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1 Úvod 

Technológia, technický pokrok a rýchly vývoj, tým by som charakterizoval súčasnú 

dobu, dobu, ktorá prináša mnoho noviniek a prelomov v oblasti modernej techniky. Tempo, 

ktorým sa táto oblasť pohybuje, je nesmierna a prináša so sebou každý deň nové a nové 

objavy, ktoré majú uľahčiť a priniesť kreatívnosť do dnešného života človeka. 

Najviac používaná a najrýchlejšie sa rozvíjajúca sa technológia dnešnej doby je 

počítač, pri ktorom je možno použiť frázu „dnes nový, zajtra už zastaraný“. Počítač uľahčuje 

prácu mnohých ľudí, zrýchľuje komunikáciu a spája svojich užívateľov so svetom. Keďže 

svet je príliš uponáhľaný, veľa ľudí si hľadá činnosti, ktoré ich aspoň na chvíľu odpútajú od 

toho chaotického reálneho života. Jednou z takýchto činností je hranie počítačových hier, 

ktoré upútava čím ďalej, tým viac ľudí. To bol aj dôvod výberu témy diplomovej práce, 

vzhľadom k tomu, že aj ja trávievam niektoré svoje voľné chvíle hraním sa počítačových hier. 

So samotnými hrami, ktoré boli skôr manuálne, sa stretávame už od detstva. Teraz 

však je len málo detí, ktoré by nemali doma počítač. Vývoj hier stále napreduje, vyvíja sa a už 

dávno neláka len malé deti, ale či ďalej, tým viac dospelých. Tým sa otvárajú nové možnosti 

využívania počítačových hier v oblasti marketingu, a to konkrétne Product Placementu. 

Moderný herný priemysel už dlho netvorí hry, ktoré sú založené na jednoduchých 

princípoch, ale vďaka súčasným moderným grafickým technológiám a efektom je možné 

vytvoriť hry, ktoré pôsobia realisticky, a to aj vďaka produktom, ktoré sú vložené do deja hry. 

Práve konkrétne produkty vložené do hry dávajú hráčovi pocit, že sa nachádza v skutočnom 

svete a používa skutočné veci, to mu napomáha sa viac vcítiť do samotného deja hry. Pre 

spoločnosti sa tak otvára nová možnosť, ako upútať a získať si svojimi produktmi nových 

zákazníkov. 

Product Placement sa stáva čím ďalej, tým viac obľúbenejší pre spoločnosti, ktoré 

chcú novými cestami zaujať svojich zákazníkov. Najčastejšie sa v súčasnosti objavuje 

vo filmoch, v seriáloch, v TV a reality show, kde nenútenou formou oslovuje divákov. Avšak 

televízna obrazovka nie je jediná, kde sa dá tento nástroj efektívne využívať. Svet 

počítačových a konzolových hier otvára nové možnosti umiestňovania produktov a značiek. 

Jeho správne využitie vo svete hier môže byť silnou „zbraňou“ v konkurenčnom boji firiem 

na trhu. 
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Cieľom v diplomovej práci bude zistiť, do akej miery sa využíva a ako je umiestnený 

Product Placement v počítačových hrách. Snahou bude zistiť počet produktov a ich 

frekvenciu vo vybraných hrách. Taktiež bude sledované, kde sa umiestnenie v hre nachádza 

a či je daný produkt využiteľný. 
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2 Charakteristika trhu s PC hrami 

2.1 Všeobecné pravidlá Product Placement v USA 

USA je jednou z najbenevolentnejších krajín sveta. Plavidlá týkajúce sa Product 

Placementu nie sú v USA príliš obsiahle a nie sú tu skoro žiadne obmedzenia. Avšak vláda 

má predpisy pre konkrétne dve umiestnenia produktu.  

Prvým obmedzením, ktoré bolo uzákonené v právnych predpisoch payola v roku 1950, 

Federálna komisia pre komunikáciu (The Federal Communication Commission's) vyžaduje, 

aby siete a televízne stanice uverejňovali platené umiestnenie produktov, služieb alebo 

značiek a zoznam všetkých sponzorov [47 C.F.R. § 73.1212 (2007)]. Výnimku tvoria 

darované produkty, ktoré nemusia byť zverejnené, ale sú na oplátku umiestnené do TV alebo 

sú ňou propagované. [18] 

Paragraf 317 zákona o komunikácii (the Communications Act) upravuje umiestnenie 

produktu v televíznej zábave a vyžaduje od prevádzkovateľa zverejňovať každú peňažnú 

alebo inú protihodnotu, ktorá je platená alebo sľúbená alebo účtovaná televíznym vysielaním 

za umiestnenie produktu. Prevádzkovatelia nemusia zverejňovať umiestnenie produktu, ak ide  

o bezplatný alebo nominálny poplatok. Avšak zákon nebráni požadovať toto sponzorské 

oznámenie od politických strán alebo iných programov, zahrňujúce kontroverzné témy, ktoré 

sú vysielané za hocijakú protihodnotu. [18] 

Zákon vyžaduje od poskytovateľov Product Placementu, ktorí poberajú náhradu za 

umiestnenie produktov, zverejniť výmenu na príslušnej vysielacej stanici. To zaisťuje, že obe 

strany výmeny nesú zodpovednosť za nedodržanie zákona o umiestnení produktu. Zo zákona 

môže byť nedodržanie  potrestané až do výšky 10 000 dolárov, trest odňatia slobody na jeden 

rok alebo obidva tresty súčasne. [18] 

Podľa FCC diváci musia byť jasne informovaní o programe, ktorý sledujú, to 

znamená, kto je sponzorom, a zároveň musí byť riadne identifikovateľný. Do úvahy sa 

neberie ako jasná identifikácia napr. iba telefónne číslo sponzora. Identifikácia musí byť 

zrozumiteľná väčšine divákov, ktorí pozerajú danú televíznu stanicu. Písmená musia byť 

dostatočne veľké a ľahko čitateľné pre priemerného diváka a musia zostať na obrazovke 

dostatočne dlhý čas na prečítanie oznámenia. [18] 
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V prípade reklamy na politického kandidáta vo verejnej funkcii, musí byť zadávateľ 

označený veľkými písmenami, aspoň 4 % z celkovej plochy obrazu a nie menej ako  

4 sekundy. [54] 

Pri politickom vysielaní alebo vysielaní týkajúceho sa kontroverzných tém verejného 

významu, stanica musí dať oznámenie o sponzorovi ako na začiatku, tak aj na konci tohto 

vysielania. To platí, ak je vysielanie dlhšie ako 5 minút vysielacieho času. Ak je vysielanie 

kratšie ako spomínaných 5 minút, stačí toto oznámenie vykonať iba na začiatku alebo na jeho 

konci. [54] 

Televízne stanice nemusia oznamovať sponzora programu, a to v prípade, ak spĺňajú 

nasledujúce podmienky FCC: 

 vedenie zoznamu obsahujúceho meno, adresu, poprípade telefónne číslo inzerenta 

 tento zoznam musí byť k dispozícii verejnosti, ktorá má záujem o informácie  uvedené 

v zozname, a zároveň tento zoznam musí byť uchovaný aspoň dva roky po odvysielaní 

daného programu [54] 

Druhým obmedzením je umiestňovanie značiek cigariet do filmovej alebo inej tvorby. 

Tabakové spoločnosti uzavreli dohody s viacerými štátmi, kde súhlasili s celoštátnym 

zákazom umiestňovania cigariet. Avšak samotné cigarety sa v audiovizuálnom diele 

nachádzať môžu. [18] 

2.2 História PP v PC hrách (prvé úspechy a neúspechy) 

Prvá zmienka o Product Placement v hrách sa datuje už do osemdesiatych rokoch 

minulého storočia. Vtedy sa ešte hry ani zďaleka nepribližovali dnešným moderným hrám. 

Boli to 2D hry, kde sa nerobili náročné herné pohyby (pohyb iba doprava - doľava). Vtedajšie 

hry boli, na rozdiel od dnešných, tvorené čisto len pre jeden produkt, spoločnosti si ich dávali 

špeciálne vyrobiť od tvorcov hier pre ich prospech.  

V začiatkoch sa Product Placement sa výrazne líšil od dnešného umiestňovania. 

V názorných ukážkach možno vidieť, ako sa v minulosti začal využívať Product Placement 

v prvých hrách. Pri niektorých hrách nešlo len o predaj hry samotnej, ale skôr o podporu 

predaja produkty danej spoločnosti (hra sa dala získať ako darček iba po zakúpení určitého 

množstva produktov danej značky). 
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Zoznam najstarších hier obsahujúcich Product Placement: 

Budweiser Tapper(1983) 

Obr. 2-1 - Budweiser Tapper 

 

Zdroj: [45] 

 

Jeden z najväčších výrobcov piva si vytvoril 

hru z prostredia krčmy, kde barman musí uspokojiť 

potreby zákazníkov tým, že im čapuje pivo. Táto hra 

bola v prvej forme ako herný automat, neskôr bola 

prevedená na PC verziu. [21] 

Pepsi Invaders (1983) 

Obr. 2-2 - Pepsi Invaders 

 

Zdroj: [34] 

 

Spoločnosť Coca-Cola za spolupráce s jednou 

z najznámejších spoločností, ktorá tvorí hry Atari, 

vytvorili hru Pepsi Invaders (Pepsi votrelci). Jedná sa 

o upravenú verziu hry Space Inveders, ktorá mala 

poslúžiť k poklesu predaja konkurenčnej značky 

Pepsi. Spoločnosť pojala túto myšlienku ako útok 

zlomyseľných votrelcov z vesmíru, ktorí chcú 

vyhladiť ľudstvo. Hra bola vydaná len v 125 kópiách, 

aby nedošlo k žalobe zo strany Pepsi. [20] 

Kool-Aid Man (Atari 2600, 1983) 

Obr. 2-3 - Kool-Aid Man 

 

Zdroj: [53] 

 

Hra, ktorá zobrazuje populárny ovocný nápoj. 

Hra sa samotná nepredávala, ale mala za úlohu 

podporiť predaj. Túto hru bolo možné získať, keď ste 

zaslali 125 bločkov o kúpe daného nápoja  

v prášku. [21] 
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The California Raisins: The Grape Escape (Nintendo, 1991) 

Obr. 2-4 - The California Raisins 

 

Zdroj: [23] 

 

Táto hra mala podporiť priemysel v Kalifornii, 

ktorý produkoval sušené hrozienka. Najprv táto hra 

nadchla zákazníkov a predaj rapídne stúpol, neskôr 

však popularita hry klesla vďaka jej morbídnosti a 

tým sa znížil predaj. Bol dokonca nižší, ako pred 

začiatkom kampane. [20] 

M. C. Kids (Nintendo, 1991), McDonald's Treasure Land Adventures (1993) 

Obr. 2-5 - M. C. Kids 

 

Zdroj: [44] 

 

 

Hra propagovala produkty McDonald´s pre 

deti. Hra mala vyvolať hlad v hráčoch a tí mali 

následne tlačiť na rodičov, že chcú jesť McDonald´s. 

Tvorcovia predpokladali, že deti dokážu presvedčiť 

svojich rodičov o svojich potrebách. [20] 

Super Caesar's Palace (Super Nintendo, 1992) 

Obr. 2-6 - Super Caesar´s Palace 

 

Zdroj: [19] 

V deväťdesiatych rokoch kasíno „Caesar´s 

Palace“ v Las Vegas vydalo hru, kde si hráči mohli 

zahrať rôzne hry, ktoré kasíno ponúka. Táto hra však 

na trhu dlho nevydržala. Hlavným dôvodom bolo, že 

hru hrali aj neplnoleté deti, čo ich podnietilo vyskúšať 

šťastie aj v reálnom živote. Druhým dôvodom bolo, 

že v hre ste sa cítili ako v post apokalyptickom Las 

Vegas, kde ste úplne sám a hráte hry. V kasíne sa totiž 

nikto iný nenachádzal. [20] 
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Chester Cheetah: Too Cool To Fool (Genesis & Super Nintendo, 1992) 

  

Hra je postavená na maskotovi spoločnosti  

v podobe tigra, ktorý reprezentuje celú značku 

produktov, ako sú napríklad syrové krekry, tyčinky  

a pod. [20] 

         Zdroj: [29] 

 Yo Noid! (Nintendo, 1992) 

 

Spoločnosť Domino Pizza si dala vytvoriť hru, 

ktorej dejom je doručovanie pizze prostredníctvom jej 

maskota. [21] 

 

 

     Zdroj: [30] 

Cool Spot (Genesis & Super Nintendo, 1993) 

Obr. 2-9 - Cool Spot 

 

Zdroj: [32] 

 

Spoločnosť Pepsi si dala urobiť hru od 

Genesis, aby podporila predaj vtedy ešte neznámej 

značky 7-Up. Tento nápoj mal schladiť spotrebiteľa 

počas horúcich dní. Hra vyhrala v Electronic Games 

Magazine's cenu za najlepší zvuk. [21] 

 

 

Obr. 2-7 - Chester Cheetah 

Obr. 2-8 - Yo Noid! 
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2.3 Súčasnosť PP v počítačových hrách 

Product Placement sa od čias prvých snáh umiestňovania produktov a značiek  

v počítačových hrách posunul na úplne inú úroveň, prešiel rôznymi zmenami až do súčasnej 

podoby. Produkty sú reálnejšie, grafická prepracovanosť dnešných hier takmer nepozná 

hraníc. Hry sú v podobe 3D herných svetov, ponúkajú funkciu Personality+, ktorá dotvára 

herné postavy do maximálnych detailov. Celé herné prostredie je prepracované do detailov, 

aby navodilo čo najlepšiu hernú atmosféru. Ak sa dej odohráva v meste, ktoré naozaj existuje, 

zakomponovanie produktov a značiek do hry navodzuje reálnosť, aby sa hráč čo najviac vcítil 

do prostredia. Preto je medzi hráčmi takýto Product Placement čím ďalej, tým viac žiadanejší. 

Niektoré hry dokonca ponúkajú manipulácie s daným produktom, niekedy dokonca bez neho 

nie je možné postúpiť na ďalšiu úroveň hry alebo dokončiť celú hru. 

Virtuálne prostredie ponúka takmer neobmedzené možnosti pre využitie Product 

Placement. Náklady spoločností vytvárajúce hry a ponúkajúce takúto možnosť sú nízke,  

takmer nulové. Pri potrebnej výmene produktu, pre jeho modifikáciu alebo úplne nahradenie 

stačí stlačiť zopár gombíkov na klávesnici. Tento príklad je však možný len na on-line hrách, 

ktoré sa stále vyvíjajú a prepisujú. Práve tieto hry majú do budúcnosti obrovský potenciál, 

ktorý by mali spoločnosti využiť vo svoj prospech. Hráčov stále pribúda a nie je vylúčené, že 

ich čoskoro bude viac ako filmových divákov. Tento trh sa stáva atraktívnejší  

a prosperujúcejší aj do budúcna.  

Product Placement sa nenachádza len v počítačových hrách, ale tak isto na herných 

konzolách, medzi najznámejšie patrí PlayStation, Microsoft Xbox 360 a Nintendo Wii. Medzi 

danými konzolami ťažko hľadať konkurencie schopnejších protihráčov. Tieto spoločnosti 

investujú ročne milióny dolárov do technológii, aby sa hry hrané na konzolách podobali čo 

raz viac realite. A k realite patrí aj reklama vo forme Product Placement. Tá dodáva tvár celej 

hre a pridáva jej na reálnosti a celkovo na emóciách z hrania. 

Rozdiel medzi reklamou a Product Placement 

Reklama vo forme TV-Spotu je čím ďalej, tým viac iritujúca pre divákov, ktorí jej už 

neprikladajú veľký dôraz. Neustále prerušovanie filmov alebo relácií takouto formou reklamy 

sa stáva nežiaduce a divák sa snaží oprostiť od toho prepínaním na iné kanály. Nasledujúca 

tabuľka bližšie priblíži rozdiely, ktoré sú medzi TV-Spotom a Product Placementom. 
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Tab. 2-1 – Rozdiel medzi reklamou a Product Placement 

 TV-Spot Product Placement 

Náklady 

ceny sa neustále zvyšujú a 

sledovanosť vo vyspelých 

ekonomikách klesá 

ceny za Product Placement sú 

veľmi rozdielne a závisia od 

druhu, rozsahu umiestnenia a 

samotného filmu alebo seriálu 

Cieľová skupina 

a dosah 

prostredníctvom mediálnych 

analýz je možné určiť cieľovú 

skupinu a dosah 

dosah sa určuje len veľmi ťažko, 

keďže sa vyberá podľa žánrov 

Sústredenosť 

a účasť 

spotrebiteľ sa na reklamu 

nesústredí, keďže ju často vníma 

ako obťažovanie 

vzhľadom na záujem o film 

alebo seriál je aj sústredenosť 

spotrebiteľa vysoká 

Dôveryhodnosť 

spotrebitelia sa dramatizáciou a 

prehnanými sľubmi cítia často 

ovplyvňovaní 

realistickým zakomponovaním 

produktu spotrebiteľ nevníma do 

takej miery ovplyvňovanie 

Ostatné dôvody 

spotrebiteľ môže prepínať, 

konkurenčné produkty sa pri 

exkluzivite v programe vôbec 

neobjavia 

prepínanie spôsobí prerušenie 

celého deja, konkurenčné 

produkty môžu byť propagované 

už v nasledujúcom spote, 

sekvencie filmu/programu môžu 

byť využité ako reklamný spot 

alebo na printovú reklamu 

Zdroj: [62]upravené autorom 

2.4 Herný priemysel v súčasnosti 

V súčasnosti sa mení celé pozeranie na herný priemysel. Pred desiatimi rokmi bola 

herná komunita braná ako súbor nepríjemných, chudých chlapcov, ktorí pozerajú celý deň  

a celú noc do monitoru. Dnes je tomu inak. Hry sa hrajú aj matky v domácnostiach  

a dôchodcovia. Štatistiky ukazujú, že hry už nehrajú len malé deti, ale viac ako 65 % hráčov 

je starších ako 18 rokov. Ženy v dnešnej dobe v oblasti on-line hier prevažujú mierne nad 

mužmi. Na to reagovalo aj Nintendo, ktoré predpokladalo pre svoju novú konzolu Wii 

zákazníkov stredného veku a zväčša ženy. Odkedy ženy začali hrávať hry, množstvo 

inzerentov stúplo a rozšírila sa aj ponuka produktov napr. o kozmetické prostriedky ako 

Dove, Avon a pod. [41] 

Hranie hier nie je sociálne izolujúce, ako sa tvrdí, práve naopak až 60 % pravidelných 

hráčov hrá so svojimi kamarátmi, 30 % so súrodencami a 25 % s rodičmi. [41] 

Potenciálny zásah je široký. Bannery sa v hrách moc neuplatnili a je aj ťažké ich 

vyhodnotiť. Pri niektorých hrách stačí chvíľka nepozornosti a hra pre vás skončila. Na rozdiel 

od toho, možnosti Product Placement sú takmer neobmedzené. Vytváranie virtuálnych 
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pobočiek, brandovanie a sponzoring majú vysoké uplatnenie. Trh s hrami je obrovský a jeho 

potenciál, predovšetkým pre komerčné využitie do hĺbky, je enormný. Na porovnanie  

v Nemecku sa hrám venuje približne jedna štvrtina obyvateľstva a v USA až 45 % 

obyvateľov. 

