji ještě nezaregistrovalo. 

Obr. 5.15 - T-Mobile – využitý reklamní trik (apel)  

 

Po zhlédnutí reklamy a zodpovězení, 

zda danou reklamu v médiích zaregistrovali, 

uváděli respondenti opět reklamní trik, který 

je podle nich v reklamě využitý. 

Fakt, že je tato reklama humorná, 

správně zaznačilo 173 dotazovaných, 2 lidé 

si mysleli, že je zde využitý motiv strachu, 

nejspíš ze špatně rozloženého cvičebního 
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plánu. Další 2 zaznačili hudbu, která sice v závěru reklamy hraje, ale určitě není hlavním 

reklamním trikem, jeden respondent uvedl, že se zde jedná o erotiku, možná proto, že herci 

posilují jen ve spodním prádle, a jeden respondent do možnosti jiný uvedl, že reklama 

využívá známou osobnost, což je také pravda. 

Obr. 5.16 - T-Mobile – ovlivnění ke koupi podle pohlaví  

 

Následovala otázka, zda by 

se respondenti nechali danou 

reklamou ovlivnit k nákupu 

a jak lze vidět v obr. 5.16, 

respondenti se přikláněli spíše 

k negativním odpovědím 

nebo k odpovědi nevím, kde si 

nebyly jisté zejména ženy. 

Negativní odpovědi převládly 

nejspíše proto, že reklama 

neposkytuje dostatek informací, ne každý potřebuje Internet v mobilu a zejména ženy 

ani netuší, co to tablet vůbec je. Docela často se v odpovědích v další otázce vyskytl i názor, 

a to zejména od mužů, že nemají rádi hlavního aktéra.  Obě pohlaví se shodla na tom, že by je 

reklama ke koupi této služby spíše neovlivnila, ale našlo se i pár jedinců, kteří by se ovlivnit 

nechali, a to nejspíše ti, kteří aktivně využívají Internet v mobilu a mají i tablet. 

Obr. 5.17 - T-Mobile – ovlivnění ke koupi  podle věkové kategorie 

 

Nejmladší věková kategorie 

se nedokázala jednoznačně 

rozhodnout a ve stejné míře 

zaznačila odpověď spíše ne 

a nevím, ale u možnosti určitě ne 

převálcovala ostatní věkové 

kategorie. Byli to zejména muži 

z první věkové kategorie, kteří 

hlavního aktéra považují 
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za trapného, takže reklama s ním je prostě odrazuje, a z toho důvodu by se jí nenechali 

ovlivnit. Lidé do 35 let by se reklamou spíše ovlivnit nenechali, starší střední věk si nebyl 

jistý, ale ve stejné míře se pak přiklonil k negativním odpovědím. Většina z nich totiž takovou 

nabídku nevyužije. Lidé okolo 50 let věku, kteří nepotřebují být neustále na Internetu, 

ani jednou neuvedli možnost spíše ano nebo určitě ano.  

Obr. 5.18 - T-Mobile - proč by se nenechali ovlivnit ke koupi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejně jako u otázky č. 9, pokud respondenti zvolili odpověď spíše ne nebo určitě ne, 

museli popsat důvod volby této odpovědi a z jednotlivých argumentů pak byly sestaveny 

tematické skupiny. Tentokrát byla nejčastější odpovědí nepotřebnost nebo nezájem o takovou 

službu nebo produkt, neboť každý nepotřebuje být neustále na Internetu, nebo nevlastní tablet. 

Hned po této odpovědi respondenti nejčastěji uváděli, že je reklama neoslovila, nezaujala 

nebo nepřesvědčila, neviděli spojitost mezi fitcentrem a mobilními službami anebo se jim 

nelíbilo herecké obsazení. Také by si v případě mobilních služeb zjišťovali více informací 

a porovnávali s konkurencí, zda pro ně nemá výhodnější nabídku. Dalším argumentem byl 

lepší operátor a výhodnější tarif anebo i špatné zkušenosti se společností T-Mobile. Objevilo 

se zde i několik odpovědí, že je reklama mobilních operátorů neovlivňuje, a to zejména 

od dotazovaných, kteří u otázky č. 3 zvolili možnost, že je reklama obecně spíše nebo určitě 

neovlivňuje. Několik lidí uvedlo, že se soustředili pouze na humornou stránku této reklamy 

a vůbec nepostřehli, čeho se vlastně týká, nezapamatovali si žádné informace. Ukázalo se 

tedy, že zde převládl tzv. upíří efekt. 
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Obr. 5.19 - Zobrazování humoru v reklamě  podle pohlaví        

 

Jak lze pozorovat v obr. 5.19 

i obr. 5.20, humor je velmi 

oblíbeným reklamním trikem, 

neboť jeho zobrazování v reklamě 

lidé posuzují velmi kladně. Již dříve 

bylo uvedeno, že zlepšuje náladu 

a že v České republice je možné 

podat humornou formou téměř 

cokoliv.  

Možnost velmi vhodné 

zaznačilo 103 dotazovaných a 72 lidí možnost vhodné a tento názor převládá v obou 

případech u žen více než u mužů.  

Obr. 5.20 - Zobrazování humoru v reklamě  podle věkové kategorie  

 

Nejraději se u reklam 

zasmějí zejména lidé z prvních dvou 

věkových kategorií, jejichž 

odpovědi zde jednoznačně 

převládly, zbylé dvě věkové skupiny 

posuzovaly vhodnost zobrazování 

humoru v reklamě víceméně 

ve stejné míře, tzn., že se také rádi 

pobaví, ale s přibývajícím věkem 

klesá jejich pochopení pro určité 

druhy humoru, což bylo taktéž již dříve zmíněno. 
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Obr. 5.21 - Množství humoru v  reklamě podle pohlaví  

 

Stejně jako u strachu, 

i množství humoru považují 

respondenti za přiměřené. Tuto 

možnost volily častěji ženy 

než muži. Vícekrát byla zaznačena 

i možnost málo, pro kterou se 

rozhodlo více mužů než žen, takže 

byl potvrzen fakt dle dříve zjištěných 

údajů, že humor je velmi oblíbeným 

a vyhledávaným reklamním 

motivem vzbuzujícím zájem a zlepšujícím náladu. 

