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1 Úvod 

Slovenská a česká audiovizuálna tvorba v dnešnej dobe prechádza dôležitými 

zmenami, ktoré ovplyvňujú jej finančné zázemie.  Jedným z najdôležitejších faktorov toho je, 

že reklama sa dostáva k divákovi čím ďalej, tým viac a v dôsledku toho začína byť voči nej 

odolnejší a samotná reklama sa stáva preňho iritujúca. Reklamné spoty sa navyše dajú 

vytrhnúť alebo preskočiť. Preto si inzeranti neustále hľadajú nové a nové cestičky propagácie 

svojho produktu, aby vynikol iným spôsobom, a tak upútal spotrebiteľa. Takýmto spôsobom 

vznikol aj Produkt Placement, ktorý bude analyzovaný v tejto diplomovej práci. V minulosti 

sa všetky značky v seriáloch alebo vo filmoch zakrývali, avšak dnes sú do nich vkladané  

s úmyslom upútať. Taktiež hrdinovia strieborného plátna už nepijú bezmenné nápoje alebo 

nejazdia v bezmenných autách.  

Filmy sa stali bežnou súčasťou života každého z nás. Pozeráme sa na ne v televízii, 

požičiavame si ich v požičovniach alebo chodíme na ne do kina, preto ich sledovanie berieme 

ako prirodzenú vec. Napriek tomu je potrebné obrovské množstvo financií k vytvoreniu 

každého jedného filmu. Preto veľkú rolu v posledných rokoch hrá získavanie financií pre 

tvorbu filmov Product Placement. Ide konkrétne o umiestňovanie produktov do filmov. 

Prostriedky, ktoré sú získané z umiestňovania produktov, tvoria zásadnú časť rozpočtu pre 

tvorcov filmov. Product Placement je v zahraničí pomerne známou a využívanou formou 

reklám. Napriek tomu v Českej a Slovenskej republike ide o novo rozvíjajúcu sa formu 

reklamy, na ktorú si diváci len začínajú zvykať. Tento marketingový nástroj sa vyvíjal na 

slovenskom a českom trhu rozdielne. V minulosti sa tvorba filmov zaobišla bez použitia 

produktov a známych značiek. V súčasnosti po úpravách zákona si väčšina divákov nevie 

predstaviť, aby sa hlavný hrdina napríklad nepreviezol v aute známej značky, alebo aby 

nepoužil známu značku telefónu.  

Spoločnosti si začínajú uvedomovať, že klasické formy reklamy sú už na spotrebiteľa 

neúčinné, a tak sa snažia zaujať zákazníka inou formou. Tú sa im ponúka práve Product 

Placement, ktorý je divákom poskytovaný zväčša nenútenou formou, pri ktorej si nemusia 

uvedomovať, že sú pod vplyvom nejakej značky, a napriek tomu si danú značku zapamätajú 

alebo prípadne si kúpia daný produkt, ktorý je propagovaný vo filme.  

Cieľom v diplomovej práci bude zistiť rozdielnosť použitia Product Placement  

v českých a slovenských filmoch. V práci bude porovnávaná česká a slovenská filmová 
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tvorba pred uzákonením a taktiež po uzákonení Product Placement, ktorá sa bude líšiť  

v závislosti na rozdielnom schválení zákona na používanie Product Placement. Práca bude 

taktiež zameraná na zistenie využitia Product Placement priamo českými a slovenskými 

spoločnosťami vo vybraných filmoch, ktoré využívajú modernejšie trendy vo svete reklamy.  
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2 Charakteristika filmového trhu 

2.1 Product Placement v českom prostredí 

„Od 1. června 2010 bude účinná novela zákona o vysílání, která umožňuje 

provozovatelům televizního vysílání umísťovat produkty do svých pořadů, tzv. Product 

Placement. Umístění produktu je vedle reklamy, teleshoppingu a sponzorování jedním  

z dalších typů obchodních sdělení.“ [36] 

 „Zákon č. 132/2010 Sb. prvně v historii právního řádu upravuje podmínky pro 

Product Placement v rámci tzv. audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Zároveň však 

uvedený zákon v této souvislosti novelizuje zákon č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.  Product 

Placement se stal zcela legálním reklamním nástrojem nejen v rámci internetového prostředí, 

ale i v televizním vysílání a kinematografických dílech. Všem výše uvedeným právním normám 

je společné to, že jednoznačně deklarují, že v případech, kdy bude Product Placement  

– umístění produktu splňovat zákonné požadavky, tak se nemůže jednat o skrytou reklamu 

respektive se dle nové terminologie nemůže jednat o tzv. skryté audiovizuální obchodní 

sdělení.“ [25] 

Problematikou Product Placement sa v Českej republike zaoberá Rada pre rozhlasové 

a televízne vysielanie, ktorá ma skratku RRTV. [36] 

Umiestnenie produktu zákon , ako akúkoľvek formu začlenenia výrobku, služby, 

ochrannej známky, ktorá sa k výrobku alebo službe vzťahuje, alebo zmienky  

o výrobku a služby do relácie za úplatu alebo obchodnú protihodnotu. [36] 

2.2 Product Placement v slovenskom prostredí 

Slovenské zákony netolerujú akúkoľvek formu skrytej reklamy, v prípade, ak chýba 

označenie, jedná sa o jeho porušenie a je pokutované. Takýmito pokutami o porušení zákona 

sa na Slovensku zaoberá Rada pre vysielanie a retransmisiu. V prípade, ak spoločnostiam 

nestačili reklamné brejky na propagáciu svojich produktov a snažili sa svoje produkty 

zapracovať priamo do relácií, televízia tým riskovala, že to bude považované za nezákonnú 

skrytú reklamu Radou pre vysielanie a retransmisiu. [33] 
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Rada pre vysielanie a retransmisiu tolerovala v reláciách alebo v seriáloch 

umiestňovanie produktov, v prípade, ak výrobca bol označený ako sponzor na začiatku a na 

konci. [33] 

Koncom roku 2009 podpísal prezident Gašparovič novelu zákona o vysielaní  

a retransmisii, ktorá prvýkrát v slovenskej legislatíve definuje a určuje pravidlá pre 

umiestňovanie produktu v televíznych programoch. Slovenský televízny trh sa zaradil týmto 

 k ostatným krajinám, ktoré spoznali Product Placement – samozrejme až po tom, čo to 

Slovenskej republike prikázala Európska únia. [33] 

Prijatá novela Product Placement označuje ako umiestňovanie produktu a zároveň ho 

definuje ako obrazovú, zvukovú alebo zvukovo-obrazovú informáciu o tovare, službe alebo 

ochrannej známke, zaradenú do programu za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu. [33] 

2.3 Prostredie pre aplikáciu Product Placement 

Ako na Slovensku, tak aj v Českej republike boli prijaté takmer identické pravidlá 

týkajúce sa právneho prostredia pre aplikáciu Product Placement, ktoré vychádzajú zo 

zákonov Európskej únie.  

Prípustné relácie pre možné umiestnenie PP 

Zákon vymedzuje umiestnenie Product Placementu a to na kinematografické filmy, 

filmy a seriály vytvorené pre TV vysielanie, zábavné relácie a športové relácie za podmienok, 

že nebudú určené pre deti. Pre najmenších je možné takéto umiestnenie len v reláciách, kde 

neprebieha žiadna platba, ale ide iba o bezplatné poskytovanie určitého tovaru alebo služby, 

hlavne ako rekvizity alebo ceny pre súťažiacich za cieľom ich využitia v relácii. [32, 35] 

Zakázané produkty 

Medzi zakázané produkty, ktoré sa nesmú objavovať vo filmoch, patria cigarety alebo 

iné tabakové výrobky, produkty osôb, ktoré sa zaoberajú výrobou alebo predajom cigariet 

(poprípade iných tabakových výrobkov) a liečivé postupy alebo liečivé prípravky, ktoré sú  

v Českej a Slovenskej republike iba na lekársky predpis. [32, 35] 

Umiestnený produkt a jeho prezentácia 

Umiestnený produkt nesmie priamo nabádať k nákupu alebo k prenájmu tovaru alebo 

služieb, zároveň nesmie ísť o zvláštne zmieňovanie daného tovaru alebo služby za účelom ich 
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propagácie. Taktiež nesmie dochádzať k nepatričnému zdôrazňovaniu umiestneného 

produktu. [32, 35] 

Za nepatričné zdôrazňovanie alebo za nabádanie ku kúpe produktu sa považuje: 

 upozorňovanie a vzbudzovanie záujmu u divákov o produkt neopodstatneným 

zmieňovaním produktu nad rámec dejového kontextu, 

 vychvaľovanie a vyzdvihovanie kvalít produktu, 

 neprirodzenú kumuláciu výskytu jediného produktu, 

 zverejňovanie kontaktu (adresy, www stránok, telefónneho kontaktu na predajcu 

produktu alebo na poskytovateľa služieb), 

 zdôrazňovanie produktu alebo služby obrazovými prostriedkami (detaily produktu bez 

dramaturgicko-režijného opodstatnenia. [32, 35] 

2.3.1 Označovanie relácii, ktoré obsahujú umiestnený produkt  

České relácie, v ktorých sa vyskytuje produkt, musia byť ako aj na začiatku tak aj na 

konci v prípade prerušenia reklamou alebo teleshoppingovým šotom zreteľné označené ako 

relácie obsahujúce umiestený produkt, a to hlavne grafickým logom, ktorý obsahuje symbol 

PP, poprípade aj ďalším vhodným spôsobom. Názorná ukážka označenia relácií, ktoré 

obsahujú umiestnený produkt, možno vidieť na obrázku 2-1. [32] 

Daný piktogram má diváka upozorňovať, že v rámci danej relácie bude prezentovaný 

konkrétny výrobok alebo služba, ktorého cieľom je vplývať na jeho spotrebiteľské chovanie. 

Ďalšou povinnosť prevádzkovateľa bude na dobu troch mesiacoch od spustenia vysielania 

relácie s umiestneným produktom doplňovať daný piktogram textom, ktorý bude divákovi 

vysvetľovať, čo piktogram znamená. Text by mal znieť [36]: 

„Tento pořad obsahuje komerční sdělení ve formě umístění produktu za účelem 

propagace zboží či služeb.“ [36] 

Veľkosť textu by mala zaberať aspoň 15 % obrazovky. Označenie upozorňujúce na 

umiestnenie produktu by sa malo objaviť na obrazovke minimálne na dobu päť sekúnd, text 

aspoň na desať. [36] 
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Obr. 2-1 - Označenie českých relácií obsahujúcich produkty 

 

Zdroj: [34] 

Taktiež RRTV stanovila minimálnu dobu, ktorou by mal byť piktogram a daný text 

uvedený a taktiež veľkosť písma, ktorým by mal byt napísaný. Toto opatrenie má 

minimalizovať riziko, že prevádzkovateľ svoje povinnosti nebude dodržiavať tým, že 

piktogram či text bude nezreteľný, malým písmom alebo že bude odvysielaný tak rýchlo, že 

divák si ho nestihne ani všimnúť. Prevádzkovateľom bolo tiež doporučené, aby v označenie 

neobsahovalo konkrétne informácie o umiestnenom produkte alebo spoločnosti, ktorá 

umiestnenie zadala. Významom tohto označenia nie je totiž upozorňovať na konkrétne 

produkty, a tým ich zviditeľňovať a propagovať nad rámec samotného umiestnenia do  

relácie. [36] 

Rada považuje za nevhodné, ak by prevádzkovateľ vysielanie kombinoval vo 

vysielaní, resp. u jednej relácie sponzorovanie a umiestnenie produktu. Tým by dochádzalo 

ku kumulácií dvoch typov obchodných oznámení, ktoré sú zo zákona upravované samostatne 

práve z dôvodu, že sa jedná o zásadne odlišné inštitúty s iným cieľom. Označované relácie 

majú byt iba tie, ktoré prevádzkovateľ sám vyrobil, alebo ich výrobu si zadal. Inými slovami 

to znamená, že diváci sa nestretnú s týmto označením u zahraničných relácii. Zároveň týmto 

označením nebudú relácie, v ktorých je produkt umiestnený bezplatne. Divák nemusí byť 

upozorňovaný na umiestnenie produktu, pokiaľ konkrétne produkty v relácií budú použité ako 

rekvizity alebo napríklad ako ceny pre súťažiacich. [36] 

Pre Slovensku republiku zákon o vysielaní a retransmisii bližšie nešpecifikuje 

konkrétne označenie relácii, ktoré obsahujú produkty. Zákon hovorí, že diváci by mali byť 

zreteľne informovaní o existencii umiestneného produktu v danom programe, a to ako aj na 

začiatku a na konci programu, tak aj po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou. [35] 
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2.3.2 Výnimka pre označovanie relácii 