Videohry sa v posledných rokoch vyrovnajú dokonca aj Hollywoodu. Možno ich hrať 

na PC, herných konzolách ako sú PlayStation, Xbox, Nintendo a Wii, ale taktiež aj na 

mobilných telefónoch a tabletoch. V súčasnosti však kraľujú vo svete zábavy on-line hry, 

ktoré zožali úspech u hráčov z celého sveta. [41] 

Typy PC hier 

Typ hry umožňuje lepšie priblížiť hráča, jeho charakteristické rysy, čím sa dá lepšie 

a cielenejšie používať Product Placement. Spoločnosti môžu svoje produkty a značky 

umiestňovať do hier s tým, že oslovujú konkrétnu cieľovú skupinu hráčov. 

V dnešnej dobe sa na trhu vyskytujú rôzne žánre hier, ktoré si hráči kupujú podľa 

svojich preferencií a záujmov. Medzi najznámejšie žánre patria: adventúry, akčné, detské, 

arkády, logické, MMORPG, RPG, simulátory, strategické závodné, športové a poučné hry. 

Každý typ hry je určený pre inú cieľovú skupinu hráčov, od detí, pre ktoré sú hry 

jednoduchšie a náučné, cez hry pre strednú vekovú skupinu, ktorá využíva najväčší rozsah 

žánrov hier. Poslednou záujmovou skupinou sú starší zákazníci, pre ktorých sú tu najmä 

logické hry. 

2.5 On-line hry 

On-line hry sú tak úspešné, že samotní hráči začali obchodovať s vytvorenými 

postavami (v hrách Ultima Online, Dark Age of Camelot, Asheron Call a Anarchy Online)  

a ich predajom získali podľa týždenníka The Economist viac ako 300 miliónov  dolárov 

ročne. [14] 

On-line hry majú výhodu, že sú pripojené na internet a je tam možnosť zakúpenia 

ihneď, stačí stlačiť tlačidlo a daný produkt sa vám hodí do košíka. [14] 

Pre ukážku Briti minuli v roku 2009 na on-line hrách viac ako 454 miliónov Eur.  

Francúzi 263 miliónov Eur a v Európe najviac na on-line hry vynaložili Nemci a to čiastku 

525 miliónov Eur. Samozrejme, najviac na svete z on-line hrania utŕžilo USA, približne  

2,9 miliardy Eur. [14] 
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Počet hráčov v USA 

 Spolu hráčov: 135 miliónov (45 % z celkovej populácie USA) 

 Primárne PC hráči: 67,3 miliónov 

 Konzoloví hráči: 32,9 miliónov (muži vlastnia jednu alebo dve konzoly a hrajú  

12 hodín týždenne) 

 Ťažkí  hráči: 30 miliónov (priemerný vek 19 rokov, najmladšia a zmenšujúca sa 

kategória) 

 Sekundárni hráči: 33,6 milióna (prevažne ženy, hrajú menej ako 4 hodiny týždenne, 

nevlastnia konzoly) 

 On-line PC hráči: 25,9 milióna (prevažne ženy, 73 % z nich hráva on-line 8 hodín 

týždenne) 

 Dychtiví PC hráči: 17,3 milióna (hrajú 23 hodín týždenne) 

 Off-line PC hráči: 24,1 milióna (hrajú 82 % času nepripojení na internet) [48] 

Podľa Asociácie herného priemyslu Českej a Slovenskej republiky v roku 2010 herný 

trh dosiahol rekordný obrat a to 80 miliónov Eur (čo vtedy činilo 2,2 miliardy českých korún). 

Bol zaznamenaný medziročný nárast o skoro 17 %. Do tejto sumy sú započínané ako samotné 

hry, tak aj herné konzoly s výnimkou počítačov. Samotné hry sa na predaji podieľajú jednou 

tretinou z celého obratu, čo predstavuje skoro 27 miliónov Eur. Najväčšej priazni sa na 

českom a slovenskom trhu tešia akčné hry, za nimi nasledujú športové hry, RPG  

a stratégie. [31] 

Hry predané v roku 2011 zarobili svojím predajom približne od 16,3 do 16,6 miliárd 

dolárov. Jedná sa o všetky typy hier, ako už o fyzicky kúpené hry, mobilné hry alebo o hry 

cez internet. Oproti roku 2010 je tu mierny pokles o 2 %. [57] 

Najpredávanejšie hry roku 2011: 

1. Call of Duty: Modern Warfare 3 (Xbox 360, PS3, Wii, PC) – Activision-Blizzard 

2. Just Dance 3 (Wii, Xbox 360, PS3) – Ubisoft 

3. Elder Scrolls V: Skyrim (Xbox 360, PS3, PC) – Bethesda Softworks 
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4. Battlefield 3 (Xbox 360, PS3, PC) – Electronic Arts 

5. Madden NFL 12 (Xbox 360, PS3, Wii, PSP, PS2) – Electronic Arts 

6. Call of Duty: Black Ops (Xbox 360, PS3, Wii, NDS, PC) – Activision-Blizzard 

7. Batman: Arkham City (Xbox 360, PS3, PC) – Warner Bros. Interactive 

8. Gears of War 3 (Xbox 360) – Microsoft 

9. Just Dance 2 (Wii) – Ubisoft 

10. Assassin’s Creed: Revelations (Xbox 360, PS3, PC) – Ubisoft [57] 

Len samotný titul Call of Duty: Modern Wargare 3 zarobil približne 1 miliardu 

dolárov, a to aj navzdory tomu, že bol vydaný až v novembri 2011. Pre porovnanie s filmami, 

táto hra by sa v tržbách dostala do top 5 najziskovejších filmov všetkých čias (viď  

Tab. 2-2). 

Tab. 2-2 – Tržby najpredávanejších filmov a hier 

Názov Tržby (v miliardách USD) 

Avatar 2,78 

Titanic 1,84 

World of Warcraft 1,6 

Harry Potter a Relikvie smrti 2 1,32 

Pán prsteňov a Návrat kráľa 1,41 

Transformers - Temná strana mesiaca 1,12 

Call of Duty - Modern Warfare 3 1 

Zdroj: [51, 57, 59]upravené autorom 

 Medzi najväčšie a najziskovejšie on-line hry možno zaradiť World of Warcraft, hru, 

ktorá má cez 11 miliónov zaregistrovaných užívateľov. Ročný obrat z hry je 1,6 bilióna 

dolárov. Väčšinu z daného obratu tvoria platby za on-line hranie, ktoré predstavujú zväčša 

mesačné poplatky, aby hráč mohol hrať. Táto hra by dokonca bola na treťom mieste medzi 

najpredávanejšími filmami všetkých čias. [59] 

2.6 Nové trendy v digitálnom hraní 

Asociácia Parks study zistila, že v USA ohromujúci počet ľudí hrá nejakú videohru na 

pravidelnom základe. Tento počet sa pohybuje okolo 135 miliónov ľudí, ktorí sa hrajú 

videohry aspoň jednu hodinu za mesiac. Je to 141% nárast oproti roku 2008, vtedy sa hry 

hralo 56 miliónov hráčov. Väčšina z týchto nových hráčov sú príležitostní hráči a boli 
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pritiahnutí do herného sveta prostredníctvom sociálnych sietí alebo free-to-play hier, ktoré 

poskytujú nové platformy ako smartphone alebo tablety. [41] 

Obr. 2-10 - Počet hráčov on-line hier 

 

Zdroj:[41] 

On-line a mobilné hry pretvárajú herný priemysel sústredený na zabalený tovar  

v predajniach na ponúkanie služieb zákazníkom. Miesto toho, aby ukončili podporu 

zákazníkom po tom, ako si zakúpia herný titul, spoločnosti produkujúce hry sa snažia 

vytvárať hráčske komunity a rozvíjať vzťahy s nimi. Pozitívnym efektom tohto prístupu je, že 

je o zákazníkov postarané aj mimo miesta predaja. Na rozdiel od off-line hier, on-line svet je 

pre herné odvetvie ziskovejšie, aj keď ľudia opakujú hranie. [41] 

Sociálne siete a free-to-play 

Všade na svete sa rozmohli sociálne siete, nevynímajúc trh USA. Hlavným ťahúňom 

je samozrejme Facebook, ktorý so sebou priniesol nové hry. Až 80 % hráčov v USA hrá práve 

takéto hry spolu s free-to-play. Tento druh hry je bezplatný a hráči si sami vyberajú, kedy 

chcú platiť za hru, väčšinou, keď potrebujú virtuálne predmety alebo upgrady pre zvýšenie 

ich herného zážitku. Hlavnou výhodou týchto hier je, že odstraňujú bariéry pre hráčov, 

ktorých odradí cena herného paušálu. Avšak výskum ukázal, že ľudia utratia oveľa viac na 

takého hry, ako keby si kúpili tradičnú hru v predajni. Hráči na Facebooku utratia za hru 

približne 29 dolárov za mesiac a hráči v hrách free-to-play minú asi 21 dolárov za mesiac. To 

nemá ďaleko od ceny za bežnú hru, ktorá stojí približne 24 až 27 dolárov. Najvýznamnejším 

prínosom pre tento typ hry je, že tu nie je žiadna maximálna suma, ktorú hráči môžu minúť. 

Pri tradičnej hre je obmedzený vydavateľ limitom, ktorý získa za každú predanú jednotku. 
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Jediným problémom je, aby hra presvedčila čo najviac ľudí, a aby sa stali platiacimi 

zákazníkmi. V súčasnosti ale väčšina hráčov neplatí za hranie hier na Facebooku alebo  

free-to-play hrách. Čísla ovplyvnených hráčov sa pohybujú okolo 5 až 10 % zo všetkých 

hrajúcich. [41] 

Obr. 2-11 - Priemerné výdavky na hry 

 

Zdroj: [41] 

Mobilné telefóny 

Na sile však začínajú naberať mobilné hry, ich úspech je priamoúmerný úspešnosti 

smartphonov. Oproti roku 2008 sa v roku 2011 zvýšil predaj mobilných hier o 2,5 krát zo 7% 

na 18 % (viď Obr. 2-12). Hra Angry birds z roku 2011 sa stala jednou z najúspešnejších hier 

sveta. Koncom roka hru hralo už viac ako 500 miliónov hráčov. Každá hra na mobil je 

ocenená na 0.99 dolára za kus. Tržby z danej hry presiahli čiastku 500 miliónov dolárov. [41] 

Obr. 2-12 – Počet mobilných hier stiahnutých hráčmi 

 

Zdroj: [41] 
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Tablety 

Ďalším trendom, v hernom svete sú tablety, ktoré majú významný vplyv na mobilný 

herný trh. 71 % dospelých a 79 % mladých ľudí vlastniacich tablety sa hrajú hry najmenej 

jednu hodinu mesačne. [41] 

Spoločnosti sa v najbližších rokoch sústredia práve na mobilné a tabletové hry, ktoré 

vykazujú značný úspech na trhu, a z toho plynúcu výraznú ziskovosť. [41] 

Avšak najpopulárnejšie sú aj tak domáce počítače, notebooky a samozrejme tradičné 

herné konzoly. Spomenuté trendy sa pomaly ale isto dostávajú do popredia a onedlho možno 

budú tvoriť väčšinový trh s hrami. [41] 

2.7 Preferencie herných zariadení 

Preferencie v herných zariadeniach sa líšia v závislosti od vekových skupín, ktoré ich 

využívajú. V súčasnosti je najviac využívaný k hraniu hier počítač (notebook), ktorý 

využívajú všetky vekové kategórie približne rovnako. Po počítači nasledujú herné konzoly, 

ktoré sú preferovanejšie u mladších ľudí. Postupom veku o tieto konzoly klesá záujem, 

výrazne je to vidieť u skupiny ľudí po 45 roku. Prenosné herné konzoly, ako napríklad tablety 

a PlayStation Portable, nie sú príliš využívané, čo môže byť zapríčinené aj ich slabším 

výkonom. Na vzostup sa dostávajú mobily, ktoré využíva stále viac užívateľov na hranie hier. 

Taktiež je možno povedať, že čím je veková kategória vyššia, tým sú modernejšie zariadenia 

menej využívanejšie oproti počítaču. 

Obr. 2-13 - Preferované herné zariadenia podľa veku 

 

Zdroj: [41] 
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2.8 Popis vybraných hier 

               Obr. 2-14 - Crysis 2 

Píše sa rok 2023, svet zachvátila séria klimatických 

katastrof a spoločnosť je na pokraji totálneho zrútenia. 

Navyše hrôzostrašní mimozemšťania sa vrátili s mohutnými 

invazívnymi silami, ktoré majú za úlohu celkové vyhladenie 

ľudstva a začínajú na tom najznámejšom meste planéty - 

New York City. Postaviť sa im môžeš jedine ty, pretože 

disponuješ nadľudskými silami, ktoré ti zapožičiava špičková 

technológia bojovej kombinézy Nanosuit 2. [22] 

 

  Zdroj: [60] 

 

 

Obr. 2-15 - Call of Duty - MW3 

Zdroj: [38] 

 

 

 

Najväčšia akčná séria všetkých čias Call of Duty sa 

vracia. Pokračovanie série Modern Warfare vás v globálnom 

konflikte zavedie na bojiská celého sveta. Prežijete tretiu 

svetovú vojnu na vlastnej koži v hre od Infinity Ward  

a Sledgehammer Games. Call of Duty: Modern Warfare 3 

pokračuje presne tam, kde skončil príbeh Modern Warfare 2. 

Kapitán Price a Soap MacTavish sú utečenci a ruský 

ultranacionalista Makarov pokračuje vo svojom pláne. Do 

bojov sa zapájajú už aj zvyšné mocnosti sveta a tretia svetová 

vojna je na spadnutie. V štýle hollywoodskych filmov vás 

Call of Duty: Modern Warfare 3 zavedie v ešte rozsiahlejších 

misiách do miest ako New York, Berlín, Paríž, ba dokonca do 

hlavného mesta Českej republiky Prahy. Hlboko za 

nepriateľskými líniami bude osud mocností sveta vo vašich 

rukách. [17] 
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Obr. 2-16 - Rage 

Zdroj: [16] 

 

 

K planéte sa blíži asteroid Apophis, ktorý je veľký 

ako Manhattan. Tajné spoločenstvo Archa vytvorí kryogenné 

budovy hlboko v podzemí, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa 

vyhrabali na povrch v prednastavený čas, aby bolo bezpečné 

žiť na planéte. Cieľom projektu je zachovať ľudské znalosti, 

genetické vzorky a iné položky potrebné k ďalšiemu životu 

na Zemi. Do Archy sú vybrané skupiny ľudí, ktorí sú 

špeciálne vedecky pripravení, aby prežili hlbokú hybernáciu. 

Po dopade asteroidu je zničených 80 % všetkého života. Po 

niekoľkých rokoch preživší vychádzajú z jaskýň a úkrytov, 

aby zistili, že už nie je nič také, ako bolo predtým. Ľudia si 

vytvorili malé osady a klany. Na planéte zúria mutanti žijúci 

v nehostinných pustinách. Vtedy sa preberiete vy, ako jeden 

z členov Archy, a čo bude ďalej si určíte vy sami... [43] 

 

 

 

Obr. 2-17 - Alan Wake 

 

Zdroj: [33] 

 

 

 

 

Psychologický akčný thriller. Alan Wake je spisovateľ. 

Jeho špecializáciou sú knihy s hororovými  

a psychologickými námetmi. Počas písania svojho 

posledného diela stretáva dievča menom Alice, ktorá sa 

veľmi rýchlo premení na jeho múzu. Alan dokončí svoju 

knihu, tá sa okamžite stáva bestsellerom, lenže za úspech 

zaplatí spisovateľ krutú daň. Alice zmizne. A čo je ešte 

horšie, zmizne za okolností ako vystrihnutých z jeho knihy. 

Mladík prepadá depresiám, stavom úzkosti a začína trpieť 

chronickou nespavosťou. V takomto bezútešnom stave 

prichádza do ústavu v mestečku Bright Falls, kde by mu mali 

so symptómami pomôcť. Zoznámi sa so ženou veľmi 

podobnou Alice, postupne sa mu uľaví a začína znova písať. 

Teraz sa ale všetko, čo napíše, začne nebezpečne premietať 

do reality a keďže Alan opäť píše horor, o „zábavu“  

v mestečku je postarané. [46] 
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Obr. 2-18 - F1 2011 

Zdroj: [49] 

 

Pokračovanie úžasných závodov F1, jednej 

z najpopulárnejších motoristických hier sveta. Hráči budú 

v F1 2011 vyzvaný k tomu „byť vodičom, žiť život 

a pretekať“ za pomoci širokej škály technických a herných 

zdokonalení na trati aj mimo nej. Hra zahrňuje všetky 

oficiálne tímy, jazdcov a okruhy vrátane aktuálneho majstra 

sveta Sebastiana Vettela. Sezóna 2011 tiež prinesie debut 

Veľkej ceny Indie na medzinárodnom závodnom okruhu 

Jaypee a návrat kultového okruhu Nürburgring. [28] 
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3 Teoretické východiska Product Placement 

Marketing patrí medzi obory, ktoré sa neustále vyvíjajú a napredujú. Je známy svojím 

dynamickým vývojom a zmenami v komunikácii a komunikačných prostriedkov, ktoré 

používa na oslovenie a získanie zákazníkov. Odolnosť zákazníkov voči klasickým formám 

marketingu je čím ďalej tým väčšia a taktiež sa zvyšujú ich nároky na ich oslovenie. Jeho 

hlavným a dôležitým cieľom je pravé preto hľadať nové spôsoby efektívneho oslovovania 

zákazníkov. Ďalším cieľom je lepšie zacielenie komunikačných nástrojov na cieľové 

segmenty zákazníkov, kde sa zvyšuje možnosť ovplyvnenia a vyvolanie požadovanej akcie, 

čím je nákupu daného produktu alebo služby, poprípade zvýšiť povedomie o značke alebo 

dosiahnutie pozitívneho image spoločnosti. 

