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1 Úvod 

Každý jedinec je v dnešní době v jisté míře něčím nebo někým ovlivňován. Nejen 

svým sociálním okolím, čímž jsou nejčastěji rodiče, sourozenci, přátelé, kolegové v práci 

nebo spolužáci, ale také hlavně mediálním okolím. Hlavní důvod, proč necháme působit  

na sebe tyto média je jejich obsah, ať už je edukativní, zábavný nebo pouze informativní 

povahy. Některým jedincům se líbí, někteří jí zavrhují a některým je naprosto lhostejná. 

Ano, je to reklama, která se každodenně v médiích objevuje. 

  

Spotřebitel je před zákonem nevědomá a velmi ovlivnitelná osoba, proto je zde zákon  

o regulaci reklamy. Reklama má za úkol předvést potenciálnímu zákazníkovi daný výrobek 

nebo službu. Aby zde nebyly ovlivňovány určité skupiny obyvatel, jsou zde různá 

omezení, aby tomu tak bylo zabráněno. Jsou dány určité mantinely nejen z české 

legislativy, ale i z Evropské unie. Jedno z mála polí regulace reklamy je i skrytá  

a podprahová reklama. Česká legislativa před těmito reklamami uživatele brání. Skrytou 

reklamu si uživatel mnohdy neuvědomí, přitom mu dává větší význam, než běžný reklamní 

blok. Podprahovou reklamu spotřebitel dokonce ani nepostřehne, avšak jeho mozek ano. 

Ve své práci se proto věnuji věnovat účinkům skryté a podprahové reklamy.  

 

Popisuji zde přesné legislativní vymezení nejen podprahové a skryté reklamy,  

ale pro lepší pochopení problematiky i regulaci reklamy všeobecně. Jako další legislativní 

 prostředek je samozřejmě zákon o Rozhlasovém a televizním vysílání. Jako samoregulační 

orgán zde hraje i roli Rada pro reklamu a jejich Kodex reklamy. Nemalou váhu bude mít  

v mé práci názory různých odborníků na tomto poli. 

 

Hlavním cílem, který si vedu v této práci je zjistit, do jaké míry ovlivňuje skrytá  

a podprahová reklama konečného spotřebitele. Zajistit tento cíl mi pomůže experiment. 

Vedlejšími cíli práce potom je zajistit teoretické východiska skryté a podprahové reklamy. 

Jednak je to důležité pro práci jako celek, ale také pro východiska k experimentu. Jako 

doplňující cil je shromáždit výběr výsledků jiných výzkumů, které by zajistily srovnání  

s tím mým. Práce má také za cíl ukázat, jak fungují mechanismy skryté a podprahové 

reklamy. 
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Hlavním stavebním kamenem mé práce je právě výzkum, pomoci kterého se budu snažit 

přiblížit čtenáři problematiku skryté a podprahové reklamy v praxi. Budu zde zkoumat 

vlivy skryté a podprahové reklamy na konečných spotřebitelích. K mému experimentu mi 

poslouží audiovizuální prostředky v podobě videa, ale i kontrolní mechanismus, který zjistí 

stav zkoumaných respondentů před aplikováním a po aplikování skryté a podprahové 

reklamy. 

 

Jsem si vědom, aby má práce měla více vědečtější význam, tak  by potřebovala více 

času, prostředků a také místa, než je vyhrazen pro mou diplomovou práci. I tak 

předpokládám, že výsledky budou velmi zajímavé a poslouží pro pozdější potřeby. 

 

Jelikož nejsem sám, kdo tohle vědní pole v historii zkoumal, bylo by jistě aktuální 

porovnat i výsledky ostatních výzkumníků. Podprahovou informaci zkoumalo spoustu 

univerzit, hlavně těch zámořských. Proto jsem do své práce zakomponoval výsledky 

vybraných výzkumů, které již byly provedeny v minulosti. Jsem si tak jist, že tahle práce 

bude tímto kompletní. Moje práce je  výjimečná, protože se zabývá jak podprahovou tak  

i skrytou reklamou a také v mých ukázkách je skutečná podprahová a skrytá reklama. 

Testuji respondenty tak, jak by to v praxi mohlo vypadat a ne v uměle vytvořených 

laboratorních podmínkách. 
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2 Legislativní a odborné vymezení skryté a podprahové 

reklamy 

Tato kapitola hraje v této práci velmi důležitou roli. Zobrazuje nejen úlohu 

reklamy, ale také hlavně zákazy, které jsou v reklamě. Ke konci se hlavně věnuje skryté  

a podprahové reklamě a to z několika úhlů pohledu.  

2.1 Reklama 

Bylo by chybou nezačít právě o reklamě. Pro potřeby práce je velmi důležité 

upřesnit, co to reklama je, k čemu slouží a jak vznikla. Tato kapitola tedy poslouží jako 

teoretická východiska k reklamě. 

 

Z marketingového hlediska je reklama pouze součástí tzv. marketingového 

komunikačního mixu. Marketingový mix by se dal shrnout do slova propagace. Reklamou 

tudíž něco propagujeme. Propagace jako nadřazený pojem znamená, že se snažíme ovlivnit 

motivační a rozhodovací procesy.
1
 Mimo reklamy bychom mohli ještě zařadit k nástrojům 

komunikačního mixu osobní prodej, podporu prodeje, public relations, přímý marketing  

a sponzoring.  

 

Pojem Reklama vznikla z latinského termínu „reklame“, což znamená opakovaně 

křičeti.
2
 V té dávné době to zřejmě znamenalo jistý způsob obchodní komunikace.  

 

I přes divoký vývin obchodní komunikace po dlouhá staletí, pojem „reklama"  

se nezměnil. Dnes v moderní době marketingu je reklama označována jako „každá placená 

forma neosobní prezentace a nabídka idejí, zboží nebo služeb prostřednictvím 

identifikovatelného sponzora“.
3
 Reklama jako komunikační nástroj je však označována 

jako nástroj pro prezentaci produktu v zajímavé formě s využitím všech prvků, působících 

na smysly člověk. V časopise či novinách to může být tučný titulek, v televizi nebo rádiu 

může jít o doprovodnou hudbu. V reklamě tkví obrovská výhoda v širokém publiku, na něž 

může působit, na druhou stranu je reklama velmi neosobní a jednosměrná. Mezi hlavní 

                                                 
1
 VYSEKALOVÁ, J. Psychologie reklamy. 3. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 21. ISBN 978-80-

247-2196-5 
2
 tamtéž 

3
 HUBINKOVÁ, Z. a kol. Psychologie a sociologie ekonomického chování. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2008. s. 113. ISBN 978-80-247-1593-3 
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prostředky reklamy by mohl zařadit inzerci v tisku, televizi, rozhlas, venkovní reklamu, 

reklamu v kinech nebo v audiovizuálních snímcích. 

 

Jelikož je reklamu potřeba usměrňovat, aby nedocházelo k etickým, právním  

a jiným komplikacím a zároveň, aby bylo dodrženo demokratické hledisko, byla založena 

Rada pro reklamu. Tato rada vytvořila tzv. Kodex reklamy, podle kterého se zabývá 

posuzováním stížnosti na poli reklamy. Tato rada navrhuje pouze doporučení, nikoliv 

finanční pokuty. 

 

Reklama by měla být tvořena s ohledem na danou kulturu. Musí být přizpůsobena 

žebříčku hodnot, vzdělanosti, potřeb a jiných důležitých hledisek dané společnosti. Není 

možné, aby se reklama na hovězí sušené maso objevilo v Indii, kde je kráva posvátné 

zvíře. Někteří výrobci vytvářejí univerzální reklamy, do všech zemí. Nejčastěji se jedná  

o reklamu na automobily.  

 

V této kapitole jsem vymezil reklamu spíše z marketingového hlediska. Trochu 

jsem rozvinul historii, odkud slovo reklama pochází. V další kapitole se věnuji 

legislativnímu vymezení reklamy. V této kapitole popisuji reklamu ze zákonného hlediska. 

 

2.2 Legislativní vymezení reklamy 

Po všeobecném vymezení reklamy, v této kapitole navazuji na legislativní 

vymezení reklamy. V této kapitole se věnuji klíčovým zákonům k mé práci, které jsou  

pro ni důležité, obzvláště také pojmům v nich použitých.  

 

Dle zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů, § 1, odst. 2 se reklamou rozumí „oznámení, předvedení či jiná prezentace 

šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, 

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

nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, 

propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.“.
4
 

 

                                                 
4
 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, §1, 2 odst. 
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Zákon o regulaci reklamy je veřejnoprávní úpravou regulace reklamy. Zároveň  

i zpracovává příslušné předpisy Evropské unie. Tento zákon je jednou z norem veřejného 

práva, které zasahuje do soukromoprávní úpravy nekalé soutěže. Hlavní důvod 

veřejnoprávní regulace je hlavně snaha o ochranu spotřebitele. Spotřebitel je pro tyto účely 

myšlen jako adresát reklamního sdělení, kterého má nalákat a prodat mu co nejvíce zboží, 

velmi často bez ohledu na pravdivost daného sdělení nebo společenské hodnoty.  

 

Zákon o regulaci reklamy reguluje z hlediska: 

- Obsahu  

- Způsobu šíření 

- Rozsahu šíření 

Zvláštní úprava reguluje i množstevní nebo časový rozsah reklamy. 

 

Přitom se reguluje jak obecný obsah, tak je i regulace na reklamu týkajícího  

se specifického výrobku nebo služby. Mohou jimi být tabákové výrobky, zdravotní péče, 

přípravky na ochranu rostlin, veterinární léčivé přípravky apod. 

 

Dozor nad dodržováním zákona reklamy vysílané v televizi nebo v rozhlase 

provádí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a to dokonce v případech, kdy provádí 

dozor nad reklamou u specifického výrobku zvláštní orgán. Regulace reklamy v televizi  

a rozhlasu je ostatně zavedena v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Zákon o regulaci reklamy se použije pouze v případech, kdy předchozí jmenovaný 

nestanoví něco jiného. 

 

V zákoně o regulaci reklamy je definice reklamy obsažena mnohem úžeji než 

v zákoně o televizním a rozhlasovém vysílání. U prvně jmenovaného se tak nebude mluvit 

v souvislosti s řádkovou inzercí v periodickém tisku nebo propagaci politických stran  

a hnutí. Propagaci politických stran je tedy možné činit bez zvláštní regulace, kromě 

televizního a rozhlasového vysílání, kde je tato reklama zakázána, ovšem pokud nejde  

o propagaci stanovenou příslušnými volebními zákony.  

 

Pokud se bude jednat o televizní nebo rozhlasovou reklamu, bude se vždy jednat 

podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, ať už půjde o zodpovědnost 

zpracovatele, zadavatele nebo šiřitele nebo dojde k porušení zákona o regulaci reklamy. 
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S reklamou je spojen i pojem teleshoping a sponzorování. Tyto instituty obsahují 

zpravidla reklamní sdělení, které se s charakterem reklamy překrývají. Sponzorování  

se věnuje zákon o regulaci reklamy, až na některé výjimky ukazující se v televizi nebo 

rozhlase, které stanovuje zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. Do tohoto logický 

spadá teleshoping. 

 

2.2.1 Komunikační média 

Pod Pojmem komunikační média se zamýšlí hromadné sdělovací prostředky, jimiž jsou 

televize, rozhlas, film a internet.
5
 Komunikačním médiem jsou i plochy využívané 

standardně pro reklamu jako jsou billboardy nebo plochy na veřejných dopravních 

prostředcích.  Typickým komunikačním médiem jsou hromadně působící prostředky  

a předměty což mohou být plastikové tašky, třička, samolepky nebo nosiče zvukových děl. 

Velmi známým komunikačním médiem jsou tiskoviny, které jsou přímo určené  

za reklamním účelem, což jsou typicky letáky viz. „Obrázek 2.1“. 

 

2.2.2 Sponzorování 

Prezentování sponzora je součásti sponzorování. Vedle reklamy tak tvoří další 

formu prezentace a to nejen podnikatele. Sponzorské vzkazy se vztahují k regulaci týkající 

se reklamy. Zvláštní úprava se týká sponzorským vzkazům v rozhlasovém a televizním 

vysílání. Kontroluje se tak přiměřené použití v rozhlase a televizi. 

                                                 
5
 CHALOUPKOVÁ, H. Regulace reklamy: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 5. ISBN 978-

80-7400-180-2 

Obrázek 2.1 - Příklad komunikačních médií, Zdroj: http://tesco-letak.hypermarketletaky.cz 
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Co se týče sponzorování, tak to znamená příspěvek, ať už peněžitý, či nepeněžitý 

s cílem podporovat výrobu, prodej zboží nebo služeb.
6
 Sponzorem se rozumí fyzická nebo 

právnická osoba, která pro tyto účely prostředky poskytne. Na obrázku č. 2.2, můžete vidět 

sponzorovanou reklamu na pojišťovnu. 

 

2.2.3 Zadavatel 

V reklamním řetězci hrají velkou roli tři články. Jsou jimi, zadavatel, zpracovatel  

a šiřitel. Zadavatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která si nechala reklamu 

vyrobit.
7
 Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, která reklamu vyrobila a to ať už 

pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu nebo pro sebe. Šiřitelem reklamy je fyzická 

nebo právnická osoba, která reklamu pro veřejnost šíří. 

 

Zadavatelem reklamy je osoba, která objednává pouze zpracování reklamy, a pro 

jejíž účely je reklama vyrobena. Zadavatelem se rozumí osoba, která učiní počáteční 

podnět k zpracování reklamy. Nemůže to být reklamní agentura, která reklamu zadala 

zpracovat. Mohlo by tak jít o obcházení zákona, jelikož by se skutečný zadavatel 

schovával za tuto agenturu, přičemž by za nic neodpovídal.  

 

Osoba zadavatele může být totožná s osobou šiřitele a dokonce také s osobou 

zpracovatele dohromady. Zadavatel reklamy může zodpovídat za šíření reklamy pouze  

                                                 
6
 CHALOUPKOVÁ, H. Regulace reklamy: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 5. ISBN 978-

80-7400-180-2 
7
 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, §1, 5 odst. 

Obrázek 2.2 - Příklad sponzorování, Zdroj: http://www.passionautomobile.com 
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ve výjimečných případech. A to v případě, že ovlivnil způsob šíření např. tím, že porušil 

zákaz šíření skryté nebo dokonce podprahové reklamy.
8
 

  

Zadavatel reklamy odpovídá hlavně za obsah reklamy, avšak není-li stejná osoba 

jako zpracovatel, zodpovídají za obsah reklamy tyto subjekty oba a to společně  

a nerozdílně. Tento zadavatel se však může své zodpovědnosti zprostit a to tak,  

že zpracovatel nedodržel svých pokynů. Zadavatel ovšem musí prokázat, že vynaložil 

veškeré úsilí, aby tomuto porušení zabránil.  

 

2.2.4 Zpracovatel 

Zpracovatel je osoba, která pro zadavatele zpracovala reklamu. U zpracovatele  

se musí odlišit osoba zpracovatele a osoba autora reklamy, i když to může být tatáž osoba. 

Autor může být pouze subdodavatel. Osoba zpracovatele má tak hlavně za úkol organizaci 

zpracování reklamy, shromáždění potřebných oprávnění, přičemž agentura, která osobu 

zpracovatele představuje, často objednává šíření dané reklamy. Jako zpracovatel může 

zodpovídat za způsob šíření odpovídat pouze ve výjimečných případech a to, pokud 

ovlivnil výrazným způsobem šíření dané reklamy. 

 

Zpracovatel však odpovídá za obsah reklamy a to společně se šiřitelem nerozdílně  

a společně, logicky pouze pokud to není tatáž osoba. Zpracovatel se může zprostit 

zodpovědnosti na úkor zadavatele, a to pokud by se odpovědnost týkala pravdivosti údajů. 

A to v případě, že by zpracovatel projevil veškeré úsilí na ověření pravdivosti daných 

údajů.
9
  

 

2.2.5 Šiřitel 

Veřejné šíření reklamy je zamýšleno jako zpřístupnění reklamy předem 

neurčenému okruhu osob nebo v případě cílené reklamy, určité skupině osob, pokud tyto 

osoby překračují okruh osob spjatý se zadavatelem a zároveň ještě lze hovořit o šíření vůči 

veřejnosti. Je možné, aby osoba šiřitele byla tatáž osoba jako zadavatel a zpracovatel. 

V praxi však bývá šiřitel jako samostatná osoba, aniž by se podílel na zadání nebo 

                                                 
8
 CHALOUPKOVÁ, H. Regulace reklamy: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 5. ISBN 978-

80-7400-180-2   
9
 a tamtéž s. 6. 
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zpracování reklamy. Na místě je rozlišit osobu šiřitele a osobu, která na místě šiřitele 

jedná. Může to být tak roznášeč letáků nebo lepič billboardů. 

 

Šiřitel reklamy odpovídá za způsob šíření reklamy a to zejména aby nešlo o: 

- Skrytou reklamu 

- Podprahovou reklamu 

- Nevyžádanou reklamu 

- Reklamu šířenou mimo provozovny, jak uvádí zákon o regulaci reklamy. 

 

Šiřitel odpovídá i v řadě případů za obsah reklamy a to v situacích,  

kdy protiprávnost z dané reklamy přímo vyplývá. Šiřitel tak není povinen zjišťovat 

eventuální rozpory s předpisy nebo právy třetích osob, ale musí pouze kontrolovat, co  

se týká obsahu, formy a způsobu šíření dané reklamy.
10

 Šiřitel se tak může zprostit daných 

povinností, pokud dokáže, že tak vynaložil veškeré úsilí, aby k tomuto porušení práva 

zabránil.  

 

Co se týče periodik, šiřitel neodpovídá za pravdivost údajů v dané inzerci, avšak 

odpovídá za ochranu práv k ochranné známce, autorským právům a pověsti právnické 

osoby. Provozovatel vysílání odpovídá za obsah reklamy nebo teleshopingu pouze tehdy, 

kdy není znám.  

 

2.3 Úprava reklamy na výrobky a služby dle obsahu 

Tato kapitola je zde proto, aby seznámila čtenáře s úpravou zákona pro zvláštní 

výrobky. Tyto výrobky mohou být pro zdraví škodlivé nebo se jedná o citlivé výrobky,  

u kterých reklama může být neetická. Je proto důležité se seznámit s touto úpravou,  

aby si čtenář uvědomil, jak může být reklama na tyto výrobky v případě skryté nebo 

podprahové reklamy škodlivá. 