Povinnosť označovať sa nevzťahuje na relácie, ktoré nevyrobil alebo ich výrobu 

nezadal sám prevádzkovateľ televízneho vysielania alebo osoba, ktorá je vo vzťahu  

k prevádzkovateľovi televízneho vysielania v postavení osoby ovládajúcej alebo  

ovládanej. [35, 36] 

2.4 Product Placement pred uzákonením 

V slovenskej a českej audiovizuálnej tvorbe je možne už niekoľko rokov pozorovať 

umiestňovanie produktov, avšak pred uzákonením zákona o Product Placement, bolo toto 

umiestňovanie považované za skrytú reklamu. Aj napriek tomu je pomerne veľmi často 

využívanou formou nekalých praktík v hospodárskej súťaži. Jedným z hlavných dôvodov, 

prečo je tomu tak je, že oklamanie spotrebiteľa touto formou je jednoduchšie, hlavne preto, že 

nie je schopný postrehnúť, že sa jedná o reklamu. Vzhľadom k tomu má spotrebiteľ tendenciu 

ľahšie uveriť jej pravdivosti. [31] 

Definícia skrytej reklamy 

„Skrytá reklama je slovná alebo obrazová informácia o tovare, službe, obchodnom 

mene, ochrannej známke, prípadne o činnostiach výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb 

v programe, ak vysielateľ túto informáciu v rámci programu zámerne využíva na reklamné 

účely, čím môže uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie. Táto informácia sa 

považuje za zámernú najmä vtedy, ak sa uskutočňuje za odplatu alebo za inú  

protihodnotu“. [31] 

Formy skrytej reklamy: 

Reklama pod prahom vedomia, ktorej snahou je pôsobiť obrazovo alebo zvukovo na 

spotrebiteľovo vnímanie, avšak takým spôsobom, ktorým si to neuvedomí. Voči tejto forme 

reklamy sa spotrebiteľ nemôže brániť, aj kvôli tomu je považovaná za neviditeľnú psychickú 

zbraň. [31] 

Skrytá platená reklama je reklama, napr. v podobe novinárskej správy, rozhovoru, 

reportáže, pri ktorej spotrebiteľ nie je schopný odhaliť reklamný zámer. Takto spracovaný 

novinársky materiál je veľmi dobrou propagačnou technikou, ktorá môže ovplyvniť 

spotrebiteľove rozhodovanie. [31] 
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Redakčná reklama, taktiež nazývaná ako bezodplatná skrytá reklama. Jedná sa  

o formu reklamy, pri ktorej boli použité reklamné postupy, ako napr. nekritické používanie 

reklamných tlačových materiálov a fotografií, lákajúce čitateľov. O skrytú reklamu ide, ak by 

v žurnalistickom materiáli boli len informácie o jednom výrobcovi z celého trhu, alebo by 

obsahoval nadbytočné informácie o výrobcovi, v prípade, ak to nie je potrebné. [31] 

Avšak tvorba audiovizuálnej tvorby sa len ťažko tvorí bez reálneho produktu alebo 

značky, ktoré dopomáhajú k dokresleniu deja. Vzhľadom k tomu boli prijaté miernejšie 

opatrenia týkajúce sa skrytej reklamy. Za skrytú reklamu sa teda nepovažovalo, ak producent 

doložil dokaz o tom, že daný výrobok alebo služba pomáhajú dotvárať kontext a ich intenzita 

umiestnenia nepresahuje intenzitu skrytej reklamy. [24] 

2.5 Ceny za Product Placement 

Ceny za využitie Product Placement sú veľmi rozličné, závisí to od dvoch dôležitých 

faktorov, a to konkrétne od atraktivity pripravovaného filmu a taktiež od ochoty firemných 

manažérov platiť. Všeobecné kritéria v zmysle „koľko a za čo“ sa ťažko identifikujú. Napriek 

tomu sa podarilo zistiť približné čiastky za Product Placement umiestnený v českom filme 

vďaka producentovi Martinovi Kotíkovi, ktorý poskytol informácie časopisu M&M. Podľa 

neho za obsadenie nejakého produktu alebo loga vo filme je reálnou čiastkou dvesto päťdesiat 

tisíc českých korún. Je taktiež dôležité rozlišovať, aké veľké účinkovanie spoločnosť 

požaduje. Ak sa jedná o hlavnú rolu (napr. Velkopopovický Kozel alebo predajňa Albert  

v českom filme Vrátne láhve) alebo ak sa vo filme objaví niekoľkokrát, môže sa jednať až  

o sumu dvoch až troch miliónoch českých korún. Taktiež priznáva, že Product Placement  

v niektorých jeho filmoch  tvorí až jednu pätinu rozpočtu. [28] 

Vo všeobecnosti však platí, že Product Placement tvorí desať percent nákladov na 

výrobu filmu, niektorým producentom sa podarilo získať za Product Placement použitý vo 

filme aj niekoľko miliónov. Môže sa zdať, že desať percent nie je až taká výnimočná čiastka, 

ale veľakrát je týchto desať percent hranicou, ktorá oddeľuje realizáciu filmu a založenie 

scenára do zásuvky stola producenta. Podľa ďalšieho českého producenta Štefana Oršoše sa 

Product Placement objaví ročne v českom filme za dvadsať až tridsať miliónov českých 

korún. Za posledných desať rokov bolo realizovaných iba pár filmov bez pomoci využitia 

Product Placement. Využitie Product Placement je dôležité hlavne v časti, keď sa rozpočet 

filmu pretiahne a podľa Martina Kotíka sa pretiahne vždy.  [28] 
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2.6 Vzťahy medzi producentmi a spoločnosťami 

Vzťah medzi producentmi a spoločnosťami, ktoré často využívajú Product Placement, 

bývajú veľmi pozitívne, spoločnosti si totiž svoje účinkovanie vo filme nevedia vynachváliť. 

Nie je však výnimkou, že sa občas stane, že dôjde k naštrbeniu vzťahov medzi nimi a to 

vzhľadom na to, že producenti filmu síce využijú daný produkt vo svojom filme aj 

s detailným záberom, ale charakter využitia produktu je pozmenený (napr. v českom filme 

Snowboarďaci, kde síce bola škatuľka kondómov značky Durex prezentovaná, ale namiesto 

prezervatívu z nej bola vybraná marihuana). Taktiež dôjde k narušeniu vzťahov, ak 

poskytovatelia značky zistia, že ich produkt bol použitý v negatívnom zmysle (napr. v českom 

filme Perníková věž, kde bola použitá fľaša whiskey ako seba poškodzujúci nástroj). [28] 

2.7 História kinematografie 

História filmu sa začala vyvíjať už od starovekého Grécka. Začiatkom 19. storočia 

vynálezcovia a ľudia starajúci sa o zábavu spojili svoje sily a vytvorili prvé pohyblivé 

obrázky, ktoré boli plné napätia a trikov. Všetky filmy, ktoré vznikli ako prvé, boli 

animované, neskôr sa začali uplatňovať aj fotografické obrazy. Éra nemých hviezd sa začala 

písať v dobe zrodenia Hollywoodu. Napriek tomu, že film nemal zvuk, talentovaní tvorcovia 

filmov sa snažili pretvoriť ho na umelecké dielo plné príjemnej zábavy. [41] 

V roku 1927 sa začali tvoriť zvukové filmy, kedy hollywoodska spoločnosť Warner 

Bros uviedla premiéru svojho snímku Jazz Singer, ktorý bol ozvučený vďaka systému 

Vitaphon. Tento film bol zároveň aj prvý, ktorý ponúka prvýkrát v dejinách filmu hovorené 

slovo. Daný záznam zvuku sa uskutočnil pomocou špeciálnych gramofónových dosiek. 

Presadenie zvukového filmu trvalo niekoľko rokov, bolo to zapríčinené hlavne vysokým 

nákladom na výrobu a projekciu daných snímok. Začiatky zvukového filmu boli veľmi ťažké, 

hlavne pre hercov, ktorí boli nútení hovoriť na mikrofón, ktorý bol pomocou dekorácie 

maskovaný, čo  zapríčiňovalo znižovanie pohybovej a výrazovej možnosti hercov. Zároveň 

bola obmedzená možnosť filmových montáži, vďaka čomu sa museli scény natáčať iba  

v jednom zábere. Nástup zvukového filmu a nových technológii znamenal hlavne koniec pre 

veľa známych hviezd nemého filmu. Išlo o hercov, ktorých hlas pôsobil vďaka novej 

technológii skreslene, alebo o protagonistov zo zahraničia, ktorí boli nepoužiteľní kvôli 

silnému akcentu alebo jazykovej bariére. Napriek všetkému sa zvukovému filmu podarilo 
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preraziť, preniesol záujem na Hollywood, ktorý zaostával v tieni Európy, hlavne  

Francúzska. [41] 

Na premenu sprevádzajúcej hudby mal zásadný vplyv prechod nemého k zvukovému 

filmu. Nemé filmy boli zo začiatku sprevádzané improvizovanou hudbou, jej primárnou 

úlohou bolo prehlušiť hluk premietačiek. Všetky filmy boli sprevádzané živou hudbou, ktorú 

tvorili malé hudobné telesá alebo samostatní pianisti, ktorí ostali bez práce po prerazení 

zvukového filmu. Na začiatku vývoja zvukového filmu bolo ťažké nahrať dialóg a s hudbou 

sa prakticky nepočítalo. Hudba sa vyskytovala iba na začiatku filmu behom úvodných 

titulkov a zvyšok filmu ostal nemý, čo sa týka hudby. To sa zmenilo v roku 1932, kedy bol 

uvedený film King kong s hudbou Maxe Steinera. Vďaka úspechu filmu King kong sa hudba 

stala dôležitou súčasťou filmu a štúdia začali klásť na hudbu vo filme veľký dôraz. Vplyv na 

hudbu vo filme mal aj vznik historických a dobrodružných filmov, ktoré vyžadovali zložitejší 

hudobný podklad. [41] 

Vývoj filmu stále postupoval, čo sa týka technológie. Dôležitým rokom v oblasti 

technológie bol 1909, kedy bol v decembri v NY uvedený prvý krátky farebný film. Avšak 

naozajstný nástup všetkých farieb vo filme bol až v celovečernom hranom snímku The Vanity 

Fair, ktorý bol natočený v systému trojfarebného Technicoloru v roku 1935. História filmu 

závisela taktiež od vývoja dejín, či už išlo o politické alebo ekonomické. Európsky film bol 

ovplyvnený od samého začiatku nástupmi rôznych režimov. Za čias zlatej éry filmového 

umenia boli v USA a v Európe otvorených stovky veľkých filmových palácov a kín, ktoré 

behom hospodárskej krízy v roku 1929 nemohli prežiť. Situácia vyvrcholila v roku 1933 

uzatvorením všetkých hollywoodskych ateliérov. [41] 

Situácia v Nemecku počas druhej svetovej vojny vo filmovom priemysle bola veľmi 

zlá, nemecké úrady zaviedli prísnu cenzúru. Väčšina ateliérov v Európe patrili pod nemecký 

filmový priemysel, ktorých zisky inkasovala nemecká spoločnosť UFA. Vo vojnovom období 

boli uprednostňované zábavné filmy, ktoré mali vojnou deprimovanému publiku prinášať 

odreagovanie. Naopak v Poľsku bola produkcia filmov zakázaná úplne, kina boli sprístupnené 

iba nemeckým divákom, pre poľské publikum boli vyhradené zvláštne kiná. 

Najvýznamnejším protivojnovým filmom v Spojených štátoch amerických bol The Great 

Dictator, ktorého režisérom a hercom bol Charlese Chaplin. Obľúbený komik natočil satiru na 

nemecký nacizmus a Adolfa Hitlera, vo filme nepoužíval metaforičnosť a zaútočil priamo. 

Charlese Chaplin v tomto filme prvýkrát prehovoril v šesťminútovom prejave, kde obhajoval 
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ľudské práva. Režisér vďaka tomu dielu bol označovaný za vojnového provokatéra a bolo s 

nim zaobchádzané ako s neamerickým občanom. Napriek tomu filmová produkcia ostala v 

USA obsahovo rozmanitá.  [41] 

2.7.1 Česká kinematografia 

Začiatky českej kinematografie boli založené predovšetkým na nemých filmoch 

hlavne z Francúzka a USA. Išlo hlavne o krátke humorné grotesky zo všedného života, ktoré 

boli premietané v sprievode hudby v krčmách alebo v sálach. Medzi jednotlivými snímkami 

boli dlhé pauzy a väčšina filmov bola menej kvalitná alebo poškodená. [29] 

V Karlových Varoch sa v roku 1896 uskutočnila prvá filmová projekcia. V roku 1898 

bolo natočené prvé české dielo J. Kříženeckého a film sa premietal v Prahe v pavilóne Český 

kinematograf  na výstave Architektúry a inžinierstva. V období pred 1. svetovou vojnou bolo 

založených viacero filmových spoločností, boli to hlavne Kinofa, Ilusion, ASUM, 

Lucernafilm. Po 1. svetovej vojne produkovala česká kinematografia priemerne 30 filmov 

ročne. S Marwille a A. Ondráková patrili k najväčším hviezdam českého nemého filmu.  