Obr. 5.22 – Reklamy s nejčastějším výskytem humoru  

 

Z nabídky možností 

pro nejčastější výskyt humoru 

v reklamě vybírali respondenti více 

odpovědí a nejvíce hlasů padlo 

pro reklamy telefonních operátorů, 

což však mohlo být způsobeno 

nápovědou v podobě zhlédnutého 

reklamního spotu od T-Mobile. Dále 

často volili reklamy na služby 

a nápoje a alkohol. Poté následovaly 

reklamy na automobily a potraviny a nejméně se humor podle respondentů vyskytuje 

v reklamách na čisticí prostředky a prací prášky. 

5.4 Analýza erotiky v reklamě 

Posledním zkoumaným apelem byla erotika. Po pozorném zhlédnutí reklamy 

respondenti odpovídali, zda uvedenou reklamu zaregistrovali v médiích. I když byla reklama 

na Mattoni – vodní šaty uváděna v televizi docela dávno, stále si ji pamatuje 165 lidí 

a pouhých 14 zvolilo odpověď ne.  
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Obr. 5.23 - Mattoni – využitý reklamní trik (apel)  

 

Do třetice respondenti uváděli, jaký 

reklamní apel je podle nich ve zhlédnuté 

reklamě na minerální vodu Mattoni využitý. 

Stejně jako u předchozích dvou reklamních 

triků museli zvolit pouze jednu možnost 

a rozhodnout se tak pro hlavní apel. 

 V tomto případě vybralo 152 lidí 

erotiku, dalších 15 hudbu, která sice provází 

celou reklamu, ale není hlavním motivem, a objevili se i takoví, podle kterých zde reklamní 

tvůrci využili humor nebo strach. Humorné jim připadalo možná to, jak modelka stříká vodu 

na všechny okolo a strach viděli nejspíš v tom, že se obsluha bála, že ztratí významného hosta 

kvůli tomu, že neměli dostatečné zásoby Mattoni. Do možnosti jiný  vypsalo pár jedinců své 

názory jako např. snobství nebo high-class symbolismus. 

Obr. 5.24 - Mattoni - ovlivnění reklamou  ke koupi podle pohlaví  

 

Respondenti měli 

po zhlédnutí této reklamy hodně 

smíšené pocity, neboť převážně 

zaznačili, že neví, zda by je reklama 

ovlivnila k nákupu, a pro tuto 

možnost se rozhodly více ženy 

než muži. Pravděpodobně je to 

způsobeno i tím, že se jedná už 

o starší reklamu a hodně známý 

produkt, který lidé kupují 

i bez reklamy, a hlavně bez erotické reklamy. Z obr. 5.24 lze dále vypozorovat, že druhou 

nejčastěji zaznačenou odpovědí byla možnost spíše ne, kterou opět častěji volily ženy 

než muži. Více mužů než žen by se touto reklamou určitě nenechalo ovlivnit, mohlo to být 

i kvůli faktu, že erotika v této reklamě není vhodně spojena s propagovaným produktem.  

Když už by tato reklama k nákupu přesvědčila, byly to především ženy, které zatrhly 

možnosti určitě ano nebo spíše ano. 
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Obr. 5.25 - Mattoni - ovlivnění ke koupi podle věkové kategorie  

 

Všechny čtyři věkové 

kategorie nejčastěji zvolily odpověď 

nevím, neboť produkt i reklamu 

většinou znali a ničím novým je tedy 

nepřekvapila. Navíc později uváděli 

i argumenty, že se u nápojů 

rozhodují podle ceny a chuti.  

Nejmladší věková skupina 

zaznačila ve stejné míře možnost 

spíše ne a spíše ano, ale hned poté se 

přiklonila k možnosti určitě ne, takže negativní odpovědi převážily. Mladší střední věk se 

po odpovědi nevím přiklonil pro možnost spíše ne a poslední dvě věkové skupiny také častěji 

volily negativní odpovědi. 

Obr. 5.26 - Mattoni - proč by se nenechali ovlivnit ke koupi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tentokrát respondenti uváděli důvody, proč zaznačili odpověď spíše ne nebo určitě ne 

a z jejich názorů pak byly vytvořeny tematické skupiny podobných odpovědí. Nejčastěji 

zvolili možnost, že je reklama neoslovila, nezaujala, nepřesvědčila, což by odpovídalo stáří 
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a známosti reklamy a také faktu, že zobrazovaná erotika neměla souvislost s propagovanou 

minerální vodou. Téměř ve stejné míře odpověděli, že je reklama při nákupu potravin nebo 

nápojů neovlivňuje, vesměs tuto odpověď uvedli respondenti, kteří u otázky č. 3 zvolili 

možnost, že je reklama obecně spíše neovlivňuje. Tato reklama by je neovlivnila i proto, 

že jim Mattoni nechutná, při nákupu nápojů ať už v restauraci nebo v obchodech je pro ně 

rozhodující cena a chuť anebo preferují jiné značky nápojů.  Tři ženy uvedly argument, 

že nejsou muž, aby se nechaly ovlivnit erotickou reklamou k nákupu. 

Obr. 5.27 -  Zobrazování erotiky v  reklamě podle pohlaví 

 

Zobrazování erotiky je 

78 respondenty posuzováno jako 

vhodné a 59 lidí zaznačilo možnost 

nevhodné. Z obr. 5.27 vyplývá 

rozpor mezi muži a ženami 

o vhodnosti a nevhodnosti eroticky 

laděných reklam. Byl zde potvrzen 

fakt, že muži se rádi podívají 

na reklamy s prvky erotiky, pár jich 

zvolilo i možnost velmi vhodné, zato 

ženám takové reklamy připadají spíše nevhodné, ale dle dříve zjištěných údajů je v současné 

době vysoce tolerují. 