2.3.1 Reklama na tabákové výrobky 

Reklama na tabákové výrobky a sponzorování, jehož účelem je propagovat 

tabákové výrobky je zakázáno.
11

 A to jak v české republice, tak i v některých státech 

Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Tabákovými výrobky jsou myšleny 

                                                 
10

 CHALOUPKOVÁ, H. Regulace reklamy: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 7 s. ISBN 978-

80-7400-180-2 
11

 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, §3, 1 odst. 
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výrobky z tabáku, včetně toho geneticky upraveného, které jsou určeny ke kouření, 

šňupání, sání nebo žvýkání. Reklamou na tabákové výrobky se také rozumí forma 

obchodního sdělení, která propaguje tabákový výrobek a to ať už přímo, či nepřímo. Je to 

také distribuování tabákového výrobku zdarma a to ať už za účelem reklamy nebo 

sponzorování. Je také zakázána reklama, která se nevztahuje přímo k tabákovému výrobku, 

ale užívá jeho ochrannou známku. Existuje však výjimka, kdy zákon povoluje dřívější 

značku tabákového výrobku užít na jiné než tabákové výrobky a to jen v případě, kdy je 

zřejmé, že nedochází k propagaci daného výrobku. 

 

Zákaz reklamy na tabákové výrobky se týká určitých výjimek. Jednou z nich je 

reklama v periodickém i neperiodickém tisku určeného výhradně pro profesionály v oblasti 

tabákových výrobků. Na místě je rozlišovat mezi odborníky působící v boji proti 

tabákovým výrobkům a skutečnými obchodníky s tabákem.
12

 Další výjimka se vztahuje ke 

specializovaným prodejnám s tabákem a také v provozovnách, kde se nabízí široká 

nabídka tabákových výrobku. Na obrázku 2.3 uvádím příklad takovéto reklamy. V tomto 

případě může být reklama vystavena pouze v bezprostřední blízkosti tabákových výrobku, 

kde se prodávají. Je také povolen sponzoring v bezprostředním místě konání 

motoristických závodu, pokud se nejedná o soutěž týkající se několika členských států. Je 

                                                 
12

 CHALOUPKOVÁ, H. Regulace reklamy: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 17. ISBN 978-

80-7400-180-2 

Obrázek 2.3 - Reklama na tabákové výrobky, Zdroj: http://mdk09d.files.wordpress.com 
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rovněž povolena reklama na tabákové výrobky do publikací, které jsou určeny pro třetí 

země.  

 

Reklama na tabákové výrobky musí vždy obsahovat sdělení „Ministerstvo 

zdravotnictví varuje: kouření způsobuje rakovinu“.
13

 Toto sdělení musí zasahovat nejméně 

do 20 % reklamního sdělení a musí být černým písmem na bílém podkladu, přičemž text 

musí dosahovat výšky nejméně 80 % bílého podkladu. 

 

Reklama na tabákové výrobky nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let. Tudíž 

v této reklamě nesmí být zobrazování vrstevníci mladší 18 let nebo prvky, které tyto osoby 

oslovují a svádějí tak ke kouření. V reklamě na tabákové výrobky tak nesmí být ani scény, 

kdy lidé kouří, otevřené krabičky cigaret nebo užívají jiné tabákové výrobky. 

 

2.3.2 Reklama na alkohol 

Na rozdíl od reklamy na tabákové výrobky, je reklama na alkoholické výrobky 

povolena, ale zato regulována. Alkohol je zde myšlen jako nápoj s objemem alkoholu 

nejméně 0,5 %. Na obrázku 2.3 mohu uvést malou ukázku reklamy na alkohol, mezi něž 

alkoholické pivo patří. 

 

Reklama na alkohol nesmí nabádat k nestřídmému užívání, či dokonce záporně 

nebo ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost. Tato reklama rozhodně nesmí nabádat 

osoby mladší 18 let k užití alkoholických nápojů. V reklamě se nesmí ani vyskytovat 

osoby vyhlížející jako mladší 18 let. Nesmí se ani používat prostředků ani akcí, které 

mladistvé v souvislosti  s alkoholem oslovují. Je zakázáno spojovat reklamu na alkohol  

se zvýšenými výkony a už vůbec ne s řízením vozidla. Také není přípustné propagovat 

alkohol jako akcelerátor sexuálního nebo společenského úspěchu. Rozhodně se nesmí 

alkohol spojovat s povzbuzujícím, uklidňujícím nebo s prostředkem pro vyřešení osobních 

problémů. 

                                                 
13

 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, §3, 5 odst. 
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2.3.3 Reklama na humánní léčivé přípravky 

Humánní léčivý přípravek je určen pro lidi nebo je lidem určen. Zákon rozlišuje 

úpravu reklamy u těchto přípravku pro odbornou obec a pro laiky, tzn. pro širokou 

veřejnost.  

 

Reklama na humánní léčivé přípravky určené široké veřejnosti je na takové 

přípravky, které jsou uzpůsobeny a koncipovány tak, aby mohly byt použity bez předchozí 

diagnózy pacienta a to i na radu lékárníka.
14

 Jsou to tudíž léky, které jsou v lékárně volně 

prodejné. Logicky se reklama na tyto léky nesmí vztahovat na léky na lékařský předpis  

a přípravky, které obsahují omamné nebo psychotropní látky. Tyto léky se zakazují 

poskytovat jako vzorky. 

 

Reklama na léčivé přípravky pro veřejnost musí být formulována, tak aby bylo 

zřetelné, že se jedná o léčivý přípravek. Musí obsahovat název tohoto přípravku, tak jak je 

uvedeno v registraci a také pokud obsahuje jen jednu léčivou látku, tak musí obsahovat 

běžný název daného přípravku. Reklama také musí obsahovat informace, které jsou 

nezbytné pro použití, v případě tištěné reklamy i informace o nutnosti si přečíst příbalové 

informace.  

                                                 
14

 CHALOUPKOVÁ, H. Regulace reklamy: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 23. ISBN 978-

80-7400-180-2 

Obrázek 2.4 - Příklad reklamy na alkoholický nápoj, Zdroj: http://www.radegast.cz/ 
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Zákon zakazuje, aby tato reklama působila dojmem, že pro stanovení diagnózy 

stačí porada s lékařem na dálku. Reklama nesmí naznačovat, že účinky daného přípravku 

jsou zaručeny, nemají vedlejší účinky nebo snad zda nejsou lepší, než jiné léčebné 

přípravky. Vzorným příkladem může být reklama na obrázku č. 2.5. Uživatele přípravku 

nesmí reklama vést k myšlence, že se zlepší jeho zdravotní stav, když bude daný přípravek 

užívat. A také, pokud by přípravek nepoužíval, tak se to neblaze projeví na jeho 

zdravotním stavu. Reklama na tyto lékařské přípravky nesmí v žádném případě být 

výhradně zaměřeny na osoby mladší 15 let. Také nesmí být v reklamě použit odkaz  

na někoho z vědců na podporu prodeje, přičemž daná osoba vědec není. Reklama také 

nesmí naznačovat, že daný přípravek je potravinou, či kosmetickým přípravkem. 

 

Reklama na humánní léčivé přípravky určena odborné veřejnosti může být šířena 

pouze prostřednictvím komunikačních kanálů určených pouze těmto odborníkům. Můžou 

to tak být odborné pořady, pravidelný i nepravidelný odborný tisk. Tato reklama musí 

obsahovat přesné, aktuální a dostatečné informace o daném přípravku, aby si lékař mohl 

vytvořit odborný názor. Hlavní jsou také informace o způsobu podávání léku a také 

Obrázek 2.5 - Příklad reklamy na humánní lékařský přípravek, Zdroj: http://adsoftheworld.com/ 
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informace o spoluúčasti z prostředků státem hrazeného veřejného pojištění. V souvislosti 

s touto reklamou se zakazuje odborníkům nabízet jakékoliv dary, či zvýhodnění, pouze 

v případě, jsou-li nepatrné hodnoty. Vzorky humánních přípravků jsou povoleny 

poskytovat pouze odborníkům, kteří mají právo tyto léky předepisovat. Počet vzorků je 

omezen počtem pro jeden rok. Na rozdíl od reklamy pro širokou veřejnost, u reklamy pro 

odborníky je povolena srovnávací reklama. 

 

2.3.4 Reklama podporující darování lidských tkání a buněk 

Reklama, jakožto i sponzorování, kdy dárce nebo nějaká další osoba profituje 

z darování lidských tkání nebo buněk, je zakázána. Musí se však jednat o tkáně použitelné 

pro člověka. Zvláštní úprava podporuje reklamu na podporu informovanosti veřejnosti  

na zákaz propagace darování a transplantaci lidských orgánů. Tato úprava i zakazuje 

inzerci za účelem nabídky či poptávky po lidských orgánech. 
15

 

 

2.3.5 Reklama na potraviny 

Potraviny jsou látky určené člověku ke spotřebě a to v upravené, či neupravené 

podobě. Potraviny jsou i přídavné a aromatizující látky, pokud jsou určené ke konzumaci. 

Na základě předpisu evropského společenství v reklamě na potravinu mohou být uvedeny 

výživové informace. Těmito informacemi se má na mysli, že potravina má nějaké zvláštní 

kalorické nebo výživové vlastnosti. Tyto tvrzení nesmí být nepravdivá, dvojsmyslná nebo 

snad klamavá. Také nesmí nabádat k přehnané konzumaci dané potraviny a ani nesmí 

z reklamy vyplývat, že konzumace dané potraviny může nahradit vyváženou stravu. Před 

prvním uvedením této potraviny do oběhu musí výrobce dané potraviny kontaktovat úřady 

o daném tvrzení. 

 

Reklama nesmí být ke spotřebiteli klamavá, obzvláště co se týče složení potraviny  

a účinku potraviny. Pokud by tak nastalo, jednalo by se o nekalou soutěžní praktiku. 

Potraviny určené pro zvláštní výživu jsou potravinami, které jsou podle zvláštní vyhlášky 

ministerstva zdravotnictví, určené pro výživové účely. Doplňkem stravy je podle 

zvláštního zákona potravina, která má za účel doplňovat běžnou stravu zdrojem živin, 

vitamínů a jiných podpůrných látek. Doplněk stravy je potravinou a proto je zakázána 
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 CHALOUPKOVÁ, H. Regulace reklamy: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 28. ISBN 978-
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reklama, která naznačuje nebo dokonce zaměňuje tuto potravinu s léčivy. V reklamě  

na doplněk stravy musí být zřetelně uvedeno, že se jedná o doplněk stravy.
16

 

 

2.3.6 Reklama na kojeneckou výživu 

Jako další potravina je i reklama na kojeneckou výživu regulována. V kapitole 

popisuji, jak by měla reklama na kojeneckou výživu vypadat. 

 

Počáteční kojenecká výživa jsou potraviny, které jsou určeny kojencům do 6 

měsíců od narození těchto jedinců a odpovídají výživě těchto kojenců. Tato reklama je 

regulována ve způsobu šíření a to tak, že by se měla objevovat pouze v publikacích,  

u kterých to lze očekávat, což jsou publikace zaměřený na kojeneckou výživu nebo 

vědecké publikace.
17

 Jako publikace se mohou počítat pro tyto potřeby i internetové 

stránky zabývající se kojenci. Reklama na kojeneckou výživu nesmí propagovat závěr,  

že je rovnocenná nebo dokonce lepší, než mateřské mléko. Jako správný příklad reklamy 

na kojeneckou výživu uvádím příklad na obrázku 2.6. U prezentace této výživy je kladen 

důraz na vědeckost daných údajů. U této reklamy je také zakázáno působit proti kojení. 

V reklamě musí být uveden způsob užití výrobku a také musí obsahovat text upozorňující 

na přednost kojení před kojeneckou výživou. Nesmí také vyobrazovat kojící matku nebo 
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 CHALOUPKOVÁ, H. Regulace reklamy: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 30. ISBN 978-

80-7400-180-2 a také 
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Obrázek 2.6 - Reklama na kojeneckou výživu, Zdroj: http://www.nutrilon.cz/ 
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snad idealizovat náhradu kojení. Na rozdíl od počáteční kojenecké výživy, není způsob 

šíření reklamy u pokračující kojenecké výživy omezen. 

 

V této kapitole jsem popsal, jakým způsobem by měla být reklama na kojeneckou 

výživu šířena. Zaměřil jsem se hlavně, co by v ní být nemělo. V další kapitole navazuji  

na reklamu na pohřební služby. 

 

2.3.7 Reklama na pohřební služby 

Tato reklama je regulována zejména z etických důvodů. Pro potřeby této reklamy 

se pohřebními službami rozumí služby poskytované krematoriem, veřejným pohřebištěm 

nebo balzatoriem. Její šíření a specifikace je omezena na obsah uvedený v zákoně. Co je 

v reklamě za údaj navíc, tak je to nepovoleno, tudíž nezákonné. V reklamě teda může být: 

a) název obchodní firmy nebo jméno, příjmení nebo název provozovatele činností 

v pohřebnictví, 

b) vymezení předmětu činností v pohřebnictví, popřípadě dalších navazujících 

poskytovaných služeb, 

c) adresu pracoviště určeného pro styk se zákazníky, 

d) telefonní a faxové číslo, adresu elektronické pošty nebo internetovou adresu, 

e) provozní dobu pro veřejnost, 

f) firemní logo nebo jiný grafický motiv.18 

Reklama nesmí být šířena v nemocnicích a ústavech sociální péče a ani nesmí být 

doručována prostřednictvím letáků, e-mailem. V souvislosti s doručením o úmrtí nelze ani 

propagovat danou ústav jakýmkoliv způsobem.  

 

2.3.8 Ostatní regulované komodity 

V této kapitole se souhrnně věnuji úpravě reklamy na přípravky na ochranu rostlin, 

reklamě na veterinární léčivé přípravky a reklamě na střelné zbraně a střelivo. 

 

Zákon omezuje reklamu na přípravky na ochranu rostlin na pouze u nás 

registrované přípravky nebo na souběžně dovážené přípravky. Souběžným přípravkem  

se rozumí takový přípravek, který se shoduje s přípravkem registrovaného v české 

republice. Dovoz tohoto přípravku je však vázán na registraci u rostlinolékařské správy.
19
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Léčivými veterinárními přípravky jsou takové přípravky, které jsou určeny pro 

podávání u zvířat nebo jsou určeny zvířatům. Reklama na tyto přípravky je omezena  

na šíření mezi širokou veřejnost a to v případě, že jsou na předpis a nebo obsahují 

psychotropní nebo omamné látky.  

 

Jelikož zbraně nejsou běžným produktem, reklama na ně nesmí být otevřena široké 

veřejnosti a to i co se týče historických, sportovních nebo loveckých zbraní. Tato reklama 

musí být tedy šířena pouze mezi odborníky a podnikateli v oboru. Propagovat zbraně tak 

lze pouze v prostorách, kde se prodávají, nabízí či vyrábí. Za tento prostor není počítán 

pouze tematicky zaměřený objekt. Tuto reklamu můžeme také legálně nalézt v odborných 

periodikách a publikacích zaměřených na zbraně a také v materiálech určených pro 

prodejce a držitele střelných zbraní.
20

 

 

2.4 Zákazy v reklamě 

Tato diplomová práce je zpracovávána právě na základě dvou zákazů v reklamě. 

Jak už bylo dříve předestřeno, budu ověřovat škodlivé účinky skryté a podprahové 

reklamy. V této kapitole uvedu pro úplnost všechny zákazy, aby mohl volně přejít na ony 

dva zákazy, kterých se hlavně tato práce týká. 

2.4.1 Zákaz reklamy, která je v rozporu s právními předpisy 

Reklama může být v rozporu s právními předpis v každém případě. V některých 

případech je však třeba posuzovat konkrétního zadavatele nebo danou prezentaci přímo. 

Může se tak například jednat o neoprávněné užití ekoznačky. V souvislosti s porušením 

právních předpisů je znovu třeba zmínit osobu šiřitele, která není povinná zkoumat 

porušení předpisů třetí stran.
21

 Ten hlavně odpovídá za obsah, formu a způsob šíření.  

2.4.2 Nekalé obchodní praktiky 

Nekalými obchodními praktikami jsou zejména klamavé a agresivní obchodní 

praktiky. Znaky nekalé obchodní praktiky mohou být naplněny obsahem reklamy, aniž by 

reklama byla označena jako nekalá obchodní praktika. Jelikož je odkazováno v zákoně o 

regulaci reklamy na výčet nekalých obchodních praktik v zákoně o ochraně spotřebitele, 
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není tudíž třeba tuto reklamu v tomto zákoně zakazovat, protože veřejnoprávní úprava je 

již zajištěna. Tím pádem je zajištěno nebezpečí dvojího trestu v případě porušení zákona.  

2.4.3 Nevyžádaná reklama 

O nevyžádanou reklamu se jedná v případě, kdy tato reklama adresáta obtěžuje 

nebo mu způsobuje výdaje. Zvláštní pozornost je třeba věnovat obchodnímu sdělení, které 

je šířeno elektronickými prostředky. K tomuto sdělení musí dát adresát předem souhlas. 

Přičemž není kladen důraz na formu ani obsah tohoto sdělení. Elektronickými prostředky 

je přitom myšlen nejen e-mail, ale také SMS zprávy. Přičemž, je-li kontakt získán při 

prodeji výrobku nebo služby, je možné rozesílat obchodní sdělení bez předchozího 

souhlasu adresáta. Jedná-li se o fyzickou osobu, je třeba nakládat s údajem v souladu  

se zákonem o ochraně osobních údajů. 

 

Vždy je však třeba, aby v obchodním sdělení odeslaného prostřednictvím e-mailu, 

bylo zřetelné, že se jedná o obchodní sdělení a také aby byla známa totožnost odesilatele  

a či jménem se obchodní komunikace uskutečňuje. Přitom je nutná zpětná adresa,  

aby adresát mohl dát odesílateli na vědomi, že si už nepřeje nadále odebírat jeho obchodní 

sdělení. 
22

 

2.4.4 Reklama šířena na veřejně přístupných místech 

Jedná se o reklamu šířenou na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. 

Tudíž tuto reklamu lze pouze šířit za podmínek, které podléhají regulaci stavebního zákona 

a také dalším nařízením. Ony další zařízení mohou regulovat obce, což může být třeba 

rozdávání letáků. Obce tak můžou tuto reklamu zakázat nebo omezit. Obce tak stanoví, 

veřejná místa, kde je reklama zakázána, doba kdy je tato reklama zakázána, druhy médií 

kterými nesmí být reklama šířena a také akce, na něž se reklama nevztahuje.
23

 Obce 

nemůžou regulovat reklamu, kterou podléhá zákon o regulace stavebnictví nebo zákon  

o pozemních komunikacích. Což mohou být třeba billboardy.  

2.4.5 Srovnávací reklama 

Srovnávací reklama je za určitých podmínek stanovené zákonem povolena. Zákon 

o regulaci reklamy stanovuje u srovnávací reklamy pouze určitá specifika u humánních 
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léčivých přípravků. Podmínky pro srovnávací reklamu u ostatních výrobku stanovuje 

soukromoprávní úprava v obchodním zákoníku (konkrétně §50a). 

 

Dozorový orgán, dohlížející nad srovnávací reklamou, je oprávněn po zadavateli 

požadovat důkazy o pravdivosti tvrzeních ve své reklamě, pokud jsou zde brány zřetel  

na okolnosti případu. 