3.1 Nové trendy v marketingu 

Nové trendy v marketingu sú hľadanou odpoveďou na stále viac sa vyskytujúce  

a pomaly až iritujúce reklamné kampaňe, ktorými sú média zasýtené, čím sa znižuje ich vplyv 

na konečného zákazníka. [10] 

Medzi tieto moderné komunikačné nástroje patria: 

Guerilla marketing 

Guerilla marketing je jeden z mála nástrojov marketingu, ktorý je založený na 

nekonvenčných postupoch, ktoré umožňujú vysokú efektivitu pri nízkych nákladoch. Ide  

o nový nápad využitia netradičných prostriedkov komunikácie a nových apelov. Je známe, že 

pozornosť zákazníka upútajú nové podnety a skutočnosť, že môže byť jeho súčasťou, inými 

slovami vtiahnutý do hry. Guerilla marketing kladie veľkú váhu na kreativitu, dobré vzťahy 

so zákazníkmi a vôľu skúšať nové veci. [10] 

K dosiahnutiu svojich cieľov využíva nasledujúce techniky: 

Využitie ambientných médií – ide o netradičné umiestnenie (napr. ľudské telo) do 

oblastí, v ktorých sa sústreďujú vybrané cieľové skupiny. Charakteristickým znakom je trend 

„ísť za zákazníkom“ a prekvapiť ho na neobvyklých miestach. [13] 
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Ambush marketing – jedná sa o parazitovanie na konkurenčných aktivitách, ktoré sú 

často spojené s nejakou významnou udalosťou. Najčastejšie sa jedná o významné športové 

udalosti. [13] 

Veľmi často skloňovaným slovom v marketingovej praxi sa stalo „buzz“, ktorého 

význam spočíva vo vytvorení slovného rozruchu okolo danej udalosti, výrobku apod. [13] 

Virálny marketing 

Virálny marketing predstavuje komunikáciu založenú na ľudskom reťazci, ktorá má za 

účel dosiahnuť maximálnu pozornosť a minimalizáciu nákladov. Ide o nástroj, ktorý má za 

úlohu získať zákazníkov, ktorí by si sami medzi sebou poskytovali informácie  

o propagovanom výrobku či službe. Cieľom virálneho marketingu je budovanie povedomia  

o značke, zvýšenie predaja a rozšírenie obchodného potenciálu. Virálna správa je chápaná ako 

správa s reklamným obsahom, ktorá je pre zasiahnutých zákazníkov tak zaujímavá, že si ju 

sami a s vlastnými prostriedkami šíria medzi sebou ďalej. [10] 

Výhodou virálnej správy je jej nízka nákladovosť a rýchlosť zásahu, tzv. vysoká 

akcieschopnosť. Nevýhodou je nemožnosť správu kontrolovať po jej vypustený. [13] 

Formy vírálnej správy: 

Pasívna forma – jej snahou nie je ovplyvňovať chovanie zákazníka a šírenie je 

založené iba na slove (odporučenia z úst zákazníka). [13] 

Aktívna forma – jej snahou je ovplyvniť chovanie zákazníka a tým zvýšiť predaj 

výrobkov alebo povedomie o značke. [13] 

Základné predpoklady vírálneho marketingu 

Virálna správa by mala byť zaujímavá, vtipná alebo inak hodnotná. Obsah správy 

musí byť nejakým spôsobom príťažlivý pre dané publikum, inak správa nebude posielaná 

ďalej. Posielanie vírálnej správy nesmie byť spojené so žiadnou odmenou alebo finančne 

motivované. Aby virálny marketing pôsobil dôveryhodne, je striktne vyžadované spontánne 

chovanie. [13] 

Event marketing 

Event marketing má za úlohu upútať pozornosť zákazníkov usporiadaním udalostí, 

ktoré prinášajú so sebou nevšedný zážitok. Daný zážitok má u zákazníka vyvolať psychické  
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a emocionálne podnety, ktoré podporia produkty a image spoločnosti. Pri každej akcii sa 

kladie dôraz na jej jedinečnosť, perfektné služby a hlavne moment prekvapenia. Preto je 

veľmi dôležitá ich originalita, ktorá je odlišná od tradičných reklamných akcií a kampaní. [10] 

Event marketing sa môže týkať pracovníkov spoločnosti, ako managementu tak aj 

rádového pracovníka, zákazníkov, partnerov alebo iných subjektov (napr. novinári, média 

apod.), ktorých chce spoločnosť upútať alebo osloviť. Vzhľadom k tomu sa Event marketing 

môže členiť na firemný a verejný. [13] 

Veľkú časť tvoria zábavné, kultúrne, spoločenské a športové udalosti, pri ktorých je 

veľmi dôležité klásť doraz na jedinečnosť, originalitu, moment prekvapenia a perfektné 

služby. To všetko zabezpečí, aby sa odlíšil od tradičných reklamných akcií a kampaní. [13] 

Digitálny marketing 

Pri technológiách, ktoré sú v súčasnosti dostupné spotrebiteľom sa digitálny marketing 

stáva viac a viac populárnejší u firiem, ktoré chcú využiť túto formu marketingu na 

propagáciu svojich produktov alebo služieb. On-line reklama by mala dokázať spojiť 

správneho zákazníka so správnou ponukou v správny čas. [13]  

Mobilný marketing 

Zaoberá sa využívaním mobilných sietí pre marketing z dôvodu efektívnosti. Takisto 

môže podporiť práve prebiehajúcu propagáciu alebo predaj. Vďaka mobilnému marketingu je 

možné rýchle oslovenie zákazníka s cieľom stimulovať ho k opakovanému nákupu alebo 

informovať o novej ponuke. Vďaka mobilnému marketingu ide tiež podporiť stávajú 

propagáciu napr. za využitia prvkov hry a zábavy. Mobilný telefón je používaný k rôznym 

aktivitám, ktoré môžu nahradiť kupóny, losy alebo call centra. K hlavným aktivitám v tejto 

oblasti patria tzv. okamžité hry (instant win) a nákup (proof of purchase) predovšetkým 

v oblasti rýchlo obrátkového tovaru. Zaujímavé správy sa stali v poslednej dobe hlavnou 

časťou mobilného marketingu pri zameraní sa na cieľovú skupinu teenagerov.  [13]  

Tieto nové formy marketingu sú na oslovenie zákazníka efektívne a v mnohých 

prípadov ešte nie moc „obohraté“. Asi to je jeden z dôvodov, prečo sa spoločnosti zväčša 

zameriavajú práve na ne. Zákazník pri nich môže mať dojem, že nie je pod tlakom 

marketingových aktivít, čo u neho vyvolá pozitívny postoj k spoločnosti. 
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3.2 Vývoj Product Placement 

Súčasné storočie do značnej miery prináša so sebou veľa nového v oblasti moderného 

marketingu a marketingovej komunikácie. To znamená, že čo bolo nové včera, dnes je už 

zastarané. [9] 

V oblasti telekomunikácii a výpočtovej techniky dochádza k technologickým zmenám, 

čo stavia zákazníka do postoja rozhodovateľa. To znamená, že sám sa môže rozhodnúť, akým 

komunikačným nástrojom sa nechá osloviť. Oblasť médií prechádza dôležitými zmenami  

z dôvodu rýchleho technologického vývoja. V súčasnosti sa internet stal komunikačným 

médiom, ktorý zasiahol populáciu behom štyroch rokov. Vývojom technológií sa 

komunikácia stáva virálnou, mobilnou, digitálnou, elektronickou atď. Pomocou nových médií 

sa marketingová stratégia stáva individuálnou, tým každému zákazníkovi zodpovedá ponuka 

presne jeho predstavám a prianiam. [9] 

Už niekoľko desaťročí je možno vidieť snahu zainteresovať produkty do deja filmu, 

seriálu, hudobných videoklipoch, či počítačovej hry, jedná sa o netradičnú formu pôsobenia 

reklamy na ľudí. Túto formu reklamy využívajú viaceré značky a osvedčila sa aj vo viacerých 

segmentoch. [2]  

3.3 Product Placement 

„Product Placement definovaný jako použití reálného značkového výrobku nebo 

služby, zpravidla přímo v audiovizuálním díle, v živém vysílání či představení nebo knihách, 

které samy o sobě nemají reklamní charakter, a to za jasných, zpravidla smluvně dohodnutých 

podmínek.“ [9, s. 255] 

„Zatímco Product Placement odkazuje na integraci skutečného výrobku či značky do 

fiktivního prostředí filmu, televizního seriálu či počítačové hry, obrácený Product Placement 

přenáší fiktivní značku, vytvořenou původně do fiktivního prostředí, do reálného  

světa.“ [9, s. 257] 

Product Placement je chápaný ako umiestňovanie produktu do audiovizuálnych diel za 

účelom ich propagácie, ide tiež o zámerné a platené umiestňovanie značkového produktu. 

Predstavuje začlenenie určitého produktu alebo služby do audiovizuálneho diela. Nejedná sa 

len o umiestňovanie produktov alebo služieb len do filmov, ale Product Placement sa 

uplatňuje aj v počítačových hrách či televíziách. Product Placement sa v českej a slovenskej 
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audiovizuálnej tvorbe začleňuje pomaly, avšak postupom času je potrebné očakávať jeho 

významnejší rozvoj a silnejšie prepojovanie s ostatnými reklamnými aktivitami. Často sa 

stretávame s otázkou, či sa Product Placement nepohybuje na hranici skrytej reklamy. Skrytá 

reklama je chápaná ako reklama propagujúca produkt alebo službu bez riadneho označenia, 

ktoré určuje zákon. O porušenie zákona sa jedná v prípade, ak chýba dané označenie. Z toho 

hľadiska je veľmi ťažké zistiť, či sa jedná o skrytú reklamu alebo o tvorcov umelecký  

zámer. [10]  

Výraz „Product Placement“ alebo „Brand Placement“ popisuje umiestnenie alebo 

presnejšie integráciu produktu či značky do filmu, televízneho seriálu, reality show alebo 

počítačových hier. Tiež je možné umiestňovať značku alebo produkt do iných kultúrnych 

vložiek, ako napr. piesne, básne, romány, knihy, učebnice a pod. [8]  

Umiestňovanie produktov, čiže Product Placement, v súčasnosti nepredstavuje iba 

produkty nachádzajúce sa vo filmoch či seriáloch, dnes je omnoho širšie využitie tejto 

propagácie, ako tomu bolo v minulosti. Okrem  filmov, reality show, seriálov, piesní, básní, 

kníh, učebníc a počítačových hier je možné Product Placement spozorovať aj v dabingoch, 

ktoré sú špeciálne upravené pre danú krajinu, a aj v reklamách, kde možno vidieť produkty od 

inej spoločnosti (poisťovňa – auto). 

V rámci nových trendov oslovenia zákazníka je Product Placement často spájaný  

s plateným umiestnením produktu (značky) alebo ich určitých častí priamo do obsahu 

audiovizuálnej tvorby. Product Placement je v dnešnej dobe spojovaný s ďalšími typmi 

komunikačných nástrojov. Rozvoj digitalizácie a informačných technológií podporil obľubu 

Product Placement. Product Placement vyžaduje relatívne nižšie náklady na komunikácie 

oproti klasickej reklame. [3]  

„Měření účinnosti Product Placement představuje určitý problém. Používaným 

ukazatelem bývá např. nárůst prodeje výrobku nebo služeb, často však je jím především efekt 

registrace Product Placement v podvědomí spotřebitelů, kde díky příběhu, v němž je Product 

Placement zakomponován, vzniká emoční vztah k produktu. Další ožehavou oblastí je určení 

hranice mezi Product Placement a skrytou reklamou. Tato problematika je v různých zemích 

upravena různým způsobem např. v rámci Evropské unie probíhá diskuse, jak Product 

Placement regulovat a ve kterých oblastech by mel být zakázán úplně (zpravodajství, dětské, 

vzdělávací a dokumentární pořady). Byla sice přijatá základní směrnice, ta ovšem dává 
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možnost jednotlivým členským zemím přijímat pro Product Placement rozdílná  

pravidla.“ [9, s. 258] 

Product Placement sa rozlišuje z pohľadu foriem na: 

Tichý Product Placement - nezohráva v deji väčšiu rolu a produkt prezentuje iba na 

okraji deja. Taktiež produkt, ktorý je v diele umiestnený, môže byť chápaný ako zameniteľný 

sprievodný jav. [3] 

Kreatívny Product Placement - jeho úlohou je dostať značku alebo produkt do 

centra pozornosti. Podieľa sa na zladení umiestnenia produktu s dejom audiovizuálneho diela. 

Prezentácia produktu alebo značky prebieha v akcii, napr. jazda automobilu určitej značky, 

ktorý používa hlavná postava. [3] 

Historický Placement - audiovizuálna tvorba sa odohráva na historickom pozadí, kde 

produkt nájde svoje uplatnenie, ide o prispôsobenie formy produktu deju. [3] 

Inovačný Placement - daný Placement je využívaný hlavne spoločnosťami, ktoré sa 

zaoberajú výrobou elektroniky, zväčša ide o novinky, ktoré sú uvedené na trh, a to za pomoci 

hlavného hrdinu. [3] 

Product Placement funguje rôznymi spôsobmi. Na najzákladnejšej úrovni je to 

bezúročná pôžička značkových produktov pre použitie ako rekvizity vo filme a televízii. 

Product Placement je jedným z príjmov pre tvorbu filmov, pretože značky platia za 

umiestnenie svojich produktov. V súčasnosti je stále častejšie vidieť Product Placement vo 

filmoch, seriáloch, reality show ale aj v iných audiovizuálnych dielach, ako napr. počítačové 

hry, piesne a pod.. [4]  

V Product Placement sa najviac využívajú veľké alebo veľmi cenné produkty. Drahé 

produkty, ako sú autá alebo počítače, sú umiestňované do filmov, od ktorých sa očakáva 

veľký úspech a veľká miera zasiahnutia publika. [4]  

3.3.1 Výhody Product Placement 

Product Placement so sebou nesie viacero výhod, ktoré tento nástroj robí odlišným od 

ostatných nástrojov marketingovej komunikácie. K týmto výhodám možno priradiť pozitívne 

pôsobenie na okolie, vzhľadom na integráciu produktu do deja, vysoký dosah na cieľovú 

skupinu, nízke náklady na dosiahnutie cieľovej skupiny, malé konkurenčné prostredie  

a vysoký efekt zapamätateľnosti. [62] 
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Jednou z výhod a predností Product Placement je pôsobenie na emócie, ktoré sú 

umocnené spojením s obsahom diela.  Taktiež má Product Placement silu pôsobiť na 

vnímanie, pamäť a zároveň sa môže podieľať na nákupnom rozhodovaní spotrebiteľa.  

K ďalším výhodám Product Placement patria nízke náklady oproti bežným kampaniam  

a taktiež možnosť prepojenia s vlastnou propagáciou spoločnosti. [2, 3] 

Produkt Placement je teraz vyhľadávaný inzerentmi, lebo umiestnenie produktov 

alebo značiek vo filmoch so sebou prináša veľa výhod, najmä ak má inzerent málo finančných 

zdrojov v porovnaní s konkurenciou. Je to dôležitý bod, pretože Product Placement nie je 

technika vyhradená len pre svetové značky. Aj menšie subjekty môžu Product Placement 

šikovne využiť. [8]  

3.3.2 Nevýhody Product Placement 

Product Placement má určité riziko a zároveň aj nevýhodu, že morálne aj technicky 

zastaráva v rámci dlhodobej prezentácie produktu. Vzhľadom k tomu je dôležité 

zainteresovať Product Placement do celkového komunikačného mixu spoločnosti pre 

dosiahnutie očakávaného efektu. [9]  

Product Placement prináša aj nevýhody, ku ktorým patrí ťažšie meranie odozvy  

a dlhodobá propagácia zastarávajúceho produktu po uvedení nového typu na trh.  

K negatívnym stránkam Product Placement  tiež patrí podprahové vnímanie a formy skrytej 

reklamy. [2, 3] 

3.4 Umiestnenie produktov 

Niektoré značka neváhajú prispôsobiť svoje produkty (napr. tvary, farby a veľkosť 

loga) s cieľom poskytnúť väčšiu viditeľnosť ich umiestnenia. [8] 

Výnimočnosť umiestnenia ovplyvňujú tri faktory, ktoré musia byť posudzované 

spoločne. Tieto faktory sú: priestor na obrazovke, dĺžka propagácie a ich frekvencia výskytu. 

Všetky tieto faktory sú výhodnejšie, ak ich samotný divák požaduje. Umiestnenie produktov 

je významné vtedy, ak zaberá veľký priestor na obrazovke, trvá dlhšie, alebo je opakovane 

uvedené v dialógoch postáv. Výskum ukázal, že umiestnenie, ktoré je propagované 

prostredníctvom verbálneho zmienenia je ľahšie zapamätateľnejšie. Výrazné umiestnenie je aj 

v prípade, ak sa produkt viacnásobne objavuje v scénach. Kombinácia všetkých troch 

faktorov môže dať Product Placementu výnimočnosť, ktorá otvára dvere k širokému vnímaniu 

a v niektorých prípadoch aj k zapamätaniu. Táto výnimočnosť sa vzťahuje na ďalšiu radu 
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umiestnení, ktoré sa nachádzajú v rovnakom priestore (rovnaký film, román, program a pod.). 