Obr. 5.28 - Zobrazování erotiky v  reklamě podle věkové kategorie  

 

Nejčastěji hodnotily erotiku 

v reklamě jako vhodnou první dvě 

věkové kategorie, které se však 

na druhé straně v dosti velké míře 

rozhodly i pro nevhodnost tohoto 

apelu v reklamě. Lidé do 45 let se 

nedovedli rozhodnout mezi 

vhodností a nevhodností 

zobrazování erotiky v reklamě 
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a nejstarší věková skupina posuzuje erotiku jako vhodnou. Zajímavé je, že lidé ze starších 

věkových kategorií ani jednou nezvolili možnost, že by je erotika v reklamě pobuřovala nebo 

že by ji považovali za velmi nevhodný reklamní prvek, zatímco tuto odpověď zaznačily první 

dvě věkové skupiny.  

Obr. 5.29 - Množství erotiky v  reklamě podle pohlaví  

 

I množství erotiky v reklamě 

je podle většiny respondentů 

v normě a k tomuto názoru se 

přikláněly více ženy než muži. 

V obr. 5.29 lze z možností příliš 

a málo pozorovat určitý rozpor 

v názorech mezi muži a ženami, kdy 

ženy v dnešní době erotiku 

v reklamě sice tolerují, jak bylo 

zmíněno, ale nic se podle nich nemá přehánět, zatímco muži by jí uvítali naopak více.  

Obr. 5.30  - Reklamy s nejčastějším výskytem erotiky  

 

Dle názorů dotazovaných 

erotika jednoznačně převládá 

v reklamách na deodoranty 

a sprchové gely a dále ve velké míře 

i v reklamách na spodní prádlo. 

Za nimi jsou v pořadí reklamy 

na parfémy a v menší míře pak 

i na holicí strojky. Tentokrát 

zhlédnutá reklama na minerální 

vodu Mattoni neovlivnila 

respondenty příliš často zaznačit možnost nápoje a alkohol a nejméně erotiky je podle nich 

v reklamách na automobily. 
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5.5 Celkové srovnání apelů 

V této části proběhlo celkové srovnání všech tří vybraných reklamních triků. 

  Obr. 5.31 – Generali - ovlivnění ke koupi   Obr. 5.32 – T-Mobile – ovlivnění ke koupi  

 

Obr. 5.33 – Mattoni – ovlivnění ke koupi  

 

U vybraných reklam s motivem 

strachu a humoru by se respondenti 

k nákupu ovlivnit spíše nenechali, poté 

u obou následovala možnost nevím a určitě 

ne. Nejčastější tři důvody, proč by se 

nenechali ovlivnit k uzavření pojistky 

u pojišťovny Generali, byly ty, že je 

reklama neoslovila, nezaujala, 

nepřesvědčila, dále že si o pojištění zjišťují více informací a porovnávají s konkurencí a také 

to, že reklama zobrazovala přehnaný strach a situace byla nereálná. U T-Mobile by se 

pro komplet Internet v mobilu a v tabletu nerozhodli proto, že to nepotřebují nebo nemají 

zájem, následovala odpověď, že je reklama neoslovila, nezaujala, nepřesvědčila a tentokrát 

zjišťování více informací a porovnávání s konkurencí byl v pořadí až třetí nejčastější 

argument.   

Naopak u reklamy s motivem erotiky jednoznačně převládla odpověď nevím, 

následovalo spíše ne a jen nepatrný rozdíl lze pozorovat mezi odpověďmi určitě ne a spíše 

ano. Ke koupi Mattoni by se příjemci dotazníku nenechali ovlivnit proto, že je reklama 
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neoslovila, nezaujala, nepřesvědčila, dále také proto, že je reklama na nápoje neovlivňuje 

a taktéž z toho důvodu, že některým Mattoni nechutná.  

 Obr. 5.34 – Zobrazování strachu v  reklamě  Obr. 5.35 - Množství strachu v  reklamě  

 

Podle většiny lidí je strach v reklamě nevhodný, 52 respondentům se zdá strach 

v reklamě vhodný a 49 lidí vhodnost či nevhodnost nedovede posoudit. Množství strachu 

v reklamě je přijatelné, na stejné úrovni skončily odpovědi příliš a nedovedu posoudit. 

Z uvedeného tedy vyplývá, že strachu v reklamě by mohlo být méně. 

 Obr. 5.36 – Zobrazování humoru v  reklamě  Obr. 5.37 – Množství humoru v reklamě  

 

Jak vyplývá z obr. 5.33, humor je v reklamě hodnocen jednoznačně kladně, neboť 

zobrazování humoru v reklamě je podle většiny názorů velmi vhodné nebo vhodné a je ho 

v reklamě dle názorů respondentů akorát, ale hodně lidí uvedlo i možnost málo, lidé by tedy 

klidně uvítali více humorných reklam. 
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  Obr. 5.38 – Zobrazování erotiky v  reklamě  Obr. 5.39 – Množství erotiky v reklamě  

 

Sice převládá názor, že je zobrazování erotiky v reklamě vhodné, ale spoustě lidí se 

zdá i nevhodné. Podle většiny příjemců dotazníku je erotiky v reklamě akorát a počet 

odpovědí u možností příliš a málo se až tak neliší, přesto odpověď málo převládla, z čehož 

plyne, že může být více reklam s motivy erotiky. 

Motiv strachu respondenti nejčastěji spatřují v reklamách na autonehody, pojištění 

a nemoci, motiv humoru v reklamách na telefonní operátory, služby a nápoje a alkohol 

a motiv erotiky v reklamách na deodoranty a sprchové gely, spodní prádlo a parfémy. 