V roku 1930 začala éra zvukového filmu, na ktorej sa podieľal K. Anton Tonka  

s filmom Šibenice. Na rozvoji zvukového filmu sa v roku 1934  podieľali moderne vybavené 

filmové ateliéry na Barrandove, v Hostivari a v Radlicich. Dokumentárna tvorba sa začala 

výrazne presadzovať v 30. rokoch, hlavné centrá dokumentárnej tvorby boli v Prahe, kde 

zároveň vznikli aj prvé animované filmy. Absolventi pražskej Filmovej fakulty akadémie 

muzikálnych umení sa začali presadzovať v 60. rokoch, boli známi ako tvorcovia novej českej 

filmovej vlny spolu s viacerými staršími režisérmi. Ich tvorba sa veľmi často dostávala do 

rozporu s oficiálnou kultúrnou politikou štátu. Rok 1989 priniesol postupne obmedzovanie 

štátneho filmového monopolu, s následnou privatizáciou vznikajú súkromné produkčné 

spoločnosti, v ktorých bola nakrútená väčšina filmov. [29] 

2.7.2 Slovenská kinematografia 

Slovenská kinematografia za celú svoju históriu prešla neľahkým vývinom, ktorý bol 

neraz plný protirečení. Bola ovplyvňovaná štátnou mocou  aj spoločenským a kultúrnym 

kontextom, zároveň bola formovaná produkčnými, technologickými aj finančnými 

možnosťami. Uvedené faktory viedli slovenský film od individuálnych prejavov k celistvej 

kinematografii. Na začiatku vývoja pohyblivých obrazov sa na Slovensku objavilo množstvo 

tvorivých osobností a vzniklo množstvo diel, pomocou ktorých sa slovenský film stal nielen 

súčasťou kultúrneho a umeleckého dedičstva v národnom ale aj v európskom kontexte. [38] 
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Na Slovensku neexistovali na rozdiel od Čiech žiadne spoločnosti ani organizácie, 

ktoré boli orientované na filmovú distribúciu alebo výrobu. V roku 1919 bola založená 

spoločná organizácia pod názvom Syndikát československých výrobní a požičovní, ktorá 

vznikla na podnet subjektov zaoberajúcich sa výrobou alebo distribúciou filmov v Čechách  

a na Morave. V tom istom roku táto organizácia zriadila aj svoju prvú slovenskú pobočku  

v Bratislave, ktorej základnou činnosťou bolo hlavne požičiavanie filmov. Na Slovensku 

neskôr vznikli aj ďalšie organizácie zaoberajúce sa filmovou distribúciou, väčšina organizácií 

bola podnikmi s účasťou českého kapitálu alebo pobočkami českých subjektov. [37] 

2.8 Štatistiky českých a slovenských kín 

Tržby slovenských a českých kín mali vzostupnú tendenciu, avšak iba do roku 2010. 

V roku 2010 české a slovenské kiná vykazovali najväčšie tržby v histórií. Vývoj tržieb kín, 

ktorý nie je závislý len na počte divákov, ale aj na výške vstupeniek, vzhľadom k tomu, že 

ceny vstupeniek medziročne vzrastajú. Ako vidieť na obrázku 2-2 a na obrázku 2-3  rok 2011 

nebol pre slovenské a české kiná veľmi úspešný, čo sa odrazilo aj na počte divákov, tak aj 

samozrejme na ich tržbách, ktoré sa oproti iným rokom znížili.  

Návštevnosť slovenských kín 

Obr. 2-2 - Návštevnosť slovenských kín 

 

Zdroj: [27], autorsky upravené 

Roky 2009 a 2010 boli pre Slovenskú republiku úspešnými v oblasti tržieb  

v slovenských kinách. Avšak príchod krízy nenechal na seba dlho čakať, a možno ju aj 

zaznamenať v roku 2011  , kde sa prejavila na predaji vstupeniek, ktorých zárobok bol o vyše 

milióna eur menší, ako to bolo v predchádzajúcom roku. Najväčšiu zásluhu na podržaní 
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predaja vstupeniek v slovenských kinách mali práve návštevníci slovenského filmu Lóve. 

Tento film prilákal do kín 113 000 divákov a zarobil viac ako pol milióna eur. Ďalšie vybrané 

slovenské filmy nemali až taký veľký úspech v sledovanosti ako práve film Lóve. Niektoré 

mali veľmi nízku sledovanosť, čím aj ich vysielanie v kinách bolo skrátené. Z tabuľky 2-1 

možno vidieť, že najhoršiu sledovanosť, v slovenských kinách mal film Mŕtvola musí 

zomrieť, ktorý navštívilo iba 270 divákov a jeho tržby za dobu vysielania boli 1300 eur.  

Tab. 2-1 – Sledovanosť vybraných slovenských filmov 

Film Distribútor Produkcia 
Počet týždňov 

v kinách 

Diváci 

celkom 

Tržby 

celkom 

Lóve Continental SK 15 113 550 519 152 € 

Cigán Garfield Film SK 9 28 059 106 003 € 

Mŕtvola musí 

zomrieť 

Continental SK 1 270 1 296 € 

Zdroj: [40], autorsky upravené 

Ani odborníci však slovenskú kinematografiu v budúcnosti nevidia ružovú. Slovenské 

filmy nepatria k tým, ktoré by mohli slovenskej kinematografii pomôcť, sú to práve filmy 

pôvodom zo zahraničia. [27] 

Návštevnosť českých kín 

Obr. 2-3 - Návštevnosť českých kín 

 

Zdroj: [39], autorsky upravené 

Návštevnosť českých kín v minulom roku medziročne klesla o pätinu a zároveň bola 

najnižšou za posledné roky. Zatiaľ čo v roku 2010 navštívilo kinosály 13,54 miliónov 

divákov, tak v roku 2011 týchto divákov bolo iba 10,79 milióna. S tým súvisia tiež tržby kín, 

ktoré v minulom roku klesli, a to z 61,12 miliónov eur z roku 2010 na 49,38 milióna eur.  
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V posledných rokoch majú práve multikiná hlavný podiel na tržbách a návštevnosti. 

Jednotlivé údaje je možno vidieť na obrázku 2-3. 

Vplyv vybraných českých filmov na tržbách a počte divákov možno vidieť v tabuľke 

2-2. V tabuľke je možno vidieť okrem názvu filmu, distribúcie a jeho produkcie aj počet 

týždňov, počas ktorých bol daný film vysielaný v kinách, počet divák a celkovú výšku tržieb 

za tieto týždne. Z vybraných českých filmov mal najnižšiu sledovanosť film Román pro 

muže, ktorý navštívilo viac ako 450 000 divákov a zarobil skoro 55 miliónov českých  

korún. Najúspešnejším filmom v roku 2011 bol český film Muži v naději, ktorý navštívilo 

približne 800-tisíc divákov a jeho tržby boli skoro 100 miliónov českých korún. [26] 

Tab. 2-2 - Sledovanosť vybraných českých filmov 

Film Distribútor Produkcia 

Počet 

týždňov v 

kinách 

Diváci 

celkom 
Tržby celkom 

Muži v naději Falcon CZ 23 797 855 99 224 168 CZK 

Kajínek Hollywood CZ 13 705 800 85 457 598 CZK 

Román pro muže Bontonfilm CZ 13 450 168 54 742 163 CZK 

Zdroj: [30], autorsky upravené 

2.9 Charakteristika vybraných filmov 

2.9.1 České filmy 

Mamas a papas 

Štyri príbehy filmu tvoria mozaiku osudov niekoľko manželských či partnerských 

dvojíc, ktoré v určitom zlomovom bode života riešia otázky chceného, nechceného, 

vytúženého alebo zmareného rodičovstva. Zámerom filmu je ukázať pomocou súbežného 

rozprávania niekoľkých príbehov, že problém moderného rodičovstva je širší a hlbší než 

konkrétna situácia ktorejkoľvek jednotlivej postavy.  Ide o príbeh, ktorý sa môže dotknúť 

divákov bez ohľadu na vek či postavenie. [17] 

Ženy v pokušení 

Štyridsaťročná Helena, uznávaná odborníčka na manželské problémy, jedného dňa 

zistí, že sa dostala do situácie, aké rieši so svojimi pacientmi. Jej doposiaľ milujúci manžel je 

prichytený in flagrantne s mladšou ženou a Helena veľmi skoro stojí na prahu nového života. 

Dvadsaťročná dcéra Laura chce byť matke oporou, zároveň sa však stretáva s nástrahami 
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vlastnej prvej lásky. Pomocnú ruku ponúka aj Helenina matka Vilma, bývala herečka, ktorá 

na všetky situácie aplikuje svojráznu školu života. Tri rozdielne ženy zisťujú, ako veľmi sú si 

podobné a pokiaľ sa má niečo vyriešiť, chce to nadhľad, humor a nestrácať hlavu ani  

nádej. [23] 

Ulovit miliardáře 

Každý túži uloviť miliardára. Policajti, novinári, umelci, politici, dámy aj chlapci od 

náboženstva. Na úspešného podnikateľa Patrika Grosmanna je navlečená vykonštruovaná 

reportáž. Atmosféra zhustne natoľko, že si do neho môže každý kopnúť. Aj jeho priateľka, 

televízna rosnička, cíti, že by tým mohla byť ohrozená jej kariéra. Zdalo by sa, že musí prísť 

pád, v marihuovanovom opojení sa dostaví spásny nápad.... Podstatnejšie ako príbeh je 

odhalenie vzťahov a mechanizmov, na ktorých funguje informačná spoločnosť. Skrátka byť 

dnes miliardárom, nie je nič závideniahodného. [12] 

Román pro muže 

Román pre mužov predstavuje príbeh troch súrodencov – Cyrila, Bruna a Anety. 

Pevné puto, ktoré sa medzi nimi vytvorilo po tragickej smrti rodičov, kedy starosť o výchovu 

mladšieho brata a sestry prevzal výrazne starší Cyril prechádza životnou skúškou. Traja 

súrodenci odchádzajú na výlet do hôr, pretože sa blíži smrť mladšieho brata Bruna. Daný 

výlet však predstavuje cestu posledných prianí pre mladšieho brata Bruna, spolu s tajnými 

erotickými fantáziami. Výlet sa však mení v tragikomickú konfrontáciu základných hodnôt  

a životných postojov. [21] 

Kajínek 

Kriminálny triler inšpirovaný príbehom Jiřího Kajínka, ktorý je považovaný za prvého 

nájomného vraha v Českej republike. Vďaka útekom z väzenskej pevnosti Mírov sa z neho 

stala legenda a zároveň najhľadanejší človek v Európe. Kajínek je silným príbehom 

najznámejšieho väzňa v Českej republike, príbehom dvojnásobnej vraždy, príbehom 

obhajkyne hľadajúcej nové dôkazy, príbehom podsvetia a jeho prerastanie do štátnej správy  

a aj príbehom manipulácie. [15] 
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Muži v naději  

Šarmantný bonviván Rudolf úspešne uplatňuje svoju divokú teóriu o účinku nevery  

v každodennej praxi a to s elánom, ktorý je u čerstvého šesťdesiatnika až závideniahodný.  

O to viac ale nechápe naivitu svojho neznesiteľne korektného zaťa Ondreja, ktorý pre neustále 

svedomité vykonávanie povinností nevníma, ako nebezpečne sa jeho žena Alica začína nudiť. 