 

Dozorový orgán je oprávněn zakázat nepřípustnou srovnávací reklamu nebo 

pozastavit zahájení jejího šíření. Navíc, pokud by tahle reklama měla vliv na ohrožení 

života nebo zdraví lidí, je tento orgán oprávněn nařídit opravné hlášení k této reklamě.
24

  

 

2.4.6 Ostatní zákazy v reklamě 

Je zakázána reklama, která je v rozporu s dobrými mravy. Samo o sobě je jakákoliv 

reklama, kterou zákon o regulaci reklamy zakazuje proti dobrým mravům. Proti dobrým 

mravům je reklama, která napadá jiné politické přesvědčení. Rovněž je zakázána reklama, 

kde se objevuje diskriminace a to pohlaví, rasová, národnostní a náboženská. V reklamě  

se nesmí nepřijatelným způsobem ohrožovat mravnost, snižovat lidskou důstojnost, 

objevovat pornografie, násilí, a také nesmí vyvolávat motiv strachu. V reklamě se nesmí 

podporovat chování, které poškozuje zdraví a bezpečnost osob i majetku. V reklamě  

se taktéž nesmí nabádat k poškozování životního prostředí. V reklamě, v které je i jiné 

sdělení, tak musí být zřetelně od tohoto sdělení oddělena.
25

  

 

V této kapitole jsem probral veškerou regulaci reklamy dle způsobu a formy šíření. 

Popsal jsem nejdůležitější formy šíření reklamy, mezi něž patří hlavně nevyžádaná 

reklama, reklama na veřejných místech a srovnávací reklama. V další kapitole navazuji  

na další úpravu reklamy. Je to konkrétně samoregulační orgán Rada pro reklamu a její 

Reklamní kodex. 

2.5 Rada pro reklamu 

Rada pro reklamu je významným orgánem na poli reklamy. Proto se zde budu 

věnovat jako jedinému samoregulačnímu orgánu týkající se reklamy. 
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Rada pro reklamu vznikla v České republice v roce 1994 jako samoregulační orgán 

reklamy. Hlavním cílem je prosazovat čestnou, legální, pravdivou a decentní reklamu.
26

 

 

Myšlenkou samoregulace je, že státní aparát reklamu nereguluje. Reklama je tak 

regulována svými vlastními pravidly, které sama příjme. Tyto pravidla jsou přeneseny do 

Kodexu reklamy. Kodex reklamy se v každém státě velmi liší. Záleží na historických  

a legislativních podmínkách. Kodex reklamy legislativu v žádném případě nenahrazuje. 

Hlavní funkcí je tedy doplňování etické stránky věci, kterou legislativa postrádá. Díky 

samoregulaci, je kodex velmi flexibilní nástroj. A v dnešní době, kdy se mediální a 

reklamní trh velmi rychle mění, je flexibilizace etického kodexu velmi důležitá. 

 

Rada pro reklamu se zabývá reklamou v tisku, na plakátových plochách, u 

zásilkových služeb, v audiovizuální produkci, v kinech, v rozhlasové a televizní produkci a 

také na internetu.  

 

Rada pro reklamu se nezabývá volební reklamou nebo propagaci politických stran. 

Stejně tak neřeší stížnosti, které jsou spíše právního původu, než etického. 

 

Rada pro reklamu je oprávněna zahájit jakýsi rozhodovací proces, kde  

se projednává stížnost. Tento proces probíhá na základě stížnosti fyzické nebo právnické 

osoby, která podala podnět na konkrétní reklamu. Nebo je rada iniciována z vlastního 

podnětu, tím že je přesvědčena, že byla v konkrétní reklamě porušena některá ustanovení 

kodexu reklamy. Všichni členové rady pro reklamu jsou vázání kodex pro reklamu 

respektovat. Kontrolu nad dodržováním kodexu přitom drží veřejnost, která ji provádí 

prostřednictvím svých stížností.  

 

Jelikož Rada pro reklamu je nestátní a neziskovou organizací, nemůže udělovat 

finanční pokuty, či jiné sankce. Orgán vydává pouze rozhodnutí, které mají formu 

doporučení. Avšak při nerespektování daných rozhodnutí může rada podat podnět 

příslušnému krajskému živnostenskému úřadu. Ten už má pravomoc udělovat sankce., 
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Kromě kontroly reklam, co se týče etické stránky, má rada pro reklamu i jiné úkoly. 

Orgány dozoru nad dodržováním zákona si mohou u rady pro reklamu objednat odborný 

posudek týkající se zákona o regulaci reklamy. Členy rady pro reklamu jsou jen pro 

představu všechny celoplošné televizní stanice, ČEZ, Plzeňský Prazdroj nebo T-Mobile 

Česká republika.  

 

V této kapitole jsem popsal činnost Rady pro reklamu jako samoregulační orgán. 

Popsal jsem jejích činnost a pravomoce. V další kapitole se věnuji skryté reklamě jako 

jedněch z forem regulace reklamy. 

 

2.6 Skrytá reklama 

V této kapitole se zaměřím právě na skrytou reklamou. Táto kapitola má v této 

práci místo, právě proto, že budu u této reklamy zkoumat její vlivy na konečného 

spotřebitele. Zaměřím se hlavně na legislativní vymezení. Budu se snažit popsat tuto 

reklamu i na vědecké úrovni. 

2.6.1 Legislativní vymezení 

Dle zákona o regulaci reklamy se jedná o takovou reklamu, která není označená 

jako reklama. Říká se jí tak skrytá, protože je těžké rozlišit, zda se jedná o reklamu. Tato 

reklama je s ohledem na spotřebitele zakázána. Existují však výjimky, o kterých se zmíním 

později. 

 

Skrytá reklama je tedy taková reklama, která sleduje reklamní cíl, přitom není 

patrno, zda se o reklamu jedná. Může se tedy jednat o to, že reklama není označena jako 

reklama nebo je označena jako reklama nedostatečně či je prezentována s jiným sdělením  

a to i když je prezentována jako něco jiného.
27

  

 

Negativní vymezení skryté reklamy spočívá v nezařazení recenzí, kritik, 

spotřebitelských testů do této kategorie. 

 

Na poli skryté reklamy je velmi zvláštní problematika nazývající se product 

placement. Product placement by neměl být zařazován jako nezákonná skrytá reklama. 
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Product placement by měl sledovat umělecké cíle. Dalo by se to zdůvodnit ke zvýraznění 

charakteru postavy ve filmu nebo v divadle. Product placementu se budu rozhodně dále 

věnovat. 

 

Zákon o televizním a rozhlasovém vysílání se skrytou reklamou zabývá podstatně 

hlouběji. Jsou v něm integrovány směrnice Evropského společenství. Hlavním znakem 

skryté reklamy je tak subjektivní složka. Tato složka má v úmyslu prezentovat zboží, 

službu či obchodní značku a zároveň tak uvést v omyl o povaze této prezentace.
28

 Dalším 

znakem může být prezentace určitých hodnot v pořadu, který nemá charakter reklamy jako 

je reklamní blok nebo teleshoping. Jelikož myšlenka záměrnosti takovéhoto jednání je 

velmi problematická, zákon stanovuje, že je záměrná, pokud takto dojde za úplatu nebo 

jinou protihodnotu. Jak už jsem dříve uváděl, ne každá prezentace za obchodním účelem, 

která není uváděna v reklamním bloku nebo teleshopingu bude skrytá. Bude se jednat o 

pořady s čistě informačními účely, což budou objektivně postavené recenze nebo sledování 

trendů.  

 

Evropská komise interpretovala, aby reklama mohla být kvalifikovaná jako skrytá, 

musí slovní nebo obrazové uvedení zboží nebo služeb splňovat tři podmínky. Musí být toto 

vysílání provozovatelem zamyšleno, musí sloužit k reklamě a také musí mít takovou 

povahu, aby uvedlo veřejnost v omyl.
29

 Není však úplně vše zakázáno. Nejsou zakázány 

uvádět slovní nebo obrazové odkazy na tyto výrobky, služby, obchodní značky, či aktivity 

výrobce. Tyto odkazy jsou totiž součásti práva na svobodu slova. V dnešním světě, kdy 

různé značky hraji důležitou roli v životě jedinců. Evropská komise má za to, že je velmi 

těžké rozlišit mezi skrytou reklamou a legitimním odkazem. Proto zde komise uplatňuje 

kritérium nepatřičnosti. Nepatřičnost se v tomto případě může projevovat tak, že je 

výrobek ve skryté reklamě prezentován znovu a znovu opakovaně nebo je to dané 

nepatřičným způsobem, jak je značka prezentována. Vysílatele nelze přitom sankcionovat 

za skrytou reklamu a porušení povinnosti při vysílání najednou. Není tak možný 

jednočinný souběh.  
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2.6.2 Vymezení dle Kodexu reklamy 

I když celkové vymezení reklamy v tomto kodexu vydávaným Radou pro reklamu 

je velmi krátké a z velké části kopíruje legislativu, bylo by chybou se v tomto kontextu 

nezmínit. Dle kodexu reklamy nesmí být reklama skrytá. Dále se kodex věnuje tomu, že 

reklama nesmí předstírat, že jde o jiné šíření informací, než jsou reklamní. Může se jednat 

např. o reportáže nebo nějaké vědecké pojednání.
30

  

 

2.6.3 Odborné vymezení skryté reklamy 

Ačkoliv skrytá reklama zní velmi akademickým dojmem, opak je pravdou. Je velmi 

škodlivá a nebezpečná. Skrytá reklama je nejen škodlivá vůči spotřebitelům samotným, ale 

i pro poctivé inzerenty a také vůči médiím. 

 

Skrytou reklamou je spotřebitel tak ovlivňován a tím i poškozován, že vůči ní není 

efektivní ochrany. Je dokázáno, že téměř každý spotřebitel přisuzuje více pozornosti 

nereklamnímu sdělení, než reklamnímu. Navíc zde hraje velkou roli důvěryhodnost, co  

se týče informací. Dle odborných odhadů je totiž dokázáno, že se zde pohybuje v poměru 

reklamní – nereklamní v poměru od 1:10 až ku 1:100.
31

 V praxi to znamená, že pokud je 

reklama na zázračnou mast skryta v redakčním vysílání, tak je 10 až 100 větší možnost, že 

spotřebitelé jejím účinkům uvěří, než by tato reklama byla zařazena do běžného 

reklamního bloku. Poškozeni jsou tak nejen spotřebitelé, jejichž rozhodování je tak značně 

deformováno, ale poctiví inzerenti – konkurence. Pro příklad. Poctivý soutěžitel musí 

vynaložit na svou reklamní kampaň jeden milion korun. Konkurenci, která propagovala 

svůj produkt prostřednictvím skryté reklamy, stačí pouze desetina obnosu. Tohle  

se projevuje v soutěžní nerovnováze, kterou konkurenti nelibě nesou. 

 

Velmi je také poškozováno médium samo. Toto přichází o peníze hned dvakrát. 

Jednou v podobě platby za řádnou reklamu. Podruhé přichází o peníze, kdy je dané 

médium zcela propleteno skrytou reklamou a běžnými články. Upadá tak kvalita tohoto 

média a přestává tak být sledováno, popř. kupováno (např. TV nebo časopis). Seriózní  

a důvěryhodný časopis nebo TV je tak u čtenářské či divácké obce více oblíbená. 
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I přesto je však skrytou reklamou komunikace zaplevelena. Přesná definice skryté 

reklamy je velmi složitá. I když se to zdá být velmi snadné, je to velmi chybné definovat 

skrytou reklamu podle určitých vnějších znaků. Půjde o skrytou reklamu v případě recenze 

návštěvy vodního parku, pokud zde bude uvedena i adresa a otevírací doba? Velmi zvláštní 

případ je třeba i záporná recenze substitutu při uvedení nového výrobku na trh. Kupříkladu 

před uvedením nové herní konzole uvést recenzi na konkurenční konzoli se záporným 

hodnocením. Skrytou reklamu tak nelze definovat jediným vnějším znakem. Proto hlavním 

znakem skryté reklam je právě cíl této reklamy. 

 

Definice skryté reklamy tak není založena na určitém obsahu nebo dopadu,  

ale cílem s kterým bylo sdělení šířeno. Skrytá reklama je tak sdělení, které bylo  šířeno 

s reklamním cílem, ale nejde to poznat. Takže pokud redaktor napsal článek o vodním 

parku, co si skutečně myslí a vyjadřuje tak poslání svého média, nemůže se jednat  

o skrytou reklamu. Pokud by tak bylo danému redaktorovi bráněno napsat, co si myslí, 

mohlo by jít o porušení ústavou zaručenou svobodu slova. Avšak pokud daný redaktor 

vyjadřuje něco jiného, než on sám považuje za pravdu např. o již zmíněném vodním parku, 

jedná se o skrytou reklamu. Pohnutkou u takovéhoto činu nemusí být rovnou finanční 

úplata. Může to být čistě přátelský čin k majiteli vodního parku. Může to být volný vstup 

do vodního parku. Nebo může jít také o politickou objednávku. 

 

V případě skryté reklamy se také může jednat o protisoutěžní jednání. Skrytá 

reklama je proti dobrým mravům soutěže. Ano, je to velmi nemravné, pokud majitel 

vodního parku je kamarád redaktora, který dělal recenzi. A tento redaktor z cizí iniciativy 

nepoužil žádnou kritiku. Vůči konkurentům, kteří si platí poctivě reklamní prostor je to 

nefér. A konec konců, je klamán i spotřebitel, který není schopen skrytou reklamu rozlišit.  

 

2.6.4 Maskovaný marketing 

Kromě skryté reklamy existují i jiné formy skryté propagace. Jedná se hlavně  

o virální marketing. Je to tzv. osobnostní forma marketingu, kdy ti na které virální kampaň 

působí, posílají dál zprávu o podniku, která jej začínala rozšiřovat. Ten kdo tuto reklamní 

zprávu rozšiřuje, tak má s daným podnikem dobrou zkušenost. Tento způsob propagace  

se projevuje jako slevové kupóny pro známé nebo třeba on-line hra o nějaké ceny. Tato 
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forma propagace není většinou pro konečného spotřebitele nebezpečná, protože danou 

reklamu šíří lidi, kteří mají s daným produktem pozitivní zkušenost.
32

  

2.6.5 Product placement 

Product placement  byl donedávna na českých obrazovkách tabu a pokud se objevil, 

byl tvrdě postihován. Jedná se o jakousi povolenou skrytou reklamu. V této podkapitole se 

tak budu věnovat tomuto „Umístění produktu“ hlavně z důvodu malé revoluce  

na reklamním poli. 

 

Product placement byl v české republice zaveden teprve nedávno. Již od června 

roku 2010 je to již možné. Umožnila to novela o audiovizuálních mediálních službách, 

která byla vypracována na základě směrnice Evropských společenství 2007/65 ES. Země 

EU si tak mohly vybrat, zda si product placement do své legislativy nezařadí nebo ho 

v rámci mantinelů zařadí. Česka republika byla pro. 

 

V jednoduchosti si lze product placement představit, tak že v určitém pořadu nebo 

filmu se objeví daný produkt, za který výrobce zaplatí producentovi pořadu. O skrytou 

reklamu se ale nebude jednat v případě, že daná značka, či produkt jen dotváří pouze 

umělecky dojem z filmu.  

 

Zákon vymezuje díla, ve kterých lze tento reklamní nástroj použít. Product 

placement lze využít v kinematografických dělech, filmech, seriálech a to ať už pro 

mediální služby na vyžádání nebo pro televizní vysílání. Tato reklama se může rovněž 

objevit ve sportovních nebo zábavních pořadech a to za podmínky, že nebudou určeny pro 

děti. 

 

Další kategorií, kde lze product placement využít je případ, kdy se neprovádí žádná 

platba, ale jde o bezplatné poskytnutí služby nebo výrobku a to jako rekvizita nebo jako 

cena v soutěži. V tomto případě může jít i o dětské pořady. 

 

Média, která se pro „umístění produktu“ rozhodnou, musí čelit jak faktickým, tak i 

formálním podmínkám. Mezi faktické podmínky lze zařadit požadavek na redakční 
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nezávislost a to jak u poskytovatele mediální služby, tak i provozovatele vysílání. Mezi 

zákazy patří zákaz zmiňovat nebo zobrazovat takovým způsobem produkt, který by přímo 

nabádal ke koupi a také zákaz nepatřičného zdůrazňování umístění produktu. Jelikož jsou 

tyto podmínky pojaty pouze obecně, daná konkretizace bude na rozhodování u správních 

soudů. Lze totiž velmi těžko určit, zda záběr na značku auta ve filmu byl příliš dlouhý nebo 

zda slova hlavního hrdiny přímo nabádaly ke koupi auta. Jako příklad uvádím na obrázku 

2.7 umístění produktu v TV Nova. 

 

Co se týče formálního hlediska, je nutné, aby byl pořad označen, že obsahuje 

skrytou reklamu.
33

 A to na začátku, ke konci a v případě přerušení reklamním blokem, tak  

i po reklamě. Česká legislativa je, co se týče označení této reklamy, poměrně liberální. 

 

Asociace televizních organizaci, která sdružuje hlavní provozovatele televizního 

vysílání, se rozhodla pro jednotné označení a to „PP“, s tím že grafické zobrazení je na 

vysílateli. Rada pro televizní a rozhlasové vysílání také stanovila, že dané logo je nutno 

zobrazovat nejméně na 15 % obrazovky. Asociace televizních organizací se ale brání, že 

takového nic v zákoně není zobrazeno. Vysílatel se ale může použití znaku „PP“ zřeknout 

a použit např. logo značky výrobku.  
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Obrázek 2.7  - Příklad product placement na TV Nova, Zdroj: http://www.m-journal.cz/ 
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Na product placement platí i zákazy. Dana reklama by neměla být na cigarety nebo 

tabákové výrobky. Zákaz je také na propagaci humánních léčivých přípravků, které jsou  

na předpis nebo obsahují psychotropní látky. Snaha české legislativy bylo do zákazů přidat 

i reklamu na loterie, či jiné podobné hry, ale nepovedlo se. 

 

Chtěl by ale ještě jednou zdůraznit, že tyto zákazy neznamenají, že ve filmech 

nesmí hlavní hrdina žvýkat tabák nebo pacient si brát antibiotické přípravky. Je zde na 

místě připomenout, že zde musí být hlavní motiv reklamního cíle, kdy je daná reklama za 

úplatu nebo protihodnotu. Pokud tvůrce filmu bude uvádět dané výrobky za uměleckým 

účelem bez reklamního cíle, bude vše v pořádku. 

 

Na závěr kapitoly by chtěl podotknout, že product placement je mezi vysílateli 

velmi vítaný, protože jim z části nahradí příjmy z klasických reklamních bloků nebo 

teleshopingů. 

 

V této kapitole jsem vymezil skrytou reklamu, jak jí popisuje česká legislativa. 

Popsal jsem nejen odborné vymezení skryté reklamy, ale i podle kodexu reklamy. Nechybí 

vymezení maskovaného marketingu nebo také tzv. product placement. V další kapitole 

volně navazuji na podprahovou reklamu, které se také v mém výzkumu věnuji. 