5.6 Analýza závislosti 

Podle výsledků Chíkvadrát testu (viz příloha č. 4) bylo zjištěno, že existuje závislost 

mezi pohlavím a ovlivněním ke koupi u reklamy na Generali, Vario.  

Muži se přikláněli více k negativním odpovědím, ženy by se ovlivnit spíše nenechaly, 

často si také nebyly jisté. Dle odpovědí spíše ano a určitě ne lze soudit, že pokud už by je 

reklama ovlivnila, pojistku by u Generali uzavřely spíše ženy, aby se líčená událost nestala 

i jim, zatímco muži by se nenechali jen tak snadno zastrašit, zjišťovali by si více informací 

a srovnávali by jednotlivé pojišťovny. 
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6 Návrhy a doporučení 

Ze všeobecných postojů respondentů k reklamě bylo zjištěno, že reklamu posuzují 

neutrálně a že je při nákupu spíše neovlivňuje. V reklamě je nejvíce zaujme humor nebo vtip 

a také originální téma, naopak zastrašení není v reklamě vyhledávané. U všech tří ukázek se 

potvrdilo, že by tyto reklamy s využitými motivy strachu, humoru a erotiky k nákupu spíše 

nepřesvědčily. Následující návrhy by mohly být určené pro zadavatele reklamních kampaní, 

kteří rozhodují o konkrétní podobě reklamy. 

6.1 Návrhy a doporučení týkající se využití strachu v reklamě 

Z výzkumu vyplynulo, že využívání strachu v reklamě, spatřovaného nejčastěji 

v reklamách na autonehody, pojištění a nemoci, je považováno za nevhodné. Respondentům 

se nelíbil přehnaný strach, nereálnost situace až zastrašování, že se jim daná situace stane, 

pokud si pojistku nezařídí. 

Bylo by tedy vhodnější nahradit přehnané zastrašení vyobrazením řešení problému 

anebo raději vsadit na originální téma. Vymyslet např. takovou reklamní kampaň 

s vyobrazením různých nehod a úrazů a následnou ukázkou první pomoci. Kampaň by nejspíš 

šokovala, ale zachraňování lidského života včasným poskytnutím první pomoci by si lidé jistě 

zapamatovali a v případě takové situace mohli správně použít. Poskytnutí první pomoci se učí 

na základní škole a pak i v autoškole, ale pokud by se člověk setkal s takovou situací, těžko si 

vzpomene, co se kdysi dávno učil a možná si to jednou dvakrát zkusil na figuríně. Mnohdy 

v takových situacích rozhodují vteřiny, a pokud člověk neví, co má dělat, a není na blízku 

někdo zkušený, může zraněnému spíše ublížit.  

Dalším návrhem by bylo vymyslet více takových reklamních kampaní, jako BESIP 

Nemyslíš – zaplatíš! Takové reklamy nutí lidi k zamyšlení, větší opatrnosti, změně chování. 

Když už využívat strach, který v reklamě není příliš oblíbený, tak raději účelně, než 

pouze zastrašovat. 

6.2 Návrhy a doporučení týkající se využití humoru v reklamě 

Po zhodnocení výsledků pro využití humoru v reklamě z výzkumu vyplynulo, 

že humor je velmi vhodným reklamním motivem a mohl by být využitý častěji. Ale je potřeba 

dát pozor na upíří efekt, jako tomu bylo i u reklamy na T-Mobile a Komplet. Jak respondenti 

uvedli, reklama jim připadala pouze humorná, soustředili se na děj, smáli se vtipu a nápadu, 

ale i po několikerém zhlédnutí reklamy nezaregistrovali, čeho se reklama vlastně týká, neboť 
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byly informace uvedeny až úplně na konci a nebylo jich mnoho. Proto by bylo vhodné více 

vyvážit poměr vtipu a potřebných informací. 

6.3 Návrhy a doporučení týkající se využití erotiky v reklamě 

Z odpovědí respondentů vyplynulo, že pokud se jedná o erotiku v reklamě, názory 

mužů a žen se různí. Muži považují erotické motivy za vhodné a ženy spíše za nevhodné. 

V případě erotických reklam je třeba dbát na souvislost erotiky s propagovaným produktem. 

Návrhem by mohlo být zaměření spíše na touhu, vášeň a přitažlivost než na nahotu, která už 

tak nezaujme. 
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7 Závěr 

Mezi hlavní cíle reklamy patří její využití jako procesu šíření informací, přilákání 

pozornosti potenciálního zákazníka a jeho přesvědčení o koupi. V současnosti však 

přesvědčení o koupi není tak snadné, neboť je každý člověk reklamou přesycen, naráží na ni 

totiž doslova na každém kroku, setkává se s ní na ulicích, v obchodech, v práci a dokonce 

ani doma od ní nemá klid.  Proto lidé věnují reklamním sdělením stále méně pozornosti 

a někteří se dokonce chválí i tím, že se naučili reklamu nevnímat nebo ji úplně ignorovat, což 

však není tak docela pravda a je to spíše jenom jejich subjektivní pocit. Aby zaujali, musí být 

reklamní tvůrci kreativnější, a neustále přicházet s novými formami reklamy. Proto se snaží 

využívat různé emocionální prvky, kterými na diváky působí. 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat postoje veřejnosti k využití 

emocionálních apelů, jako je strach, humor a erotika, v reklamě.  Dále zjistit, zda se divákům 

jejich využívání v reklamách zdá vhodné, jak na ně tyto apely působí a zda by je podnítily 

k nákupu. Nejdříve musela být zpracována teoretická východiska z různých tištěných 

i internetových zdrojů, na která navazovala praktická část. Samotný výzkum byl proveden 

prostřednictvím elektronického dotazování. 