Väčší počet umiestnení prispieva k reálnosti scény, avšak pri nadmernom počte Product 

Placementu môže byť tento efekt opačný. [8] 

3.5 Typy Product Placement 

Product Placement sa stal súčasťou nášho každodenného života. V budúcnosti bude 

predstavovať hlavnú časť sofistikovanejšej komunikačnej stratégie na marketingovom poli 

pod názvom „Branded entertaiment“, alebo ináč povedané - zábava spojená so značkou. [8] 

3.5.1 Classic Placement 

V súčasnosti sa značka môže dostať bližšie k cieľovému publiku za využitia filmov, 

televíznych programov, seriálov, počítačových hier, kníh, piesní alebo zábavných programov 

prostredníctvom Product Placement. [8] 

Hlavným prínosom Classic Placementu je pomerne jednoduché a ľahké zavádzanie za 

relatívne nízku cenu (poprípade bez žiadnych nákladov, ak sa značka alebo produkt objaví  

v zábere bez želania inzerenta). Nevýhodou tohto umiestnenia je, že ho možno prejsť bez 

povšimnutia publikom, najmä, ak je vysoký počet umiestnení v jednom filme. [8]  

3.5.2 Corporate Placement 

Ako názov napovedá, Corporate Placement uprednostňuje umiestnenie značky pred 

produktom. Toto umiestnenie môže byť riskantné, ak publikum značku nespozná. Značka 

môže takýmto spôsobom prejsť bez povšimnutia. [8] 

Na druhú stranu je často jednoduchšie umiestniť značku alebo logo do záberu, ako 

konkrétny produkt. Okrem toho, efektívne umiestnenie značky môže byť prínosné pre celý 

sortiment produktov alebo služieb, ktoré sú zastrešené pod danou značkou. Taktiež značka má 

výhodu, že je odolnejšia ako samotný produkt. [8] 

Medzi hlavné prínosy tohto umiestnenia značky je často jednoduchšie vloženie do 

audiovizuálnej tvorby. Nevýhodou Corporate Placementu zväčša je, že môže prejsť bez 

povšimnutia z dôvodu, že inzerent predpokladá, že publikum danú značku pozná, aj keď to 

tak nemusí byť. [8] 

3.5.3 Evocative Placement 

V prípade Evocative Placement ide o diskrétnejšie umiestnenie produktu alebo značky 

v tom zmysle, že sa značka alebo produkt výslovne neobjaví na obrazovke. Takéto 
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umiestnenie vo všeobecnosti vyžaduje predchádzajúce úvahy o najvhodnejšej integrácii do 

deja. Nie všetky značky a už vôbec nie všetky produkty sú vhodné na takéto umiestnenie. 

Preto je dôležité, aby produkt alebo značka boli originálne a dostatočne výrazné, aby u diváka 

evokovali jeho meno alebo zakotvili v jeho mysli (napr. fľaša Coca-Coly bez etikety). [8] 

Evocative Placement je jednoduchší ako  klasické umiestnenie. De facto naznačuje 

skutočnú diferenciáciu medzi daným produktom alebo značkou a jeho konkurenciou. 

Nevýhodou však môže byť, ak publikum daný produkt alebo značku dostatočne nepozná. [8] 

3.5.4 Stealth Placement 

Ako už z názvu vyplýva, ide o veľmi diskrétne a takmer nezistiteľné umiestnenie, 

ktoré je často dobre integrované do deja jeho nevtieravou a prirodzenou prítomnosťou, ktorá 

môže generovať silnejší dopad na publikum. Stealth Placement je zvyčajne spomenutý  

v titulkoch na konci alebo na začiatkoch audiovizuálnej tvorby. Toto umiestnenie si môže 

všimnúť len málo divákov, a to z dôvodu, že titulky bývajú často skrátené, zrýchlené alebo 

úplne preskočené, aby bolo vytvorené miesto pre komerčné prestávky. [8]  

Hlavnou výhodou Stealth Placementu je jeho dokonalé integrovanie do príbehu alebo 

scény, a tým sa dokáže vyhnúť kritike obchodného podtextu. Toto umiestnenie môže ľahko 

prejsť úplne bez povšimnutia publikom. [8]  

3.6 Cena Product Placement 

Cena umiestnenia produktu alebo značky do audiovizuálnej tvorby sa pohybuje od 

desaťtisíc do miliónov dolárov. Je takmer nemožné povedať presnú cenu za štandardný 

Product Placement. Cena sa odvíja od rôznych faktorov a okolností, za ktorých je produkt 

alebo značka umiestnená vo filme alebo v inej tvorbe. [8] 

Mnohí odborníci sa zhodujú na vzorci pre cenu za Product Placement, ktorý je 

definovaný takto – ak cena za klasické umiestnenie produktu alebo značky stojí X dolárov, 

potom cena za rovnaký produkt alebo značku prezentovanou pomocou ústnej zmienky je 

dvakrát X dolárov. Pokiaľ ide o umiestnenie, kde produkt užíva jeden z hercov, jeho hodnota 

je priemerne trikrát X dolárov. [8] 

Cena nemusí vždy spočívať len od samotného umiestnenia. Odvíja sa od rôznych 

premenných, ktoré sa pri Product Placement vyskytujú. Cena umiestnenia môže zahŕňať aj 
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samotné produkty, ktoré boli napr. venované na natáčanie filmu v podobe rekvizít (počítače, 

autá, šperky, audiovizuálne vybavenie a pod.). [8] 

3.7 Product Placement v počítačových hrách 

Filmy a seriály neprestavujú jediné miesto, kde sa dá produkt alebo značka 

prezentovať. Ďalším z plnohodnotného uplatnenia Product Placement je svet počítačových 

hier. 

Primárna motivácia tvorcov hier podporovať Product Placement v hrách, je rovnaká 

ako u tvorcov filmov, a tou je finančná podpora, ktorá môže dosiahnuť až niekoľko miliónov 

dolárov. Počítačové hry sú stále prepracovanejšie a približujú sa reálnemu životu, preto 

prudko rastú výrobné náklady, ktoré môžu byť na jednu hru okolo 20 miliónov USD. Taktiež 

je veľmi málo hier, ktoré sú úspešné a prekračujú hranicu rentability. Na trhu s výrobcami 

herných konzol nie je veľa výrobcov, v súčasnosti sú iba traja a to konkrétne Sony, Microsoft 

a Nintendo, ktorí ovládajú prakticky celý trh. Pokiaľ ide o vydavateľov hier, na trhu je 

nespočetne veľa malých aktérov, ale len niektorých veľkých mien, ako napr. Electronic Arts, 

Atari, Infogames, Ubisoft, Activision, Eidos, VU Games a Konami. [8]  

Počítačová hra sa čoraz častejšie používa na propagáciu produktov a služieb,  

a zároveň na podporu image spoločnosti. Kvalitná hra môže pomocou dobre zvolenej 

marketingovej stratégie zadávateľa osloviť veľkú časť jeho cieľovej skupiny, a zároveň 

pozitívne ovplyvniť zákazníkovo chovanie a to tak, že umožňuje: 

 oslovenie zákazníka prostredníctvom jeho emócií, 

 účinnú podporu image spoločnosti alebo značky, 

 kreatívnu formu zviditeľnenia produktu alebo služby, 

 efektívnejšie, presnejšie a užšie zameranie sa na cieľovú skupinu, 

 nižšie investície pri nákupe médií a realizáciu vlastnej reklamnej kampane, 

 spojenie produktu so známou osobnosťou. [2] 

Počítačové hry zohrávajú špecifickú formu pri použití Product Placement. Úlohou 

Product Placement je vniesť reálnosť do počítačových hier. Čím častejšie je hra opakovaná, 

tým viac je efekt Product Placement účinnejší, pritom nejde o veľmi nákladovú záležitosť. 
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Product Placement predstavuje zaujímavý potenciál v počítačových hrách, z dôvodu rýchlo sa 

rozvíjajúceho herného priemyslu. Všetky významné značky vstupujú  postupne do 

virtuálneho prostredia, aby aj vo virtuálnom svete pôsobili na internetového užívateľa. 

Ponuka globálneho Product Placement v počítačovom priemysle rastie rýchlejšie ako  

v televíznej a filmovej produkcii. Je to zapríčinené vďaka rastúcemu počtu užívateľov 

internetu, internetovej televízie atď. [9] 

 Ľudia hrajúci počítačové hry predstavujú masový trh, ktorý sa stále rozrastá (stovky 

miliónov hráčov po celom svete). Tržby z predaja počítačových hier presiahli tržby  

z produkcie filmov. Preto je tento trh perspektívnym aj do budúcnosti. Pri tomto trhu je 

možné lepšie zacielenie na publikum podľa typu hry ako je tomu u filmov. [8] 

Zadávatelia pri hrách majú k dispozícii širšie spektrum umiestnenia produktu alebo 

služby, lebo herný svet je oveľa väčší ako pri filmoch. Taktiež je tu možnosť produkt priamo 

integrovať do deja hry, tzn. že hráč sa bude snažiť daný produkt počas hry získať  

a následne ho využívať. Takéto umiestnenie je drahšie, ako na pozadí deja, ale je účinnejšie  

a zapamätateľnejšie. 

Príliš jasné alebo zle integrované umiestnenie produktu alebo značky môže poškodiť 

hru a jej možný úspech. [8]  

Rovnako ako pri filme, aj v hrách sa kladie dôraz na umiestňovanie produktov  

a značiek do popredia deja, aby bolo toto umiestnenie viditeľné a zapamätateľné. Dnešný 

rozsah hier je široký, od vzdelávacích hier pre deti, cez vojnové hry, športové hry, 

dobrodružné hry, sci-fi hry, simulačné hry, detektívne hry až po hry, v ktorých sa hráč vciťuje 

do role hernej postavy. [8]  

Product Placement hrám pridáva realistickejší vzhľad. Dnešné hry sa odohrávajú  

v uliciach mesta, po ktorom chodíme, motoristické závody by bez možnosti výberu značky 

alebo modelu auta stratili svoje čaro a autentickosť. Športové stretnutie bez reklamných 

panelov okolo okrajov ihriska by nebolo reálne. Hry si môžu zapožičiavať vzhľad alebo hlas 

hercov z hraných filmov, na ktorých sú založené hry. [8]  

Existujú dva limity v počítačových hrách pre Product Placement, s ktorými sa môžeme 

stretnúť, a to je prirodzenosť hry samotnej a tolerancia hráčov. Keďže počítačové hry zväčša 

odrážajú skutočný svet, skutočnú udalosť, nie vždy je možné umiestnenie produktu alebo 

značky do deja hry. Príkladom sú historické hry, kde by bolo takéto umiestnenie nepatričné  
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a mohlo by narušiť súdržnosť danej hry. Preto by sa mali spoločnosti umiestňujúce svoje 

produkty alebo značku a výrobcovia hier takýmto chybám vyhnúť. [8]  

3.7.1 Výhody Product Placement v PC hrách 

Product Placement v počítačových hrách poskytuje mnoho výhod oproti rovnakému 

umiestneniu vo filme. Pri hraní počítačovej hry hráč obvykle venuje oveľa väčšiu pozornosť, 

ako divák pri pozeraní filmu. Product Placement navodzuje v počítačovej hre reálnosť danej 

hry a tým zlepšuje herný zážitok. Tvorcovia hier si musia rozvrhnúť mapu herného sveta, aby 

každá časť do seba zapadala a nestrácala tak na dôležitosti. Na rozdiel od filmu je v hre 

možná interakcia hráča s dejom a jeho ovplyvňovanie prostredníctvom rozhodovania sa  

hráča. [8]  

Doba vystavenia Product Placement v hrách je oveľa dlhšia ako vo filme. Taktiež je tu 

možnosť opakovaného hrania hry. Rovnako ako u filmov, náklady na umiestnenie produktu 

alebo značky do hry nie sú pevne dané, ale ide o široké spektrum od niekoľko tisícok  

k miliónom dolárov. Oproti filmom majú počítačové hry výhodu, že pred oficiálnym vydaním 

hry je možné ju otestovať a upraviť prípadné nedostatky, ktorými disponuje (každá 

vývojárska spoločnosť má hráčov – „testerov“- ktorí hry skúšajú a hodnotia). [8]  

„Product Placement v počítačových hrách má pro marketéry i další výhody – není 

totiž nákladná a reklama se ve hře zobrazuje opakovaně při každé další hře. To znamená, že  

u opravdu populárních her má značka velkou šanci proniknout do podvědomí  

hráčů.“ [2, s. 124] 

Ďalšou výhodou Product Placement v hrách je skutočnosť, že takáto forma reklamy sa 

k zákazníkovi dostáva nenásilnou formou do podvedomia, nemusí si ani uvedomiť, že jej je 

vystavený. V hre je možnosť interaktivity s daným produktom, hráč ho môže využívať, 

manipulovať s ním a niekedy dopomôcť k ukončeniu hry. Jednou z hlavných výhod je možné 

cielene zasiahnuť veľký počet hráčov, nie len raz, ale priebežne počas celej hry. Taktiež je tu 

možnosť opakovania hrania, kde sa efekt znásobuje a je väčšia a pravdepodobnejšia možnosť 

zapamätania. Tým sa stáva táto forma reklamy lacnejšia na jedného osloveného zákazníka, 

preto sa stáva výhodnejšou. [2, 3] 

3.7.2 Nevýhody Product Placement v PC hrách 

K nevýhodám Product Placement je možné zaradiť nasýtenosť deja produktmi alebo 

značkami. S tým môže byť spojené zlé až nevhodné umiestnenie produktu do hry, ktorý by 
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narúšal jeho integritu a vyvolával by v hráčovi negatívne pocity. Produkt alebo značka môže 

byť zle umiestnená v hre, mať iné využitie, ako je tomu v skutočnosti a môže vzniknúť zlá 

asociácia s daným produktom. Tieto faktory môžu zapríčiniť neúspech ako samotného 

produktu na trhu, tak aj celej hry. [2, 3] 

3.8 Inovácie 

Hráči počítačových hier sú naklonení Product Placementu v hrách, pretože im to 

pridáva na reálnosti. Avšak nie vždy sa tvorcom podarí vyhnúť nepríjemnému a otravnému 

reklamnému zásahu, ktorý je rušivým elementom hry. [8]  

Product Placement sa vyvíja aj v hrách. Tvorcovia hier mu dodávajú interaktivitu, 

umiestnenie je spojené s algoritmom, ktorý upravuje jeho vzhľad a tvar pri prechádzaní hry  

(v jednom kole vyzerá produkt alebo značka ináč, ako v kole ďalšom – zmena farby,  

veľkosti, ...). 

Do popredia sa dostávajú aj on-line počítačové hry, ktoré sa stávajú čoraz 

populárnejšie vo svete hier. Hráči tu môžu svoje zručnosti porovnávať s reálnymi ľuďmi, čo 

je pri hrách vítané. Tento fakt si všímajú aj vývojári nových hier a začínajú sa zamýšľať nad 

možným ziskom z Product Placementu v daných oblastiach.  
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4 Metodika výskumu 

4.1 Prípravná fáza 

Prípravná fáza je jednou z dôležitých častí v realizácii výskumu, taktiež tvorí 

podstatný základ na uskutočnenie realizačnej fáze. 

4.1.1 Problematika 

Product Placement je súčasťou každého filmu v kinách, na televíznych obrazovkách,  

v seriáloch, TV show a reality show, kde nenútenou formou oslovuje divákov. Je však 

potrebné hľadať nové spôsoby efektívneho využívania Product Placementu, keďže je  

v súčasnosti účinný a samozrejme dokedy je účinný. Práve takéto účinné využitie poskytuje 

svet počítačových hier, ktorý nie je preplnený umiestnenými produktmi. Môže sa tak stať 

silnou „zbraňou“ v konkurenčnom boji firiem a jeho správne využitie môže byť  rozhodujúce 

pri získavaní konkrétnej cieľovej skupiny.  

4.1.2 Cieľ 

V diplomovej práci bolo rozoberané využitie a umiestnenie Product  Placement v PC 

hrách. Cieľom práce bolo zistiť frekvenciu a počet produktov vo vybraných hrách. Taktiež sa 

zisťovalo umiestnenie produktov v priebehu celej hry, v ktorom úseku hry bolo najviac 

produktov a ich frekvenciu využitia. 

4.1.3 Zber informácii 

Vzhľadom k téme diplomovej práce boli použité hlavne primárne zdroje informácií,  

a to konkrétne zber informácií pomocou pozorovania. Pozorovanie bolo uskutočnené mnou na 

základe pozorovacieho formulára, ktorého úlohou bolo zjednodušiť pozorovanie  

a zaznamenávanie zistených skutočností. Taktiež v práci boli použité sekundárne informácie, 

ktoré boli potrebné k zostaveniu zoznamu hier a k ich popisu, išlo o internetové stránky 

najznámejších počítačových časopisov a rôznych herných fór. 

4.1.4 Pozorovací list 

Pozorovací list slúžil na zaznamenanie dát, ktoré boli získavané počas pozorovania 

vopred vybraných počítačových hier. Pozorovací list obsahuje názov produktu alebo služby, 

veľkosť zobrazenia daného produktu alebo služby, frekvenciu opakovania sa v daných 

hrách, čas deja (začiatok, stred alebo koniec hry) a zónu, v ktorej sa produkt či služba 
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nachádza (v kľude alebo v akcii). Samotný pozorovací list slúžil na prehľadnejšie 

zaznamenávanie si údajov pre ich neskoršie spracovanie (viď Príloha 3). 

4.1.5 Časový harmonogram 

Vypracovaný časový harmonogram slúžil na ľahšiu orientáciu a prehľadnosť 

vykonaných činností v danom období.  Daný časový harmonogram bol vopred premyslený  

a podrobne naplánovaný, aby nedošlo k nedodržaniu termínov, ktoré súvisia s odovzdaním 

diplomovej práce. 

Tab. 4-1 – Časový harmonogram 

Činnosť Obdobie 

Úvod September 

Teoretické východiska September - Október 

Metodika výskumu Október 

Pozorovací list November 

Zber dát November - Február 

Vyhodnotenie dát Marec 

Záver Marec 

Konečná úprava práce Apríl 

Odovzdanie diplomovej práce Apríl 

Zdroj: Vlastný 

4.1.6 Zoznam hier 

 Crysis 2  

 Rage 

 Call of Duty – Modern Warfare 3 

 F1 2011 

 Alan Wake 
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Dané hry boli vybrané na základe vlastných skúseností a získaných informácií  

z internetových stránok, ktoré sa zaoberajú počítačovými hrami. Do úvahy boli brané hlavne 

hry, ktoré sú najznámejšie medzi počítačovými hrami, a zároveň hry, o ktorých je známe, že 

obsahujú Product Placement. Hry neboli vyberané len na základe ich predajnosti, ale taktiež 

bolo brané do úvahy ich hodnotenie v prestížnych časopisoch či na internetových portáloch, 

pretože tieto hodnotenia zaručujú vyššiu hrateľnosť hier a tým ich vyšší predaj.  

4.1.7 Rozpočet 

Rozpočet ukazuje výšku nákladov potrebných k spracovaniu diplomovej práce. 

Zahrňuje cenu internetu, ktorý bol potrebný na vyhľadávanie informácií ako k samotnej práci, 

tak aj k počítačovým hrám. Ďalšou a najväčšou položkou bol nákup PC hier, na ktorých sa 

uskutočňoval výskum.  

Tab. 4-2 - Rozpočet 

Názov položky Cena za kus Množstvo Cena celkom 

Internet 10,-€ 8 mesiacov 80,-€ 

Crysis 2 

a  

18,-€ 1 18,-€ 

Call of Duty-MW3 40,-€ 1 40,-€ 

F1 2011 24,-€ 1 24,-€ 

Rage 35,-€ 1 35,-€ 

Alan Wake 23,-€ 1 23,-€ 

∑   220,-€ 

Zdroj: Vlastný 

4.2 Realizačná fáza 

4.2.1 Testovanie pozorovacieho formulára 

Pozorovací list bol otestovaný na jednej počítačovej hre. Zistené nedostatky, ktoré boli 

zachytené po prejdení 5 hodín hracej doby boli z pozorovacieho listu odstránené.  