2.7 Podprahová reklama 

Mezi další nebezpečné a zakázané reklamy patří podprahová reklama. Už jen 

z principu tento druh propagace nemůže být přípustný a ze zákonného hlediska, tak  

i z etického hlediska. Avšak zadavatelé spolu se zpracovateli a šiřiteli reklamy vymýšlejí 

neustále nové způsoby jak reklamu šířit podprahově. Jelikož je tato zakázaná reklama 

součásti výzkumu, nemůže zde chybět její vymezení. 

2.7.1 Historie podprahové reklamy 

V padesátých letech minulého století umístil James Vicary podprahovou reklamu 

do prostředí kinosálů. Každých pět vteřin na dobu 1/3000 sekundy pouště informaci ať 

diváci pijí kolu a jedí popcorn. Tehdy prodej koly vzrostl o 18 % a popkornu o 57 %. 

Poprvé byl tak užit pojem „Skrytá reklama“. Výsledkem toho bylo, že americká obdoba 

naší Rady pro rozhlasové a televizní vysílání tento druh reklamy zakázalo. O několik let 

později měl J. Vicary experiment znovu zopakovat. Ovšem v tomto případě se žádný 
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nárůst prodeje koly ani popkornu nekonal. Sám J. Vicary pak přiznal, že si experiment 

vymyslel.
34

 

 

Debaty ohledně podprahové reklamy probíhali i na poli hudebních skupin. Části 

textu písní obrácené pozpátku dávají smysluplná sdělení. Například v písničce „Starway to 

Heaven“ od skupiny Led Zepellin  na obrácené nahrávce lze slyšet „Oh, here’s to my sweet 

Satan“. A nebo také v převrácené písničce „Another Bites the Dust od skupiny Queen lze 

slyšet „It’s fun to smoke marihuana“.
35

 

 

Podprahové sdělení mohou být i v různých slovech skryté v reklamě, které 

probouzejí v divákovi nebo zákazníkovi vášeň. Mohou to být slova sex, hlad aj. 

V devadesátých letech firma Pepsi začala vyrábět nový design plechovek, které po jistém 

uspořádání dávaly slovo sex. Pepsi novou designovou řadu okamžitě stáhla a reklamní 

manažer stále uvádí, že šlo o pouhou náhodu. 

 

2.7.2 Podprahová reklama 

Nejčastěji je podprahová reklama vysvětlována na ztraceném políčku ve filmu. Ve 

filmu, který se skládá z 25 snímků za vteřinu, je jedno nahrazeno políčkem s podprahovou 

reklamou. Člověk tak jen stěží postřehne, že jedno políčko chybí. Lidský mozek je schopen 

v určitou chvíli vědomě pojmout jen určité množství informací. Pokud je toto množství 

překročeno nebo je informace podána nestandardním způsobem, kognitivní vědomí tohle 

není schopno přijímat. Kognitivní vědomí je takové, které jsme si schopni uvědomit. 

Ovšem toto neznamená, že lidský mozek tyto informace nepřijme. Člověk tak příjme nejen 

podprahovou informaci, ale příjme ji mnohem důkladněji, než by ji přijmul kognitivním 

vědomím. Informace se tak vryje do paměti a v určité době na jistý vjem se zaktivizuje.
36

  

 

V dnešní době podprahové sdělení v podobě chybějícího políčka ve filmu nahradily 

sofistikovanější metody, mnohdy těžko odhalitelné. Stále se objevují nové studie 
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podprahové informace. Některé upozorňují na neblahé účinky skryté reklamy, jiné zase 

říkají, že podprahová reklama není zas až tak účinná. Jisté ale je, že je nemorální.  

 

I když je ve všech civilizovaných zemích podprahová reklama zakázána, tak to 

neznamená, že je vkládání podprahové informace zakázané nebo vymýcené úplně. 

Příkladem můžou být volební kampaně politiků. Na letácích jsou sešlé obličeje politiků 

digitálně upraveny, aby vypadali lépe, sympatičtěji a důvěryhodněji. Mají tak větší šanci 

zaujmout voliče. Z podobných důvodů jsou modelkám v módních časopisech rozšiřovány 

zorničky. Mezi další podprahové informace v obchodě mohu uvést baťovské ceny. 

Zákazník si jistě raději koupí výrobek za 999 Kč než za 1 000 Kč. Reálný rozdíl je nulový, 

psychologický je však značný. Mezi krále podprahové komunikace mohu zařadit řetězce 

s rychlým občerstvením. Záměrně umisťují nabídku na dětská menu ve výšce 100 cm,  

tzn. výšky dítěte. Nebo také prodávají hranolky v obalech, kde vypadá porce opticky větší  

a přitom je běžná porce tak malá, že pobízejí k nákupu větší nebo XXL porce.  

V některých podprahových sděleních se snaží z člověka přesvědčit pomocí jejich pudů 

různými slovy, např. hlad, sex, smrt nebo život viz. Obrázek č. 2.8.
37

 

 

Podprahová reklama může také vznikat nechtěně. Největším příkladem mohou být 

reportáže v televizním zpravodajství, kdy je dělán průzkum v pozadí hypermarketu. Název 
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Hypermarketu je sice rozmazán, ale divák stále vidí okolí a grafiku a sám si v duchu 

domyslí, o který hypermarket se to jedná. 

 

V supermarketech můžeme vidět určité formy podprahové komunikace 

k zákazníkovi. Kontrast zaplněného regálu a vynechaného místa může v zákaznicích 

vzbudit dojem velmi poptávaného zboží. Další kontrast se týká opět přeplněných regálů a 

tentokrát prázdných vozíků.
38

 Světlo upozorňuje na určitý druh zboží. Pomalá hudba 

zpomaluje nejen tempo nákupu, ale může esteticky ovlivnit hodnocení zboží. Obchodníci 

těží z lidských slabostí, a tak pokud je třetí kus nebo něco zdarma, tak to zvyšuje prodeje. 

Výrobce i obchodník jednají vždy tak, aby neprodělali, i když obchod působí plný slev.  

 

2.7.3 Vymezení podprahové reklamy zákonem  

Podprahové reklamě se věnuje zákon o regulaci reklamy a větší míře pak zákon o 

rozhlasovém a televizním vysílání.  

Úprava podprahové reklamy zákonem o regulaci reklamy 

Podprahovou reklamu konkrétně zakazuje §  2 odst. 1b zákona o regulaci reklamy. 

Konkrétní znění je „Zakazuje se reklama založená na podprahovém vnímání. Takovou 

reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, která by měla vliv na podvědomí 

fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala“
39

. Podprahová reklama je tak 

lidskými smysly vnímatelná úmyslná propagace, aniž by osoba, na kterou sdělení působí, 

to mohla vědomě vnímat. Porušení tohoto zákazu je správním deliktem a je za něj 

zodpovědný i osoba šiřitele.
40

  

 

Úprava podprahové reklamy zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání 

Podprahová reklama je zmíněna v tomto zákoně na více místech. Klíčový je však 

§2 odst. 1t, který přímo definuje podprahovou reklamu. Podle tohoto paragrafu je 

„podprahovým sdělením zvuková, obrazová nebo zvukově-obrazová informace, která je 

záměrně zpracována tak, aby měla vliv na podvědomí posluchače nebo diváka, aniž by ji 
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mohl vědomě vnímat“.
41

 Takovéto sdělení je nejen nezákonné, ale i nemorální. Působí  

na diváka, aniž by si to uvědomoval a také bez možnosti volby si toto sdělení poslechnout, 

či ne.  

 

Zajištění vysílání bez podprahové reklamy je jednou z povinností provozovatelů 

vysílání. Objevit podprahovou reklamou je většinou možné pomoci zpomaleného přehrání 

záznamu, či vysílání. Rada pro televizní a rozhlasové vysílání může takového to vysílatele, 

který nedbal na to, aby se v jeho vysílání neobjevila podprahová reklama potrestat různými 

způsoby. Jedním z nich je i neprodloužení nebo odebrání licence.
42

 Nebo také může zrušit 

registraci či udělit pokutu ve výši od 20 000 do 10 000 000 Kč.  

 

2.7.4 Vymezení podprahové reklamy Kodexem reklamy 

Podprahové reklamě se věnuje v tomto kodexu v druhé kapitole odstavec 2.2,  

kde se uvádí, že „Reklama nesmí využívat podprahové vnímání spotřebitele“.
43

 Kodex 

reklamy hovoří jasně, ani ten nemá, co se týče podprahové reklamy, výjimku ze zákazů.  

 

V této kapitole jsem vymezil podprahovou reklamu ze zákona i dle kodexu 

reklamy. Zahloubal jsem i v historii podprahové reklamy. Věnoval jsem se hlavně podstatě 

a fungován podprahové reklamy. V další kapitole se věnuji výzkumu, čímž navazuji na 

teorii.
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3 Výzkum 

Tato kapitola se bude zabývat nejen výzkumem skryté a podprahové reklamy na 

konečném spotřebiteli, ale také i metodikou daného výzkumu.  

3.1 Metodika výzkumu 

I když se jedná o jeden výzkum, je třeba nahlížet na tuto práci jako na výzkumy 

dva. I přesto, že skrytá a podprahová reklama jsou si na první pohled velmi příbuzné, 

teoretické východiska říkají pravý opak. V této kapitole se tak objeví metodika výzkumu 

účinků podprahové a skryté reklamy. Je přitom třeba odděleně nahlížet jak na skrytou, tak 

na podprahovou reklamu. 

 

Nejdříve zde uvedu přípravnou část projektu, která je zde proto, aby definovala 

skryté proměnné, které se budou zkoumat.
44

 Stanoví se zde nejen cíle, ale celý plán 

výzkumu. 

3.1.1 Definování problému a cíle 

V České republice umožňuje legislativa zařadit do vysílání, při určitých 

podmínkách skrytou reklamu. Jedná se o tzv. product placement, kterému je věnována 

v této práci celá kapitola.  V pořadu či filmu tak musí být zobrazeno znamení, že se jedná  

o vysílání se skrytou reklamou. Mimo product placement je ale skrytá reklama zakázaná. 

V dnešním světě je tak velmi těžké rozlišit, co je product placement a co už skutečná 

skrytá reklama. Určité mantinely však nastavují kontrolní orgány, což v tomto případě 

může být rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Problémy a cíle u skryté reklamy 

Problémem v této situaci je, že skrytá reklama ovlivňuje spotřebitele, který se dívá 

na pořad, film nebo si čte pouhou recenzi v novinách, více než běžná reklama. Je to tak 

neetické jak vůči ostatním soutěžitelům, kteří si zaplatili reklamu v běžném reklamním 

bloku, tak vůči spotřebitelům, kteří jsou skrytou reklamou ovlivněni. Pointa je v tom,  

že běžné reklamě věnuje spotřebitel mnohokrát méně pozornosti, než pořadu popř. článku, 

ve kterém je reklama skryta.  
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Z hlediska definování problému by skrytou reklamu rozdělil na legální a nelegální. 

V případě legální skryté reklamy by se jednalo o již zmiňovaný product placement. Tato 

reklama se může objevit ve filmu, seriálu, ve sportovních pořadech a soutěžních pořadech. 

V případě bezplatném plnění, jde skrytou reklamu použít jako rekvizity nebo jak ceny do 

soutěže. Všechny tyto pořady nebo filmy musí být označeny na začátku, na konci  

a v případě přerušení pořadu reklamním blokem i po tomto bloku, značkou, že se v pořadu 

nebo ve filmu vyskytuje skrytá reklama. Většinou se jedná o označení „PP“ (product 

placement) nebo se také může užít loga výrobců, na které je zboží propagováno. Při 

porušení z některých těchto podmínek může jít o nelegální skrytou reklamu. Vysílatel např. 

nezobrazil nebo nějak nedal zřetelně najevo, že v pořadu bude zobrazena skrytá reklama. 

Musí se ovšem prokázat, že tak jednal za úplatu, z jiné pohnutky nebo za protislužbu. Na 

místě je totiž svobodná volba slova. Samozřejmě pokud recenzent bude fanouškem 

počítačů Apple a bude vyzdvihovat jejich produkty nad ostatními, aniž by za to bral úplatu, 

je to jeho svobodná volba. Ovšem diváci takového pořadu nebudou daného redaktora brát 

vážně a dojde k poklesu sledovanosti. Tímto se dostávám ke skryté reklamě v dalších 

médiích. Jedná se právě o periodika. Tam je skrytá reklama rovněž zakázaná a také se bere 

v úvahu ústavou zaručenou svobodu slova. A také v případě přehnané nedokázané skryté 

reklamy může jít o ztrátu důvěry daného média. Zde je však rozdíl, že o nějakém product 

placementu nemůže být řeč. 

 

Konečně se dostávám k cíli daného problému. Mým cílem je pokusit se zjistit míru 

účinku skryté reklamy na konečného spotřebitele. Ovšem, že nelze škálovat přesně míru 

účinku na procenta v dané skryté reklamě. Je ale možné rozdělit účinek do několika 

stupňů. Nelze také zjistit účinek pouze z jedné skryté reklamy, jak na daného člověka 

skrytá reklama působí. Určitě nepřesvědčíte zapřisáhlého fanouška značky Philips, aby si 

koupil televizor značky Sony, i když v jeho oblíbeném seriálu byl tento televizor zobrazen 

s výbušnými efekty a brilantním obrazem. Bude tudíž třeba testovat dané subjekty na více 

druhů zboží, popř. testované subjekty svými znalostmi o nich testy přizpůsobovat. Chci 

také udělat testy na skrytou reklamu, která je legální a která legální není. Dalším mým 

cílem bude určit znalost spotřebitelů označení „PP“ nebo jiného označení product 

placementu. Jde mi o to tak určit, zda diváci jsou správně informování, zda nějaký product 

placement vůbec existuje a zda jsou si vědomi, že jsou přímo v jejich oblíbených seriálech 

ovlivňování skrytou reklamou.  
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Výzkum bude zaměřen z časových důvodů této práce jen na úzký okruh osob. 

Počítám s deseti a více osobami.  Chci mít zastoupení pohlaví 5:5. Pokud se mi povede 

k mému experimentu více osob, budu jenom rád, vždy se ale budu snažit o tento poměr 

pohlaví. Budu se snažit vyvarovat, aby byly testovány typově stejné osoby. Nemohu slíbit, 

že budou všechny sociální skupiny zastoupeny, ale při výběru se bude se snažit o 

rozmanitost těchto osob.  

Problémy a cíle u podprahové reklamy 

V České republice a v podstatě ve všech civilizovaných zemích je podprahová 

reklama zcela zakázána. Nebezpečí v podprahové reklamě tkví v tom, že na rozdíl od 

skryté reklamy, příjemce dané poslání přímo nevnímá. Avšak jeho vědomí tohle poslání 

příjme. Mozek je totiž schopen v aktuálním čase vnímat pouze určité procento vjemu. 

Když se mu vnutí více informací, než je schopen zpracovat nebo jsou mu ty informace 

podány zvláštním způsobem, jeho kognitivní vědomi to nepřijme, ale jeho podvědomí ano. 

Podprahová reklama je tak nebezpečná, protože si ani neuvědomujeme, že na nás nějaká 

propagace působí. Problematika podprahové informace není, ale jen otázka reklamy,  

či propagace. Může to být třeba i gestikulace tělem. Kupř. něco vysvětlujeme, že něco 

nějak funguje a přitom kýveme hlavou nahoru a dolů, tím potvrzujeme, že to tak opravdu 

je. Nebo naopak kýveme hlavou do stran a tím tak ukazujeme zápor, že to tak není. 

 

I když je podprahová reklama zakázána, neznamená to, že by podprahová 

komunikace mezi zákazníky a výrobci neexistovala. Kdysi sice byly pokusy o 

podprahovou reklamu značně okatější, v podobě skrytého filmového políčka, dnes je však 

podprahová komunikace sofistikovanější, více skrytá, na pomezí, zda o podprahovou 

reklamu vůbec jde. A také natolik zažitou, že jí ani za podprahovou komunikaci ani nelze 

považovat. Jmenujme tak pro příklad cenovky v obchodech, kdy jednotka, či desítka 

chybějící do celku dokáže tak ovlivnit, že kupující raději sáhne po zboží za 999 Kč než po 

tom za 1 000 Kč. Faktický rozdíl je přitom minimální.  Velmi často je skrytí slova 

v obraze, které evokují v lidech základní pudy. Může to tak být sex, smrt, hlad vyobrazen 

např. na hvězdné obloze či v kamíncích na pláži. Podprahová reklama může i vznikat při 

zamezení skryté reklamy, kdy výrobce média ani nemá úmysl o užití podprahového 

sdělení. Kupř. se může jednat v případě začtverečkování značky automobilu. Divák přitom 

automobil rozpozná, a upadne pozornost právě na něj. 
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Problém lze tak vidět ve velmi lehké ovlivnitelnosti lidí, na které podprahová 

reklama působí. Stejně jako u skryté reklamy je to velmi neetické jak vůči 

divákům/zákazníkům, tak i vůči ostatním poctivým soutěžitelům. 

 

Mým cílem v této části práce bude, podobně jako u skryté reklamy, zjistit účinky 

podprahové reklamy na konečného spotřebitele. Rovněž bude velmi složité zajistit nějakou 

škálu hodnocení. Přitom by si chtěl rozdělit testování podprahové komunikace na dvě části. 

V první se chci podobně jako u skryté reklamy zaměřit na stav před, na působení 

podprahovou reklamou a poté stav po. Druhá část by měla jenom sledovat aktuální stav. 

Bylo by to tak u testování, tam kde to není nutné.  

 

Výzkum bude zaměřen z časových důvodů této práce, stejně jako u skryté reklamy, 

jen na úzký okruh osob. Počítám s deseti a více osobami.  Chci mít zastoupení pohlaví 5:5. 

Rovněž se budu snažit splnit kritéria jako u průzkumu skryté reklamy. Tzn. pokud se mi 

povede k mému experimentu více osob, budu jenom rád, vždy se ale budu snažit o tento 

poměr pohlaví. Budu se snažit vyvarovat, aby byly testovány typově stejné osoby. Nemohu 

slíbit, že budou všechny sociální skupiny zastoupeny, ale při výběru se bude se snažit  

o rozmanitost těchto osob.  

3.1.2 Orientační analýza 

Orientační analýza má za úkol zjistit, zda už náhodou někdy daný úkol někdo 

neřešil.
45

 Pokud ano a využily by se tyto výsledky, jednalo by se o sekundární zdroj dat. 

Nebo také nám umožní zjistit, zda řešení nelze zajistit i jinou cestou, než experimentem 

nebo dotazníkovým šetřením. 

 

V mém případě bylo již provedeno spousty výzkumu na téma skryté reklamy  

a podprahové reklamy. Avšak jedním z mých cílů této práce je si dané výzkumy prověřit, 

popř. aktualizovat. Ostatně sekundárním výzkumům skryté a podprahové reklamy se budu 

věnovat dále v této práci. Jsem si vědom, že má práce nebude takovou vypovídací hodnotu, 

jako v pracích renomovaných psychologů a vědců, kdy byli mnohem lépe vybavení a měli 

k dispozici stovky, ne-li tisíce testovacích objektů, ale pevně věřím, že přispěji do vědecké 

pokladnice alespoň tím málem.  
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Ze sekundárních zdrojů mohu uvést pro příklad vědecké práce z Duke University 

v Severní Karolíně nebo z Kanadské University of Waterloo. 