Po shromáždění dotazníků a uspořádání dat byla provedena analýza. Zjištěné výsledky 

ukázaly, že obecně je reklama vnímána neutrálně, lidem tedy nijak výrazně nevadí, ale ani ji 

nevyhledávají a podle jejich subjektivních pocitů se jí spíše nenechávají ovlivňovat. Největší 

pozornost jí věnují v televizi, kde jim však zároveň i nejvíce vadí. Ze zkoumání reklamních 

apelů vyplynulo, že nejméně oblíbeným prvkem v reklamě je strach, jehož využívání posuzují 

diváci jako nevhodné, neboť nemají rádi přehnané zastrašování. Humor je naopak nejvíce 

oblíbeným a podle diváků velmi vhodným reklamním trikem vzbuzujícím pozornost 

a vyvolávajícím dobrou náladu. U erotiky se ukázal menší rozpor v názorech, ale v konečném 

důsledku jsou diváci k jejímu využívání v reklamě shovívaví. 

Po provedení analýzy byly výsledky celkově srovnány a poté byly vytvořeny návrhy 

k lepšímu využití emocionálních apelů v reklamě. Strach by mohl být využíván účelněji 

takovým způsobem, aby se lidé z reklamy naučili poskytnout první pomoc, nebo aby je 

reklamy motivovaly k zamyšlení a odpovídajícímu chování. U humoru je nutné vyvážit poměr 

informací s humornou stránkou, aby nepřevládl upíří efekt. U erotiky je třeba dbát 

na souvislost s produktem a využívat spíše přitažlivost a touhu, než všudypřítomnou nahotu. 

 Návrhy byly určeny zadavatelům reklamy a mohly by v budoucnu přispět ke zvýšení 

účinnosti reklamy.   
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Seznam zkratek 

- apod. - a podobně 

- atd. – a tak dále 

- cca – přibližně 

- cm - centimetr 

- č. – číslo 

- ČR – Česká republika 

- ČT – Česká televize 

- ES – Evropská společenství 

- EU – Evropská unie 

- hod. – hodina 

- Kč – Korun českých 

- m – metr 

- m
2
 – čtvereční metr 

- např. – například 

- obr. – obrázek 

- OSN – Organizace spojených národů 

- OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná 

- Sb. – sbírky 

- TV - televize 

- tzn. – to znamená 

- tzv. – tak zvaný 

- USA – Spojené státy americké 

- www – World Wide Web
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Příloha č. 1 – Dotazník 

DOTAZNÍK 

Vážení respondenti, 

jsem studentkou 5. ročníku oboru Marketing a obchod a chtěla bych vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, 

jehož výsledky budou sloužit pouze pro moji diplomovou práci na téma Analýza využití emocionálních apelů v 

reklamě. 

Dotazník je určen respondentům od 18 do 54 let a jeho vyplnění zabere zhruba 5 minut. 

Mnohokrát vám děkuji za váš čas a ochotu. 

Bc. Petra Kordulová 

 

1.) Jak vnímáte reklamu? 

1.1  pozitivně 

1.2  neutrálně 

1.3  negativně 

1.4  nevnímám, nevšímám si jí -> 27.) Pohlaví 

 

2.) Co Vás na reklamě nejvíce zaujme? 

2.1  originální téma 

2.2  humor, vtip 

2.3  zastrašení 

2.4 erotický podtext 
2.5  hudba, znělka 

2.6  známá osobnost prezentující výrobek/značku 

 

3.) Ovlivňuje Vás reklama (obecně) při nákupu? 

3.1  určitě ano 

3.2  spíše ano 

3.3  nevím 

3.4  spíše ne 

3.5  určitě ne 

 

4.) Největší pozornost věnujete reklamě v tomto médiu: 

4.1  TV 
4.2  rádio 

4.3  Internet 

4.4  billboardy 

4.5  reklamní letáky 

4.6  noviny a časopisy 

4.7  jiné…………………. 

 

5.) Nejvíce Vám vadí (Vás obtěžuje) reklama v tomto médiu: 

5.1  TV 

5.2  rádio 

5.3  Internet 
5.4  billboardy 

5.5  reklamní letáky 

5.6  noviny a časopisy 

5.7  jiné………………….  

5.8  reklama mi nevadí 

 

6.) Podívejte se prosím pozorně na následující reklamu: 

http://www.youtube.com/watch?v=YoZZvYjmK1I&feature=player_embedded 

Zaregistroval/a jste tuto reklamu v médiích? 

6.1  ano 

6.2  ne  
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7.) Jaký reklamní trik (apel) je podle Vás v této reklamě využitý? 

7.1  humor 

7.2  strach 

7.3  erotika 

7.4  hudba 

7.5  jiný…………………. 

 

8.) Nechal/a byste se touto reklamou ovlivnit ke koupi produktu/značky, ke kterému/které se váže? 

8.1  určitě ano 

8.2  spíše ano 

8.3  nevím 

8.4 spíše ne 

8.5  určitě ne 

 

9.) Pokud jste na otázku č. 8 odpověděl/a SPÍŠE NE nebo URČITĚ NE, proč jste zvolil/a tuto odpověď? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

10.) Zobrazování strachu v reklamě (obecně) posuzujete jako: 

10.1  velmi vhodné 

10.2  vhodné 

10.3  nevhodné 

10.4  velmi nevhodné 

10.5  nevím, nedovedu posoudit 

 

11.) Strachu je v reklamě (obecně) podle Vás: 

11.1  příliš 

11.2  akorát 

11.3  málo 

11.4  nedovedu posoudit 

 

12.) V jakých reklamách se podle Vás vyskytuje motiv strachu nejčastěji? 

12.1  nápoje, alkohol 

12.2  pojištění 

12.3  zdravotní potřeby, léky 

12.4  nemoci  

12.5  životní prostředí 

12.6 autonehody 

12.7 jiné…………………… 

 

13.) Podívejte se prosím pozorně na následující reklamu: 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=1OTsKN6wyrQ 

Zaregistroval/a jste tuto reklamu v médiích? 

13.1  ano 

13.2  ne  

 

14.) Jaký reklamní trik (apel) je podle Vás v této reklamě využitý? 