Milujúci otec a priateľský svokor Rudolf preto ponúkne zaťovi niekoľko osvedčených rád, 

ako vniesť do monotónneho manželstva potrebné vzrušenie. Tak sa z nudného a slušného 

Ondreja vďaka romániku s krásnou Šarlotou skutočne stáva sebavedomý pán tvorstva, 

obletovaný milenkou a obdivovaný vlastnou manželkou. Situácia je síce krásna, ale dlhodobo 

neudržateľná. Už len preto, že skutočným pánom tvorstva sú pochopiteľne ženy. [19] 

2.9.2 Slovenské filmy 

Bratislavafilm 

Bratislavafilm je hraný dokument o dobe, ktorá vystihuje život v súčasnosti. Jeden deň 

v meste z pohľadu mafiána, ďalej z pohľadu taxikára, ktorý prežíva manželskú krízu a život 

mladého dílera drog, ktorý žije na "druhej strane" mesta v Petržalke, celý tento príbeh spája 

cesta človeka, ktorý prichádza do Bratislavy za prácou a jeho predstavy pozostávajú z ideálu 

veľkomesta. Príbehy sa navzájom prelínajú a vyúsťujú do drámy. [13] 

Pokoj v duši 

Silný príbeh odohrávajúci sa na pozadí drsnej scenérie hôr so znakmi, ktoré sú pre 

stredné Slovensko typické – patriarchátom, pytliactvom, rasovou neznášanlivosťou, 

krádežami dreva, ale aj silnou tradíciou súdržnosti rodiny, viery, priateľstva a lásky nesie 

všetky znaky klasickej drámy. Ide o príbeh Tóna, ktorý sa po piatich rokoch vráti z vezenia, 

kde si odsedel trest za krádeže. Prichádza do rodnej dediny a zisťuje, že veľa vecí sa zmenilo. 

Jeho priatelia z detstva sa mu snažia pomôcť, ale majú svoje vlastné problémy a trápenia. 

Tóno zúfalo hľadá východisko zo svojej situácie. Kto by povedal, že sa tento príbeh odohráva 

v dvadsiatom prvom storočí, v srdci Európy, iba päťdesiat kilometrov od krajského  

mesta? [20] 

Tango s komármi 

Tango s komármi je jedinečným výrazom ľudských citov, je v ňom vášeň a napätie, 

konflikt i súlad pohlaví. Tango s komármi je letmým obrazom konfliktov mužov a žien. Dvaja 
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emigranti prichádzajú po rokoch na pár dní domov, na Slovensko. Karol sa potrebuje 

rozviesť, lebo sa chce znovu šťastne a výhodne oženiť. Rudo  má na neho nenápadne 

dohliadnuť, aby nezlyhal. Najala si ho Karolova snúbenica, ktorá chce mať všetko poistené. 

Po príchode do Bratislavy sa situácia oboch nepredvídane skomplikuje. Minulosť si na nich 

počkala... [22] 

Lóve 

Keď sa hovorí o love, nemusí ísť iba nutne o lásku, môže ísť aj o peniaze. Hlavný 

hrdina Maťo býva spoločne s kamarátom Tomášom sa sídlisku slovenskej metropole a nežije 

si vôbec zle. Dennodenne sa však pohybuje na hranici zákona, pretože sa živí krádežami aut. 

Jedného večera vstúpi do Maťovho života študentka Veronika, do nej sa zamiluje, ale  

v mnohých veciach jej nehovorí pravdu. A ta sa nakoniec za veľmi dramatických okolností 

prevalí. Jednu z rolí v tomto filmu stvárnila aj speváčka Tina. [16] 

Mŕtvola musí zomrieť  

Príbeh odštartuje scéna nevery: Naďa prichytí manžela pri „konzultácii“ so študentkou 

Silviou, ktorá trpí nymfomániou. Krajne roztrpčená navštívi priateľku právničku a rozbehne 

rozvodové konanie. Na benzínovej pumpe stretáva drzého chlapíka, ktorý ju smrteľne urazí. 

Vytryskne z nej zlosť na celé mužské plemeno a kopne ho z celej sily do zadku. Chlap ju 

prenasleduje až domov. V hororovej temnote chodby ho vydesená Naďa udrie zväzkom 

kľúčov tak nešťastne, že muž padne na zem a viacej sa nehýbe. Táto nečakaná udalosť 

odštartuje rad ďalších nepredvídaných udalostí…[18] 

Cigán 

Adamovi, pätnásťročnému Rómovi z chudobnej osady, zabijú otca. Prinesú ho 

mŕtveho domov, nik nevie, čo sa stalo. Niet svedkov, niet príčiny. Otec pracoval ako rómsky 

policajt a všetci ho mali radi. Na pohreb sa zídu ľudia zo širokého okolia a aj z mesta. Ženy 

plačú, chlapi nad hrobom prisahajú pomstu. Adam stojí medzi smútiacimi a je sám. V noci 

príde za Adamom mŕtvy otec. Objíme ho a povie mu, že ho má rád. Prvýkrát sa úprimne 

rozprávajú. Otec poprosí Adama, aby pomáhal matke a aby sa staral o mladších bratov. Pri 

odchode mu oznámi, že chlap, ktorý ho zabil, ukradol mu hodinky. [14] 
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3 Teoretické východiska Product Placement 

3.1 Definícia filmu 

Súbor všetkých spoločenských činností spojených s filmom sa nazýva kinematografia. 

Film môžeme považovať za určitý druh umenia s použitím špecifických vyjadrovacích 

prostriedkov. Jeho hlavným cieľom je, aby si pozorovateľ uvedomil svoj subjektívny postoj  

a vzbudil u každého diváka estetický zážitok. [38] 

 „Film môže mať rôzny charakter a výpovednú hodnotu, vždy skrýva v sebe posolstvo 

autorov. Film sa opiera o námet, ktorý sa spracuje do literárneho a technického  

scenára.“ [2, s. 93] 

Pri tvorbe filmu sa jedná o príklad klasického projektovania.  Každý film predstavuje 

komunikačný nástroj, ktorý pomáha komunikovať s určitou skupinou  divákov, zároveň 

pomocou filmu je možné predstaviť rovnako minulosť, ako aj budúcnosť. [2] 

Film v súčasnosti predstavuje jednu z hlavných foriem zábavy, trávenia voľného času 

a spôsob na podporu regionálneho rozvoja. Film môže byť jedným z možností ako efektívne 

predstaviť skryté krásy krajiny, životný štýl ľudí a miestne rarity. Česká a slovenská 

kinematografia začína tvoriť rozsiahlejšie a zaujímavejšie filmy, ktoré dokážu osloviť  

a zaujať širšie spektrum divákov. Tvorba samotných filmov je z roka od rok drahšia  

v závislosti na náročnosti a technike používanej pri natáčaní. To bol jeden z dôvodov, kedy 

režiséri začali hľadať nové možnosti financovania svojej tvorby, ktorý im poskytuje práve 

Product Placement. 

3.2 Product Placement 

Už niekoľko rokov možno sledovať snahu tvorcov audiovizuálnej tvorby 

zakomponovať  produkty alebo značky do filmového deja. Jedná sa o pôsobenie na diváka 

netradičnou reklamnou formou, ktorá začala využívať viac značiek a taktiež sa osvedčila vo 

viacerých segmentov. Product Placement možno charakterizovať ako platené a zámerné 

umiestňovanie produktov, značiek a služieb do audiovizuálnej tvorby s cieľom ich 

propagácie. Kvalitný Product Placement je charakterizovaný presadzovaním produktov do 

pozitívneho kontextu a taktiež sa snaží poukázať na to, že jeho užívanie je bežnou súčasťou 
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života hrdinu filmu. Product Placement spočíva hlavne v tom, že do filmového deja sú 

zakomponované produkty, značky alebo služby. [3] 

„Product Placement je tedy odborné označení reklamní aktivity, kdy se určitý výrobek 

nebo značka viditelně umístí do děje a to buď, ještě před jeho natočením (do scénáře), nebo  

v produkci tak, aby bylo na první pohled jasné o který konkrétní produkt, či značku jde. Divák 

je potom touto reklamou zasažen přímo a v podstatě ji nemůže nevnímat.“ [3, s. 123] 

U Product Placement je nemožné, aby sa divák vyhol reklamnému zdeleniu, ako to je 

často pri iných formách reklamy. Divák si často neuvedomí, že je pod vplyvom reklamy, ak je 

produkt alebo značka chápaný ako prirodzená rekvizita filmu. Z tohto hľadiska vyplýva, že 

Product Placement by nemal u diváka vyvolať odpor, ako je to známe u iných foriem 

reklamy. Avšak niekedy v českých a slovenských filmov opak je pravdou, kde je Product 

Placement využívaný násilne a okato, v takom prípade sa môže jednať o kontraproduktívny 

efekt. Divák si môže vytvoriť negatívny postoj k propagovanej značke z dôvodu narušovania 

zážitku s daného filmu. [6] 

Product Placement je možné použiť trojakým spôsobom: 

 o produkte sa v diele otvorene hovorí, 

 produkt je používaný niektorou z postáv, 

 produkt je zachytený v zábere filmu, televízií alebo je umiestnený vo virtuálnom 

prostredí. [9] 

„Product Placement může být vhodnou formou podpory kinematografie i televizní 

tvorby i účinným marketingovým nástrojem. Záleží na profesionálním a tvůrčím přístupu, 

který dokáže produkt citlivě zakomponovat do děje, tzn. Najít rovnováhu mezi dějem 

audiovizuálního díla a marketingovým efektem.“ [3, s. 131] 

Product Placement v kinách predstavuje prastarú techniku, ktorá vyzerá na prvý 

pohľad jednoducho. Je to otázka umiestnenia produktu alebo značky do jednej alebo 

viacerých scén vo filme za úplatu. Táto komunikačná technika je tiež nazývaná hybridná 

vzhľadom k tomu, že je možné používať niekoľko mediálnych komunikačných nástrojov 

súbežne. [7] 
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Použitie Product Placement v audiovizuálnej tvorbe predstavuje zaujímavý, 

inovatívny, ale aj zároveň provokatívny nápad, ako dostať produkt alebo službu do 

povedomia divákov prostredníctvom zábavy. Častokrát sú práve takéto produkty alebo 

značky vnímané ako niečo, čo k filmu patrí a sú jeho súčasťou. Cieľom dobrého Product 

Placement je hlavne predať prestíž daného výrobku, ktorý sa vo filme vyskytne a presvedčiť 

diváka, že práve s daným výrobkom zažije výnimočný pocit.  

Product Placement nepatrí k podprahovej komunikácii, ale naopak, jeho cieľom je 

zabezpečiť, aby značku alebo produkt bolo vidieť čo najviac a jasne v čo najväčšej  

frekvencii. [7] 

„Důležitým kritériem pro uplatnění Product Placement je vztah mezi imagem produktu 

a hercem, resp. prostředím, ve kterém se dej filmu odehrává. Podle umístění objektu nebo 

poselství se rozlišují tři typy Product Placement:“ [5, s. 34] 

Corporate (podnikový) Placement - názorne zobrazuje špecifické znaky alebo 

výhody podniku, taktiež môže pozitívne ovplyvňovať verejnosť a zároveň podporovať PR 

aktivity, ktoré súvisia s posilňovaním image spoločnosti. [5] 

Image Placement - jeho význam spočíva v sústreďovaní sa iba na jednu spoločnosť, 

značku alebo produkt. [5] 

Generic (druhový) Placement - jeho úlohou je vizuálne posilňovať pozornosť 

produktového druhu napr. postavy filmu „Čokoláda“ a jeho dej je spojený s výrobou 

čokolády. [5] 

V Českej a slovenskej filmovej tvorbe je Product Placement viac používaný ako  

v ostatných audiovizuálnych dielach. Naopak, v zahraničí sa viac s Product Placement 

stretávajú v televíznej tvorbe, ako sú napr. seriály, reality show atď. Význam televízie závisí 

aj na tom, že jednu odvysielanú časť úspešného seriálu vidí viac ako 1 500 000 divákov, pri 

čom film v kine vidí približné 600 000 divákov. [11] 

Product Placement je komerčné oznámenie alebo alternatívny spôsob umiestnenia 

reklamy na službu alebo produkt, nejde teda o skrytú reklamu. Product Placement je 

prezentovaný nenásilnou formou, ktorú si divák uvedomuje, ale nepokladá ju za dotieravú 

alebo dokonca rušivú. Vo viacerých prípadoch Product Placement vyvoláva túžbu u diváka 

vlastniť danú značku alebo produkt, ktorý je prezentovaný hlavným predstaviteľom filmu. 