3.1.3 Plán experimentu 

Pro lepší orientaci si musím naplánovat svou práci. Nejen na experimentu,  

ale i sekundárním sběru dat. Jednoduchá tabulka mi pomůže si lépe stanovit cíle, aby 

dodržel termín zpracování práce.  

 

Datum Cíl 

24.1. – 1.2.2010 Zpracování teoretických východisek 

4.2. – 8.2.2010 Zpracování metodiky výzkumu 

5.2. – 12.2.2010 Zpracování materiálu k experimentu 

13.2. – 20.2.2010 Zpracování popisu materiálu k experimentu 

22.2. – 27.2.2010 Průběh experimentu 

28.2. – 5.3.2010 Vyhodnocení údajů z experimentu a analýza 

experimentu 
6.3. – 10.3.2010 Zpracování sekundárního výzkum 

11.3. – 15.3.2010 Porovnání údajů experimentu se 

sekundárními údaji 
16.3. – 24.3.2010 Závěrečná fáze a prezentace práce 

25.3.  – 1.4.2010 Korektura, bibliografické zpracování 

Tabulka 3.1 - Harmonogram výzkumu, Zdroj: vlastní 

 

3.1.4 Plán sběru informací v experimentu 

Jak již bylo zmíněno, experiment bude rozvržen do tří částí a předem jedné pilotní 

části. V první části se bude zjišťovat stav daného objektu před aplikaci. V druhé části  bude 

aplikován sám experiment. A v třetí části budu zjišťovat stav po aplikaci. 

Pilotní část 

Pro dosažení lepšího efektu mého výzkumu, musím před experimentem přímo, 

provést pilotní dotazníkový výzkum. Nejedná se o nic jiného, než o otestování jiné skupiny 

respondentů „dotazníkem po experimentu“, tzn. třetí části.  Potřebuji tak vědět odpovědi 

respondentů na otázky z třetí části, kteří nebyli podstoupení experimentem se skrytou  

a podprahovou reklamou, aby se vyhnul zkreslení mého výzkumu. Nemohu tak dopustit, 

aby skupina respondentů účastnící se experimentu odpověděla z větší části na jednu otázku 
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stejně jako skupina respondentů, která se experimentu nezúčastnila. Značně by to tak 

zkreslilo výsledky experimentu. 

První část 

V první části je daný objekt dotazován pomocí dotazníku o jeho stavu před 

experimentem. Tato část je velmi důležitá, aby zjistila, co si dotazovaný myslí o 

jednotlivých oblastech, které budou v experimentu zobrazeny. Je důležité poznat aktuální 

znalosti či poznatky dotazovaného, aby poté nedocházelo v poslední části k střetům otázek.  

Druhá část 

V druhé části budou aplikovaný na objekt určité videa se skrytou a podprahovou 

reklamou. Pustím vybraným objektům videa a po krátké chvíli jim nechám vyplnit 

dotazník k třetí části.   

Třetí část  

V třetí části budou zkoumány následky působení experimentu. Otázky budou 

zaměřeny k videím, které byly objektu zobrazeny v druhé části. Tato část by měla odhalit, 

zda na testované objekty působí skrytá nebo podprahová reklama. 

3.1.5 Materiál experimentu účinku skryté a podprahové reklamy 

V této podkapitole popíši videa s podprahovou a skrytou reklamou a k nim i 

navazující otázky v dotaznících a to před a po působení skrytou a podprahovou reklamou. 

Některá jednotlivá videa obsahují nejen skrytou, ale i dokonce podprahovou reklamu, 

proto je někdy velmi těžké rozlišit hranice podprahové a skryté reklamy.  

Gossip Girl – Windows, Lenovo a Bing 

Záměrně jsem zvolil ukázku videa z tohoto seriálu, který je určen pro mladé.
46

  

V ukázce hlavní hrdinka pracuje na počítači s jasně viditelným logem Windows značky 

Microsoft viz. obrázek 3.1. V záběrech rovněž surfuje na internetu pomocí Internet 

Exploreru, kdy vyhledává informace na vyhledávači Bing, který je rovněž dítětem 

Microsoftu.  Pokud se vrátíme k notebooku, na kterém hlavní hrdinka pracujeme, můžeme 

si všimnout značky Lenovo. Co se týče tohoto záběru, tak se jedná o tom, o čem jsem 

mluvil. Záběr na značku je stěží zpozorovatelný, tudíž je to na hranici skryté a podprahové 

reklamy. Aby nedocházelo ke střetům zájmu, zvolil jsem do prvního dotazníku otázky 

týkající se vyhledávače na internetu. V první otázce se ptám na znalost vyhledávačů, 

                                                 
46

 SCHWARTZ J. Gossip Girl, 2011. The CW Television Network. 



45 

 

kdežto u druhé jsem se zaměřil, který vyhledávač objekt používá. Je důležité tak poznat, 

zda daný objekt není zarputilým uživatelem jednoho konkrétního vyhledávače. Zda skrytá 

reklama zapůsobila, by chtěl poznat otázkou, který vyhledávač ho nejdříve napadne.  

 

V dalších otázkách k tomuto videu se ptám, které značky notebooku konkrétní 

respondent vlastní. Může jich vlastnit více. Zde se chci vědět, na kterou značku se 

respondent dívá pokaždé, když zapne svůj notebook.  A také se ptám, o jaké značce by byl 

respondent schopen uvažovat.  Zde je nutné se dozvědět, zda není respondent ochoten 

migrovat k jiné značce.  Zde je nutné si uvědomit, že respondent může být ovlivňován 

každý den, kdy usedne ke svému počítači, kdy se kouká, jaké že to značky notebook 

zapíná. Příp. pokud je ta jeho značka okoukaná, zda neuvažuje o jiné. V otázkách myslím i 

na to, že dotazovaný žádný notebook nevlastní, ani vlastnit nechce, to ovšem neznamená, 

že nemůže být ovlivněn skrytou reklamou. Zda tato skrytá nebo spíše podprahová reklamu 

účinkovala správně, chci vědět, co respondenta nejdříve napadne, když se řekne notebook. 

Může ho napadnout nejen značka Lenovo nebo i jiná, ale i vyhledávač nebo operační 

systém Windows. 

 

Poslední otázka k tomuto videu míří ke vztahu k značce Windows.  Jelikož  

je operační systém Windows v našem kraji dominantní, nemá smysl porovnávat s ostatními 

operačními systémy. Proto jsem zvolil otázky týkající se vztahu k této značce.  Ověřovací 

otázka na skrytou reklamu k operačnímu systému Windows může být trochu zavádějící, 

protože jak už jsem naznačoval os Windows je v našich končinách dominantní. Přesto 

Obrázek 3.1 - Skrytá reklama na Windows v seriálu Gossip Girl, Zdroj: © 2011 The CW Television Network 
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otázka, který operační systém Vás první napadne, může mít vypovídací hodnotu u 

některých počítačově méně gramotných jedinců. 

Katy Perry - BMW 

Zde jsem zvolil úryvek z videoklipu „Teenage Dreams“ od zpěvačky Katy Perry.
47

 

Zpěvačka jede v kabrioletu, kde sice značka nejde na první pohled poznat, ale při záběrech 

v interiéru automobilu vidíme klíček v zapalování a na něm přívěšek s logem značky 

automobilky BMW (obr. 3.2). Jelikož se zjevně jedná o starší typ automobilu, nejedná se o 

skrytou reklamu na konkrétní model automobilu, nýbrž na značku samotnou. 

 

V dotazníku se potom ptám, jak je respondent nakloněn k zpěvačce. Je důležité, tak 

vědět, zda nebude zastíněn zpěvem a skryté reklamy si ani nevšimne nebo naopak, se mu 

nebude líbit klip vůbec a tak radši zavře oči a nebude se dívat. Dále je podstatné znát, jaký 

je vztah k automobilům testovaného respondenta. Je tak důležité vědět, zda objekt 

rozeznává automobily jen podle barvy a vzhledu nebo zná i značky.  

 

Předpokládám, že při otázce, který kabriolet Vás prvně napadne, si spojí 

respondenti značku BMW a kabriolet, který se objevil v ukázce tohoto videoklipu. 
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Ordinace v růžové zahradě – Jamall a Allivictus 

Nemohl jsem nezařadit úryvek z přímo učebnicového případu, jak by product 

placement neměl být vysílatelem zneužíván.  Ano, jedná se o Ordinaci v růžové zahradě.
48

 

Tento pořad se z části proměnil spíše v jeden velký reklamní blok než zábavný seriál.  

V záběru lze vidět, jak se hlavní hrdinka domlouvá s hlavním hrdinou, že musí převzít 

nábytek Jamall. V ukázce je přímo zdůrazněno, že nábytek od Jamallu není žádný 

„dřevotřískový šunt“, nýbrž „pevný masiv“. Je také zmíněná suma, která se zdá aktérovi 

vysoká, přitom cena není tak vysoká. Dále je zmíněno, jak je nábytek moderní. Snad 

nejvíce propagující věta o tomto nábytku je vyřčena ke konci spotu „Jamall, budete si to 

pamatovat?“. Nábytek Jamall není jediná značka, která je v této ukázce propagována. Dále 

je propagován doplněk stravy Allivictus. Zde je pouze obrovský plakát s názvem tohoto 

doplňku stravy, včetně stránky výrobce jak je vidět na obrázku 3.3. 

 

K tomuto video úryvku se v první části vztahuje otázky týkající se nákupu nábytku. 

Je důležité se zeptat, kde by respondent šel nakoupit nábytek, kdyby musel. Tím se určí,  

ke kterému řetězci s nábytkem má nakloněno. V druhé části dotazníku je k tomu přímo 

paralelní otázka, zda by respondent uvažoval o koupi nábytku Jamall s možnostmi ano, ne 

a možná.  Z otázky lze tak poznat, zda tato skrytá reklama působila kladně, záporně nebo 

jen mírně. 
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Obrázek 3.3 - Skrytá reklama na Allivictus v Ordinaci v růžové zahradě, Zdroj: CET 21 spol. s r.o 
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K plakátu Allivictus je spjata otázka, zda respondent používá nějaký doplněk 

stravy. Tím se pozná, zda má k těmto doplňkům nakloněno a zda je tu možnost, že by mu 

značka Allivictus mohla být známa. V druhém dotazníku je paralelní otázka, který doplněk 

stravy napadne respondenta jako první. Tím se pozná, zda na něho působila tato skrytá 

reklama. Pokud by odpověděl jinou značku, než Alliivictus znamená to, že se v těchto 

přípravcích alespoň trochu orientuje nebo byl ovlivněn jinou, silnější reklamou na doplněk 

stravy. 

Top Gear – Škoda Yeti 

V tomto případě se jedná o úryvek z britského motoristického pořadu Top Gear.
49

 

Hlavní hrdina Jeremy Clarkson zde testuje právě Škodu Yeti, kterou můžete vidět na 

obrázku 3.4. Z důvodu délky recenze, jsem ji musel trochu prostříhat, to ovšem nemá vliv 

na kvalitu. Tento úryvek snad skrývá jak prvky skryté, tak i podprahové reklamy. Přitom je 

recenze provedena s takovou nadsázkou, že dle mého názoru, kontrolní úřady nemohou 

nikoho obvinit, přitom účinek je maximální. Přitom při přechodu mezi scénami je rychlý 

záběr na logo u masky Škody Yeti. Záběr je lidským okem těžko postřehnutelný. Jedná se 

tak o jistou formu podprahové reklamy. 

 

 

Ve spotu se nejdříve hlavní aktéři hádají, zda je Škoda Yeti nejlepší na světě. 

Přitom Jeremy Clarkson vyzve ostatní, aby se podívali na video recenzi. Nejdříve se jede 
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Obrázek 3.4 - Skrytá reklama v recenzi na Škodu Yeti, Zdroj: © BBC Worldwide Ltd 
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závod na jednom z britských okruhů. Škodovka přitom závodí se závodním speciálem 

Ferrari 308 GTS. Zpočátku se zdá, že Yeti nemá vůbec šanci. Později se ale ukáže, že 

okruh je na pár úsecích přestavován. Ferrari musí tak při každém přestavovaném úseku 

zpomalit, kdežto Škoda jako SUV poháněné všemi čtyřmi koly nemusí ani přibrzdit. Škoda 

tak vyhrává na plné čáře. Dále se ukazuje variabilita SUV, kde je srovnáváno s 

Maybachem. Škoda opět vyhrává, protože její zadní sedadla se dají posunovat dopředu, 

dozadu, sklopit nebo vyndat a navíc převeze pět lidí, Maybach ani jedno z toho.  Poté chce 

recenzent pořadu předvést jak je interiér odolný. Proto založí umělý požár na odlehlém 

parkovišti, kde přijedou hasiči. Jenže Škoda zastupuje cestu k požáru. Hasiči musí tedy jít 

přes interiér auta se svými těžkými přístroji, mohutnými botami a samozřejmě hasící 

hadicí. Po uhašení požáru se interiéru nic nestane, nic neupadne. Poslední test v ukázce 

ukazuje vlastnosti terénu. Recenzentovi se obzvláště líbí asistent rozjezdu do kopce, který 

mu nedovolí při rozjezdu couvnout. Také ještě zmiňuje veškeré asistenční systémy, 

kterých je v automobilu integrovaných bezpočet. Mimo můj sestřih se ještě objevuje  

v recenzi test vhozeného míčku do auta následujícího psem, test klimatizace při vjezdu 

autem do zapálené budovy, kdy se recenzentovi nesměla roztopit zmrzlina, kterou držel a 

přistání vrtulníkem na plošinu přimontovanou na střechu auta. Tohle vše jsem ale nemohl 

do ukázky zahrnout z časových důvodů, jelikož mí respondenti by museli experimentem 

trávit příliš dlouho dobu. Ke konci videa se ostatní recenzenti ptají toho, co testoval Škodu, 

zda by byl ochoten prodat svůj sportovní Mercedes SLK AMG a koupit si onu Škodu Yeti. 

On na to odvětí, že je o to auto tak velký zájem, že pořadník na něho je 6 měsíců. 

 

Kontrolní otázka se ptá, kdyby si měl respondent vybrat auto typu SUV, což je 

malé sportovní auto, které by to bylo? Na výběr je z několika modelů různých značek, kde 

je i zařazena Škoda Yeti a také položka jiné. Tato otázka má tak za úkol zjistit, zda 

respondent není ovlivněn Škodou a není to jeho vysněné SUV. A aby se úplně vyhnul 

konfrontaci otázek v následujícím dotazníku, ptám se i na oblíbenou značku auta. K 

tomuto video úryvku se dá použít i otázka vztahující se k úryvku video klipu od Katy Perry 

a skryté reklamy na BMW, kdes se ptám na vztah k automobilům. 

 

V dotazníku „po“ se potom ptám, která značka auta prvně respondenta napadne.  

Otázka má za úkol zjistit, zda respondenta ovlivnila skrytá reklama s ohledem na kontrolní 

otázku před experimentem. Dále se ptám, které auto typu SUV by si respondent pořídil, 
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kdyby měl na něho něco kolem půl milionu korun. Tato otázka má za úkol zjistit, zda 

respondenta ovlivnila recenze Škody Yeti. 

Puberťačka – Mc Donald’s a Hlad 

Do ukázky z filmu puberťačka jsem implementoval podprahovou reklamu (viz. obr. 

3.5).
50

 Jelikož nejsou moje technické predispozice jako u profesionálů, kteří se filmem 

zabývají, použil jsem nejjednodušší podprahovou složku. A to konkrétně skryté políčko  

ve filmu. Do ukázky jsem vložil obrázek s trváním 0,01 vteřiny. Jedná se o obrázek  

s logem společnosti Mc Donald’s. A protože tato společnost se zabývá rychlým 

občerstvením, vložil jsem do úryvku na velmi krátkou dobu slovo hlad, aby to 

podprahovou reklamu umocnilo. Záměrně jsem přitom použil scénu, kdy děvčata v 

internátní škole dostávají nevábně vypadající jídlo. 

 

V otázce před experimentem se ptám, zda respondent navštěvuje řetězec s rychlým 

občerstvením. Chci tím tak poznat, jak je dotazovaný familiární k tomuto způsobu 

stravovaní, aby potom nedocházelo ke konfrontaci v dotazníku po experimentu.  

 

V dotazníku po experimentu se potom ptám nejen, který řetězec napadne v 

souvislosti s rychlým občerstvením jako první, ale také jaká ho napadne s touto souvislostí 

barva. Je to tak proto, aby zjistil, zda na respondenta působila podprahová reklama, 

alespoň částečně, v případě, že neodpoví McDonald’s u řetězce. 
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Obrázek 3.5 Podprahové sdělení pomocí slova "HLAD", Zdroj: Universal Pictures 
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Star Trek – Pepsi a Sex 

Další úryvek videa je ze seriálu Star Trek Enterprise.
51

 Zde je skryta podprahová 

reklama na limonádový nápoj Pepsi. Efekt má přitom umocnit slovíčko sex, které má  

za úkol diváka vzrušit a nabádat ho tak na myšlenku na tento nápoj. Použil jsem rovněž 

metodu s velmi krátkým záběrem na logo Pepsi podobně jako u předchozího případu. Také 

se objevilo na velmi krátkou dobu slovo sex. Scéna se přitom odehrává v baru, který  

si můžou respondenti spojit s nápoji. 

 

V dotazníku před experimentem se snažím zjistit vztah respondenta ke sladkým 

limonádám. Zda je vůbec pije a popř. jak často. Další otázka je směřována k respondentově 

oblíbené limonádě. Kterou má nejraději. Těmito otázkami poté zjistím, zda dojde ke 

konfrontaci nebo ne.   

 

V otázce po experimentu se potom ptám přímo, která limonáda černé barvy 

respondenta prvně napadne. Tímto chci tak zjistit, zda podprahová reklama na respondenta 

působila. 

Ztracené duše – Dell 

Poslední úryvek je z filmu Ztracené duše. Rovněž je použita metoda ztraceného 

snímku. Tentokrát je na velmi krátkou chvíli zobrazena značka Dell, která se zabývá 

výpočetní technikou.
52

 Nebylo použito žádné slovo na umocnění dojmu a prostředí scénky 

nebylo nějak spjato s počítači nebo jakoukoliv výpočetní technikou.  

 

Kontrolní otázky před experimentem nejsou žádné. Ne že bych je nepotřeboval, ale 

ty, které jsou použity u video ukázky ze seriálu Gossip Girl, jsou dostačující i k tomuto 

videu. 

 

V dotazníku po experimentu se potom ptám na značku, která respondenta napadne, 

když se řekne počítač. Tím by měl zjistit účinnost této podprahové reklamy. 