14.1  humor 

14.2  strach 

14.3  erotika 

14.4  hudba 

14.5  jiný……………….. 
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15.) Nechal/a byste se touto reklamou ovlivnit ke koupi produktu/značky, ke kterému/které se váže? 

15.1  určitě ano 

15.2  spíše ano 

15.3  nevím 

15.4  spíše ne 

15.5  určitě ne 

 

16.) Pokud jste na otázku č. 15 odpověděl/a SPÍŠE NE nebo URČITĚ NE, proč jste zvolil/a tuto odpověď? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

17.) Zobrazování humoru v reklamě (obecně) posuzujete jako: 

17.1  velmi vhodné 

17.2  vhodné 

17.3  nevhodné 

17.4  velmi nevhodné 

17.5  nevím, nedovedu posoudit 

 

18.) Humoru je v reklamě (obecně) podle Vás: 

18.1 příliš 

18.2 akorát 

18.3 málo 

18.4 nedovedu posoudit 

 

19.) V jakých reklamách se podle Vás vyskytuje motiv humoru nejčastěji? 

19.1  nápoje, alkohol 

19.2  potraviny 

19.3  služby 

19.4  čisticí prostředky, prací prášky 

19.5  telefonní operátoři  

19.6  automobily 

19.7 jiné…………………… 

  

20.) Podívejte se prosím pozorně na následující reklamu: 

http://www.youtube.com/watch?v=tYQ6nAyTjgA&feature=player_embedded 

Zaregistroval/a jste tuto reklamu v médiích? 

20.1  ano 

20.2  ne  

 

21.) Jaký reklamní trik (apel) je podle Vás v této reklamě využitý? 

21.1   humor 

21.2   strach 

21.3   erotika 

21.4   hudba 

21.5  jiný……………….. 

 

22.) Nechal/a byste se touto reklamou ovlivnit ke koupi produktu/značky, ke kterému/které se váže? 

22.1  určitě ano 

22.2  spíše ano 

22.3  nevím 

22.4  spíše ne 

22.5  určitě ne 
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23.) Pokud jste na otázku č. 22 odpověděl/a SPÍŠE NE nebo URČITĚ NE, proč jste zvolil/a tuto odpověď? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

24.) Zobrazování erotiky v reklamě (obecně) posuzujete jako: 

24.1  velmi vhodné 

24.2  vhodné 

24.3  nevhodné 

24.4  velmi nevhodné, pobuřující 

24.5  nevím, nedovedu posoudit 

 

25.) Erotiky je v reklamě (obecně) podle Vás: 

25.1  příliš 

25.2  akorát 

25.3  málo 

25.4  nedovedu posoudit 

 

26.) V jakých reklamách se podle Vás vyskytuje motiv erotiky nejčastěji? 

26.1  deodoranty, sprchové gely 

26.2  holicí strojky 

26.3  spodní prádlo 

26.4  automobily 

26.5  nápoje, alkohol  

26.6  parfémy 

26.7 jiné……………………….. 

 

27.) Pohlaví 
27.1  muž  

27.2  žena 

 

28.) Věková kategorie  

28.1 18 – 25 let 

28.2 26 – 35 let 

28.3 36 – 45 let 

28.4 46 – 54 let 

 

29.) Vzdělání (nejvyšší dosažené) 

29.1   základní 

29.2   středoškolské bez maturity 

29.3   středoškolské s maturitou 

29.4   vyšší odborné 

29.5  vysokoškolské 

 

30.) Sociální postavení  

30.1   student/ka 

30.2   zaměstnaný/á 

30.3   OSVČ 

30.4   na mateřské dovolené 

30.6   nezaměstnaný/á 

30.7   jiná odpověď…………………………… 

 

Mnohokrát děkuji za vyplnění a přeji hezký den!
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Příloha č. 2 – Výpočet kvót 

Věková skupina 18 -  25 let 
 

Věková skupina 26 - 35 let 

věk muži ženy celkem 
 

věk muži ženy celkem 

18 63 543 60 219 123 762 
 

26 76 783 71 037 147 820 
19 67 476 63 864 131 340 

 
27 76 786 71 164 147 950 

20 68 201 65 224 133 425 
 

28 78 211 73 445 151 656 
21 68 464 65 679 134 143 

 
29 78 621 73 579 152 200 

22 71 993 68 752 140 745 
 

30 83 650 77 786 161 436 
23 72 443 67 893 140 336 

 
31 91 509 86 036 177 545 

24 74 392 68 968 143 360 
 

32 93 892 88 708 182 600 
25 76 025 70 845 146 870 

 
33 95 043 90 182 185 225 

CELKEM 562 537 531 444 1 093 981 
 

34 97 316 92 264 189 580 

     
35 98 609 94 166 192 775 

     
CELKEM 870 420 818367 1 688 787 

         Věková skupina 36 - 45 let 
 

Věková skupina 46 - 54 let 

věk muži ženy celkem 
 

věk muži ženy celkem 

36 99 673 94 642 194 315 
 

46 76 837 73 475 150 312 
37 93 930 87 971 181 901 

 
47 73 596 71 238 144 834 

38 84 758 79 987 164 745 
 

48 66 105 64 316 130 421 
39 79 672 75 524 155 196 

 
49 64 273 62 828 127 101 

40 76 498 72 788 149 286 
 

50 63 263 61 748 125 011 
41 73 967 69 559 143 526 

 
51 62 370 61 045 123 415 

42 70 252 66 609 136 861 
 

52 66 316 66 895 133 211 
43 70 158 66 685 136 843 

 
53 71 422 71 884 143 306 

44 70 730 67 646 138 376 
 

54 72 823 74 779 147 602 
45 73 531 70 482 144 013          CELKEM 617 005 608 208 1 225 213 

CELKEM 793 169 751 893 1 545 062       
    

          