V pozorovacom liste bola vymazaná položka „dĺžka umiestnenia produktu či služby“, a to  

z dôvodu možnosti sa zastaviť v hre kedykoľvek, kde hráč sám ovplyvňuje svoje vystavenie 

Product Placementu. Nahradila ju položka „veľkosť produktu či služby“. Ďalej bola pridaná 
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kolónka „Výskyt v zóne – Kľud, Akcia“, lebo v daných zónach je vnímanie hráča odlišné 

a vplyv PP menej či viac výrazný. 

4.2.2 Zber údajov 

Potrebné údaje boli získavané priebežne počas každej hry, ktorá bola momentálne 

hraná. Kladom každej hry bolo možnosť zastavenia, alebo prípadné uloženie hry, čo 

uľahčovalo pozorovanie a zaznamenávanie získaných údajov. Nedochádzalo tým  

k zbytočnému skracovaniu pozorovacieho času. Ďalšou výhodou, ktorá pomohla získavať 

informácie, bola možnosť vrátiť sa v deji hry v prípade nejasností.  Prejdenie všetkých hier 

trvalo 7 039 minút (117 hodín a 19 minút) čistého hracieho času. 

4.2.3 Spracovanie a vyhodnotenie informácií 

Dáta získané pomocou štruktúrovaného pozorovania boli zaznamenané do 

pozorovacieho listu a následne spracované v programe MS Excel.  
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5 Analýza výsledkov využitia Product Placement 

V analýze budú vyhodnocované údaje získané z výskumu pomocou pozorovacieho 

listu na vybraných počítačových hrách. V kapitole sa budú rozoberať jednotlivé položky   

z pozorovacieho listu, ktoré bližšie popíšu Product Placement v PC hrách. Bude sa jednať  

o počet produktov a služieb, ich využiteľnosť v hre, líniu deja, v ktorej časti sa produkty 

nachádzajú. Tiež bola sledovaná veľkosť umiestnenia, frekvencia  Product Placement a zóna, 

v ktorej boli produkty umiestnené. Ďalším krokom bude analyzovanie získaných výsledkov 

z pozorovania, celkové zhodnotenia jednotlivých hrách a navrhnuté odporučenia. 

5.1 Základné informácie 

Sledovanie Product Placementu sa uskutočnilo na 5 vybraných hrách. Celkový čas 

pozorovania všetkých hier bol 7 039 minút (117 hodín a 19 minút). Vo všetkých hrách sa 

vyskytlo spolu 7 944 umiestnení Product Placement. Počet umiestnených produktov v hre sa 

môže odvíjať od hrateľnosti hry. Čím menej je hra hraná hráčmi, tým sú aj tržby z danej hry 

menšie. Preto je potrebný väčší počet investícií z externých zdrojov, ktoré sú hlavne brané 

z umiestňovania produktov do hier. Z tohto počtu sa v deji dalo využiť 415 produktov, ktoré 

pomáhali hráčovi v dokončení hry.  

Tab. 5-1 – Základné informácie o PC hrách 

Názov hry 

Čistý hrací 

čas v 

minútach 

Počet 

umiestnených 

produktov 

Priemerný 

počet 

produktov na 1 

minútu hrania 

Počet 

značiek 

Crysis 2 1 785 520 0,3 38 

F1 2011 1 104 6 429 5,82 88 

Call of Duty - MW3 814 380 0,46 32 

Rage 1 524 385 0,25 19 

Alan Wake 1 812 230 0,13 7 

∑ 7 039 7944 1,13 184 

Zdroj: Vlastný 

Vo všetkých hrách priemerne na jednu minútu hry pripadalo 1,13 produktu. Najväčší 

priemer produktov za minútu mala hra F1 2011, naopak najmenej produktov za minútu sa 

objavilo v hre Alan Wake. Najviac umiestnených produktov sa nachádzalo v F1 2011, čo 
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vyplýva aj z reálnej formule, kde sa reklama nachádza všade, kde je možné. Tvorcovia sa tým 

snažili hru čo najviac priblížiť realite. Najmenej produktov sa objavilo v hre Alan Wake, kde 

sa taktiež objavil najmenší počet druhov značiek. Časovo najkratšia hra spomedzi 

pozorovaných bola Call of Duty- MW3, kde bolo druhé najmenšie množstvo umiestnení (viď 

Tab. 5-1). 

5.2 Umiestnenie produktov a služieb 

Táto časť analýzy bude bližšie rozoberať počet umiestnených produktov, služieb a ich 

využiteľnosť v rámci deja hry, ktoré boli zaznamenané v jednotlivých hrách počas 

uskutočneného pozorovania. Taktiež tu budú rozobrané najčastejšie produkty a služby, ktoré 

dosiahli najväčšiu frekvenciu v pozorovaných hrách. 

Crysis 2 

V hre Crysis 2 bolo zobrazených 520 umiestnení produktov a služieb rôznych 

kategórii od automobilov, cez mobilné telefóny, potraviny, nápoje až po časopisy či pizzerie. 

Prevládali tu hlavne produkty, ktoré činili až 82,7 % z celkového umiestnenia Product 

Placement v danej hre (viď Príloha 1, Obr. 1). Hra umožnila aktívne využívať skoro 38 %  

z pozorovaných produktov (viď Obr. 5-1).  

Obr. 5-1 - Využiteľnosť predmetov v hre Crysis 2 

 

Zdroj: Vlastný 

Vysoký počet využiteľných produktov môže súvisieť s dobre vytvorenými 

podmienkami pre takýto druh propagácie v danej hre. Medzi tieto produkty patrili hlavne 

automobily, ktoré bolo možné ovládať, schovať sa za ne alebo ich použiť na zničenie 

nepriateľa. Hlavné značky týchto automobilov boli Ford, Hummer a Saab, značka Ford je 
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v USA najviac predávaným automobilom a túto pozíciu si chce udržať do budúcna aj tým, že 

propaguje svoje produkty pre mladé generácie, u ktorých si vytvorí povedomie o značke. Túto 

propagáciu je možné brať ako investíciu do budúcna. 

V ukážkach bolo možné vidieť jednu z najznámejších staníc sveta BBC News, ktorá 

načrtla na začiatku hry situáciu vo svete, kde sa hra odohrávala. V hre sa taktiež objavil 

násilne propagovaný Product Placement, ktorý avšak nenarušoval priebeh deja natoľko, aby 

bol nevítaný. Medzi takéto umiestnenie možno zaradiť kamión značky Peterbilt, ktorý 

blokoval celú cestu a nebolo možné ho prehliadnuť. Tvorcovia však tento produkt prispôsobili 

deju tak, aby plnil nejaký účel. V tomto prípade bolo možné bezpečne sa schovať za kamión 

pred nepriateľom (viď Príloha 4, Obr. 18). V priebehu hry boli zaznamenané aj produkty, 

ktoré počas deja pozmenili svoju podobu. Takýmto príkladom môže byť automobil Saab, 

ktorý bol najprv propagovaný pomocou billboardov, neskôr sa objavil aj vo fyzickej podobe 

(viď Príloha 4, Obr. 21). Ďalším produktom bola značka Coffee beans, ktorá používala počas 

hry viac druhov propagácie. Jednalo sa o viacero rôznych billboardov, celých kaviarní  

a plagátov na stenách budov. Takéto zmeny propagácie sa dobre vynímali v deji hry. 

Tvorcovia sa mohli snažiť, aby produkt nevyzeral stále rovnako, aby sa nestal všedným 

a dokázal upútať hráča aj po viacerých misiách. Keď človek vidí tú istú vec stále dookola 

nezmenenú, môže ju prestať vnímať, čo nie je požadovaným efektom pre Product Placement. 

Táto obmena propagácie môže byť vnímaná pozitívne hráčmi. 

Tab. 5-2 – Top 5 produktov a služieb v hre Crysis 2 

Zdroj: Vlastný 

Veľkosti propagácie produktov a služieb boli rozdelené do štyroch kategórií, ktoré 

boli stanovené na začiatku pozorovania autorom. Prvá veľkosť bola stanovená približne od  

0-3 cm hernej plochy, do druhej skupiny sa zaznamenávali produkty vo veľkosti od troch do 

šiestich centimetroch. Tretia skupina obsahovala produkty s veľkosťou od šiestich do 

Značka 
Veľkosť propagácie Frekvencia 

výskytu 1. 2. 3. 4. 

Ford 
 

139 
  

139 

Saab 
 

56 5 6 67 

Hummer 
 

55 
  

55 

Taxi fare 39 
   

39 

Vitamyte 31 
   

31 
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desiatich centimetrov. Posledná skupina zaznamenávala najväčšie produkty, ktorých veľkosť 

bola väčšia ako desať centimetrov.  

Najčastejšie umiestňované značky v hre Crysis 2 boli automobily, ktoré tvorili až 

50,19 % z celkového umiestnenia v danej hre. Najviac sa umiestňovala značka Ford, ktorá 

bola v hre väčšinu v podobe taxíku. Autá sú zväčša doménou mužov, čo mohlo byť hlavným 

dôvodom pri umiestňovaní automobilov do tejto akčnej hry. To môže byť hlavným dôvodom, 

prečo sa automobilové spoločnosti rozhodli investovať do takýchto typov hier, čím by oslovili 

svoje cieľové skupiny. Hra obsahuje najnovšie modely áut, čím sa môže stať nenúteným 

„automobilovým katalógom“ pre hráča, pre ktorého môže byť finančne nákladné si takýto 

časopis kúpiť, alebo nemá oňho záujem. S touto značkou sa spájali aj ďalšie umiestnenia, a to 

konkrétne Taxi fare a Vitamyte, ktoré sa skoro vždy vyskytovali súbežne. Nápis Taxi fare bol 

na dverách automobilu Ford a na streche bol malý billboard s názvom Vitamyte. Veľká časť 

automobilov nachádzajúcich sa v tejto hre sa dala využiť v priebehu hry ako kryt pred 

nepriateľmi, zbraň proti nim alebo na jazdenie.  

F1 2011 

Ďalšou sledovanou hrou bola F1 2011, ktorá obsahovala najviac umiestnenia Product 

Placement. Z celkového počtu produktov a služieb vo všetkých hrách činilo umiestnenie  

v danej hre až 80,93 % (viď Tab. 5-1). Konkrétne sa v F1 2011 nachádzalo 6 429 umiestnení, 

z toho ako v jedinej hre prevládali služby nad produktmi, ktoré tvorili 73,6 % z celkového 

Product Placement v danej hre (viď Obr. 5-2). Takýto vysoký počet umiestnení môže byť 

zapríčinený ako reálnou formuľou, v ktorej sa nachádza veľa reklamy, tak aj veľkým 

priestorom umožňujúcim využitie Product Placementu. Ďalším dôvodom môže byť typ hry, 

ktorý nemusí byť až tak populárny ako napr. akčné hry a potrebuje viac investícií k tvorbe. 

Product Placement sa nachádzal všade, ako na samotných vozidlách, tak aj na 

vozovke, bočných mantineloch, na diváckom hľadisku, na budovách depa, či samotných 

mechanikoch a jazdcoch. Okrem tradičných umiestnení, ktoré sa vyskytujú aj v reálnych 

závodoch, sa v hre vyskytovali aj iné značky, ktoré bolo možné zaznamenať počas závodov. 

Medzi takéto umiestnenia patrila napríklad aj internetová adresa Singapore, ktorá má 

informovať turistov o prednostiach významnej metropoly juhovýchodnej Ázie. V hre sa 

objavila najznámejšia spravodajská stanica CNN, ktorú bolo možné vidieť v jednej stajni pri 

úpravách formule. Jednou z ďalších zaujímavých umiestnení boli dve značky hodiniek: Casio 

a TAG Heuer. Počas pozorovania bola spozorované aj logo najznámejšej charitatívnej 
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organizácie na svete Unicef, ktoré mali pretekári na svojom oblečení. V hre sa taktiež objavili 

známe značky ako Panasonic, LG, Puma, Allianz, Vodafone, Zepter, Airwaves alebo značka 

nealkoholických nápojov Rauch. Všetky tieto značky sú hlavne zamerané na mužov, ako je 

tomu aj pri reálnych formulových závodoch.  

Obr. 5-2 - Podiel produktov a služieb v hre F1 2011 

 

Zdroj: Vlastný 

Najväčšia frekvencia výskytu umiestnenia bola zaznamenaná pre značku DHL. 

Značka pneumatík Pirelli sa umiestnila na treťom mieste s počtom umiestnení. V hre mali 

všetci jazdci na svojich formuliach tieto pneumatiky, aj keď v skutočnosti sa objavuje viacero 

druhov značiek v závodoch F1. Zrejme vysoká investícia tejto značky do tejto hry „vyhnala“ 

konkurenčných výrobcov pneumatík.  

Obr. 5-3 - Top 5 produktov a služieb v hre F1 2011 

 

Zdroj: Vlastný 

Medzi Top 5 umiestnení sa dostala aj jedna z najznámejších celosvetových poisťovní 

Allianz, ktorej logom sa vyznačovali všetky cesty v depe, niektoré formule, helmy a oblečenie 
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jazdcov. Poisťovňa tu môže vyvolať pocit bezpečia, ktorý je pri tak nebezpečnom športe, ako 

je formula, dôležitý. 

Call of Duty – Modern Warfare 3 

Treťou sledovanou hrou v diplomovej práci bola najpredávanejšia hra roka 2011 pod 

názvom Call of Duty – Modern Warfare 3. V tejto akčnej PC hre sa vyskytol druhý najmenší 

počet umiestnení, tento počet dosiahol 380 produktov a služieb za celú hru. Príčinou môže 

byť, že hra vykazovala aj v minulosti vysoký úspech, preto nepotrebovala veľa investícií 

z externých zdrojov. Taktiež môže byť dôvod nízkeho počtu produktov hrací čas, ktorý bol 

spomedzi všetkých pozorovaných hier najkratší. Produkty z toho tvorili 73,4 % (viď Obr. 

5-4). V hre sa neobjavili žiadne využiteľné predmety, ktoré mohli dopomôcť k dokončeniu 

misií. Príčinou môže byť prepracovanosť hry, ktorá mohla zabrať tvorcom veľa času a na 

vytvorenie podobných predmetov nebol dostatok času. Ďalšou príčinou môže byť náročnosť 

vkladania predmetov, ktoré sa dajú využívať v rámci deja. Autori si v tejto hre dali záležať, 

aby Product Placement nebol príliš nápadný a tým docielili, že perfektne zapadal každý jeden 

produkt či služba do deja.  

Obr. 5-4 - Podiel produktov a služieb v hre Call of Duty - MW3 

 

Zdroj: Vlastný 

Dej sa dokonca odohrával aj v Českej republike, konkrétne v Prahe, kde hráč odohrá 

tri misie. Objavil sa tu aj Pražský orloj, ktorý bol znázornený v ukážke pred misiou. Na 

stenách ulíc sa nachádzalo nové logo Prahy. Taktiež sa počas bojov v hlavnom meste Českej 

republiky dostane hráč do ČNB, avšak tá bola zle pomenovaná (ČNBI – Česká národní banka 

investiční). Asi hlavným dôvodom, prečo spoločnosti v Českej republike nevyužili takúto 

príležitosť na propagáciu bola finančná náročnosť. Dobre by sa tu vynímal napríklad 
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automobil Škoda, ktorý nie je známy len v ČR, ale aj vo svete. Ďalším dôvodom mohlo byť, 

že tvorcovia nekontaktovali české spoločnosti a tie ani nevedeli o takejto možnosti 

propagácie. V hre sa vyskytla aj reklama na nový film Special Forces, a kniha pod názvom 

Deeper.  

Tab. 5-3 – Top 5 produktov a služieb v hre Call of Duty – MW3 

Značka 
Veľkosť propagácie Frekvencia 

výskytu 1. 2. 3. 4. 

Nissan 
 

96 
  

96 

Hummer 1 53 
  

54 

Huyndai 
 

36 
  

36 

MSE 14 6 5 
 

25 

Cadillac 
 

23 
  

23 

Zdroj: Vlastný 

Medzi Top 5 umiestnení sa vyskytli až štyri značky automobilov (Nissan, Hummer, 

Huyndai a Cadillac), ktoré tvoria 55 % umiestnení v danej hre. Hummer sa dokonca objavil aj 

v úvodnej ukážke hry. Ako už bolo spomínané, akčné hry sú tvorené hlavne pre mužov, preto 

automobilové spoločnosti dobre zacielili svoje produkty práve na týchto hráčov. 

Rage 

Ako štvrtá sledovaná hra bola Rage, v ktorej sa objavilo 385 umiestnení. V hre sa 

vyskytlo viac produktov ako služieb, ktorých bolo 74 % z celkového počtu umiestnenia 

v danej hre (viď Príloha 1, Obr. 9).  

Obr. 5-5 - Top 5 produktov a služieb v hre Rage 

 

Zdroj: Vlastný 
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Objavovali sa tu však produkty a služby, ktoré mali iný názov ako je tomu  

v skutočnosti. To môže byť zapríčinené tým, že dej nie je skutočný a je zasadený do fiktívnej 

(alternatívnej) verzie Zeme. Príkladom je spoločnosť Coca-Cola, ktorej produkt bol v hre 

umiestnený pod názvom Kola-kong (viď Príloha 4, Obr. 25). Avšak dal sa identifikovať 

prostredníctvom automatu, na ktorom bol názov Kola-kong uvedený. Tvorcovia totiž použili 

automat z roku 1950 (viď Príloha 4, Obr. 26), aby lepšie zapadal do prostredia samotnej hry. 

Podobnú zmenu názvu tvorcovia aplikovali na svetoznámu značku piva Blitz, ktorá v hre 

niesla názov Plitz. Zmenený názov použili aj známe slnečné okuliare Oakley (v hre 

Choackley), ktoré tu boli prezentované hlavne prostredníctvom plagátov a billboardov. Raz sa 

dokonca objavili v ukážke na začiatku hry, kde ich mala na očiach postava, ktorá vám práve 

zachránila život. V prvej misii hráč navštívi hotel The Rutherford, ktorého recepcia je 

približnou kópiou originálneho hotela (viď. Príloha 4, Obr. 22 a 23). 