3.1.6 Ostatní otázky v dotazníku 

V dotazníku po experimentu se ptám i na další otázky, které se už sice videí 

netýkají, ale věnují se problematice skryté a podprahové reklamy.  
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Otázkou týkající se zkratky PP, chci zjistit informovanost respondentů, zda vědí, co 

to znamená. Potom další dvě otázky jsou zaměřeny na podprahovou informaci. První se 

týká podprahového ovlivnění ceny zboží. Jedná se o cenu 99 Kč vs. 100 Kč. Druhá otázka 

se týká podprahového ovlivňování umisťování dražšího zboží na úroveň očí. 

3.1.7 Výsledky pilotního výzkumu 

Jak už jsem dříve naznačoval, můj pilotní výzkum se zabývá dotazováním jiné 

skupiny respondentů než těch, kteří se zúčastnili samotného experimentu. V tomto 

výzkumu jsou respondenti dotazování stejnými otázkami jako v části po aplikaci skrytou  

a podprahovou reklamou s tím rozdílem, že se nezúčastní dotazníků před skrytou  

a podprahovou reklamou ani videoprojekce se skrytou a podprahovou reklamou. Tato část 

je důležitá proto, aby se vyhnul konfrontaci výsledků mého výzkumu s realitou. Tzn. když 

mi většina respondentů v pilotním dotazníku odpoví na určitou otázku „A“ a v tom samém 

dotazníku mi jiná skupina respondentů, která se zúčastnila experimentu odpoví rovněž 

„A“, je to špatně a musím otázku přepracovat nebo se zeptat jinak. Pilotní dotazník mi také 

pomůže ukázat rozdíl, jak se liší názory a myšlenky od respondentů, kteří se experimentu 

zúčastnili a kteří ne. Budu tak pozorovat procentuální rozdíly a vyvodím z toho tak 

patřičné závěry. 

 

Podařilo se mi sehnat překvapivě 82 respondentů během velmi krátké doby. Jelikož 

se jednalo pouze o testovací vzorek, vypustil jsem z dotazníku poslední tři otázky, které 

nemají s experimentem nic společného. K výzkumu jsem použil služby vyplnto.cz, kde 

jsem sestavil dotazník a respondenti mi na něj odpovídali on-line. 

 

V první otázce jsem se ptal, který vyhledávač napadne respondenta jako první. Na 

prvním místě se umístil Google, který odpovědělo 77 % respondentů. Další byl český 

vyhledávač Seznam s 11 %. Zbytek byli ostatní odpovědí, které byly většinou název 

prohlížeče nebo jiný internetový vyhledávač. Jelikož zde nebyl zodpovězen vyhledávač 

Bing ani jednou, otázka může zůstat. 

 

U otázky týkající se slova „notebook“ respondenti nejčastěji odpovídali „počítač“. 

Pak se zde objevovaly různé značky. Mezi nimi bylo zmíněno i Lenovo se 7% 
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zastoupením respondentů. Otázka tak může rovněž zůstat. Uvidím, o kolik procent tato 

značka stoupne po působení skryté reklamy na respondenty.  

 

Značku Windows prvně napadlo 61 % respondentů, když se řekne operační systém. 

Desetinu respondentů napadne operační systém Linux. Pět procent neví co to je. Ostatní 

odpovědí byly zastoupeny 24 %. Mezi nimi byly slova jako „funkčnost“ nebo „součást 

počítače“. I když většina respondentů odpověděla právě Windows, otázku zde nechám, 

protože jich nebylo až tolik. Potom mohu pozorovat, kolika lidem navíc se vybaví po 

shlédnutí skryté reklamy značka Windows .  

 

Největší zastoupení pří otázce na značku kabrioletu mělo Porsche s 18 %, 

následováno Mercedesem a Peugeotem. BMW, kterého se bude otázka v experimentu 

týkat mělo jen 6 %. Je to v pořádku a uvidím, kolik bude mít % v dotazníku navíc po 

experimentu. Asi 50 % odpovědí byla různá změť značek od Ferrari až po Alfu Romeo. 

 

U otázky týkající se nábytku Jamall bylo rozložení následující. Pouze 5 % by si 

nábytek koupilo. 51 % Procent ne a zbytek by o něm uvažovalo. Uvidím, jak se změní 

poměr po experimentu. 

 

Pro 46 % procent respondentů je doplněk stravy jakýsi vitamin nebo vitamíny. 

Desetina respondentu odpověděla, co si představují pod doplňkem stravy, nějakou značku 

léku. Pouze 1 % respondentů odpovědělo právě Allivictus, s kterým experiment souvisí. 

Zbytek mělo odpověď v zelenině, ovoci nebo dokonce v pivu. Nicméně, bude zajímavé 

kolik respondentů si spojí skrytou reklamu na Allivictus s doplňkem stravy. 

 

Nejvíce respondentů napadla červená barva, když si měli vybavit barvu, která je 

napadne se spojitostí s řetězcem s rychlým občerstvením. Konkrétně 67 %. Následovala 

žlutá barva s 12 %. Ostatní barvy byly v zastoupení 21 %. Jelikož je procento příliš vysoké 

a není ani zastoupeno mnoho jiných možností. Musím otázku změnit. Nenaskýtala se mi 

jiná možnost, jak se zeptat na barvu a tak jsem šáhl z úplně jiného zrna. V experimentu se 

tedy zeptám na místo barvy, která respondenta napadne se spojitosti s rychlým 

občerstvením, který druh masa je s tímto napadne jako první. Bude tedy jasné. Hovězímu 

bude velet Mc Donald’s  a kuřecímu KFC. 
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Ani u další otázky, která se týkala stejného videa, jako předtím jsem neuspěl. 

Celkem 63 % napadl Mc Donald’s, na který je v experimentu podprahová reklama. 

Následoval řetězec KFC s 22 %. Rozhodl jsem tedy video ukázku upravit a podprahovou 

reklamu tak udělat na KFC, namísto na Mc Donald’s. 

 

Více jak polovina respondentů si představuje pod „černou limonádou“ nápoj Coca-

Cola. Konkrétně 57 %, což sice není překvapivé, ale Pepsi které má zastoupení jen 4%, 

může zůstat jako logo v podprahové reklamě v experimentu. Co pro mě překvapivé je,  

tak počet respondentů, kteří napsali „Kofola“. Pro mě jako patriota je to potěšivý výsledek.  

 

První značka, která respondenty napadne, měla největší zastoupení Škoda s 37 %. 

Další skončilo BMW ale jen s 11 %. Co se týče posloupnosti, pro experiment to není moc 

dobré. Procentuálně to ale není tak hrozné. Otázku tak nechávám jak je. Budu mít s čím 

srovnávat. Dále se nejvíce objevovaly značky Volkswagen, Audi, Mercedes a Peugeot. 

 

U otázky, které SUV by si respondenti koupili do 500 000, bude potřeba udělat 

jedna změna. Pár respondentů si stěžovalo na nízkou částku. Proto v experimentu uložím 

do dotazníku rozpětí od 500 000 do 700 000 Kč. Velmi mě překvapilo, že hodně 

respondentů ani nevědělo, co to SUV je (32 %), proto jsem se také rozhodl uvést 

v dotazníku v experimentu vysvětlení do závorky, že se jedná o malý terénní vůz. Mezi 

značkami kralovali BMW a Dacia Duster. Škoda Yeti bylo zmíněna jen v pár případech. 

 

V poslední otázce týkající se značky počítače vede značka Acer následována 

Asusem a HP. Dell, který se týká experimentu, skončil s 6 %, což je dobrý výsledek pro 

experiment. 

 

V této kapitole jsem si stanovil cíle, provedl orientační analýzu, stanovil si plán  

a také popsal výzkum. Musel jsem i popsat plánovaný průběh experimentu, včetně popisu 

jednotlivých videí. Bylo také nutno provést pilotní dotazník, který by mi zodpověděl  

na otázku, zda se některé otázky v dotazníku neinklinují. V další kapitole volně navazuji  

na praktickou část mého výzkumu.   
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3.2 Realizační etapa experimentu 

V této kapitole se dostávám k realizaci mého experimentu. Tato klíčová kapitola 

má za úkol sesumírovat experiment od sběru dat, přes zpracování dat, až po vyhodnocení 

experimentu. 

3.2.1 Sběr údajů 

Pro experiment jsem zřídil zvláštní stránku pomocí služby „Weby“ od Googlu.  

Na této stránce jsem umístil dotazníky. Ty byly zpracovány pomocí služby „Formuláře“  

v „Dokumentech“ rovněž od Googlu.  Zvolil jsem tuto možnost, protože jsem jednak chtěl 

ukázat rozmanité možnosti cloudových aplikací v praxi a také proto, že jiná podobná 

komplexní služba nebyla k dispozici (Cloudové aplikace jsou takové aplikace, které můžu 

běžně najít na počítači, akorát je používám on-line, např. MS Word nebo MS Excel). Dále 

jsem potřeboval někde na internetu umístit videa k experimentu. K tomuto účelu mi velmi 

dobře posloužila služba n-joy.cz. Na googlovské stránky jsem vždy umístil okno s videem. 

Respondent tak nemusel být nikám odkazován, video se mu přehrálo přímo v okně. Mé 

webové stránky se tak skládaly z několika dílčích stránek. Každá část experimentu měla 

svou vlastní stránku a to od úvodní vítací stránky až po stránky s dotazníky a videami. 

 

Aby nedocházelo k ovlivnění respondentů, tzn., aby záměrně nevyhledávali ve 

videích v experimentu skrytou a podprahovou reklamu, tak jsem neuváděl na úvodní 

stránce, o co se v experimentu přímo jedná. Respondenti však o možnost se dozvědět, o co 

se v experimentu jedná, nepřišli. Na stránce se závěrečným dotazníkem jsem uváděl odkaz 

na stránku s vysvětlením, kde jsem uváděl i zdroje videí. Předpokládám, že na tuto stránku 

s vysvětlením klikli všichni. Odkaz na stránku jsem potom rozeslal pomocí e-mailu a také 

pomocí sociálních sítí.  

 

3.2.2 Zpracování údajů 

K mému experimentu se mi přihlásilo celkem 46 respondentů, kteří mi vyplnili 

první část dotazníku. U druhé části dotazníků po experimentu jsem již měl jen 38 

respondentů. Předpokládám tak, že tito respondenti ukončili experiment předčasně nebo 

neklikli u posledního dotazníku na tlačítko odeslat, i když na stránce bylo důrazné 

upozornění, aby na to nezapomněli. I tak je pro potřeby výzkumu, kdy jsem počítal 

nejméně s desíti respondenty, tento počet dostatečný. Díky službě „Google Dokumenty“ 
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mám veškerý výzkum přehledně seřazen v tabulce. Díky funkci „povinné“ jsem neměl 

problém s nevyplněnými políčky v dotaznících. Jelikož měli respondenti více možností, 

zatrhli tu, která se blíží nejvíce skutečnosti nebo napsali u otevřené otázky nevím. Pro další 

práci převádím údaje do tabulky v „Microsoft Excelu“. Tam udělám veškeré grafy  

a výpočty, které použiji v následující kapitole. 

3.2.3 Analýza údajů a interpretace výsledků experimentu 

Ve své práci se dostávám do fáze, kdy mohu předvést nějaké výsledky svého 

výzkumu. Při analyzování výsledků experimentu je třeba nahlížet z více úhlu pohledu. 

Nelze se pouze zaměřit na čísla, která z výzkumu vyšla, ale také, jak mí respondenti tato 

čísla mohli tvořit.  

 

Věkové a genderové zastoupení respondentů 

Experiment byl z větší části anonymní. Pravda, dle některých odpovědí jsem mohl 

v respondentech poznávat své jednotlivé přátele, to ale není hlavní pointou této 

podkapitoly. 

 

Graf 3.1 - Věkové zastoupení respondentů, Zdroj: vlastní 

Z grafu 3.1 lze velmi dobře poznat, že největší zastoupení respondentů je mezi 

lidmi ve věku 15 – 24 let. V počtu respondentů se na druhém místě usadili lidé ve věku 25 

– 34 let. Myslím si, že největší zastoupení respondentů je v těchto dvou skupinách nejen 

proto, že mezi nimi mám nejvíc přátel a kamarádů ale také proto, že v těchto věkových 

skupinách je nejvíce počítačově gramotných obyvatel. 
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21% 

7% 

4% 
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0% 
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Graf 3.2 - Zastoupení pohlaví respondentů, Zdroj: vlastní 

Jak lze z grafu 3.2 usoudit, v mém experimentu je zastoupeno více jak 2/3 žen. 

Neumím si vysvětlit z jakého důvodu tomu tak je. S touto informace se však bude dát ještě 

pracovat v dalších otázkách u experimentu a možná bude odpověď na jiné výsledky.  

Gossip Girl – skrytá reklama na Bing, Windows a Lenovo 

Analýzu otázek u této videoukázky se skrytou reklamou rozdělím na více částí. 

První se zabývá skrytou reklamou na vyhledávač Bing od Microsoftu. Jak lze v grafu 3.3 

vidět,v otázce před dotazníkem nejvíce respondentů odpovědělo, že zná Google. O jednoho 

respondenta méně zná Seznam. Třetí s 29 respondenty se umístil Yahoo. Vyhledávač Bing 

zná jen 7 respondentů. Respondenti mohli zaškrtnout více odpovědí. V počtu odpovědí, 

kteří respondenti vyhledávač skutečně používají, vévodí opět Google a Seznam. Podíl 

ostatních vyhledávačů je zanedbatelný, včetně Bingu, kterého zaškrtl opět jen jeden 

respondent. Respondenti mohli opět zaškrtnout více odpovědí. 
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Graf 3.3 - Které vyhledávače znáte? , Zdroj: vlastní 

Odpovědi na souběžnou otázku v závěrečném dotazníku dopadla následovně.  

Na otázku, který vyhledávač prvně napadne respondenta, jak lze v grafu 3.4 vidět, 

odpověděla většina lidí „Google“. Následoval Seznam a na třetím místě se umístil 

vyhledávač Bing. V pilotním dotazníku byl vyhledávač Bing zmíněn pouze jednou. Jelikož 

je vyhledávač Google na světovém trhu dominantní a Seznam je stále dominantní  

na lokálním trhu, tak si myslím, že i s 11 % působila skrytá reklama na vyhledávač Bing 

velmi dobře. Také si myslím, že byli ovlivněni starší respondenti, protože internet tolik 

nepoužívají a neorientují se na něm tolik. 

 

Graf 3.4 - Když se řekne vyhledávač, který Vás nejdříve napadne? , Zdroj: vlastní 

Další část dotazníku u ukázky ze seriálu Gossip Girl se týkala značky notebooku. 

Hlavní hrdinka používala značku Lenovo. Tu vlastnil pouze jeden respondent, stejně tak 
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jeden respondent by si tuto značku notebooku koupil. Respondenti vlastnili většinou 

notebooky značek Acer, Asus a HP. Deset respondentů by si přálo lap-top značky Apple. 

 

Graf 3.5 - Když se řekne notebook, co Vás nejdříve napadne? , Zdroj: vlastní 

V druhé části dotazníku respondenti ovlivněni skrytou reklamou odpovídali 

následovně. V grafu 3.5 lze vidět, nejvíce respondentů napadne, když se řekne notebook 

značka Acer, Asus a Apple. Dále to jsou jiné značky notebooků nebo jiné spojitosti jako 

jsou počítač. Odpovědi na tuto otázku dokazují, že skrytá reklama na notebook značky 

Lenovo není účinná. Zobrazení značky Lenovo nebylo v ukázce moc výrazné a tak  

si myslím, že ani nebylo záměrem výrobce pořadu skrýt do něho reklamu na tento výrobek. 

Sedmiprocentní zastoupení značky Lenovo bylo tak v pilotním dotazníku zcela náhodné. 

 

Graf 3.6 - Jaký vztah máte k značce Windows, Zdroj: vlastní 
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Další otázka v první části dotazníku se týká značky Windows. Z grafu 3.6 lze 

vyčíst, že více respondentů má k této značce neutrální postoj, než kladný. Záporný postoj 

je však zanedbatelný. Velmi mě těší, že se nenašel respondent, co by neznal značku 

Windows. Pro druhou část jsou však důležité neutrální a záporné postoje. 

 

Graf 3.7 - Když se řekne operační systém, co Vás nejdříve napadne? , Zdroj: vlastní 

Otázka po shlédnutí videa měla ukázat, jak byl znak Windows na notebooku hlavní 

hrdinky pro respondenty ovlivňující. V grafu lze vidět, že oproti 61 % v pilotním 

dotazníku, počet respondentů, kteří odpověděli „Windows“ stoupl na 79 %. Dle mého 

názoru pár respondentům se vybavila značka Windows právě, když vidělo toto logo na již 

zmíněném notebooku. 

Katy Perry – skrytá reklama na BMW 

V této video-ukázce producenti videoklipu ukryli skrytou reklamu v podobě 

klíčenky se znakem BMW. Zpěvačka Katy Perry jede rovněž v automobilu této značky, 

tam už ale logo není tolik viditelné. Nicméně v kontrolních otázkách v úvodním dotazníku 

jsem se zaměřil na oblíbenost této zpěvačky. Celých 43 % respondentů ani nevědělo,  

kdo to vlastně je. Neutrální postoj k ní váže 26 % respondentů. Dvacet procent respondentů 

si zpěvačku rádo poslechne. Nejméně respondentů bylo, kteří ji nenávidí a předposlední 

byli respondenti, kteří jsou jejími oddanými fanoušky. Další otázka měla odhalit vztah 

respondentů k automobilům. Tato otázka se týká potom i skryté reklamy v recenzi  

na Škodu Yeti. Pro 58 % respondentu je auto pouze dopravní prostředek a 35 % se o ně 

zajímá. Myslím, si že toto procentuální rozdělení by mělo zajistit neutralitu jak u tohoto 

videoklipu od Katy Perry, tak recenze na Škodu Yeti. 
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Graf 3.8 - Když se řekne kabriolet, co Vás napadá?, Zdroj: vlastní 

V grafu 3.8 lze vidět, že účinek skryté reklamy na BMW není zrovna ideální. Stále 

hodně respondentů si nemyslí, že symbolikou kabrioletu je zrovna BMW. Avšak oproti 

pilotnímu dotazníku, kde bylo zastoupení značky BMW jen 6%, se mi zdá, že ne všichni 

respondenti účinku skryté reklamy na tuto značku odolali. 

Ordinace v růžové zahradě – skrytá reklama na Jamall a Allivictus 

Další video-ukázka je ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. V ukázce mluví dva 

hrdinové až nápadně o nábytku Jamall a na pozadí je plakátová reklama na doplněk stravy 

Allivictus. K nábytku Jamall se vztahuje otázka v dotazníku před aplikací skrytou 

reklamou. Ptám se, kde by si respondent koupil nábytek. Nejvíce lidí by si koupilo nábytek 

v řetězci Ikea (65 %) a Sconto (24 %). Zanedbatelné množství respondentů by si pak 

koupilo nábytek v jiných řetězcích, jako jsou Kika nebo Europa Mobell v Jamallu nikoliv. 