Muži 51% 

věková kategorie celkem % počet mužů 

18 - 25 let 562537 19,78582767 20 
26 - 35 let 870420 30,61483977 31 
36 - 45 let 793169 27,89772965 29 
46 - 54 let 617005 21,70160292 22 
CELKEM 2843131 100 102 

    Ženy 49 % 

věková kategorie celkem % počet žen 

18 - 25 let 531444 19,61111652 19 
26 - 35 let 818367 30,19902491 30 
36 - 45 let 751893 27,74603013 27 
46 - 54 let 608208 22,44382843 22 
CELKEM 2709912 100 98 

    Respondenti 

věková kategorie celkem % počet respondentů 

18 - 25 let 1093981 19,70056778 39 
26 - 35 let 1688787 30,41192009 61 
36 - 45 let 1545062 27,82369955 56 
46 - 54 let 1225213 22,06381258 44 
CELKEM 5553043 100 200 
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Příloha č. 3 – Kontingenční tabulka 

 

 
Pohlaví Věková kategorie 

muž žena 18 - 25 let 26 - 35 let 36 - 45 let 46 - 54 let 

Count Count Count Count Count Count 

Vnímání reklamy pozitivně 9 17 13 8 3 2 

neutrálně 58 63 55 37 19 10 

negativně 18 14 11 12 3 6 

nevnímám, nevšímám si jí 17 4 6 9 3 3 
Zaujme Zaujme - originální téma 47 59 50 35 14 7 

Zaujme - humor, vtip 72 82 71 50 19 14 
Zaujme - zastrašení 1 0 1 0 0 0 
Zaujme - erotický podtext 16 2 6 8 1 3 
Zaujme - hudba, znělka 40 51 44 30 11 6 
Zaujme - známá osobnost 
prezentující výrobek/značku 

5 11 9 2 3 2 

Ovlivnění reklamou při nákupu určitě ano 2 7 5 2 1 1 
spíše ano 27 32 25 21 10 3 
nevím 8 14 10 9 2 1 
spíše ne 44 40 38 22 11 13 
určitě ne 4 2 1 3 1 1 

Pozornost Největší pozornost - TV 55 69 59 37 16 12 
Největší pozornost - rádio 10 22 12 15 3 2 
Největší pozornost - Internet 45 43 38 31 11 8 
Největší pozornost - billboardy 17 8 14 4 3 4 
Největší pozornost - reklamní letáky 19 44 26 17 12 8 
Největší pozornost - noviny a 
časopisy 

15 15 10 15 3 2 

Největší pozornost - jiné 2 0 1 1 0 0 
Vadi Nejvíce vadí - TV 52 51 40 36 17 10 

Nejvíce vadí - rádio 40 29 30 22 9 8 
Nejvíce vadí - Internet 39 31 28 24 11 7 
Nejvíce vadí - billboardy 9 13 9 6 3 4 
Nejvíce vadí - reklamní letáky 16 18 18 9 3 4 
Nejvíce vadí - noviny a časopisy 6 9 10 4 1 0 
Nejvíce vadí - reklama mi nevadí 1 5 3 2 1 0 
Nejvíce vadí - jiné 0 1 1 0 0 0 

Zaregistrování v médiích - Generali ano 53 68 57 38 15 11 
ne 32 26 22 19 10 7 

Využitý apel humor 19 16 15 11 6 3 
strach 63 74 61 42 19 15 
erotika 0 1 0 1 0 0 
hudba 3 3 3 3 0 0 
jiný 0 0 0 0 0 0 

Ovlivnění ke koupi určitě ano 0 0 0 0 0 0 
spíše ano 7 11 10 6 1 1 
nevím 24 33 21 16 12 8 
spíše ne 29 36 30 20 7 8 
určitě ne 25 14 18 15 5 1 

ProcNe1 Proč ne - reklama neoslovila, 
nezaujala, nepřesvědčila 

18 9 14 9 2 2 

Proč ne - zjišťování více informací, 
porovnání s konkurencí 

8 13 8 10 1 2 

Proč ne - přehnaný strach, 
nereálnost situace 

9 8 9 3 5 0 

Proč ne - pojištění u jiné společnosti 4 2 3 2 0 1 
Proč ne - nezájem o pojištění, 
prozatímní nepotřebnost 

6 3 5 4 0 0 

Proč ne - nedůvěra v reklamy na 
pojišťovny 

3 1 2 1 1 0 

Proč ne - reklama neovlivňuje 3 11 5 3 2 4 
Proč ne - reklama místo zastrašení 
pobavila 

0 3 2 1 0 0 

Proč ne - nevím 2 0 0 2 0 0 
Zobrazování strachu v reklamě velmi vhodné 1 1 1 1 0 0 

vhodné 28 24 22 18 6 6 
nevhodné 30 35 30 19 10 6 
velmi nevhodné 6 5 6 2 1 2 
nevím, nedovedu posoudit 20 29 20 17 8 4 

Množství strachu v reklamě příliš 19 23 24 13 4 1 
akorát 35 38 31 22 7 13 
málo 12 10 12 7 1 2 
nedovedu posoudit 19 23 12 15 13 2 

Nejcasteji1 Nejčastější výskyt strachu - nápoje, 
alkohol 

7 15 9 7 3 3 

Nejčastější výskyt strachu - pojištění 55 64 51 39 17 12 
Nejčastější výskyt strachu - 
zdravotní potřeby, léky 

26 22 18 22 5 3 

Nejčastější výskyt strachu - nemoci 46 46 39 33 12 8 
Nejčastější výskyt strachu - životní 
prostředí 