Obr. 5-6 - Využiteľnosť predmetov v hre Rage 

 

Zdroj: Vlastný 

Medzi najviac umiestňované produkty v hre Rage bol alkoholický nápoj Blitz 

a nealkoholický nápoj Coca-Cola. Obidve umiestnenia sa počas deja dali aj využívať, pri 

nápoji Blitz ste museli zbierať fľaše po celej krajine a následne ich predávať, pri Coca-Cole 

ste nachádzali peniaze v predajných automatoch. Tieto produkty boli propagované najviac asi 

preto, lebo sa jednalo o dej zasadený do vyprahlej pustiny. Krajina navodzovala dojem, že je 

človek smädný a tým mohla vyvolávať potrebu piť. Vysokú frekvenciu zaznamenala aj  

tlačiareň Konica Minolta, ktorá sa v hre nachádzala v rôznych kancelárskych priestoroch. 

Automobil Ford bolo možné vidieť na plagátoch alebo billboardoch v mestách a pustine, 

ktorá slúžila na prechod medzi dvoma mestami. V tejto hre sa taktiež nachádzali produkty, 

ktoré sa dali využiť v samotnom deji. Boli to napríklad nájdené predmety, ktoré sa dali neskôr 
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speňažiť. Čiže sa stali hlavnou súčasťou deja, lebo hra bola založená na kupovaní si 

vybavenia potrebného k dokončeniu. Takýchto predmetov bolo v deji možno nájsť až 66, čo 

predstavuje 17,1 % z celkového počtu umiestnenia v danej hre. Využiteľné produkty sa do 

pamäti hráča dostanú oveľa ľahšie, pretože s nimi môže manipulovať a sú jednoduchšie na 

zapamätanie ako Product Placement v pozadí deja. Hra využíva aj self-promotion, kde 

propaguje ako svoje staršie hry, tak aj svojich vývojárov. Príkladom self-promotion je logo na 

aute, v ktorom jazdíte, postavičky, ktoré zbierate počas celého hrania alebo predajný predmet. 

V hre sa nachádzajú takýmto spôsobom odkazy na hry Quake, Doom, Fallout 3 a vývojárska 

spoločnosť ID software, ktorú bolo možné vidieť po zakúpení na svojom aute alebo na 

obrazovke v jednej časti deja. 

Alan Wake 

Poslednou sledovanou hrou bol Alan Wake. V tejto hre sa nachádzalo najmenej 

umiestnení zo všetkých pozorovaných hier. Tak nízky počet produktov umiestnených v hre 

môže byť zapríčinený novou formou Product Placementu použitou v tejto hre. Hra ako jediná 

z pozorovaných hier využíva Product Placement iným spôsobom, ako tomu bolo doteraz.  

Obr. 5-7 – Využiteľnosť predmetov v hre Alan Wake 

 

Zdroj: Vlastný 

Tvorcovia sa rozhodli propagovať produkty a služby ako to robia režiséri vo filmovej 

tvorbe. V hre sa objavovali produkty v priamych záberoch. Príkladom je mobil Verizone, keď 

hlavnej postave volal priateľ, vytiahol ho z kapsy a pozrel sa naň. V zábere bolo možné vidieť 

značku ako je tomu v hollywoodskych filmoch. Nízky počet druhov značiek zaručoval ich 

povšimnutie a nehrozilo tu, že by došlo k prehliadnutiu alebo zámene produktu. Počet 

umiestnených produktov a služieb bol 230, z čoho bolo 99,6 % produktov (viď Príloha 1,  

66,5% 

33,5% 

Alan Wake 

Využiteľné Na pozadí
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Obr. 13). V hre sa dalo využívať až 153 produktov. Najväčšiu časť tvorili baterky a batérie 

značky Energizer, bez ktorých by nebolo možné prejsť samotnú hru. Hráč ich musel v deji 

hľadať, lebo samotná baterka dobíjaná batériami slúžila ako zbraň proti temným silám. Tieto 

baterky tvorili až 61,3 % zo všetkých umiestnených produktov v hre.  

Ako jediná služba, ktorá sa vyskytla v hre, bola služba Google SYNC, ktorá 

synchronizuje váš mobilný telefón s iným zariadením. Konkrétne v tejto hre s sa nachádzala 

v ukážke, kde ju nebolo možné prehliadnuť, keďže bol na ňu priami záber. V hre sa taktiež 

objavila herná konzola Nintendo Wii, ktorá sa nachádzala v psychiatrickom ústave a mala 

slúžiť pacientom ako pomôcka na trávenie voľného času. Mobilný telefón Verizone bolo 

možné vidieť v každej misii, keďže vám naň bolo stále volané a nebolo možné ho 

prehliadnuť. Automobil Lincoln sa ako jedno z mála označených áut vynímal nad všetky. 

Hlavná postava na ňom prišla do mesta, kde sa dej odohráva a následne ho využíva aj neskôr. 

Tab. 5-4 – Top 5 produktov a služieb v hre Alan Wake 

Značka 
Veľkosť propagácie Frekvencia 

výskytu 1. 2. 3. 4. 

Energizer 132 3 
 

6 141 

Verizone 25 
  

9 34 

Lincoln 
 

29 
  

29 

Ford 
 

18 
  

18 

Mustang 
 

4 
  

4 

Zdroj: Vlastný 

Najfrekventovanejším a aj najviac vyhľadávaným produktov v hre boli batérie 

Energizer. V hre sa objavili aj automobily značky Lincoln, Ford a Mustang. Prvé dve značky 

sa dali aj aktívne využívať v deji hry, keď ste potrebovali prejsť väčšiu vzdialenosť alebo 

zabíjať príšery. Automobil značky Mustang sa objavil v televízii ako reklamný spot spolu 

s mobilom Verizone. Táto reklama pôsobila nerealisticky v danom deji, pretože reklamný 

spot bol reálny (ako by ste sa pozerali na reklamu doma na televízore), a nepôsobil vo 

virtuálnom kreslenom prostredí autenticky (hodnoverne).  

Celkové zhodnotenie produktov a služieb 

Na základe vyhodnotenia údajov možno určiť, v ktorej PC hre sa nachádzalo 

percentuálne najviac produktov či služieb a ich prípadná využiteľnosť v rámci deja. Toto 

vyhodnotenie sa spracovalo preto, aby bolo lepšie vidieť zastúpenie v dôsledku rôzneho počtu 

umiestnenia vo vybraných hrách.  
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Z pozorovania vyplynulo, že v štyroch z piatich hier sú najviac využívané produkty. 

Iba hra F1 2011 obsahovala viac služieb, ako produktov. Táto skutočnosť vyplýva z faktu, že 

produkty sa dajú lepšie stvárniť, dá sa im dať tvar a určité vlastnosti. Pri službách je 

propagácia zložitejšia vzhľadom k tomu, že nie sú tak známe ako produkty. Preto sú zväčša 

propagované prostredníctvom plagátov a billboardov. Naopak produkty majú v hrách aj 

hmotný charakter, príkladom sú automobily, okolo ktorých sa dá chodiť, poprípade ich aj 

šoférovať. V hre F1 2011 bolo služieb preto viac, lebo v hre sa nachádzala propagácia iba 

prostredníctvom už spomínaných pútačov, nálepiek a billboardov. Preto tu spoločnosti 

poskytujúce služby využili možnosť zviditeľnenia sa. Vzhľadom k charakteru vybraných hier, 

ktoré sú určené zväčša pre mužov, spoločnosti umiestňovali do týchto hier produkty a služby 

pre nich určené. V hrách sa hlavne objavili rôzne druhy automobilov, elektroniky, 

oblečenia, alkoholických a nealkoholických nápojov. 

Obr. 5-8 - Súhrnný graf produktov a služieb 

 

Zdroj: Vlastný 

V hre Alan Wake sa nachádzalo percentuálne najviac produktov v deji, predstavovali 

až 99,6 % z celkového Product Placementu v danej hre. Naopak, percentuálne najmenej 

produktov sa nachádzalo v hre F1 2011, kde bolo produktov iba 26,4 %. Približne rovnaký 

percentuálny počet produktov a služieb bol v hrách Rage a Call of Duty (viď Obr. 5-8). 

V niektorých pozorovaných hrách sa vyskytli produkty, ktoré sa dali využiť v rámci 

deja. Faktom je, že takéto produkty sú pre hráča lepšie zapamätateľnejšie a spoločnosti si za 

takýto spôsob propagácie radšej priplatia, lebo rátajú s tým, že hráčovi sa daný produkt vryje 

do pamäti. Taktiež pre spoločnosťou sa takýmto spôsobom vytvára pozitívna image, kde hráč 

ocení, že daný produkt mu pomohol v prechádzaní hry. Takýto typ umiestnenia môže byť 
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finančne veľmi náročný pre spoločnosti, lebo zakomponovanie daného produktu do deja hry 

je veľmi ťažké a vyžaduje si veľkú pozornosť a čas. 

Obr. 5-9 - Využiteľnosť v pozorovaných hrách 

 

Zdroj: Vlastný 

5.3 Výskyt Product Placement v línii deja 

Táto časť ukazuje, kde sa v línii deja nachádzal produkt či služba. Línia deja je 

rozdelená na začiatok, stred a koniec hry. Na začiatok a koniec hry sa vzťahuje rovnaký hrací 

čas o veľkosti 25 % z celkového hracieho času hry. Na stred hry pripadá zvyšných 50 % 

herného času. Toto vyhodnotenie je dôležité z dôvodu nedokončenia hry, ktoré môže byť 

zapríčinené nezaujímavosťou hry alebo iným faktorom, ktorý hráča odradí od dohrania hry. 

Taktiež sa náročnosť hry postupom v deji stupňuje a hráč už nie je schopný venovať takú 

pozornosť okoliu, lebo jeho myseľ je zamestnaná samotným dejom. Spoločnosti sa preto 

snažia svoje produkty alebo služby pretlačiť do hry na začiatok, aby sa zvýšila šanca ich 

povšimnutia hráčmi. 

Vo vybraných hrách, na ktorých bolo prevádzané pozorovanie, sa na začiatku hry 

objavilo v priemere 28,18 % produktov a služieb. V strede hry bolo týchto umiestnení  

o 28,28 % viac ako v prvej štvrtine hry. Na konci hry sa objavoval Product Placement 

najmenej, a to v priemere 15,4 % (viď Obr. 5-10). 

V počítačovej hre Crysis 2 sa na začiatku hry objavilo až 41,9 % produktov a služieb, 

to predstavuje 218 umiestnení Product Placementu z celkového počtu 520 (viď Príloha 1,  

Obr. 2). Je to percentuálne najviac umiestnení spomedzi pozorovaných hier. V uvedenej hre 

sa postupom času menili často opakované produkty, ako napríklad značky Coffe beans  
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a Saab. Tvorcovia zrejme menili tieto produkty, aby si ich hráč všimol a v deji sa mu nestali 

všedné. Najmenej sa na začiatku hry objavilo produktov a služieb v hre Alan Wake, kde sa 

objavilo len 36 umiestnení. Najmenej umiestnení v strede hry sa objavilo v hre Crysis 2. 

Najviac produktov a služieb na konci hry sa objavilo v hre Rage, kde ich bolo 78. Naopak 

najmenej sa ich vyskytovalo v hre Call of Duty. V hre Rage sa v poslednej misii nenachádzali 

žiadne produkty a služby. Hlavnou príčinou mohla byť náročnosť poslednej misie, ktorá hráča 

zamestnávala natoľko, že by si možno ani propagované produkty nevšimol. V Call of Duty 

jedna z misií obsahovala iba jediný produkt a dokonca až dve misie sa zaobišli bez Product 

Placement. To bolo zapríčinené samotnými misiami, ktoré sa odohrávali v Mexiku  

v chudobných štvrtiach. Tvorcovia sa vyhli nútenému Product Placementu, čo dodalo 

prostrediu na realite. V hre F1 2011 sa počas deja počet umiestnení znižoval priamoúmerne 

prechádzaním ďalších kôl. Toto znižovanie sa pohybovalo okolo 30 % za každú štvrtinu hry. 

Obr. 5-10 - Súhrnný graf línie deja 

 

Zdroj: Vlastný 

Ako už bolo spomínané, umiestniť produkty v hre je vždy lepšie na začiatok hry. Na 

Obr. 5-11 možno vidieť toto umiestnenie v jednotlivých hrách. Čím vyššie je na začiatku hry 

priamka a čím je smerom k stredu hry vodorovnejšia, tým lepšie využila umiestnenie 

produktov a služieb v línii deja. V priebehu hrania hry počet hráčov ubúda, nie každý hru 

dohrá do konca, a preto by sa mal aj počet produktov umiestnených v priebehu hry znižovať. 

Je zbytočné míňať peniaze na propagáciu tam, kde nie je počet oslovených zákazníkov 

vysoký. Počet umiestnení od stredu hry ku koncu by mal mať klesajúci charakter. Z Obr.  

5-11 vyplýva, že najlepšie umiestnené produkty v rámci línie deja boli v hre CRYSIS 2. 
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Obr. 5-11 - Časová línia 

 

Zdroj: Vlastný 

5.4 Veľkosť a frekvencia Product Placement 

Táto podkapitola sa zaoberá dvoma dôležitými faktormi, ktoré súvisia ako  

s spoločnosťami, tak aj s hráčmi. Pri spoločnostiach hrajú tieto faktory hlavne úlohu finančnú, 

čím väčšia je reklama a čím viac sa v hre objaví, tým je drahšia. Z druhého hľadiska súvisia 

dané prvky so zapamätateľnosťou pre hráča. Čím častejšie a čím väčšie sú prezentované 

produkty alebo služby, tým je väčšia šanca, že si ich hráč zapamätá a vryje si do pamäti daný 

produkt. Niektorí hráči prechádzajú hry viac ako jedenkrát, čo násobí efekt vystavenia 

produktu. Hráč nemusí prejsť hru na prvýkrát na sto percent, ale môže vynechať nejaké 

vedľajšie úlohy a hru si rád zahrá viackrát, aby dosiahol plné prejdenie hry. 

V pozorovacom liste boli charakterizované veľkosti Product Placement na 1 až 4. 

Tieto veľkosti boli nastavené podľa uváženia autora práce. Prvá veľkosť bola stanovená 

približne od 0-3 cm hernej plochy, do druhej skupiny sa zaznamenávali produkty vo veľkosti 

od tri do šesť centimetroch. Tretia skupina obsahovala produkty s veľkosťou od šesť do desať 

centimetrov. Posledná skupina zaznamenávala najväčšie produkty, ktorých veľkosť bola 

väčšia ako desať centimetrov.  

Pri hre F1 2011 je potrebné prejsť ju viackrát na dosiahnutie prvenstva v závodoch 

(pre pozorovanie sa hra prešla len jedenkrát). Taktiež si hráč sám vyberá, koľko kôl bude  

v jednom závode jazdiť. Maximálny počet kôl na jeden závod je približne 58 kôl (pre 
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pozorovanie sa zaznamenalo umiestňovanie produktov len v jednom kole, vzhľadom k tomu, 

že produkty sa počas hrania nijak nemenili).  

Obr. 5-12 - Súhrnný graf veľkostí 

 

Zdroj: Vlastný 

Vo všetkých počítačových hrách okrem Alana Waka bola najčastejšie využívaná 

veľkosť dva v priemere až 55,46 % z celkového umiestnenia (viď Obr. 5-12). Príčinou môže 

byť hlavne finančná náročnosť daného umiestnenia, táto veľkosť je lacnejšia ako využitie 

väčších veľkostí. Spoločnosti si radšej zaplatia viacero umiestnení v menšej veľkosti, ako 

menej propagácii vo väčšej veľkosti. Najviac v tejto skupine bolo umiestnených produktov  

v hre Call of Duty, kde išlo až o 79,7 % produktov a služieb, pre zmenu najmenej sa ich 

objavilo v tejto veľkosti v hre Alan Wake. Najviac produktov sa v tejto veľkosti vyskytlo 

z dôvodu, že v sledovaných hrách sa najčastejšie propagovali automobili, ktoré spadali do 

danej veľkosti. Najmenšia kategória produktov mala svoje špecifiká, ktoré sú pre každú hru 

iné. F1 2011 obsahovala značku UBS umiestnenú na obrubníkoch v zatáčkach, kde bola 

ťažko viditeľná pre hráča. Nachádzali sa tu aj automobily značky Ford, ktoré stáli za 

mantinelmi a hráč ich len ťažko mohol zaznamenať, iba ak v prípade, že do daného mantinelu 

narazil. V hre Crysis 2 boli takýmito produktmi obaly z Pepe´s pizza, ktoré ležali na zemi.  

V Call of Duty využili takejto veľkosti časopis TIME, mobilné toalety od spoločnosti Potter 

Potty a fľaše absintu na zemi, popri ktorých sa hráč musel plaziť. V hre Rage najmenšiu 

veľkosť využila značka Blitz, ktorej produkty sa dali nájsť počas celého deja a následne sa 

mohli predávať a tak získať potrebné peniaze. V Alan Wakeovi boli najmenšie produkty 

baterky Energizer. Najmenej v danej kategórii bola využívaná veľkosť štyri, kde bolo  

v priemere umiestňované len 3,68 % produktov alebo služieb vzhľadom k tomu, že sa jedná 
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o jedno z najdrahších umiestnení. Najmenej spoločnosti využili túto veľkosť v hrách Crysis 2 

(len 10 produktov) a v hre Call of Duty (iba 5 produktov). V hre Alan Wake sa v tejto 

veľkosti objavili značky Energizer a Verizon, ktoré boli umiestnené v podobe veľkých 

billboardoch na odpočívadlách popri ceste. Vo všetkých hrách sa nachádzali aj gigantické 

umiestnenia. Niektoré spoločnosti si zaplatili za celé priestory budov, ktoré niesli ich názov. 

Pre príklad v hre Rage sa nachádza celý hotel The Rutherford, v hre Call of Duty je banka 

Volksbank a pri hre F1 2011 sú to celé trate, napríklad pod názvom Airwaves alebo Shell. 

5.5 Typ deja 

V tejto časti analýzy sa rozoberá, či sa Product Placement nachádza v „kľudovej zóne“ 

alebo v akcii. To sa odráža aj na vnímaní hráča, ktorý je v prvom prípade viac vnímavý ku 

okoliu hry ako je tomu pri akcii. V „kľudovej zóne“ sa hráč môže sústrediť na prostredie hry, 

kde môžu byť umiestnené produkty alebo služby. Tým tu vzniká väčšia šanca na postrehnutie 

a zapamätanie Product Placementu. Preto táto propagácia môže byť cenovo najdrahšia na 

umiestnenie, ktoré sa dá využiť v hrách. Naopak v akcii na hráča vplývajú iné faktory, ktoré 

obmedzujú alebo až zabraňujú vnímanie okolia, kde prípadne môže byť umiestnený produkt. 