Zde vidím možnost zjistit, zda tato skrytá reklama na Jamall působí. V další otázce týkající 

se skryté reklamy na Allivictus se ptám, zda respondenti používají nějaký doplněk stravy. 

Více jak polovina tzn. 61 % respondentů žádný doplněk stravy nepoužívá. Velmi malé 

procento neví, zda nějaký doplněk stravy používá. Doplněk stravy používají 37 % 

respondentů. Tento výsledek znamená, že většina respondentů nebude asi znát značku 

Allivictus. 

13% 

19% 

8% 

13% 8% 

18% 

21% 

Když se řekne kabriolet, co Vás 
napadá? 

BMW Ferrrari Mercedes Porsche Peugeot Nic Ostatní



62 

 

 

Graf 3.9 - Uvažovali byste nákupu v řetězci Jamall? , Zdroj: vlastní 

V grafu 3.9 vidím, že velká většina by si nábytek v řetězci Jamall nekoupila (71%). 

Tento nábytek by si koupilo jen malé množství respondentů (3%). Oproti pilotnímu 

dotazníku nastala procentní změna. Tam by si nábytek možná koupilo 44 % respondentů  

a nikoliv 51 % respondentů. Vysvětluji si to tak, že tato skrytá reklama respondenty spíše 

odradila, než nalákala a to vysvětluje migraci procent odpovědí od „možná“ k „ne“. Avšak 

si myslím, že tato skrytá reklama splnila stále jeden účel, a to dostat se do podvědomí 

zákazníků. 

 

 

Graf 3.10 - Co Vás napadne, když se řekne doplněk stravy? , Zdroj: vlastní 

V grafu 3.10 lze vidět, že procentuálně se hlavní odpověď v pilotním dotazníku od 

dotazníku po experimentu neliší. Tj. 42 % oproti 46 %. Jak lze vidět, respondenti 
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zapisovali kromě odpovědi „vitamíny“, také hodně tabletky nebo určité značky doplňků 

stravy. Allivictus ale nebyl zmíněn ani jednou. Dle mého názoru většina respondentů ani 

neví, co to Allivictus je a tak si ho nespojila s doplňkem stravy. Tato otázka tudíž neuspěla 

a mohu se jen domnívat, zda alespoň utkvěla tato značka ve vědomí respondentů. 

 

Puberťačka – podprahová reklama na KFC 

V další ukázce se nachází podprahová reklama na řetězec s rychlým občerstvením 

KFC s dodatkem hlad, který ji má umocnit. Aby předešel konfrontaci s respondenty na 

téma rychlé občerstvení, musel jsem se v dotazníku před ukázkou zeptat, jaký je jejich 

vztah k rychlému občerstvení. Celkem 48 % tyto řetězce čas od času navštíví a nevadí jím 

tam jíst. V nouzi tam jedí 41 % respondentů. A 11 % dotazovaných by raději hladovělo, 

než se tam najíst. To je celkem vyrovnaný počet respondentů, kteří mají k tomuto způsobu 

stravování kladný a záporný vztah. Myslím si, že odpovědi v dotazníku po ukázce jsou tak 

rovněž vyrovnané. 

 

Graf 3.11 - Který řetězec s rychlým občerstvením Vás napadne?, Zdroj: vlastní 

V grafu 3.11 lze vidět, že vévodí mezi respondenty řetězec Mc Donald’s. Co je ale 

překvapující, je procentní zastoupení KFC. Oproti hodnocení z pilotního dotazníku stouplo 

z 22% na 39 %. Myslím si tak, že podprahová reklama ve vybrané ukázce má na část 

respondentů účinek.  
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Star Trek Enterprise – podprahová reklama na Pepsi 

V této video-ukázce je rovněž skrytá reklama, tentokrát na slazenou limonádu Pepsi 

umocněná slovem sex. V otázkách před video-ukázkou se ptám, zda respondenti pijí sladké 

limonády. Polovina z nich je pije jen výjimečně. Na druhou stranu asi čtvrtina (24 %)  

je pije neustále. Potom 13 % respondentů je nepije z důvodu, protože jsou moc sladké. 

Stejné procento je pije jen k jídlu. Výsledek této otázky říká jasně, že většina respondentů 

nemá přímo záporný vztah ke slazeným limonádám. V další otázce se ptám, kterou 

slazenou limonádu mají dotazování nejraději. Největší zastoupení je v Kofole (24 %)  

a Coca – Cola (18%). Nejmenší zastoupení má Pepsi, na kterou je podprahová reklama 

zaměřena. Pod položkou ostatní, která zabírá více jak polovinu testovaných otázek, se pak 

skrývaly různé slazené minerálky nebo jiné barevné nápoje. Tak jako tak mnou testovaná 

limonáda má v dotazníku před aplikací podprahové reklamy jedno z nejmenších zastoupení 

tzn. že při vyhodnocení otázky po video-ukázce nebude problém. 

 

 

Graf 3.12 - Který druh "černé limonády Vás napadne jako první? , Zdroj: vlastní 

I když při otázce, která „černá“ limonáda respondenty napadne jako první, opět 

nezvítězila limonáda Pepsi, v grafu 3.12 lze vidět, že oproti výsledkům v otázce před 

dotazníkem, to vypadá, že na některé respondenty podprahová reklama přesto působila. 

Dokonce i výsledek z pilotního dotazníku, kdy měla Pepsi jen 4%, dokazuje, že tam ten 

nárůst jednoznačně je. Myslím si, že výsledkem je opět částečná funkčnost podprahové 

reklamy.  
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Zmatená duše – podprahová reklama na Dell 

Do video-ukázky bylo podprahově skryto logo Dell. Kromě této podprahové 

reklamy se už jiný mimořádný prvek ve videu nenachází. Otázka v dotazníku před ukázkou 

je společná s otázkou pro ukázku s Gossip Girl. Jak už bylo dříve interpretováno přístroj 

značky Dell vlastní 3 respondenti a uvažovali by o ní 4 respondenti. Což z celkového počtu 

46 respondentu není moc velké zastoupení. Myslím si, že s tak malým počtem 

respondentu, co hlasovali pro značku Dell, nebude problém vyhodnotit účinky podprahové 

reklamy. 

 

 

Graf 3.13 - Která značka počítače napadne jako první? , Zdroj: vlastní 

Z grafu 3.13 lze vypozorovat, že nejvíce respondentů napadla jako první značka 

Acer. Na druhém místě skončil Dell s 1/5 podílem respondentů. V pilotním dotazníku byl 

podíl této značky minimální. Lze tak s určitostí říct, že v této situaci je podprahová 

reklama docela účinná, ne však maximální. Mohu také uvést na pravou míru, že počítače 

Acer a Asus jsou velmi hodně na našem trhu rozšířené. Prim hraje hlavně nízká cena  

a bohatá výbava. Dle mého názoru, kdyby tyto korejské značky neměli takové zastoupení 

mezi českými spotřebiteli, tak by podprahová reklama na Dell byla mnohem účinnější. 

Top Gear – skrytá a podprahová reklama na Škodu Yeti 

Jako poslední video-ukázka v tomto výzkumu byla recenze na Škodu Yeti. Ačkoliv 

jsem to původně nezamýšlel, při zpracování videa jsem zjistil, kromě náhodně obrovskému 

náklonu hlavního recenzenta k autu, také něco o čem by se dalo hovořit jako o podprahové 

reklamě. Aby zjistil stav respondentů před výzkumem, nejprve jsem se jich zeptal, jaké 
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SUV by si koupili a také jaká je jejich oblíbená značka. Při výběru SUV respondent mohl 

zvolit jednu z pevných možností. Měl na výběr z VW Tiguan, Kia Sportrage, Hyundai 

ix35, Škoda Yeti, Nissan Qashqai, Suzuki Grand Vitara a také mohl zvolit možnost „jiné“. 

Nejvíce dotazujících by volilo Škodu Yeti (22 %). Následuje Nissan Qashqai (17 %) a VW 

Tiguan (15 %) mezi posledními je korejská dvojíce Hyundai ix35 (11 %) a Kia Sportage (9 

%). Jiné modely SUV byly v zastoupení 22 %. Myslím si, že zastoupení modelů SUV je 

celkem vyvážené a tak by neměl být problém v hodnocení závěrečného dotazníku. Mezi 

oblíbenými značkami vévodila opět Škoda s 20 %. Následovalo BMW s 11 %, 

Volkswagen s 9 %, Peugeot s 6 % a Porsche s 4 %. Ostatní automobilky volila polovina 

respondentů. Otázka byla volná, tudíž mohl respondent zapsat, jakou značku chtěl. Zde se 

už může zdát, že by první místo Škodovky mohlo ovlivnit výsledek v závěrečném 

dotazníku po video-ukázce. 

 

Graf 3.14 - Které SUV za 500 - 700 tisíc Kč? , Zdroj: vlastní 

V grafu 3.14 lze vidět, že v dotazníku po experimentu lze vidět mírný procentuální 

nárůst Škody Yeti. Na dalším místě je Volkswagen Tiguan. Celkem hodně respondentu  

je ale nerozhodnuto. Stejně tak jich je těch, kteří by volili jiné. Značky. Avšak nárůst oproti 

pilotnímu dotazníku, kde si na Yeti vzpomněl pouze jeden respondent, je značný. Avšak  

si myslím, že je to způsobeno tím, že spoustu respondentpů v pilotním dotazníku ani 

nevědělo, že Škoda Yeti je SUV. Dle mého názoru tato recenze působila stejně mírně jako 

u jiných skrytých a podprahových reklam v mém experimentu. 
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Otázky týkající se skryté a podprahové reklamy 

Otázky byly položeny na konci dotazníku po shlédnutí videoukázky.  V první 

otázce jsem se ptal, co to znamená zkratka PP neboli product placement. V grafu 3.15 lze 

vidět, že více jak 70 % respondentů nevědělo, co to znamená. I přesto, že 26 % z nich 

vědělo, co ta zkratka znamená, polovina z nich napsala pouze odpověď ano. Druhá 

polovina, co napsala svou odpověď větou, věděla správně. Tyto výsledky ovšem nemusí 

svědčit o tom, že respondenti pojem product placement neznají. Jen tento druh skryté 

reklamy neumějí pojmenovat správným jménem.  

 

 

Graf 3.15 - Co to znamená PP? , Zdroj: vlastní 

Další dotaz měl zjistit, zda jsou respondenti skutečně ovlivněni podprahovou 

informací, kterou předává baťovská cena. Z grafu 3.16 lze vyčíst, že 56 % respondentů 

vlivu této ceny podlehne. Zbytek respondentů buď prohlédlo mou otázku, nebo nejsou 

tolik ovlivnitelní. 
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Graf 3.16 - Který výrobek byste si koupili? , Zdroj: vlastní 

Poslední otázka měla prověřit, jak jsou respondenti ovlivnitelní v hypermarketu.  

Je to otázka, zda se nechají respondenti ovlivnit výškou zboží v místě očí.  Nakupující se 

tak nechávají podprahově ovlivňovat. Člověk je totiž ve skutečnosti tvor velmi lenivý, a 

pokud netrvá na výběru, tak se dolů do regálu nepodívá. Respondentům jsem tak nastínil 

typickou situaci. Potřebují láhev dobrého vína pro návštěvu, na kterou už tak meškají a 

nemohou se nějak zvlášť zdržovat. Co teda udělají? Více než 50 % respondentů projede 

velmi rychle regál očima a něco vybere. Dle mého názoru správná odpověď těch, kteří se 

nedají ovlivnit je, že si najdou odrůdu a podívají se od shora dolů po dobré značce. Těchto 

bylo necelá třetina. Absolutně špatně by to udělalo 5 % respondentů. Těmto dotazujícím 

nezáleží nejenom na ceně, ale i na kvalitě. Myslím si tak, že mezi respondenty je stále 

velký počet respondentů, kteří se nechtějí dat ovlivnit. 

3.2.4 Vyhodnocení experimentu 

I když se ne vše v mém experimentu povedlo zrovna nejlépe, mohu konstatovat, že 

jsem s ním v celku spokojen. Při realizaci se vyskytly problémy s odesíláním některých 

částí dotazníků. Díky procentnímu hodnocení to ale na konečný výsledek nemělo příliš 

vliv.  

 

Teď více k výsledkům. Z hodnocení výzkumu mohu prohlásit, že podprahová  

a skrytá reklama má vliv na konečného spotřebitele. Tento vliv se však dá velmi těžko 

měřit. Do hodnocení vlivu může zasahovat spoustu vedlejších faktorů.  Ačkoliv výsledky 

pokusu u některých videí mohou hovořit jasně pro neúčinkování skryté či podprahové 
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reklamy, opak je pravdou. Musím se totiž sám sebe zeptat, zda jsem položil respondentům 

správné otázky? Jasný případ je účinek skryté reklamy na nábytek Jamall. Dle mého 

pokusu je spíše negativní, než kladný. Myslím si, že problém tkvěl v tom, že respondenti 

byli tímto způsobem propagace jako v teleshopingu znechuceni. Nejsem si jist, zda 

zadavatel této skryté reklamy měl toto v plánu, ale myslím si, že šlo spíše o prohloubení 

známosti značky mezi spotřebiteli. 

 

Dalším vlivem vedlejším faktorem, který mohl na respondenty působit je jejich 

preference značky a také zažité chování spotřebitele. Ve spoustě případů byl totiž nárůst po 

shlédnutí videí jen o několik procent. Nárůst nebyl v případě žádného videa nějak 

dramaticky. Nestalo se, že by po shlédnutí videa na danou skrytou nebo podprahovou 

reklamu, okamžitě všichni nebo skoro všichni respondenti zapisovali propagovanou 

značku. Myslím si, že v hodně případech za to může spotřebitelská preference značek. 

Kupř. v tuzemsku je tolik zažitý domácí Seznam a v poslední době i celosvětový Google, 

že až s údivem má vyhledávač Bing zastoupení v grafu 11 %, i když byl propagován ve 

skryté reklamě. Stejně tak řetězec s rychlým občerstvením Mc Donald’s. V tomto případě 

si myslím, že zde hraje velkou roli fakt, že tento řetězec byl v naší zemi mezi prvními 

s rychlým občerstvením. A také se mi zdá, že hamburgery, které tento řetězec hlavně 

nabízí, jsou více propagovány v amerických filmech než kuřecí stehýnka. I tak je výsledek 

podprahové reklamy na řetězec velmi překvapivý. Ve srovnání s pilotním dotazníkem je 

nárůst o 17 % na 39 % v dotazníku po shlédnutých videí. Velmi podobná situace jako u 

řetězců s rychlým občerstvením je i u „černých limonád. Zde hraje velkou roli dlouholeté 

soupeření těchto dvou gigantů s nápoji.  

 

Případy s limonádami a rychlým občerstvením nabízí pouze pár značek, kdežto trh 

s počítači a automobily je mnohem rozmanitější. Proto se není čemu divit, když zde bylo 

uvedeno více značek, kteří respondenti natypovali. Předpokládám, že při ovlivnění skrytou 

a podprahovou reklamou není procentuální nárůst tak velký, protože existuje více značek, 

kterými mohou být respondenti ovlivněni.  

 

Musím také přiznat, že některé výsledky experimentu mohou být ovlivněny dalšími 

okolními vlivy v podobě jiných prezentací, reklam a propagací. Dle mého názoru má 

každý respondent jistý práh ovlivnitelnosti. A když je od malička ovlivňován, že produkt 
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„A“ je nejlepší, tak je potom velmi těžko přesvědčován, že produkt „B“ bude lepší. A to 

třeba, i když je ovlivňován pomocí účinné skryté reklamy v podobě nějaké recenze. 

 

Další podstatným prvkem, kterým mohl být respondent ovlivňován, je prostředí  

a konkrétní situace, ve kterých byl vystavován skryté a podprahové reklamě. Běžně je nám 

v životě předkládána skrytá a podprahová reklama v přirozeném prostředí. Toto prostředí 

by pro můj experiment bylo velmi nákladné vytvořit a to jak časově, tak finančně. A tak 

zatímco je běžně spotřebitel vystavován skryté reklamě nečekaně, aniž by to poznal, velmi 

často v pohodlí u televizní obrazovky u pořadu, na který se chce dívat, tak v mém případě 

byl vystavěn skryté a podprahové reklamě u počítače, kde se plně soustředil na pouštěná 

videa. 

 

Jako dodatek k výzkumu jsem se respondenty dotazoval, jak na ně působí 

podprahová informace v obchodě. Mohu prohlásit, že většina respondentů na podprahovou 

informaci slyší, tak jak obchodníci předpokládají. Tyto podprahové informace jsou zcela 

legální a dle mého názoru je ani není možno zakázat. Jen velmi těžko by se totiž 

prokazoval účel těchto sdělení. Co se týče etiky, nemyslím si, že je to velmi etické, avšak 

většina z těchto sdělení natolik zaběhnuta, že je společnost považuje za etická.  

 

Závěrem této kapitoly by chtěl ještě jednou podotknout, že skrytá a podprahová 

reklama je škodlivá. Z etického hlediska je rovněž špatná, jelikož je uživatel ovlivňován, 

aniž by si to ve spoustě případů uvědomoval. I když je tzv. „umístění produktu“ zcela 

legální, dle mého názoru upozornění, že se jedná o PP, je mnohdy nedostačující. Na 

druhou stranu zase existují případy, kdy je skrytá reklama tak okatá, že je nemožné si jí 

nevšimnout. Ano mluvím o tolik diskutované „Ordinaci v Růžové zahradě“. Z mého 

výzkumu mi většinou vyšlo, že skrytá a podprahová reklama zase tak spotřebitele hodně 

neovlivňuje. Avšak mí respondenti byli podstoupení mým video-ukázkám pouze jednou. 

Myslím si tak, že opakovaný účinek těchto nekalých způsobů propagace může být 

mnohem vyšší. V další kapitole dělám malé porovnání s ostatními výzkumy. 
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4 Srovnání s jinými výzkumy 

Určitě nejsem jediný, kdo podobný výzkum zaměřený na podprahové vnímání 

provedl. Rovněž na skrytou reklamu bylo provedeno ne málo šetření. Tato kapitola se 

proto věnuje jakémusi malému srovnání s vybranými jinými výzkumy. Z kapacitních 

důvodu zde samozřejmě nemůžu uvést všechny. 