10 10 12 5 1 2 

Nejčastější výskyt strachu - 
autonehody 

63 67 64 34 17 15 

Nejčastější výskyt strachu - jiné 2 0 2 0 0 0 
Zaregistrování v médiích - T-Mobile ano 69 85 70 48 19 17 

ne 16 9 9 9 6 1 
Využitý apel humor 83 90 78 52 25 18 

strach 2 0 0 2 0 0 
erotika 0 1 0 1 0 0 
hudba 0 2 0 2 0 0 
jiný 0 1 1 0 0 0 

Ovlivnění ke koupi určitě ano 2 1 2 0 1 0 
spíše ano 11 12 11 8 4 0 
nevím 23 33 23 15 10 8 
spíše ne 29 29 23 24 5 6 
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určitě ne 20 19 20 10 5 4 
ProcNe2 Proč ne - reklama neoslovila, 

nezaujala, nepřesvědčila 
15 10 15 4 3 3 

Proč ne - zjišťování více informací, 
porovnání s konkurencí 

6 7 5 7 1 0 

Proč ne - převládá humor, 
nedostatek informací 

3 5 2 3 1 2 

Proč ne - jiný operátor, lepší tarif 7 5 3 7 1 1 
Proč ne - nezájem o produkt, 
nepotřebnost 

12 14 12 11 3 0 

Proč ne - reklama neovlivňuje 3 7 5 1 0 4 
Proč ne - nevím 3 0 1 1 1 0 

Zobrazování humoru v reklamě velmi vhodné 49 54 45 36 12 10 
vhodné 34 38 32 19 13 8 
nevhodné 0 1 0 1 0 0 
velmi nevhodné 0 0 0 0 0 0 
nevím, nedovedu posoudit 2 1 2 1 0 0 

Množství humoru v reklamě příliš 5 4 5 2 1 1 
akorát 43 58 54 25 12 10 
málo 34 31 19 29 11 6 
nedovedu posoudit 3 1 1 1 1 1 

Nejcasteji2 Nejčastější výskyt humoru - nápoje, 
alkohol 

47 36 30 32 9 12 

Nejčastější výskyt humoru - 
potraviny 

8 13 8 10 2 1 

Nejčastější výskyt humoru - služby 56 44 50 30 16 4 
Nejčastější výskyt humoru - čisticí 
prostředky, prací prášky 

6 7 6 3 3 1 

Nejčastější výskyt humoru - telefonní 
operátoři 

56 81 64 41 17 15 

Nejčastější výskyt humoru - 
automobily 

12 19 15 8 5 3 

Nejčastější výskyt humoru - jiné 2 0 2 0 0 0 
Zaregistrování v médiích - Mattoni ano 75 90 77 49 23 16 

ne 10 4 2 8 2 2 

Využitý apel humor 3 3 1 4 0 1 

strach 2 1 0 2 1 0 

erotika 68 84 68 47 21 16 

hudba 10 5 10 2 2 1 

jiný 2 1 0 2 1 0 
Ovlivnění ke koupi určitě ano 0 2 1 1 0 0 

spíše ano 10 17 17 5 3 2 
nevím 37 41 29 26 14 9 
spíše ne 20 24 17 19 4 4 
určitě ne 18 10 15 6 4 3 

ProcNe3 Proč ne - reklama neoslovila, 
nezaujala, nepřesvědčila 

11 10 11 6 2 2 

Proč ne - rozhodující je cena a chuť 4 4 3 4 1 0 
Proč ne - Mattoni mi nechutná 5 6 3 4 1 3 
Proč ne - preference jiné značky 2 3 3 1 0 1 
Proč ne - nejsem muž 0 3 1 1 1 0 
Proč ne - reklama neovlivňuje 12 8 9 7 3 1 
Proč ne - nevím 3 0 1 2 0 0 

Zobrazování erotiky v reklamě velmi vhodné 4 1 3 2 0 0 
vhodné 44 34 33 25 10 10 
nevhodné 21 38 28 18 10 3 
velmi nevhodné, pobuřující 3 3 4 2 0 0 
nevím, nedovedu posoudit 13 18 11 10 5 5 

Množství erotiky v reklamě příliš 8 23 7 10 10 4 
akorát 40 46 46 24 7 9 
málo 25 10 15 13 4 3 
nedovedu posoudit 12 15 11 10 4 2 

Nejcasteji3 Nejčastější výskyt erotiky - 
deodoranty, sprchové gely 

63 79 63 44 20 15 

Nejčastější výskyt erotiky - holicí 
strojky 

19 27 24 14 5 3 

Nejčastější výskyt erotiky - spodní 
prádlo 

67 63 60 39 17 14 

Nejčastější výskyt erotiky - 
automobily 

6 1 3 2 2 0 

Nejčastější výskyt erotiky - nápoje, 
alkohol 

10 7 4 4 5 4 

Nejčastější výskyt erotiky - parfémy 37 44 32 30 11 8 

Nejčastější výskyt erotiky - jiné 2 3 3 2 0 0 
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Příloha č. 4 – Tabulka výsledků Chíkvadrát testu 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,728
a
 3 ,126 

Likelihood Ratio 5,771 3 ,123 

Linear-by-Linear 

Association 

4,201 1 ,040 

N of Valid Cases 179   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 8,55. 
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Příloha č. 5 – Ukázky využití emocionálních apelů v reklamě 

a) využití strachu  

Ukázka č.  1 – reklama pro mezipodnikový  sektor, která využívá strach 

 

Zdroj: [3] 

„Právě to, co na svém podniku nevidíte, vám může nejvíce ublížit.“ 

Ukázka č .  2 – reklama proti anorexii 

 

Zdroj: [3] 
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b) využití humoru 

Ukázka č .  3 – humorná reklama výrobce přileb Boeri pro lyžaře a snowboardisty 

 

Zdroj: [3] 

„Nezapomeňte jezdit na lyžích a na snowboardu zodpovědně. Je to vaše hlava.“ 

Ukázka č .  4 – humor založený  na slovní  hříčce 

 

Zdroj: [27] 
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c) využití erotiky  

Ukázka č .  5 – reklama společnosti Benetton, která využívá částečnou nahotu  

 

Zdroj: [3] 

Ukázka č .  6 – reklama společnosti Guess s využitím sex-appealu působícího jak na muže, tak 

na ženy 

 

Zdroj: [3] 