Obr. 5-13 - Súhrnný graf zón 

 

Zdroj: Vlastný 

V pozorovaných hrách sa najviac produktov v akcii vyskytuje v hre Call of Duty.  

V tejto hre sa v akcii nachádzajú všetky umiestnenia. Je to zapríčinené samotnou hrou, kde 

nie je priestor vyhradený na „kľudovú zónu“. Celá hra je „nabitá“ akciou. Product Placement 

v „kľudovej zóne“ sa najčastejšie využíval v hre Alan Wake spomedzi pozorovaných hier. 

Všetky produkty a služby sa nachádzali v zóne, kde hráč nie je ohrozený a má viac možností 
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si všímať okolie.  Tvorcovia hry dôsledne umiestnili všetky produkty tak, aby boli nájdené 

vždy, keď hráčovi nehrozilo žiadne nebezpečenstvo. Tým si hráč ľahšie zapamätá produkty, 

ktoré sa v hre objavili. V F1 2011 sa za „kľudovú zónu“ pri pozorovaní považovalo depo 

formule, mechanici, pretekárovo oblečenie a samotná formula. V počítačovej hre Crysis 2 sa 

za takúto zónu považovalo miesto prechodu medzi misiami, kde neboli žiadni nepriatelia. Tu 

najčastejšie umiestňovali svoje produkty HTC a Coca-Cola. V hrách F1 2011 a Crysis 2 bolo  

v „kľudovej zóne“ približne rovnako umiestnení (viď Obr. 5-13). 

5.6 Záverečné zhodnotenia 

V tejto podkapitole bude zhodnotené pozorovanie, ktoré bolo prevádzané na 

jednotlivých hrách. Následne bude taktiež zhodnotený samotný Product Placement, v ktorej 

hre bol využitý najlepšie a naopak, v ktorej najhoršie. 

Obr. 5-14- Zóna v hre Crysis 2 

 

Zdroj: Vlastný 

Prvá sledovaná hra Crysis 2 obsahovala 520 umiestnení. V hre bolo možné spozorovať 

38 druhov značiek, ktoré boli rozptýlené v deji hry. Nie všetky produkty alebo služby boli 

dobre identifikovateľné, išlo hlavne o veľmi známe produkty pre amerického hráča. Čo mohlo 

byť zapríčinené nižšími nákladmi na propagáciu, alebo tým, že tvorcovia hry nevedeli toto 

umiestnenie ešte správne využiť. Boli tu použité využiteľné predmety, ktoré boli dôležitou 

súčasťou hry. V tejto hre bolo takýchto predmetov najviac z pomedzi všetkých pozorovaných 

hier. Túto možnosť prezentovania svojich produktov využili hlavne automobilové spoločnosti 

ako Ford, Hummer a Saab. Hra sa najčastejšie objavovali produkty a služby na začiatku hry, 

čím najlepšie využila umiestnenie produktov v línii deja spomedzi pozorovaných hier (viď  

Obr. 5-10). Produkty umiestnené na začiatku hry majú väčšiu šancu povšimnutia hráčom, ako 
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je tomu neskôr. To môže byť zapríčinené dvoma faktormi, prvým je náročnosť hry, ktorá je 

zo začiatku nižšia a pútavosť hry, ktorá môže odradiť hráča od ďalšieho hrania. Čo sa týka 

veľkosti umiestnenia, hra nevyužila svojho potenciálu naplno. V deji bolo možné využívať 

umiestnenia veľkosti 3 a 4, keďže sa dej hry odohrával hlavne v meste, kde by mohla byť 

veľká reklama dobre vidno. Hra taktiež využívala v malom množstve priestor v „kľudovej 

zóne“. Skoro vždy sa tam nachádzalo iba tri a menej produktov, občas dokonca žiadny. Práve 

tu sa vyskytuje priestor pre spoločnosti, ktorý by mali využiť.  

Obr. 5-15 - Línia deja v hre F1 2011 

 

Zdroj: Vlastný 

Druhou sledovanou hrou bola závodná hra F1 2011. V hre sa vyskytlo ako najviac 

umiestnení, ktorých bolo až 6 429, tak aj najviac druhov značiek (až 88). V hre sa 

nenachádzali žiadne predmety, ktoré by sa dali využiť. Avšak sa tu nachádzalo najviac 

ukážok v priebehu hry, kde bolo umiestnenia možné vidieť. Tieto ukážky, ktoré sú v rámci 

pozorovania brané ako „kľudová zóna“, sa nachádzali vždy pred závodom a po závode. Ako 

v jedinej hre sa tu vyskytlo viac služieb ako produktov, čo bolo spôsobené formou propagácie 

v danej hre. Skoro všetka propagácia bola smerovaná na billboardy, pútače, a plagáty. Touto 

formou sa služby v tejto hre mohli viac uplatniť, ako je tomu pri iných hrách, kde kľúčovú 

úlohu zohrávali produkty. Enormné množstvo umiestnených značiek pôsobilo na hráča 

odvšadiaľ. Je nutné pripomenúť, že počet umiestnení, ktoré boli pre tento výskum použité, 

boli zaznamenané po prejdení všetkých tratí iba raz a z každej trate iba jedno kolo. Hráč túto 

hru musí prejsť viacnásobne a s oveľa väčším počtom kôl, aby skončil ako prvý. Tým sa dané 

umiestnenie násobí a tým sa stáva efektívnejšie. Najviac umiestnení zaznamenala prepravná 

spoločnosť DHL, banková a finančná spoločnosť UBS a spoločnosť vyrábajúca pneumatiky 

Pirelli. Tieto tri spoločnosti zaznamenali viac ako 48 % zo všetkých umiestnení v danej hre. 
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Produkty sa v línii deja najviac vyskytovali na začiatku hry, a postupne sa priamoúmerne 

počet produktov znižoval v priemere o 30 % na každú štvrtinu hry.  

Ďalšou analyzovanou hrou bola Call of Duty – Modern Warfare 3. V hre bolo celkovo 

380 umiestnení, čo je spomedzi pozorovaných hier druhý najmenší počet umiestnení. V hre sa 

objavilo 32 druhov značiek produktov a služieb. V tejto hre ako v jedinej z pozorovaných hier 

sa produkty alebo služby nevyskytovali v „kľudovej zóne“, čo bolo zapríčinené aj tým, že 

v hre sa takáto zóna nebola.  

Obr. 5-16 - Top 5 produktov a služieb v hre Call of Duty - MW3 

 

Zdroj: Vlastný 

Najviac produktov a služieb sa vyskytovalo v strede hry, kde sa ich objavilo až 72,6%. 

Je to najviac zo všetkých pozorovaných hier. Táto skutočnosť bola zapríčinená asi tým, že 

prvé misie hry sa odohrávali v krajinách tretieho sveta, kde by bolo prílišné umiestnenie 

nevhodné. Dokonca sa tu objavili aj misie bez umiestnenia. Tieto misie sa odohrávali 

v nehostinných uliciach Mexika, kde by takéto umiestnenie mohlo vyzerať nápadne a rušivo. 

Hra neumožňovala využiť žiaden produkt. Objavilo sa tu aj najmenej produktov a služieb vo 

veľkosti 4. V hre boli prázdne priestranstvá, ktoré by sa pre takého veľké umiestnenie dali 

využiť. Najviac umiestnení využili v tejto hre automobilové spoločnosti. Autá v tejto hre 

tvorili viac ako 63 % produktov zo všetkých umiestnení. Hlavnými značkami boli Nissan, 

Hummer, Hyundai a Cadillac. Počas misie v Paríži bolo možné zahliadnuť klenotníctvo 

Bijoux, ktoré malo v meste tri plagáty. 

V post apokalyptickom svete Rage sa nachádzalo 385 umiestnení. V hre sa objavilo 

iba 19 značiek. Počas deja sa tu dalo využívať až 17,1 % produktov. Hlavne to boli značky 

ako Blitz, ktorej fľašky piva sa dali predávať a Coca-Cola, kde v predajných automatoch bolo 
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možné nájsť peniaze. Za tieto peniaze sa dalo nakupovať vybavenie, ktoré bolo potrebné na 

dokončenie hry. V tejto hre sa percentuálne najviac produktov a služieb nachádzalo na konci 

hry. V tejto časti sa objavila spoločnosť Tarkett, známa aj Českej a Slovenskej republike, 

ktorá vyrába podlahy pre domácnosti. V poslednej misii sa nenachádzali žiadne produkty ani 

služby. Spomedzi všetkých pozorovaných hier v Rage bolo percentuálne najviac využívaná 

veľkosť propagácie 3. Táto veľkosť sa dala využívať hlavne vďaka veľkým priestranstvám, 

kde si spoločnosti vkladali svoje billboardy. Túto možnosť propagácie najviac využila 

spoločnosť Ford prostredníctvom billboardov. V tejto hre sa v „kľudovej zóne“ vyskytovalo 

skoro 21 % produktov a služieb. Nachádzali sa v mestách, kde hráčovi nehrozilo žiadne 

nebezpečenstvo. V tejto zóne sa vyskytovali najviac značky ako Coca-Cola, Blitz, Ford, 

Respondek a Oakley. 

Tab. 5-5 – Názvy produktov a služieb v hre Rage 

Názov produktu v hre Originálny názov 

Kola-kong Coca-Cola 

Choackley Oakley 

Shedd Shell 

Bg Burger Burger King 

Hynank Hydrock Ford 

Tarked Tarkett 

Zdroj: Vlastný 

V poslednej sledovanej hre Alan Wake sa vyskytlo 230 umiestnení, čo je najmenej zo 

všetkých pozorovaných hier. Taktiež sa tu objavilo aj najmenej druhov značiek, ktorých bolo 

iba sedem. Málo druhov značiek spoločnosti využili, aby boli nápadité a nemuseli sa deliť 

o pozornosť hráča s príliš veľkou konkurenciou. Viac ako 61 % produktov bolo od značky 

Energizer, ktorá bola nevyhnutnou súčasťou hry, pretože hráč ju musel doslova vyhľadávať, 

ináč by hru neprešiel. V tejto hre sa vyskytlo najmenej umiestnení na začiatku hry, iba 15,7 % 

produktov. Ako jediná veľkosť, ktorá tu nebola využitá, bola veľkosť 3. Avšak hra 

percentuálne najviac využívala veľkosť 4. Túto veľkosť použili iba značky Energizer 

a Verizone. Ako v jedinej hre sa všetky produkty a služby vyskytovali v „kľudovej zóne“, kde 

si ich bolo možné dôkladne prezrieť. V hre sa dali percentuálne najviac využívať produkty zo 

všetkých hier. Až 66,5 % zo všetkých produktov boli práve využiteľné predmety. Z týchto 

predmetov bolo až 83 % značky Energizer. Zvyšok tvorili automobily značky Lincoln 

a mobilný telefón Verizone. 
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Obr. 5-17 - Top 5 produktov a služieb v hre Alan Wake 

 

Zdroj: Vlastné 

Vyhodnotenie Product Placementu v sledovaných hrách možno posudzovať z dvoch 

hľadísk. Z hľadiska hráča a z hľadiska marketingu. Z hľadiska hráča najlepšie umiestnené 

produkty a služby boli v hre Call of Duty – Modern Warfare 3. Prepracovanosť a detaily by sa 

dali radiť k silným stránkam danej hry. Tvorcovia si dali záležať, aby každý jeden produkt 

alebo služba perfektne zapadali do deja hry. Product Placement nebol zbytočne tam, kde by 

byť nemal. Slabšou stránkou bol počet produktov a služieb, našlo sa v hre aj veľa miest, kde 

by sa mohlo využiť viac produktov a značiek. Najhoršie umiestnenie produktov a služieb 

z hľadiska hráča bola zaznamenaná v hre Alan Wake. Okatosť a prílišná nápaditosť 

produktov v hre pôsobí dosť neprirodzene a rušivo. Príkladom je automobil Lincoln, ktorý 

doslova svieti medzi bezmennými autami. Takisto je to aj s baterkami Energizer, ktoré sú 

príliš nápadné. Dokonca sa v hre objavila reklama, ktorá nebola kreslená ako je celý príbeh, 

ale reálna (viď Príloha 4, Obr. 24). Tento názor na danú hru bol vysledovaný z rôznych fór 

a článkov odborných herných časopisov (G4, Gamespot,...). Avšak z hľadiska marketingu hra 

Alan Wake bola najlepšie spracovaná v celej histórii hier. Očividná nápaditosť a málo druhov 

značiek spolu s vynikajúcou hrou tvoria skvelý Product Placement. Hráči hovoria 

o produktoch na rôznych fórach (aj negatívna reklama je reklama), a rozoberajú ich tam. 

Zábery na produkty a značky sa podobajú filmovému Product Placementu, čo je ďalším 

plusom danej hry. Marketingovo najhoršie umiestnené produkty sa vyskytli v hre Crysis 2. 

Produkty a služby bolo nutné dlhšie pozorovať na ich identifikáciu. Boli zle označené a ľahko 

zameniteľné za iné značky.  

Product Placement v pozorovaných hrách bol zameraný vo väčšine prípadov na 

mužov. Najfrekventovanejšie produkty a služby v hrách boli hlavne automobily, pneumatiky, 

61,3% 

14,8% 
12,6% 

7,8% 

1,7% 1,7% 

Alan Wake 

Energizer Verizone Lincoln Ford Mustang Ostatné
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elektronika, alkoholické a nealkoholické nápoje. Nie je to však v každej hre tak, záleží na 

žánru hry. Vtedy sa produkty umiestňujú v závislosti na cieľové skupiny. 

5.7 Navrhované odporúčania Product Placement 

Z pozorovania vyplynuli určité nedostatky, alebo nevyužité príležitosti, na ktoré by sa 

mali zadávateľské spoločnosti aj samotní tvorcovia hier zamerať, aby sa predišlo 

neefektívnemu, nechcenému až iritujúcemu Product Placementu.  

5.7.1 Využiteľné predmety 

Nie v každej hre sa nachádzajú využiteľné predmety, nie je vždy možné 

zakomponovať ich do samotného deja. Avšak tam, kde táto možnosť je, by mali spoločnosti 

umiestňovať svoje produkty takýmto spôsobom. Tým budú v hre doslova vyhľadávané 

a žiadané, ako tomu bolo v hre Alan Wake (Energizer). Takáto propagácia sa lepšie dostane 

do podvedomia hráča, čo je hlavným cieľom Product Placement.  

5.7.2 Zóna 

V hre na hráča vplývajú rôzne faktory, ktoré pôsobia na jeho sústredenosť. Je zbytočné 

dávať produkt v hre na miesto, kde je to akciou „nabité“, keď hráč nevenuje pozornosť okoliu 

a všetku svoju sústredenosť venuje hranej misii. V hrách existujú miesta, ktoré sú bez napätia. 

Takýmito miestami môžu byť napr. mestá, skrýše a pod., kde hráč nemusí svoju myseľ 

zamestnávať natoľko, aby si nevšímal okolie. Na takýchto miestach je najefektívnejšie 

umiestňovať reklamu, pretože je vysoká pravdepodobnosť, že si ju hráč všimne. Rozumné 

umiestnenie Product Placementu v „kľudových zónach“ môže dotvárať prostredie, nemusí sa 

dostaviť efekt vnútenia sa danej značky a zároveň môže byť braná ako nedeliteľná súčasť deja 

hry.  

5.7.3 Spôsob umiestnenia 

Vývojári hier musia byť kreatívni a presne vedieť, kde produkty umiestniť. Príliš 

nápaditá reklama alebo umiestnený produkt do nehodiaceho sa prostredia môžu vypadať 

neprirodzene (napr. luxusné auto sa bude nachádzať v chudobnej štvrti Mexika). Hráči si 

dokážu všimnúť aj takýchto maličkostí a ak nie sú s takýmto umiestnením spokojní, nie je ani 

toto umiestnenie efektívne a nadobúda zlé referencie. Príkladom je pozorovaná hra Call of 

Duty – Modern Warfare 3, kde sa tvorcovia pohrali s týmito detailmi a nevnucovali reklamu 

tam, kde by v skutočnosti nemala byť. Opačným príkladom je hra Alan Wake. Tvorcom danej 

hry je do budúcna doporučené pri vytváraní pokračovania trošku viac domyslieť umiestnenie. 
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Napríklad v celej hre sa automobil Lincoln vyskytol iba 29 krát, ale bezmenných automobilov 

bolo v hre dosť. Je doporučené dať viac áut buď rovnakej značky, alebo dokonca prizvať iné 

automobilové spoločnosti, ktoré by si dané umiestnenie zaplatili. A hneď by vyzerala hra 

lepšie. Taktiež by sa mali vyhnúť reálnej reklame, ktorá bola v hre spozorovaná (viď Príloha 

4, Obr. 24). Takáto reklama dosť pripomína TV-spot, ktorý je čím ďalej, tým viac iritujúcejší 

pre diváka. Preto vznikajú nové komunikačné nástroje, ktoré nepôsobia ako práve spomínaný 

TV-spot.  

5.7.4 Využívanie PP 

Využívanie Product Placementu v rámci počítačových alebo konzolových hier je 

výhodné pre tvorcov. Umiestňovanie produktov, služieb a značiek do hier znižuje celkové 

náklady, čím sa zvýšia aj tržby z predaných hier. Taktiež správne umiestnený produkt dotvára 

atmosféru herného sveta, čo pomáha hre k predajnosti. Niektoré spoločnosti, ktoré tvoria hry, 

nevkladajú zámerne veľa reklamy do svojich hier, aby sa tak nestali presýtené takouto formou 

propagácie (ako je tomu pri hre Call of Duty). Avšak nie vždy je dobré v hre nepoužívať 

produkty alebo značky. Ako už bolo spomínané, tieto veci dotvárajú samotnú hru a pridávajú 

jej na reálnosti.  

5.7.5 Adaptácia produktu 

Adaptácia produktu v hre, čiže zmena názvu produktu, jeho podstaty alebo tvaru. 