 

4.1 James Vicary a Coca-Cola s Popcornem 

V historii první zaznamenaný experiment týkající se podprahové reklamy provedl 

James Vicary v roce 1957. Tento rodák z Detroitu provedl ve svém kině v New Jersey 

pokus na 45 000 divácích, kteří navštívili kino během šesti týdnů. Majitel kina tak pouštěl 

svým návštěvníkům po dobu 0,03 vteřiny podprahové zprávy „Jezte Popcorn!“ a „Pijte 

Coca-Colu“ a to v jednom filmu opakovaně. Vicary pak tvrdil, že nárůst prodeje nápoje 

byl 57,5 % a Popcornu 18,1 %. Vicaryho původní záměr byl protlačit podprahovou 

reklamu do médií. Jednalo se mu o to, že by z toho hlavně těžil konzument vysílání, 

kterého by neotravovaly zbytečné reklamní bloky, mohl se více koukat na své pořady  

a přitom byl stále ovlivňován reklamou. Ovšem o rok později po jeho pokusu americká 

agentura CIA zpracovala na téma podprahového vnímání zprávu, díky níž byl tento způsob 

propagace v USA zakázán. V roce 1962 Vicary připustil, že jeho zkoumaný vzorek byl 

příliš malý, aby byl významný, proto svůj celý výzkum dementoval.
53

 

 

I přes velké zmatky v tomto výzkumu, lze vidět, že měla podprahová reklama 

určitý účinek a co se týče onoho slazeného nápoje, byl výsledek více jak překvapivý. 

Kdyby srovnal výsledky s mým výzkumem, tak se mé výsledky blíží pouze Popcornu.  

 

4.2  Výzkum Duke University 

Tato univerzita ze Severní Karolíny, USA provedla v roce 2008 pokus na 341 

studentech. Experiment se týkal, jak působí na sociální chování lidí značky výrobců, které 

jsou konzumentům podprahově předkládány. Pro experiment byly vybrány značky Apple  

a IBM. Apple byla vybrána jako silná značka, která je založena na inovativnosti a 

tvořivosti. Jejich kampaň je založena na slovním spojení „Think Different“ (Mysleme 
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jinak). IBM byla jako druhá značka vybrána ještě před přeměnou na Lenovo. Je spojována 

se slovy, jako jsou „tradice“, „inteligence“ nebo „zodpovědnost“. Obě značky jsou 

hodnoceny pozitivně, ale jen Apple je spojován se slovem „tvořivost“. Tudíž by mělo logo 

Applu vyvolávat cílevědomost, kdežto u IBM by se tohle nemělo projevovat. Výzkumu  

se zúčastnilo 341 studentů.  Byli podrobení testu, který měl být zaměřený na optickou 

pozornost. Testovaným subjektům bylo promítáno video, kde byl barevný čtvereček  

a uprostřed číslo. Čtvereček měnil pravidelně pozici a číslo se s tím také měnilo. Co ale 

studenti nevěděli, byl fakt, že se při změně, místo čtverečku objevilo logo Applu nebo IBM 

na 30 milisekund. První skupině 219 studentů se objevovalo logo Apple a zbývajícím 122 

studentům logo IBM. Po skončení testu byli studenti podrobení písemného testu. Otázky 

byly pokládány z technické cvičebnice. Byly nezajímavé a plné technického žargonu. 

Otázky měly zodpovědět, zda na studenty podprahová informace působila „kreativně“. Dle 

jejich algoritmu byly vyhodnocení následující. Užití kreativních myšlenek bylo na 

testovaném vzorku u Applu vyšší než u IBM. Dle jejich ratingu to bylo 8 bodů pro Apple  

a 6 pro IBM. Druhý experiment této university byl proveden obdobně. S tím rozdílem, že 

byli respondenti podstoupeni logům Disney a E! (bulvární magazín). Disney měl 

zastupovat dobro a poctivost, kdežto E! měl vystihovat přesný opak. V experimentu 

figurovalo pouze 36 studentů. Po aplikaci podprahové informace byli podrobeni studenti 

řadě otázek, které měly zjistit, jak poctivě smýšlejí. Ti co shlédli logo Disney, smýšleli 

poctivě, kdežto ti co viděli logo E!, tak je to táhlo na opačnou stranu.
54

  

 

Tento experiment profesora Gavana Fitzimonse byl v řadě ohledech odlišný od 

mého. Používal spoustu složitých algoritmů pro výpočet výsledků experimentu. Avšak 

jeho práce jasně dokazuje, že lidé podléhají podprahovým informacím. Důležitou roli hrají 

v jeho výzkumu právě značky, které mají obrovský sociální vliv na spotřebitele. 

 

4.3 Experiment University of Waterloo 

Profesor Philip Merikle z University of Waterloo v Kanadě zkoumal, zda fungují 

podprahové audionahrávky. Tyto nahrávky mají uživateli zaručit třeba hubnutí nebo klid 
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v duši. Tento profesor si všiml, že tržby z těchto nahrávek tvoří 50 milionů dolarů ročně.
55

 

S vědomím, že nahrávky obsahují nějakou podprahovou zprávu, profesor provedl 

spektrografickou audio-analýzu. Ani u jedné nahrávky od čtyř firem zabývající se těmito 

páskami profesor nenašel žádné skryté fráze, slova, které by vysílaly podprahovou 

informaci. V jiném testu udělal test na 24 dobrovolnících, které vyzval k poslechu těchto 

nahrávek. Ani po třístém poslechu nikdo nebyl schopen rozlišit nějakou jinou zprávu. Tyto 

pásky proto vytvářejí jen jakýsi „placebo efekt“.
56

  

 

Výzkum profesora Merikla pro změnu dokazuje, že ne vše co se tváří podprahově, 

musí i tak působit. Zde tak výzkum nepotvrzuje účinnost podprahové informace.  

 

V této kapitole jsem se věnoval jednotlivým výzkumům renomovaných psychologů 

a vědců. Tito vědci zjistili, že podprahová informace je skutečně funguje. V další kapitole 

se věnuji závěrečným návrhům a doporučením, které vyplývají z mého výzkumu. 

5 Závěrečné návrhy a doporučení 

V této kapitole by se chtěl věnovat návrhům a doporučením, které vyplývají z mého 

výzkumu. Každá kategorie, tzn. skrytá a podprahová reklama má své specifika. Tudíž je  

u nich potřeba postupovat odděleně. Jako člověk ovlivňován každodenně médii, zde 

prezentuju své návrhy a doporučení i jako pozorovatel. 

5.1.1 Návrhy a doporučení u skryté reklamy 

Skrytá reklama je pro konečného spotřebitele nebezpečná v tom, že není označená 

jako reklama. Až donedávna to byl neoprávněný způsob šíření reklamy. Nyní legislativa 

umožňuje jistým způsobem šířit skrytou reklamu pomocí televize, filmu a aj. Je však 

nutnost tuto reklamu v běžném pořadu označit znaky PP nebo alespoň logy značek 

objevených v pořadu. A to před i po pořadu, včetně po přerušení pořadu reklamním 

blokem.  Z mého pozorování mi vyšlo, že spousty diváků ani netuší, co taková magická 

značka PP znamená. Tudíž jsou vystaveni skryté reklamě mnohdy nevědomky. Je sice 

pravdou, že některá propagace typu product placement je tak zřetelná, že si skryté reklamy 
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všimne i zkratky PP neznalý divák. V legislativě přitom není specifikováno, jak má toto 

označení přímo vypadat. Můj návrh proto spočívá v přísnějším označení pořadu obsahující 

umístění produktu. Spočívalo by to v přesném označení, které ukládal vysílateli zákon. Má 

představa by byl bílý text na černém pozadí, který by byl i moderátorem přečten. Znění 

textu by mohlo být „Upozornění, v následujícím pořadu se skrývá umístění produktu. 

Můžete být tak ovlivněni skrytou reklamou.“ Text by nechal zobrazovat podle legislativy, 

jak je to nyní. Tzn. před a po pořadu a také po přerušení pořadu reklamním blokem. 

Samozřejmě s řádně upraveným skloňováním.  

 

Můj další návrh se týká převzatých pořadů ze zahraničí. U těchto pořadů není 

product placement označen vůbec. Nejsem si jist, zda je to vinou legislativy nebo 

neschopnosti kontrolních orgánu. Tato skrytá reklama se objevuje hlavně v amerických 

filmech a seriálech. Dovolím-li si uvést příklad, tak takový poslední film s Jamesem 

Bondem je přímo propleten product placementem. Nemohu si pomoci, ale musím vznést 

uštipačnou poznámku na adresu financování filmu, které bylo z peněz palírny vodky, 

výrobce mobilních telefonů, výrobce automobilů a nevím ještě jiných výrobců produktů, 

které se ve filmu objevily. PP je tak v těchto dílech mnohem agresivnější, než by to naše 

úřady povolily u tuzemských dílech. Navrhuji tak zavést povinnost vysílateli těchto děl, 

aby aplikoval stejné upozornění, jako v předchozím odstavci. 

 

Specifické médium, kde se skrytá reklama ještě objevuje, jsou videoklipy. Neznám 

moc českých videoklipů, kde je PP, ale v těch zahraničních je to hned na několik produktů 

naráz. Kupř. v novém videoklipu od zpěvačky Avril Lavigne se objevuje skrytá reklama  

na notebook Sony Vaio, televizi Sony Bravia, vůni pojmenovanou po zpěvačce  

a na mobilní telefon Sony Ericsson. Až na tu voňavku to jistě má něco do činění s tím,  

že se jedná o klip vyprodukovaný společností Sony Music Entertainment. Přitom 

neexistuje žádná povinnost vysílatele diváka na to upozornit. Vkládat před každý videoklip 

podobné upozornění, jak navrhuji u předchozích případů, by byl vzhledem k jejich 

průměrné délce trvání několika minut nesmysl.  Jelikož je videoklip velmi krátký a nějaké 

oznámení by bylo působilo velmi rušivě, tak navrhuji, aby vysílatel u každého videoklipu, 

kde se umístění produktu nachází, uváděl na začátku zkratku „PP“. Možná si teď 

protiřečím s návrhem na začátku této kapitoly, ale zde nevidím jiné racionální řešení.  
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5.1.2  Návrhy a doporučení u podprahové reklamy 

I když je podprahová reklama zakázána, tak to neznamená, že se s tímto druhem 

propagace nemusíme vůbec setkat.  Samozřejmě, že nemluvím o klasické ukázce 

podprahové reklamy v podobě pozměněného políčka ve filmu. Výrobci obsahu již mají 

mnohem sofistikovanější metody, jak dosáhnout požadovaného účinku při užití 

podprahové informace. Přitom odhalit takovou podprahovou praktiku je velmi často příliš 

složité nebo se jedná o tak spornou komunikaci, že nelze s určitostí říct, že se jedná  

o podprahovou reklamu. 

  

Mé první doporučení směřuje směrem ke kontrolním úřadům. Jde mi o apel na 

přísnější kontrolu publicistických a zpravodajských pořadů. Jedná se mi hlavně o venkovní 

záběry. Velmi často, kdy jsou točeny reportáže, kupř. na preference spotřebitelů nebo 

podobné, tak se v pozadí objevuje budova hypermarketu, jejíž logo je rozmazáno. Toto 

rozmazané logo však vysílá divákům podprahovou informaci, protože když uvidí typické 

rysy daného hypermarketu (barvy, tvary), tak si okamžitě vybaví daný hypermarket. A tak, 

i když vysílatel měl dobrou vůli vyhnout se skryté reklamě, začal nechtěně vysílat reklamu 

podprahovou. Podprahová reklama se ještě umocní, když má majitel hypermarketu 

objednán obsah v běžném reklamním bloku před nebo po pořadu, kdy se tato reportáž 

vysílá. V souvislosti s tímto problémem nastává otázka i na skrytou reklamu, která  

se velmi často objevuje v reportážích publicistických a zpravodajských pořadů.  Otázka 

tedy zní, zda loga v reportážích rozmazávat nebo nechat. Pokud jsou loga nechány  

a vysílatel za to dostane zaplaceno, tak se samozřejmě jedná o nelegální skrytou reklamu. 

V případě, že za ně zaplaceno nedostane, tak tam není úmysl. Ovšem co je správné a kdy 

loga rozmazávat? Tohle si myslím, že je v kompetenci úřadů, tzn. Radě pro televizní  

a rozhlasové vysílání, rady pro reklamu aj.  Já si však myslím, že kontrola těchto úřadů 

není vždy dostatečná, proto můj návrh spořívá v přísnější kontrole úřadů.  

 

Můj další návrh se týká některých pořadů, kde je užita moderní grafika, kdy je 

různým prolínáním loga určité firmy dosaženo podprahového efektu. Mířím tím na video-

ukázku v mém experimentu týkající se Škody Yeti. Tyto prolínání by zákonem zakázal.  

I když se tvůrci ohrnují výroky týkajících se novodobé grafiky, myslím si, že je tato 

grafika velmi škodlivá. Jelikož v pořadu bylo více vlivů, nemohu říci, do jaké míry tato 

podprahová informace byla ovlivňující. Jsem si však jist, že tento moderní způsob 

prezentace nemá na obrazovkách co dělat a musí být regulován.  
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Mé závěrečné doporučení je obraceno ke konečnému spotřebiteli. Jak jsem již psal, 

skrytá a podprahová reklama je sice ve svých klasických podobách zakázána. To však 

neznamená, že se vůbec nevyskytuje. Ať už je to legální způsob skryté reklamy 

prostřednictví product placementu nebo kdejaké přechody loga výrobce, které působí 

sporně jako podprahová reklama. Kdyby měl být ve svém doporučení příliš kritický, 

doporučil by divákovi se vůbec nedívat na pořady označené logem PP.  U mnohých z nich 

by však narazil. Bylo by přece nesmyslné doporučovat nedívat se na jejich oblíbené 

motoristické pořady nebo pořady o zahrádkaření.  Mým doporučením tak je sledovat na co 

se dívám. Všímat si loga „PP“. Nejdůležitější ale však je zachovat rozumný úsudek.  

Skrytou reklamu není většinou složité odhalit. Divák má v tu chvíli pocit, že se nedívá  

na jeho oblíbený seriál, ale na teleshoppingovou relaci. Nelze tedy nic jiného než doporučit 

v takovýchto chvílích, než nepodléhat dojmu skryté reklamy a vytvořit si určitý nadhled 

nad danou scénou. 

 

V této kapitole jsem aplikoval návrhy týkající se změny legislativy. Doporučení 

jsem směřoval i konečným spotřebitelům. V další části mé práce se věnuji závěru. 
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6 Závěr 

Skrytá reklama je fenoménem dnešní doby. I když se o ní moc ve veřejných kruzích 

nemluví, potkáváme ji na každém rohu, lépe-řečeno v tiskovině nebo televizní obrazovce. 

O podprahové reklamě se totéž říci nedá. Avšak to neznamená, že se už vůbec nikde 

neobjevuje. V té historické podobě určitě ne. V dnešní moderní době se podprahová 

reklama skrývá za různým prolínáním a digitálními přechodovými efekty.  

 

Práci jsem komponoval s největším úsilím. Začínám s teoretickými východisky. 

Nejdříve popisuji, co to vlastně reklama je. Z historického hlediska zjišťuji odkud slovo 

„reklama“ pochází. Přecházím na marketingové hledisko, kde reklamu popisuji jako 

způsob propagace. Volně pak přecházím na legislativní vymezení reklamy, kdy pokračuji 

vymezením zákona reklamy podle obsahu. Zde uvádím komodity nebo služby, které jsou 

v reklamě buď regulovány, nebo úplně zakázány s jistými výjimkami. Dále uvádím zákazy 

v reklamě podle formy. V těchto zákazech je i skrytá a podprahová reklama. Těm ale 

později věnuji samotné kapitoly. Dále se i zmiňuji o „Radě reklamy“ jako samoregulačním 

orgánu reklamy. Na závěr teoretickým východiskům věnuji nemalou část skryté  

a podprahové reklamě. U skryté reklamy nechybí legislativní vymezení dle všech 

podstatných kodexů. Nechybí ani odborné vymezení. Věnuji také nemalou část fenoménu 

poslední doby a to umístění produktu, což je v odborné obci nazýváno jak tzv. product 

placement. Na závěr kapitoly si nechávám podprahovou reklamu. Tam se věnuji historii 

vzniku podprahové reklamy. Hlavně také odborně vymezuji tuto zakázanou reklamu. 

Uvádím také příklady skryté reklamy. Ke konci uvádím legislativní vymezení podprahové 

reklamy. V kapitole teoretických východisek jsem tak odborně a legislativně vymezil nejen 

reklamu jako celek, ale také podprahovou a skrytou reklamu zvlášť. 

 

V další kapitole se věnuji samotnému experimentu týkající se podprahové a skryté 

reklamy. Kapitolu rozděluji na přípravnou a realizační část. V přípravné části nejdříve 

definuji problémy cíle v mém experimentu. Popisuji zde problém skryté a podprahové 

reklamy. V čem spočívá podnět k provedení experimentu. V orientační analýze potom 

připomínám, že nejsem jediný, kdo takový experiment jako provádím já, udělal. Jako 

příklad uvádím dvě univerzity, které na tomto tématu pracovaly. Nechybí ani sestavení 

plánu mého pokusu. Dostávám se k přípravě experimentu. Experiment je rozložen na čtyři 

části. V pilotní části provádím dotazníkový výzkum, kdy potřebuji, zda nebude docházet 
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k náhodám ve výsledcích výzkumu. V první části zjišťuji dotazníkem stav respondenta 

před aplikováním experimentu. V druhé části aplikuji na respondenta video-nahrávky  

se skrytou a podprahovou reklamou. V třetí části zjišťuji stav respondenta po aplikování 

podprahové a skryté reklamy. Dále detailně popisuji videonahrávky, které aplikuji  

na respondenty a k tomu přidružené otázky v dotaznících. Vysvětluji, jak by měl zhruba 

respondent reagovat a na co by měl reagovat. V poslední části přípravné výzkumu 

uveřejňuji výsledky pilotního výzkumu, na jejichž základě provádím drobné úpravy 

v experimentu.  

 

V realizační části interpretuji výsledky samotného výzkumu. Pomoci grafického 

aparátu ukazuji, jak skrytá a podprahová reklama ovlivnila mé respondenty. Ve 

vyhodnocení výzkumu zdůrazňuji, že i když skrytá a podprahová reklama měla účinnost 

maximálně 20 %, tak její opakované působení může mít neblahé účinky.  

 

V další kapitole srovnávám výsledky mého výzkum s ostatními výzkumy. Jelikož 

se vždy jednalo o typově jiné výzkumy, mohl jsem porovnávat pouze verbálně, nikoliv 

numericky.  

 

Skrytá a podprahová reklama je takovým anti-soutěžním prostředkem propagace  

a dle mého názoru i amorálním způsobem propagace, že by měla být zcela zakázána. Ano 

ona i je, ale stále existují výjimky nebo triky tvůrců reklam, jak je prosadit. Tuto práci tak 

doporučuji přečíst si každému spotřebiteli, aby si mohl uvědomit, co podprahová a skrytá 

reklama vůbec znamená. I já sám jsem během psaní této práce zpozoroval sám na sebe,  

že jsem stále více schopen objevovat hlavně skrytou reklamu. 

 

Tato práce by se také daly využít při tvorbě novel zákona o regulaci reklamy a také 

zákona o televizním a rozhlasovém vysílání. Návrhy na změnu legislativy uvádím 

v kapitole závěrečné návrhy a doporučení. Mohla by také pomoci Radě reklamy při 

posuzování skryté a podprahové reklamy na základě stížností. 
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