Výskumy poukazujú na to, že veková kategória od 15 - 25 reaguje na Product Placement 
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najpozitívnejšie a často sa stotožňuje s predstaviteľmi filmov. Fungovanie Product Placement 

závisí od situácie, v ktorej je prezentovaný. Aby Product Placement správne fungoval, je 

dôležité ho použiť v pozitívnej situácii, kde sa s nim divák ľahšie identifikuje. [9] 

Marketingová komunikácia rozhoduje o využití Product Placement vo fáze 

produkčných príprav realizácii scenára. Hlavnou snahou producentov je, aby Product 

Placement nenarušil pôvodnú víziu autora. Tvorcovia audiovizuálnej tvorby sa snažia 

redukovať náklady, ktoré súvisia so vznikom diela, či už je to formou bezplatného 

zapožičania produktu, zaradenie značkového produktu za úhradu, alebo prezentovanie 

lokality, v ktorej sa dej odohráva. Zadávatelia Product Placement vyžadujú prezentáciu 

svojich produktov v pozitívnom svetle, väčšina zadávateľov majú vypracované inštrukcie, 

ktoré určujú spôsob, akým ide prezentovať ich produkty divákom. Diela, ktoré využívajú 

Product Placement sa často viažu na reklamné kampane a PR aktivity zainteresovaných 

spoločností, ktoré využívajú prestíž daného diela, vďaka ktorému si posilňujú image  

a zároveň propagujú aj dielo samotné. Môže sa jednať o prepojenie komunikácie, kedy 

audiovizuálne dielo propaguje produkty a naopak, tzv. obrátený Product Placement, kde ide  

o prezentáciu audiovizuálneho diela produktom či službou. [9] 

Product Placement nie je žiadnou novinkou pre divákov, v americkej filmovej tvorbe 

sa s ním možno stretnúť všade. Napriek tomu v českej a slovenskej kinematografii je Product 

Placement ešte v „plienkach“. Túto formu využívajú zväčša len národné, nadnárodné alebo 

globálne spoločnosti s vysokým rozpočtom venovaným marketingovým aktivitám na rozdiel 

od amerického trhu, kde túto možnosť reklamy a svojej prezentácie využívajú aj malé lokálne 

spoločnosti. 

Súčasťou filmového deja sa stáva použitá značka alebo produkt, preto je dôležité 

vybrať vhodnú postavu, ktorá ho bude prezentovať. Tým značka môže veľa získať, napríklad 

posilniť svoju image alebo povesť. Product Placement v audiovizuálnych dielach oslovuje 

veľkú časť divákov (tzv. masívne oslovenie). Ide o pôsobenie vo viacerých formách, napr. 

pôsobenie filmu v kinách, následne prostredníctvom DVD a nakoniec v televízii. [6] 

Producenti a spoločnosti (resp. ich agentúry) si medzi sebou zjednávajú ceny za 

použitý Product Placement, to je jedna z príčin, prečo sa finančná náročnosť Product 

Placement nedá zovšeobecniť. Umiestnenie produktu alebo značky do slovenského alebo 

českého filmu sa môže pohybovať v desaťtisícoch českých korún alebo v prepočte tisíckach 

eur, tým nejde o finančne náročnú formu komunikácie. Avšak  náklady na Product Placement 
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sa môžu zvýšiť, ak je súčasťou dohody tzv. nadstavba, napr. ak pôjde o využitie filmu aj  

v inej marketingovej komunikácii. [6] 

V kine je divákova „anti-reklamná obrana“ znížená, tým sa otvára priestor na 

komunikáciu, čo môže pomôcť značke v konkurenčnom boji. Čím je značku viac vidieť alebo 

je o nej viac počuť, tým je väčšia pravdepodobnosť jej zapamätania a jej spomínania. 

Relatívne vysoká frekvencia môže vyvolať u spotrebiteľa domnienku, že značka je veľmi 

dobre známa. [7] 

Integrácia Product Placementu do scenára je spojená s prechodom od vnímania  

k presvedčeniu publika. Východiskovým bodom celého procesu je vidieť či počuť daný 

produkt alebo značku vo filme. Pomocou Product Placement chce inzerent vyvolať túžbu  

v publiku vlastniť daný produkt. Umiestnený produkt alebo značka nemusia mať vždy 

zaručený úspech u publika, preto je dôležité počítať s možným neúspechom. [7] 

Nie každé umiestnenie produktu alebo značky do celovečerného filmu splňuje 

štandardný princíp umiestňovania, pretože Product Placement nie je o brutálnom „tetovaní“ 

filmu značkami, logami alebo produktmi. Spotrebitelia sú často nespokojní s takýmto 

umiestňovaním, pretože je to často rozptyľujúce. V konečnom dôsledku, nie každý Product 

Placement je vítaný. [7] 

Niektoré značky si želajú umiestniť svoje produkty do filmov, ktorých dej sa odohráva 

v minulosti, aby poukázali na svoju dlhú existenciu a nostalgiu. K tomu využívajú staré 

modely a obaly svojich výrobkov. Taktiež je veľký záujem o umiestňovanie produktov do 

futuristických filmov. [7] 

Väčšina firiem, ktoré využívajú futuristické filmy, ukazujú svoje prototypy produktov, 

ktoré sa zväčša nikdy nedostanú na trh. Týmto filmom sa značka snaží poslať správu 

spotrebiteľovi, že v období, do ktorého je zasadený dej filmu, bude naďalej existovať a stále 

bude súčasťou ich každodenného života. Pre automobilky môže byť výroba prototypu veľmi 

nákladná, náklady sa môžu šplhať až k miliónom dolárov, ale zároveň príležitosťou doplniť si 

svoj sortiment o ďalší koncept auta. [7] 

3.3 Správne umiestňovanie výrobkov do filmov 

Product Placement na rozdiel od reklamy je náročnejší. Vývoj, časová náročnosť  

a relatívne komplikované umiestnenie produktu do deja filmu, aby nejako výrazne 
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nenarušoval samotný príbeh. Jedná sa o kombinovanie efektu spojenia tradičnej reklamy  

a demonštrácie produktu v reálnom živote. Je dôležité, aby sa nadmerné používanie Product 

Placementu nestalo pre divákov otravným a pre samotných zadávateľov neúčinným. Mnoho 

divákov pri sledovaní filmu, v ktorom sa nachádza veľké množstvo produktov, sa zamyslí, 

ako je skutočný a fiktívny svet vo filme obklopený reklamou, taktiež ich to môže odradiť od 

ďalšieho sledovania filmov, pretože stratia dôveru. V takom prípade je veľmi dôležité, aby sa 

tvorcovia filmov nezapredali korporáciám, ktoré pomáhajú financovať daný film. 

Umiestňovanie výrobkov do filmov, resp. televíznych programov má viacero foriem  

a to podľa prenosu informácií, druhu a vlastnosti produktu a stupňa programovej  

integrácie. [42] 

Podľa prenosu informácií môžeme rozlíšiť tri druhy umiestnenia produktu alebo 

služby vo filme. Toto umiestnenie môže byť vizuálne, verbálne alebo ich kombinácia. [42] 

Podľa vlastností a druhu propagovaného produktu možno rozdeliť Product 

Placement na Inovation Placement (úplne nový produkt alebo služba), Corporate Placement 

(značka spoločnosti, poprípade samotná spoločnosť), Generic Placement (umiestnenie 

výrobku bez značky), Location Placement (dovolenková destinácia) a Idea Placement 

(náboženstvo alebo iná ideológia). [42] 

Podľa stupňa programovej integrácie sa dá Product Placement deliť na On Set 

Placement (produkt zostáva neutrálny vo vzťahu k deju), Creative Placement (produkt je 

kreatívne integrovaný do deja) a Image Placement (celková téma filmu je zameraná na 

produkt). [42] 

Čo je treba zvážiť s Product Placemetom: 

 vhodné zakomponovanie výrobku alebo služby do deja, tzv. je dôležité posúdiť danú 

pasáž scenára, ktorá by mala byť marketérovi predstavená, 

 posúdiť, či daný záber aspoň minimálne ukazuje funkčnosť alebo kvalitu produktu,    

 zapamätateľnosť danej situácie v asociácii s výrobkom, 

 možnosť využitia záberu v propagačnom „filmu o filme“, ktorý býva uvedený v TV, 

 odhad približného počtu divákov, ktorí by daný film videli, 
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 možnosť prepojenia produktu s fotografiami z natáčania, ktoré budú k dispozícii 

novinárom, 

 možnosť zverejnenia fotografií produktu v časopisoch, na webových stránkach filmu, 

poprípade na obale DVD a videokazety. [3] 

Modelové umiestnenie loga 

Logo spoločnosti alebo spoločnosti je možné umiestniť na plagátoch filmu, vo 

vytlačených inzerátoch, na pozvánkach ku tlačovej konferencii alebo na premiéru filmu, v 

priestoroch, kde sa bude konať tlačová konferencia, novinárska projekcia a premiéra filmu. 

Ďalšími možnosťami umiestnenia loga je internetová stránka filmu, poprípade v knižnom 

vydaní filmovej poviedky alebo na videokazetách a DVD s filmom. [3] 

Pomocou Product Placement vo filme a zároveň za využitia bežných reklám  

v médiách a PR je možné ešte viac zviditeľniť produkt alebo značku. Spolu so zakúpenou 

licenciou môže byť pre zadávateľa reklamná kampaň ešte viac rozsiahlejšia a účinnejšia. 

Zakúpená licencia predstavuje pre zadávateľa využitie postáv, prostredia a sloganu z filmu do 

vlastnej reklamnej kampane. Avšak zakúpenie licencie je finančne náročné, napriek tomu na 

trhu existujú spoločnosti, ktoré ponúkajú licencie za nižšie ceny pri určitých podmienkach. 

Zadávateľovi tieto licencie poskytujú presunúť na realizáciu vlastnej reklamnej kampane 

väčšiu časť finančných prostriedkov. [3] 

„Ve chvíli, kdy klient spojí svůj produkt s filmem, který je již tou dobou uváděn 

 v kinech a je tedy znám díky vlastní reklamní kampani filmu, sledovanost této reklamy stoupá 

přímo úměrně s oblíbeností filmu u dané cílové skupiny.“ [3, s. 124] 

„Zadavatel by měl dostat k dispozici sadu fotografií o filmu s motivem produktu, 

včetně možnosti využit jich v rámci vlastních interních a jiných reklamních aktivit a na svých 

webových stránkách.“ [3, s. 125] 

Film umožňuje začleniť značku, produkt alebo službu do deja nenásilnou formou  

a tým prispieva k lepšiemu utkveniu v pamäti diváka. Jedná sa o vytvorenie príbehu, kde si 

produkt „zahrá“, v prebiehajúcej scéne sa môže stať hlavnou rekvizitou a zároveň aj znakom 

hlavnej postavy filmu. Do deja filmu je možné umiestniť produkt alebo službu vizuálne aj 

verbálne. Za výrobné náklady je možné využiť zázemie a samotných hercov pre natočenie 
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vlastného reklamného spotu už počas natáčania filmu, v ktorom bude produkt či služba 

umiestnená. [3] 

3.3.1 Práva a licencie 

Populárne a stále viac využívané formy využitia filmových práv pre marketingové 

aktivity sa stali práva a licencie, pomocou ktorých si zákazník buduje emočný vzťah  

k značke. Môže sa jednať o fotografie, symboliku filmu, ktoré možno umiestniť na obal 

výrobku, do prezentačných a iných reklamných materiálov. Taktiež ide vytvoriť limitovanú 

radu výrobkov s motívom filmu a usporiadať tak atraktívnu spotrebiteľskú súťaž, alebo 

filmové sekvencie, texty a hudba môžu efektívne a účinne podporiť reklamnú kampaň. [3] 

3.3.2 PR aktivity a súťaže 

Vhodným nástrojom pre komunikáciu s verejnosťou je filmové prostredie a známe 

osobnosti (herci), čo umožňuje umiestnenie rozhovorov s tvorcami a hercami filmu na 

webových stránkach, v rámci PR kampane v tlačených médiách. Ďalšou možnosťou ako 

komunikovať s verejnosťou filmového prostredia, sú súťaže o vstupenky na slávnostnú 

premiéru filmu, poprípade súťaž „Staňte sa asistentom režiséra“, kde sa výherca má možnosť 

zúčastniť sa na natáčaní samotného filmu. [3] 

3.3.3 Cross promotion 

Ide o zviditeľnenie značky alebo produktu v rámci reklamnej kampane pri uvedení 

filmu do kín alebo na DVD. Taktiež sa jedná o imageové prepojenie zadávateľa s filmom  

a s tým súvisiaca spoločná komunikácia produktu alebo služby s filmovým motívom. [3] 

3.3.4 Prezentácia partnera v rámci filmovej distribúcie 

Objem plnenia je vždy závisí na výške prostriedkov vložených do filmu a na 

konkrétnej reklamnej kampani filmu. Aktivity, ktoré s danou činnosťou súvisia: 

 umiestnenie loga, sponzorský odkaz v úvodných a záverečných titulkoch filmu, 

 umiestnenie loga, packshotu v súvislosti s TV kampaňou, 

 umiestnenie loga, packshotu v rámci trajleru v kinách, 

 umiestnenie loga poprípade sloganu na súvisiacich propagačných materiálov, ide 

hlavne o billboardy, plagáty, električky, metro, pozvánky atď., 

 umiestnenie loga na CD soundtracku a odkúp za zvýhodnenú cenu. [3] 
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Ďalšou možnosťou umiestnenia produktu považujeme napr. začlenenie 

marketingového obsahu do spotu v rádiu, začlenenie do internetovej kampane a umiestnenie 

na webovej stránke filmu, umiestnenie loga alebo odkazu v rámci tlačovej inzercie filmu, 

poprípadne zviditeľnenie partnera na tlačovej konferencii. V niektorých prípadoch je tiež 

možné využitie verejného poďakovania na slávnostnej premiére, usporiadanie slávnostnej 

predpremiéry pre partnera a jeho zamestnancov, distribúcia voľných vstupeniek ako ceny do 

súťaže na podporu predaja a taktiež využitie vydania DVD pre ďalšiu propagáciu značky  

a hlavne so spojením uvedenia DVD titulu do videopožičovien. [3] 

3.4 Ovplyvnenie nákladov na PP 

Pri určovaní výšky ceny za Product Placement sa nikdy nejedná o rovnaký postup  

a nie sú stanové rovnaké pravidlá pri určovaní jeho sumy, vzhľadom k tomu je dosť často 

zložité vopred určiť jeho cenu. Napriek tomu existujú faktory, ktoré túto cenu ovplyvňujú  

a majú veľkú váhu pri určení konečnej čiastky za Product Placement  vo filme. [7] 

Známosť značky 

Platí pravidlo, čím väčšia je známosť značky, tým väčšia cena je za jej umiestnenie. 