Zmenu názvu hlavne používa spoločnosť BETHESDA, vývojárska spoločnosť, ktorá 

zvyčajne tvorí hry z prostredia post apokalyptickej zeme. Zmena názvu produktu alebo 

služby, jeho tvaru alebo podstaty nie je vždy dobrý nápad. Hráč si nemusí uvedomiť, že ide 

o produkt, ktorý dal zadávateľ do hry. Takéto zmeny by si mohla dovoliť len globálna 

spoločnosť, ktorá je známa po celom svete s jej produktmi alebo službami. Pre príklad 

spoločnosť Coca-Cola umiestnila od tvorcov BETHESDA do viacerých jej hier, kde bol 

pozmenený názov alebo tvar produktu. V hre Fallout 3 sa prezentovala pod názvom NUKE-

COLA, ale font písma ostal nezmenený a v hre (ktorá bola aj pozorovaná) Rage zmena 

automatu na vydávanie nápoja. Toto však môže presvedčiť hráča (zákazníka) o tom, že daná 

spoločnosť je s nami stále, aj v dobrom, aj v zlom. Takáto zmena sa neodporúča malým 

spoločnostiam, ktoré nemusia byť vôbec zaznamenané. Pri neznámom produkte môže hroziť 

ľahká zámena za konkurenciu s podobným názvom alebo tvarom. To vyvolá negatívny efekt 

pre danú značku a dokonca môže napomôcť konkurencii. Príkladom je hra Rage, kde 

tvorcovia hry dali názov jednej vymyslenej spoločnosti MIXOM, ktorá je nepriamym 
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odkazom na hru Doom 3, a hráči si ju môžu mýliť so staviteľskou spoločnosťou MOXIM. 

Ďalšou vítanou zmenou je zmena formy propagácie počas deja hry, ako tomu bolo v hre 

CRYSIS 2 (zmena automobilu na plagáte na fyzický automobil). Takáto zmena osviežuje 

propagáciu v danej hre a núti hráča si ju všimnúť, čo je hlavným dôvodom umiestnenia 

produktov a služieb. 

5.7.6 Frekvencia a veľkosť 

Je logické, že čím je človek častejšie vystavovaný produktu, službe alebo značke, tým 

je väčšia pravdepodobnosť zapamätania si daného produktu. Tak isto je to aj s veľkosťou 

umiestnenia, čím je väčšie, tým je ľahšie viditeľnejšie a menej prehliadnuteľné. Je potrebné 

využívať čo najväčšie možné reklamy, dávať ich na veľké priestranstvá, kde to sála 

prázdnotou a daný Product Placement by danú scenériu mohol obohatiť a dotvoriť. Tieto dva 

faktory sú dôležité pri Product Placementu v hrách. Spoločnosti by si však mali uvedomiť, že 

prílišné vystavenie danej reklame môže viesť k iritujúcemu postoju hráča k danej značke. 

Treba poznať hranicu únosnosti zákazníkom, aby reklama nemala opačný efekt, než sa 

očakáva od vloženej investície.  

5.7.7 Línia deja 

Je dôležité, kde v línii deja je umiestnený produkt. Ak je produkt umiestnený príliš 

neskoro, hráč sa k danému produktu nemusí ani dostať. Nie všetci hráči odohrajú celú hru. 

Stáva sa, že hra je natoľko nezaujímavá, že hráč prestane hrať už po niekoľkých minútach. 

Preto je lepšie umiestňovať produkty alebo značky do deja hneď na začiatok hry (samozrejme 

je to aj drahšie), aby sa zvýšila pravdepodobnosť zaznamenania produktu hráčom (v hre 

Fallout 3 v úvodnej ukážke záber na fľašku Coca-Cola).  

5.7.8 Filmový Product Placement 

Doteraz sa Product Placement v hrách výrazne líšil od Product Placementu vo filmoch 

či seriáloch. Avšak po nástupe hry Alan Wake je tomu koniec. V hre sa totiž dobre využili 

klasické zábery na značky. Hráč si ju automaticky všimne a je lepšie zapamätateľnejšia, ako 

je tomu pri klasickom umiestnení napr. plagátu na stene. Spoločnosti, ktoré nechajú takto 

prezentovať svoj produkt majú zaručené, že si ich hráč všimne. Do budúcna je tento spôsob 

propagácie v hrách dosť perspektívny, lebo sa doteraz nevyužíval.  
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5.7.9 Investícia do budúcnosti 

Product Placementu v PC hrách môže byť jedným z nástrojov k budovaniu vernosti 

k určitej značke. Túto propagáciu je možné brať ako investíciu do budúcna, vzhľadom 

k tomu, že môžu byť oslovený mladý potenciálny zákazníci, ktorí si iba vytvárajú svoje 

postoje k značkám. Z marketingového hľadiska je dôležité osloviť mladých zákazníkov, ktorí 

si osvoja daný produkt alebo značku a budú jej aj v budúcnosti lojálny. Príkladom môže byť 

značka auta, ktorú si hráč vryje do pamäte počas hrania a následne táto značka môže byť 

rozhodujúca pri kúpe automobilu. 

Každý jeden spomenutý faktor sa odvíja od dohody medzi spoločnosťou, ktorá chce 

svoj produkt prezentovať v hre a tímom, ktorý daný produkt integruje do deja. Tím 

odborníkov musí vedieť, kde je daný produkt vhodné umiestniť a nie zbytočne ho dávať aj 

tam, kde je zbytočný. Nie vždy je dobré nasilu umiestňovať produkt na miesta, kde sa nehodí, 

a tak vylákať od firiem viac peňazí. Príkladom je hra Alan Wake, ktorá má výborné 

hodnotenia (Sector 8/10), ale o Product Placementu v danej hre je vyjadrované len 

v negatívnych prívlastkoch.  
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6 Záver 

Hra, herný svet a herný priemysel aktuálne predstavujú natoľko prosperujúci trh, že 

nie sú brané len ako krátenie voľného času teenagerov, ale sú vnímané ako potenciálny trh pre 

budúce investovanie. Na tomto trhu sa nachádzajú stovky miliónov hráčov celého sveta, ktorí 

môžu byť oslovený pomocou nových trendov v komunikácii. 

Product Placement otvoril nové možnosti vytvárania počítačových hier, vďaka 

ktorému pôsobia reálnejšie a daný hráč sa dokáže s dejom hry viac stotožniť. Stáva sa tak 

nedeliteľnou súčasťou deja hry a stáva sa čím ďalej, tým viac vyhľadávanejším. Avšak 

Product Placement neslúži iba na dotváranie deja, ale pomáha tvorcom sponzorovať vznik 

nových hier. 

Diplomová práca sa skladala zo štyroch častí, ktoré bližšie priblížili podstatu 

a problematiku Product Placementu v počítačových hrách. V prvej kapitole sa rozoberala 

charakteristika Product Placementu na americkom trhu, jeho pravidlá umiestňovania, 

historickým vývojom a umiestnením v počítačových hrách. Ďalej tu boli rozobrané moderné 

trendy v hrách, ktoré sa rozvíjajú a vykazujú na trhu úspech. Druhá časť obsahovala 

teoretické východiská Product Placementu s bližším zameraním na počítačové hry. Metodika 

výskumu bola priblížená v tretej kapitole, ktorá sa skladala z prípravnej a realizačnej fáze. 

V tejto kapitole bol bližšie definovaný priebeh spracovania diplomovej práce. Posledná časť 

bola zameraná na analýzu získaných údajov z pozorovania, ich následné vyhodnotenie, 

interpretácia výsledkov a navrhnuté odporučenia. 

Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť využívanie Product Placement vo vybraných 

počítačových hrách, zistiť frekvenciu produktov a služieb, a umiestnenie ich do deja 

v priebehu celej hry. 

Pre pozorovanie bolo vybraných 5 počítačových hier, ktorých čistý herný čas bol  

7 039 minút (117 hodín a 19 minút). Počas hrania bolo zaznamenaných 7 944 produktov, 

služieb a značiek, z čoho bolo 2 919 produktov a 5 025 služieb.  

Síce sú hry s umiestnením už známe od osemdesiatich rokoch minulého storočia, ale 

počítače, na ktorých je možné hrať takmer reálne počítačové hry existujú na trhu iba pár 

rokov. Preto by sa dalo povedať, že Product Placement v počítačových hrách je ešte  

v „plienkach“ oproti tomu filmovému. Je ešte veľa vecí ohľadom Product Placement, ktoré by 
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sa dali v počítačových hrách použiť. Pozorovaním vybraných počítačových hier sa došlo 

k záveru, že Product Placement v počítačových hrách ešte nie je naplno využívaný. 

Spozorované nedostatky by mali byť odstránené podľa návrhov a odporučení, ktoré sú 

rozoberané v analýze.  
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Zoznam skratiek 

2D – two dimension 

3D – three dimension 

a pod. – a podobne 

č. – číslo 

ČR – Česká republika 

FCC – The Federal Communication Commission 

MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game 

MS - microsoft 

napr. - napríklad 

Obr. - Obrázok 

PC – personal computer  

PP – Product Placement 

RPG – Role-playing game 

str. - strana 

Tab. - Tabuľka 

TV - televízia 

tzv. - takzvane 

USA – United states of America 

USD – United states dollars 
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Príloha 1 – Pomocné grafy 

Obr. 1 – Podiel produktov a služieb v hre Crysis 2 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 2 – Línia deja v hre Crysis 2 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 3 – Veľkosť v hre Crysis 2 

 

Zdroj: Vlastný 
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Obr. 4 – Top 5 produktov a služieb v hre Crysis 2 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 5 – Veľkosť v hre F1 2011 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 6 – Zóna v hre F1 2011 

 

Zdroj: Vlastný 
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Obr. 7 – Línia deja v hre Call of Duty  - MW3 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 8 – Veľkosť v hre Call of Duty  - MW3 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 9 – Podiel produktov a služieb v hre Rage 

 

Zdroj: Vlastný 
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Obr. 10 – Línia deja v hre Rage 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 11 – Veľkosť v hre Rage 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 12 – Zóna v hre Rage 

 

Zdroj: Vlastný 
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Obr. 13 – Podiel produktov a služieb v hre Alan Wake 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 14 – Línia deja v hre Alan Wake 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 15 – Veľkosť v hre Alan Wake 

 

Zdroj: Vlastný 
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Príloha 2 – Zoznam produktov a služieb 

Tab. 1 – Zoznam produktov a služieb v hre Crysis 2 

Značka 
Veľkosť propagácie Frekvencia 

výskytu 1. 2. 3. 4. 

Ford 
 

139 
  

139 

Saab 
 

56 5 6 67 

Hummer 
 

55 
  

55 

Taxi fare 39 
   

39 

Vitamyte 31 
   

31 

Coffe Beans 6 1 19 
 

26 

Coca-Cola 6 17 
 

23 

Ice automat Vending 23 
  

23 

Universe 18 
   

18 

Peterbilt 
  

14 
 

14 

Games N Stuff 9 1 
  

10 

HTC 
 

8 2 
 

10 

Echelon cargo 
 

6 
 

6 

NTT communication 6 
  

6 

The Pharmacy 6 
  

6 

Manhattan informer 5 
  

5 

Enchelo cargo 
 

4 
 

4 

GFACE 
  

4 
 

4 

Atlantic trade 
  

3 3 

Fred´s 
 

3 
  

3 

Pepe´s pizza 1 2 
  

3 

Telecom 
  

3 
 

3 

Amy´s sandwich bar 2 
  

2 

Casa Julian 2 
  

2 

Empanada 2 
   

2 

Mackey-Hermetic Cargo 2 
 

2 

NY fresh deli 2 
  

2 

Save a green future 2 
  

2 

BBC News Channel 
  

1 1 

Castle Clinton National 

Monument 
1 

   
1 

Get out and play 1 
  

1 

Live Chopper 1 
   

1 

Maxwell coffe 
 

1 
 

1 

NY art gallery 1 
  

1 

NYC gift 
 

1 
  

1 

NYNS 
  

1 
 

1 

Sunshine bistro 1 
  

1 

The Drugstore 1 
  

1 

Zdroj: Vlastný 
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Tab. 2 – Zoznam produktov a služieb v hre F1 2011 

Značka 
Veľkosť propagácie Frekvencia 

výskytu 1. 2. 3. 4. 

DHL 13 705 298 49 1065 
UBS 398 504 96 39 1037 

Pirelli 103 523 287 81 994 

Allianz 13 646 79 35 773 

Santander 11 250 268 23 552 

Shell 10 144 48 34 236 

Quantas 5 223 4 3 235 

Agip 
 

148 57 19 224 

SingTel 
 

146 23 6 175 

Vodafone 12 83 57 10 162 

Petronas 8 87 35 1 131 

LG 47 37 18 
 

102 

Etihad 
 

51 35 6 92 

Lexus 1 51 5 2 59 

Panasonic 18 15 12 45 

Redbull 17 7 9 7 40 

National bank of Abu-Dabí 29 
 

1 30 

Renault 19 3 
  

22 

Lotus 12 4 2 
 

18 

Zepter 1 9 5 3 18 

CNN 14 2 
  

16 

Ferrari 10 
 

4 2 16 

Mercedes 13 2 
  

15 

Fly King Fish 9 2 3 
 

14 

Randstad 6 8 
  

14 

Aldar 
 

8 4 1 13 

AT&T 10 2 
  

12 

Cholula 12 
   

12 

Rauch 12 
   

12 

YourSingapore.com 10 
 

2 12 

Claro 11 
   

11 

PDVSA 8 2 1 
 

11 

Oriss 10 
   

10 

Telmex 10 
   

10 

Medion 9 
   

9 

Nova Chemicals 9 
   

9 

SW steel 9 
   

9 

Sibur 7 1 
  

8 

Tag heuer 6 
 

2 8 

Tata motors 8 
   

8 

Armin 7 
   

7 

E Post Deusche 7 
   

7 

Naza 4 2 1 
 

7 

Ridge 6 1 
  

7 

Air Asia 3 
 

3 
 

6 

Autonomy 1 5 
  

6 

Capri sun 6 
   

6 

CSC 6 
   

6 

Dell 6 
   

6 
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Ford 
  

6 
 

6 

Mig bank 6 
   

6 

NEC 6 
   

6 

OMP 6 
   

6 

Q net 4 2 
  

6 

Casio 5 
   

5 

CNBC tv 5 
   

5 

Fonecta 5 
   

5 

Marussia 2 
 

3 
 

5 

Mobile 1 3 1 1 
 

5 

Puma 5 
   

5 

Sun care 3 2 
  

5 

Cosworth 4 
   

4 

Disensa 4 
   

4 

Falcon 4 
   

4 

HRT 4 
   

4 

Post 4 
   

4 

SMCO 4 
   

4 

Tune 4 
   

4 

Certina 3 
   

3 

Infinity 3 
   

3 

Quantanel 3 
   

3 

AABar 2 
   

2 

AIGO 2 
   

2 

AMD 2 
   

2 

Bell 2 
   

2 

Cool spot 
 

2 
  

2 

Geox 2 
   

2 

Kappa 2 
   

2 

Monster energy 2 
   

2 

Movit 2 
   

2 

Spareco 2 
   

2 

Trinasolar 2 
   

2 

Unicef 2 
   

2 

Your logo 2 
   

2 

Boss 1 
   

1 

Brooklands 
  

1 1 

Lada 1 
   

1 

Racc 
   

1 1 

Zdroj: Vlastný 
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Tab. 3 – Zoznam produktov a služieb v hre Call of Duty – Modern Warfare 3 

Značka 
Veľkosť propagácie Frekvencia 

výskytu 1. 2. 3. 4. 

Nissan 
 

96 
  

96 

Hummer 1 53 
  

54 

Huyndai 
 

36 
  

36 

MSE 14 6 5 
 

25 

Cadillac 
 

23 
  

23 

SPV channel 17 1 
  

18 

Porter potty 2 13 
  

15 

Vauxhall 
 

14 
  

14 

Mini Cooper 11 
  

11 

Deeper 2 8 
  

10 

TIME 1 8 
  

9 

Absinth Hill´s 7 
   

7 

Chris Demartini 6 
  

6 

Special forces 6 
  

6 

Degree cafe 5 
  

5 

Prague 
   

5 5 

Volksbank 2 
 

3 
 

5 

ČNB 
 

4 
  

4 

Jeep 
 

4 
  

4 

Otto mittal 2 2 
 

4 

Teknikor 3 
 

1 
 

4 

West line travel 
 

4 
 

4 

Bijoux 3 
   

3 

CBN news 2 
  

2 

Mercedes 2 
  

2 

Orloj 
 

2 
  

2 

Oasis 
  

1 
 

1 

Praha logo 1 
   

1 

Reiman Kaufhause 
 

1 
 

1 

Sal´z pizza 1 
   

1 

Shmids Schoner 
 

1 
 

1 

Sud Berlin 1 
  

1 

Zdroj: Vlastný 

 

Tab. 4 – Zoznam produktov a služieb v hre Alan Wake 

Značka 
Veľkosť propagácie Frekvencia 

výskytu 1. 2. 3. 4. 

Energizer 132 3 
 

6 141 

Verizone 25 
  

9 34 

Lincoln 
 

29 
  

29 

Ford 
 

18 
  

18 

Mustang 
 

4 
  

4 

Wii konzola 3 
   

3 

Google Sync 1 
   

1 

Zdroj: Vlastný 
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Tab. 5 – Zoznam produktov a služieb v hre Rage 

Značka 
Veľkosť propagácie Frekvencia 

výskytu 1. 2. 3. 4. 

Blitz 43 23 
  

66 

Coca-cola 
 

41 2 
 

43 

Konica Minolta 
 

37 
  

37 

Respondek 7 24 4 1 36 

Ford 
  

29 3 32 

Dell 24 
   

24 

Ostretsov artist 
 

9 8 4 21 

Oakley 
 

1 18 
 

19 

Tarkett 
 

16 
  

16 

CCRA travel 
  

14 
 

14 

Neptune marine 
 

14 
  

14 

Shell 
  

7 5 12 

Burger king 
 

7 3 
 

10 

Sentek solutions 
 

8 1 
 

9 

Rexor company 5 3 
  

8 

The Rutherford 
 

8 
  

8 

Hexi news 
 

6 
  

6 

Hollis scuba gear 
 

6 
  

6 

Dyna 
 

4 
  

4 

Zdroj: Vlastný 
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Príloha 3 – Pozorovací list 

Obr. 16 – Pozorovací list 

 

Zdroj: Vlastný
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Príloha 4 – Screenshots 

Obr. 17 – HTC v hre Crysis 2 

 

Zdroj: [40] 

Obr. 18 – Peterbilt v hre Crysis 2 

 

Zdroj: [40] 

Obr. 19 – Hummer v hre Crysis 2 

 

Zdroj: [40] 
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Obr. 20 – Ford, Taxi fare a Vitamyte v hre Crysis 2 

 

Zdroj: [40] 

Obr. 21 – Saab v hre Crysis 2 

 

Zdroj: [40] 

Obr. 22 – The Rutherford v hre Rage 

 

Zdroj: [27] 
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Obr. 23 – Hotel Rutherford 

 

Zdroj: [35] 

Obr. 24 – Mustang v hre Alan Wake 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 25 – Coca-Cola alias Kola-kong v hre Rage 

 

Zdroj: [37] 
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Obr. 26 – Automat Coca-Cola z roku 1950 

 

Zdroj: [56] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