Silné povedomie medzinárodnej značky vyžaduje vyššie náklady ako u umiestnenia malej 

lokálnej značky. [7] 

Identifikovateľnosť značky 

Niektoré značky môžu byť použité bez toho, aby boli zreteľne identifikovateľné. 

Typickým príkladom je Stealth Placement. To znamená, že čím je značka 

identifikovateľnejšia, tým je jej umiestnenie drahšie. [7] 

Rozpočet filmu 

Čím je rozpočet filmu menší, tým sú nižšie náklady na umiestnenie produktu alebo 

značky. Taktiež niektoré spoločnosti nie sú ochotné umiestňovať svoje produkty alebo značky 

do nízkorozpočtových filmov. [7] 

Typ a žáner filmu 

Product Placement sa môže vyskytovať aj v malých nezávislých produkciách, ktoré 

mohli dosiahnuť aj významný medzinárodný úspech, ktorý prekvapí aj samotných 

producentov. Avšak môžu sa len ťažko rovnať s veľkými medzinárodnými produkciami. [7] 
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Tvorcovia filmov 

Meno producenta, režiséra a taktiež meno herca má veľkú váhu v rámci ceny Product 

Placement. Môže to závisieť aj od minulosti filmu, jeho slávy a image, z toho dôvodu je 

pochopiteľné, že táto hodnota má svoju cenu a v niektorých prípadoch môže prispieť  

k zvýšeniu nákladov spojených s Product Placement. [7] 

Výmenný obchod 

V niektorých prípadoch (často reálne prevádzkované) nie je odmena za Product 

Placement iba finančná. Jedná sa o rozhodnutie, ktoré si dohodnú obe strany. Ide  

o kompenzáciu nákladov spoločnosti poskytujúcu značku alebo produkt za inú náhradu  

v prospech produkcie (napr. poskytnutie áut na natáčanie). [7] 

Dôležitosť umiestnenia 

Pri poskytnutí väčšieho priestoru na obrazovke, dlhšieho pôsobenia alebo použitie 

Product Placementu vo viacerých scénach nesie so sebou aj vyššie náklady. [7] 

Umiestnenie Product Placement 

Rovnako ako v obchode, nie všetky scény vo filme a nie každá pozícia na obrazovke 

majú nevyhnutne rovnaký potenciál dopadu na publikum, preto sa kladie dôraz na správne 

umiestnenie produktu alebo značky. Ak je intenzita vystavenia publika Product Placementu 

vysoká a zároveň ak sa umiestnenie produktu alebo značky nachádza v strede obrazovky, 

cena za toto umiestnenie je vyššia. [7] 

Integrácia do deja 

Tvorcovia filmov musia vedieť správne integrovať produkt alebo značku do deja, aby 

nebola vtieravá a zároveň bola zachovaná myšlienka filmu. Cena Product Placementu sa 

odvíja od toho, ako je produkt či značka využívaná vo filme (produkt je súčasťou deja, alebo 

len v jeho pozadí). [7] 

Využívanie hlavnými hercami 

Integrácia Product Placement do deja môže dosiahnuť bod, kedy bude produkt 

používať jeden z hlavných hercov filmu. V takom prípade cena za Product Placement je 

vyššia, pretože tento produkt alebo značka dostáva „certifikát – dobré meno“ od herca, 

ktorým je používaný. [7] 
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Exkluzivita značky 

Takisto ako u iných reklamných médií príliš veľa Product Placement môže znamenať 

riziko rozptýlenia pozornosti diváka. Čím menej bude rôznych značiek alebo produktov 

umiestnených vo filme, tým bude cena za Product Placement vyššia. Vyššie náklady na toto 

umiestnenie zaručujú, že sa v danom filme nebude nachádzať konkurenčný produkt alebo 

značka. [7] 

Opakujúce sa umiestnenie 

Výhody umiestnenia produktu alebo značky do viacerých scén vedú k väčšiemu 

zapamätaniu publikom, a zároveň k väčším nákladom za časté umiestnenie. Značka alebo 

produkt môžu byť následne videné v upútavkách alebo na oficiálnych stránkach filmu. [7] 
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4 Metodika výskumu 

Táto časť diplomovej práce je rozdelená na dve časti, a to konkrétne na prípravnú  

a realizačnú fázu. Úlohou každej fáze bolo priblížiť priebeh výskumu a poskytnúť informácie, 

ktoré boli potrebné na uskutočnenie daného výskumu. 

4.1 Prípravná etapa 

Táto fáza obsahuje dôležité kroky, ktoré spolu súvisia a nadväzujú na seba. Hlavnou 

úlohou bolo stanoviť cieľ výskumu a definovať problém, ktorý sa v danej oblasti vyskytuje. 

4.1.1 Definovanie problému 

Ľudia sa naučili byť už odolnými voči klasickým formám reklám, už pre nich 

nepredstavuje zdroj získavania informácii, ale niečo čo im je nepríjemné a ruší ich pri 

sledovaní daného programu. Preto veľmi často práve kvôli tomu prepínajú jednotlivé 

programy, alebo to využijú ako prestávku, kedy môžu odísť z miestnosti. 

Product Placement je jedným z nových trendov komunikačného mixu a stáva sa vo 

svete čím ďalej, tým viac využívaným v prospech firiem, ktoré si uvedomujú rast nových 

trendov a ich silu na konečného spotrebiteľa. Product Placement sa začína využívať v českých 

a slovenských filmoch čoraz častejšie a spoločnosti sa pomocou tohto nástroja snažia 

ovplyvňovať zákazníka a upútať pozornosť na svoj produkt. 

Avšak otázkou ostáva, ako sa spoločnosti, ktoré využívajú umiestnenie svojich 

produktov do filmovej tvorby, postavia k tejto novej možnosti a jeho potenciálu. 

4.1.2 Stanovenie cieľu 

Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť a porovnať používanie Product Placement  

v českých a slovenských filmoch ako pred, tak aj po uzákonení Product Placement v daných 

krajinách, a jeho  využitie  za účelom budúceho rastu a prosperity spoločností na slovenskom  

a českom trhu. Tým bolo možné posúdiť, do akej miery filmový producenti zareagovali na 

uzákonenie Product Placement a jeho využitie ako nový príjem pri ich filmovej tvorbe. 

4.1.3 Zdroje informácií 

V diplomovej práci boli použité primárne aj sekundárne zdroje. Primárnym zdrojom 

bol zber informácií pomocou štruktúrovaného pozorovania, ktoré bolo prevádzané na základe 
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pozorovacieho listu. Tento pozorovací list slúžil na zaznamenávanie informácií o jednotlivých 

produktoch v jednotlivých filmoch. Dané pozorovanie bolo spracované mojou osobou. 

Pozorovanie vybraných filmov sa uskutočnilo vďaka videopožičovniam, kde boli filmy  

k dispozícii, v prípade nových filmov, ktoré ešte neboli na zapožičanie vo videopožičovniach, 

boli použité internetové stránky, ktoré tieto filmy umožnili vidieť. 

Sekundárne zdroje tvoril hlavne internet a požičovňa filmov, odkiaľ boli získavané 

vopred navolené filmy k pozorovaniu a čerpané informácie  o daných filmoch, potrebné  

k vhodnému výberu českých a slovenských filmov. 

4.1.4 Pozorovací list 

Na začiatku každého pozorovacieho listu sa nachádza hlavička na vyplnenie názvu 

filmu, rok vydania filmu, krajina pôvodu a dĺžka filmu. Následne je pozorovací formulár 

štylizovaný do formy tabuľky, kde sa uvádza, či ide o produkt alebo službu, značka produktu 

alebo služby, dĺžka propagácie produktu alebo služby, spôsob propagovania v danom filme  

a identifikovateľnosť daného produktu alebo služby (viď Príloha č. 1, Obr. 1)  

4.1.5 Výber filmov 

Vzhľadom na to, že cieľom v diplomovej práci bolo zhodnotiť a porovnať používanie 

Product Placement v českých a slovenských filmoch ako pred, tak aj po uzákonení PP, preto 

bol výber filmov tomu prispôsobený. Celkovo bolo pre diplomovú prácu vybraných dvanásť 

filmov, pričom šesť filmov bolo pred uzákonením Product Placement (po tri filmy z každej 

krajiny) a rovnaký počet bol vybraný aj po uzákonení. Zákon o Product Placement v každom 

uvedenom štáte bol prijatý v odlišnom roku, preto tomu bol prispôsobený aj výber filmov. Do 

úvahy sa brali české filmy a slovenské filmy, ktoré sa odohrávali v súčasnosti, aby sa v deji 

vyskytovali aktuálne produkty a služby. 

Slovenské filmy:  

Pred uzákonením – Pokoj v duši, Tango s komármi, Bratislava film 

Po uzákonení - Cigán, Mŕtvola musí zomrieť, Lóve,  

České filmy: 

Pred uzákonením – Ulovit miliardáře, Mamas and Papas, Ženy v pokušení 

Po uzákonení – Kájínek, Muži v naději, Román pro muže  
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4.1.6 Časový harmonogram 

Tab. 4-1 - Časový harmonogram vypracovania DP 

Činnosti/Obdobie September Október November December Január Február Marec Apríl 

Metodika 

výskumu 
X 

       

Úvod X 
       

Charakteristika 
 

X 
      

Pozorovací list 
 

X 
      

Pozorovanie 

filmov   
X 

   
X 

 

Spracovanie 

získaných dát      
X X 

 

Teoretické 

východiska    
X X 

   

Záver 
       

X 

Konečné úpravy 
       

X 

Zdroj: Vlastný 

4.2 Realizačná etapa 

Realizačná fáza obsahuje konkrétne kroky k získavaniu potrebných informácii. Jej 

uskutočnenie prebiehalo na základe dobre spracovanej prípravnej fáze.  

4.2.1 Pilotáž 

Vzhľadom na to, že pozorovací list tvorí hlavnú časť získavania a zaznamenávania 

informácii o prezentovaných produktov vo vybraných filmov, je dôležité, aby neobsahoval 

chybné alebo nekompletné údaje, na základe ktorých by následne boli vyhodnotené údaje. 

Testovanie pozorovacieho listu prebehlo na dvoch filmoch a to konkrétne na Kajínek a Pokoj  

v duši koncom októbra, na základe ktorých boli zistené nedostatky v pozorovacom liste  

a následne boli upravené. Išlo o chyby v sekundovom zaznamenávaní Product Placement, kde 

sa znížili sekundové intervaly a zároveň sa pozorovací list doplnil o miesto výskytu Product 

Placement. 

4.2.2 Pozorovanie 

Pozorovanie vybraných filmov sa realizovalo v dvoch etapách, pretože niektoré filmy 

boli vydané v neskoršom období. Prvá etapa pozorovania bola uskutočnená  
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v novembri 2011, druhá etapa v marci 2012. Dĺžka celkového pozorovacieho času sa nedala 

presne stanoviť, pretože pozorovanie u jednotlivých filmov bolo individuálne, podľa počtu 

produktov v scéne, počtu scén s produktmi a ich možná identifikovateľnosť. 

4.2.3 Spracovanie a vyhodnotenie získaných informácií 

Informácie, ktoré boli získané na základe pozorovania a zaznamenávané do 

pozorovacieho listu, boli spracované a vyhodnotené prostredníctvom počítačového programu 

Microsoft Excel. 
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5 Analýza výsledkov využitia Product Placement 

Táto časť diplomovej práce bližšie konkretizuje využívanie Product Placement  

v slovenskej a českej filmovej tvorbe. Analýza výsledkov je rozdelená na 5 časti, kvôli lepšej 

prehľadnosti a zrozumiteľnosti pozorovaných výsledkov. V analýze bolo sledované množstvo 

využívania produktov, taktiež čas v sekundách, za ktorý sa daný produkt vyskytol. Spôsob 

propagácie a identifikovateľnosť produktu boli ďalšími dôležitými sledovanými 

ukazovateľmi, ktoré budú rozobrané a zhodnotené v diplomovej práci. 

5.1 Zhodnotenie CZ filmov pred a po uzákonení PP 

V tejto kapitole bude porovnávaná česká filmová tvorba pred a po uzákonení Product 

Placement. Budú sa zisťovať rozdiely, ktoré nastali po uzákonení vo filmoch a ako intenzívne 

a akým spôsobom sa využíval a využíva Product Placement.  

5.1.1 Umiestnenie produktov a služieb 

Výskyt produktov v českých filmov je značný, množstvo využitých umiestnení pred 

uzákonením bolo 154, z toho čisto bolo 121 produktov a zvyšných 33 tvorili služby. Po prijatí 

zákona o Product Placement sa zvýšil celkový  počet umiestnení v českých pozorovaných 

filmov na 177, čo je približne o 15 % umiestnení viac ako to bolo pred uzákonením Product 

Placement v Českej republike.  

Obr. 5-1 - Počet produktov a služieb pred a po uzákonení v CZ filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 

Počet umiestnených produktov po uzákonení bol vyšší o 22,3 %, naopak u služieb bol 

počet vyšší pred uzákonením. Dané zistenie môže vyplývať z veľmi ťažkého 
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zakomponovania služieb do deja a následne ich zlej interpretácií, taktiež väčším záujmom zo 

strany filmových tvorcov práve o produkty, ktoré môžu byť ľahšie použité ako rekvizita vo 

filme. Finančná kríza môže byť ďalším faktorom, ktorý spomaľuje rozvíjane Product 

Placementu, čo sa hlavne odrazilo na odvetví služieb, na ktorý mohla mať táto skutočnosť 

väčší vplyv.  

Najviac umiestnených produktov a služieb pred uzákonením Product Placement bolo 

vo filme Ulovit miliardáře, avšak časté opakovanie niektorých produktov a priame zábery na 

ne pôsobili vo filme veľmi nápadne a neprirodzene. Išlo hlavne o produkty od spoločnosti 

Apple, či už vo forme mobilných telefónov alebo notebookov, taktiež veľmi často počas 

celého deja bolo ako slovne, tak aj vizuálne spomínaná zahraničná televízna stanica TV One. 

Spoločnosť Mattoni patrila k ďalším, ktorej produkty boli niekedy až násilne umiestňované 

do deja filmu. Väčšia časť spomínaných produktov bola prezentovaná v priestoroch 

kancelárie. Opačný efekt bol vo filme Ženy v pokušení, v ktorom sa vyskytol Product 

Placement najmenej, preto tieto umiestnenia nenarušovali celkový dej filmu, hlavne vďaka 

tomu, že neboli zbytočne zdôrazňované a tým nepôsobili neprirodzene. 

Obr. 5-2 - Počet umiestnení v jednotlivých CZ filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 

Najviac umiestnení po  uzákonení  Product Placementu obsahoval film Román pro 

muže, kde ich počet bol 73, z toho bolo 50 produktov a 23 služieb. Dá sa povedať, že aj 

napriek veľkému množstvu Product Placement sa producentom podarilo väčšinu produktov 

zakomponovať do kontextu deja. Producenti tohto filmu si uvedomili, že film je výbornou 

možnosťou pre podporu cestovného ruchu, kde boli niekoľkokrát propagované Vysoké  

a Nízke Tatry (odohrávala sa tam veľká časť deja). Touto formou propagácie mohli efektívne 

predstaviť krásy krajiny, zaujímavé podujatia a miestne atrakcie, tým sa dá povedať, že 
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propagácia regiónov a oblastí sa v súčasnosti nezameriava len na tradičné formy reklamy, ale 

začína využívať modernejšie nástroje, ktoré im umožnia lepšie zviditeľnenie sa. To môže byť 

dôvodom prečo sa čoraz častejšie filmová tvorba nesústreďuje len na umelo vytvorené 

interiéry, ale začína využívať reálne oblasti a objekty.  

Najmenej umiestnených produktov bolo vo filme Muži v naději, kde bolo 47 

umiestnení, z toho 44 produktov a len tri služby. Nízky počet Product Placement mohol 

pomôcť tvorcom filmu ich lepšie začlenenie do deja. Umiestnenie cigaretových produktov 

bolo možné vidieť až v dvoch sledovaných filmoch a to konkrétne Kajínek, kde boli použité 

až dve značky cigariet – Sparta a Davidoff (viď Príloha 4-9, Obr. 44). Film Román pro muže 

obsahoval značku cigariet Marlboro (viď Príloha 4-2, Obr. 22). Propagácia cigariet je 

celosvetovo zakázaná z dôvodu vysokej škodlivosti na zdravie a hlavne ich návykovosti 

hlavne v mladšom veku. Tabakové spoločnosti sa snažia svoje produkty propagovať čo 

najviac, pretože ľudia prechádzajú k zdravšiemu životnému štýlu, čo môže mať vplyv na 

predaj ich výrobkov. Keďže sú reklamné spoty zakázané, snažia sa spoločnosti svoje 

produkty pretlačiť aspoň do audiovizuálnej tvorby, kde môžu nenútenou formou osloviť 

diváka. Divák vidiaci svojho obľúbeného herca používať tabakové výrobky môže mať 

nutkanie napodobňovať jeho správanie. 

Najviac vyskytované značky 

V českých filmoch pred uzákonením sa objavilo 55 druhov rôznych značiek 

automobilov, elektroniky, oblečenia, potravín, nápojov, drogistických výrobkov a mnoho 

iných.  

Tab. 5-1 - Najviac vyskytované značky v CZ filmoch 

CZ filmy pred uzákonením CZ filmy po uzákonení 
Názov Frekvencia výskytu Názov Frekvencia výskytu 

Mattoni 21 SONY 23 

Apple 20 BMW 20 

TV One 18 Citroen 12 

Mercedes, Škoda 8 Elan, Motorola 8 

Sony Ericsson 5 Valentino 7 

Interspar, Jaguár, 

Mares, Muller 

milk, Orbit, 

Renault, 

Volkswagen 

3 Mercedes 6 

Zdroj: Vlastný 
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Najčastejšie sa v českých filmoch pred uzákonením Product Placement vyskytovali 

nealkoholický nápoj Mattoni, produkty od spoločnosti Apple a zahraničná televízna stanica 

TV One, ktoré boli pozorované hlavne vo filme Ulovit miliardáře (viď Príloha 4-8, Obr. 39 

a 40). Automobily patrili k ďalším najvyskytovanejším produktov v českých filmov, a to 

konkrétne automobily značky Mercedes a Škoda. Automobil značky Škoda mohol patriť 

k najvyskytovanejším vzhľadom k tomu, že sa jedná o českú najznámejšiu značku, ktorá je 

každému známa a dostupná, vzhľadom k tomu, že ponúka produkty pre každú príjmovú 

skupinu. (týmto marketingovým nástrojom môže zasiahnuť každú cieľovú skupinu).  

V českej filmovej tvorbe po uzákonení Product Placement sa v sledovaných filmoch 

nachádzalo 51 druhov značiek. Oproti sledovaným českým filmom, ktoré boli natočené pred 

uzákonením je to pokles o 7,27 %. Avšak frekvencia výskytu produktov a služieb je vyššia 

o 14,94 % ako tomu bolo pred uzákonením, čo mohlo byť spôsobené tým, že vyššie ceny za 

Product Placement po uzákonení mohli odradiť menšie spoločnosti od tejto formy propagácie 

svojich produktov a zároveň spoločnosti, ktorých nárast cien neodradil, zvýšili intenzitu 

svojich umiestnení. Najčastejšie umiestnenou značkou bola elektronika od spoločnosti 

SONY, ktorá bola prezentovaná vo filme Kajínek, čo môže byť spôsobné tým, že sa 

spoločnosť snaží upriamiť pozornosť svojich zákazníkov na svoje nové produkty a to hlavne 

notebooky. Taktiež je tu veľký počet umiestnení automobilov, každá značka automobilu bola 

charakteristická pre iný film. Značka BMW sa objavovala vo filme Román pro muže, 

charakter tohto filmu, kde spoločnosť BMW prezentovala najnovší a zároveň jeden  

z najdrahších modelov automobilov, mohol  týmto umožniť spoločnosti zacieliť svoju 

reklamu na cieľovú skupinu s vyšším príjmom. Jednou z ďalších najfrekventovanejších 

značiek bol Elan, ktorej produkty ako lyže a lyžiarske oblečenie používali hlavný herci vo 

filme Román pro muže (viď Príloha 4-2, Obr. 23). 

5.1.2 Dĺžka propagácie 

Ďalším faktorom pri pozorovaní vybraných filmov bola dĺžka propagácie produktov  

a služieb, ktorá bola rozdelená na časové úseky, a to konkrétne na 1-3 sekundy, 4-7 sekúnd,  

8-11 sekúnd a posledným bolo 12 a viac sekúnd. Ide o dôležitý faktor vzhľadom na to, ako 

dlho je divák vystavený danej značke. Táto skutočnosť bola pred uzákonením Product 

Placement veľmi háklivou témou hlavne pre producentov práve pre to, že sa mohlo jednať  

o zakázanú skrytú reklamu. 
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Všetky pozorované české filmy najčastejšie využívali časový úsek od 1 do 3 sekúnd. 

Vo filmoch pred uzákonením tvoril tento časový úsek až 48,7 % zo všetkých umiestnení, po 

uzákonení to bolo 45,2 %. Najmenej používaný časový úsek bol od 8 do 11 sekúnd, pred 

uzákonením sa v tomto úseku vyskytli iba dve umiestnenia, po uzákonení sa začal využívať 

viac, ale stále patril k najmenej využívaným časovým úsekom. Daný fakt mohol byť 

zapríčinený tým, že spoločnosti chceli buď produkt propagovať viackrát v kratšom časovom 

úseku, alebo vsadili na menší počet záberov ale s najdlhším časový intervalom, ktorý im 

mohol zabezpečiť lepšiu viditeľnosť a zapamätanie si daného produktu. Po legalizácii Product 

Placement je vidieť zvýšenie využívania každého časového úseku, avšak iba najdlhší časový 

úsek 12 a viac sekúnd sa znížil o 32,7 %. Čo mohlo mať za následok to, že časť umiestnení sa 

presunula do časového intervalu 8 až 11 sekúnd. Táto zmena mohla byť zapríčinená zvýšením 

ceny za Product Placement, alebo vplyvom finančnej krízy a preto spoločnosti využili kratšie 

časové úseky, ktoré sú pre ne menej finančne náročné. 

Obr. 5-3 - Dĺžka propagácie pred a po uzákonení v CZ filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 

Z troch vybraných filmov pred uzákonením Product Placement bol práve film Mamas 

and Papas, ktorý využil najčastejšie časový úsek od 1 do 3 sekúnd, až v 60,7 % prípadoch 

umiestnenia v danom filme. Najviac využívaný časový úsek viac ako 12 sekúnd, bol vo filme 

Ulovit miliardáře a to hlavne produkty značky Apple, Mattoni a televízna stanica TV One. 

Časový úsek od 8 do 11 sekúnd bol najmenej využívaný. Dokonca u filmov ako Ženy  

 v pokušení a Mamas and Papas nebol použitý vôbec. Najčastejšie využívaný časový úsek od 

1 do 3 sekúnd po uzákonení sa vyskytol vo filme Román pro muže. Najmenej používaný 

časový úsek bol od 8 do 11 sekúnd, tento časový úsek bol najviac využitý vo filme Muži v 
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naději a to u značiek Smart, Mattoni, Valentino a Citroen. Film Kajínek bol jediným z 

pozorovaných filmov, ktorý využíval hlavne prvé časové úseky od 1 do 7 sekúnd.  

Obr. 5-4 - Dĺžka propagácie v jednotlivých CZ filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 

5.1.3 Spôsob propagácie 

Jedným z ďalších pozorovaných faktorov bol spôsob propagácie, ktorým môžu 

spoločnosti umiestňovať svoje produkty do deja filmu. Pri pozorovaní sa brali do úvahy štyri 

možnosti  

a to, či je produkt použitý ako súčasť deja, poprípade či daný produkt používa herec, čim sa 

dá povedať, že ho sám aj propaguje alebo je produkt použitý v pozadí filmového deja a tým sa 

môže podieľať na reálnosti scény. Jednou z ďalších možnosti bolo, či daný produkt nenarúša 

dejovú líniu a tým pôsobí v nesúlade s dejom. 

Obr. 5-5 - Spôsob propagácie pred a po uzákonení v CZ filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 
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V pozorovaných českých filmov pred uzákonením sa najčastejšie vyskytovali 

produkty, ktoré boli použité v pozadí deja. Z celkového počtu produktov sa až 44,2 % 

vyskytovalo týmto spôsobom propagácie. Toto zistenie môže vyplývať z faktu, že v danom 

období sa snažili filmový tvorcovia zakomponovať produkty takým spôsobom aby 

nenarušovali dej a držali sa zákona o skrytej reklame a vyhli sa tak finančným pokutám za 

nesprávne umiestňovanie. Tým sa umiestnenie použité v nesúlade s dejom v pozorovaných 

filmov vyskytovalo najmenej. Spôsob propagácie produktov s využitím herca bol druhou 

najčastejšou možnosťou producentov filmu. V českých filmoch po uzákonení sa najčastejšie 

vyskytoval Product Placement za pomoci herca. Tento spôsob identifikovateľnosti mohol 

týmto produktom a službám zabezpečiť lepšie meno a tým aj lepšiu propagáciu.  

Produkty v pozadí deja boli najčastejšie pred uzákonením využité vo filme Mamas and 

Papas, kde sa jednalo hlavne o automobily ako Mercedes, Audi a Škoda, ktoré pomáhali 

dokresľovať pozadie deja vo vonkajšom prostredí. Napriek snahe producentov zakomponovať 

produkty do kontextu filmu, nie vždy sa im to podarilo. Príkladom je film Ulovit miliardáře, 

kde bol záber na televíznu stanicu TV One príliš dlhý a tým pôsobil príliš umelo a nútene.  

V ostatných sledovaných filmov sa tento spôsob propagácie nevyskytol. Film Ženy  

v pokušení využil najmenej spôsob propagácie za využitia herca, a to u značiek bicykla 

Madison a automobil Mercedes, ktoré hlavní herci využívali na svoju dopravu. 

Obr. 5-6 - Spôsob propagácie v jednotlivých CZ filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 

Film Román pro muže, ktorý bol natočený po uzákonení Product Placement, využil 

najviac možnosť identifikovateľnosti za pomoci herca, až 22-krát. Tento spôsob propagácie 

využili hlavne značky Elan, Nokia, Sony Ericsson, časopis Žena a život a taktiež rekreačná 

oblasť Vysoké Tatry, ktoré boli viackrát spomenuté hercom. Najväčší počet nasilu 
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umiestnených produktov bolo vo filme Kajínek, takýmto spôsobom boli umiestnené iba 

produkty značky Sony a to hlavne v podobe notebooku Vaio, ktorý bol používaný pri riešení 

prípadu. Muži v naději neobsahovali ani jedno umiestnenie v nesúlade s dejom, čo mohlo byť 

následkom najmenšieho počtu umiestnení, vďaka ktorému filmový tvorcovia mohli každý 

jeden produkty použiť tak aby pôsobil prirodzene.  

5.1.4 Identifikovateľnosť produktov a služieb 

Identifikovateľnosť produktov v deji filmu je možné trojakým spôsobom, a to: jasne 

identifikovateľné, kedy je produkt divákovi zreteľne viditeľný, slovná zmienka produktu 

jedným z hercov a v poslednom rade zlá identifikovateľnosť produktu či služby. V takom 

prípade je možné daný produkt rozpoznať podľa jeho charakteristických rysov. 

Obr. 5-7 - Identifikovateľnosť pred a po uzákonení v CZ filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 

Vizuálna identifikovateľnosť sa v českých filmoch pred uzákonením aj po uzákonení 

Product Placement vyskytovala najčastejšie. Naopak najmenej sa v obidvoch obdobiach 

vyskytovala slovná propagácia, hlavne kvôli faktu, že sa môže jednať o finančne náročnejšiu 

formu identifikovateľnosti pre spoločnosti, ktorým tak mohla vzniknúť zábrana pre ich 

viacnásobné umiestnenia svojich produktov alebo služieb. Ďalším dôvodom môže byť ťažšie 

zakomponovanie do scény alebo do repliky herca, tak aby zapadal do deja filmu. 

Identifikovateľnosť produktov spôsobom „zrejmý ale nie dobre vyjadrený“, bola druhov 

najčastejšou možnosťou, čo mohlo byť spôsobené tým, že spoločnosti sa snažili 

o umiestnenie svojich produktov za nižšie náklady. Taktiež sa však mohlo jednať o neplatený 

Product Placement, ktorý bol vo filme využívaný vo forme rekvizít dotvárajúcich scénu. 

Avšak ich charakteristické rysy, aj napriek snahe tvorcov o ich cenzurovanie, umožnili 

identifikovať daný produkt. Využívanie tohto spôsobu identifikovateľnosti pred uzákoním 
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bolo častejšie, hlavne z dôvodu, že hlavným zámerom filmových tvorcov mohlo byť vyhnutie 

sa porušeniu zákona a následným finančným sankciám, ktoré sa im nemuseli vyplatiť v rámci 

návratnosti. 

Pred uzákonením sa vo filme Mamas and Papas objavila najviac vizuálna 

identifikovateľnosť, a to u viac ako 87 % produktov. Slovná identifikovateľnosť produktu sa 

vyskytla v najmenšom počte, dokonca vo filme Ženy v pokušení sa nevyskytla ani jedenkrát. 

Najviac produktov vyjadrených slovne obsahoval film Ulovit Miliardáře, týmito produktmi 

boli Mattoni, Apple, BMW a televízna stanica TV One, ktorú slovne propagovali takmer 

všetci herci. 

Obr. 5-8 - Identifikovateľnosť v jednotlivých CZ filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 

Po uzákonení Product Placement sa vo filme Kajínek sa vyskytla najčastejšie možnosť 

identifikovateľnosti „zrejmý ale nie dobre vyjadrený“, a to hlavne u produktov značky 

Motorola, automobil Volvo a cigarety Sparta. Všetky uvedené produkty boli používané 

hlavnými predstaviteľmi filmu a vo vonkajších prostrediach. Film Muži v naději ale takúto 

podobu identifikovateľnosti nevyužil vôbec. Slovná propagácia produktov sa vyskytovala 

najmenej, dokonca u filmu Kajínek nebol ani jeden produkt takýmto spôsobom propagovaný. 

Avšak film Román pro muže takýmto spôsobom propagoval svoje produkty najčastejšie  

s pomedzi vybraných filmov (Baník Ostrava, Vysoké a Nízke Tatry), dôvodom mohlo byť, že 

z väčšej časti sa jednalo o služby, ktorých slovná propagácia mohla byť jednoduchšia a hlavne 

efektívnejšia.  
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Zhodnotenie českých filmov 

Vo vybraných českých filmoch sa po uzákonení Product Placement v danej krajine 

zvýšil počet umiestnení skoro o 15 %. Nárast umiestnení v českej filmovej tvorbe bol 

zapríčinený legalizáciou Product Placementu, ktorý spoločnostiam umožnil viac využívať túto 

formu propagácie. Oproti obdobiu pred uzákonením, počet umiestnení v intervale od 12 

sekúnd a viac sa výrazne znížil a začal sa viac používať interval od 4-7 sekúnd. Uzákonenie 

Product Placementu zjavne zapríčinilo nárast ceny umiestnenia, čo malo za následok prepad 

dlhšieho časového intervalu a viac využívanie spoločnosťami kratších časový úsekov. Pred 

uzákonením sa najčastejšie využíval spôsob propagácie v pozadí deja, ktorý po uzákonení 

výrazne klesol a viac sa začalo objavovať umiestnenie v ruke herca.  Taktiež je vidieť výraznú 

zmenu v jasne identifikovateľnom produkte, kde pred uzákonením bolo približne  o 20 % 

menej umiestnení, ako tomu bolo neskôr. Tieto dva faktory pravdepodobne súvisia s tým, že 

Product Placement pred uzákonením bol vnímaný ako skrytá reklama, po jeho uzákonení táto 

bariéra zmizla. Vďaka čomu mohli tvorcovia filmov lepšie pracovať s umiestnením produktov 

a služieb, čím sa počet produktov v pozadí znížili a jasná identifikovateľnosť stúpla. 

5.2 Zhodnotenie SK filmov pred a po uzákonení PP 

V tejto kapitola sa bude zhrnutá slovenská filmová tvorba ako pred, tak aj po 

uzákonení Product Placementu, hlavne postoj a využívanie tohto nového komunikačného 

nástroja filmovými tvorcami. 

5.2.1 Umiestnenie produktov a služieb 

Celkový počet umiestnení pred uzákonením Product Placement bolo 173, z toho bolo 

135  produktov, zvyšných 38 tvorili služby. Po prijatí zákona, ktorý v Slovenskej republike 

podporoval umiestnenie produktov do audiovizuálnej tvorby, nie je vidieť rozdielnosť vo 

výskyte Product Placement v slovenskej filmovej tvorbe. Naopak, v troch vybraných 

slovenských filmov po uzákonení Product Placement sa výskyt umiestnení znížil o 2,3 %. 

Dané zistenie môže byť následkom už spomínanej finančnej krízy, ktorá zasiahla ako český 

tak aj slovenský trh, kedy si spoločnosti dvakrát zvážia kam investujú svoje finančné 

prostriedky na propagáciu produktov. Ďalším faktom môže byť nedôvera spoločností 

investovať finančne prostriedky do slovenských filmových režisérov, vzhľadom k úspešnosti 

ich filmov, s čím môže súvisieť veľmi nízky počet divákov slovenských filmov, ktorý možno 

vidieť v tabuľke 2-1 v kapitole 2.  
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Obr. 5-9 - Počet produktov a služieb pred a po uzákonení v SK filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 

Film Pokoj v duši obsahoval najmenší počet umiestnení z troch pozorovaných 

slovenských filmov pred uzákonením Product Placementu, bolo v ňom zaznamenaných iba 11 

druhov značiek, čo mohlo dopomôcť k tomu, že všetky použité produkty a služby boli 

zakomponované do deja filmu nenásilnou formou. V tomto filme sa vyskytla propagácia 

mesta, a to konkrétne mesta Čierny Hron, v ktorom sa odohrával zväčša celý dej filmu (viď 

Príloha 4-7, Obr. 36). Avšak zmieňovanie tohto mesta bolo v rámci kontextu s filmom a bolo 

výstižné pre obsah filmu. Vo filme Bratislavafilm bolo umiestnených 53 druhov značiek, čo 

bolo najväčší počet umiestnení. Väčšia časť týchto produktov a služieb bola propagovaná 

častejšie ako je obvyklé, v niektorých prípadov to pôsobilo ako násilná propagácia danej 

značky. Najčastejšie bolo umiestňované logo metropolitného slovenského Rádia SiTy, ktoré 

sa vyskytovalo skoro v každej scéne, spolu s automobilom Škoda, na ktorom bolo toto logo 

umiestnené (viď Príloha 4-4, Obr. 27). Vzhľadom na to, že sa jednalo o automobil, boli tieto 

dva najčastejšie produkty prezentované na vonkajších priestoroch. K ďalším produktom, ktoré 

boli často propagované, bolo oblečenie značky Burton a Billabong, ktoré mali na sebe hlavní 

herci filmu. Vo filme Tango s komármi sa vyskytlo 31 druhov značiek, ktoré sa vo filme 

vyskytli 56-krát. 

Vo filme Lóve sa vyskytlo 77 umiestnení, z toho bolo 64 produktov a zvyšných 13 

bolo služieb. Najmenej umiestnení po uzákonení Product Placement využil film Mŕtvola musí 

zomrieť, v ktorom sa vyskytlo len 34 produktov a žiadna služba. Hlavnú časť produktov 

v tomto filme tvorili automobily hlavne značiek Audi, Mercedes, Volkswagen, BMW, 

Chevrolet, Škoda, Renault, Opel a Citroen. V danom filme sa vyskytol liek, ktorý legislatíva 

upravujúca Product Placement neumožňuje. Bol to liek zvaný Diazepan, ktorý je vysoko 
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návykový, preto je vydávaný len na predpis. Film Cigán bol jediným z pozorovaných filmov, 

ktorý obsahoval cigaretové produkty značky  Mars. Daný výber značky cigariet mohol byť 

ovplyvnený sociálnou triedou, ktorá bola charakteristická pre daný film. Dôvodom 

umiestnenia samotných tabakových výrobkov v uvedenom filme môže byť skutočnosť, že 

fajčenie samo o sebe vo filmoch nie je zakázané. Tabakové spoločnosti sa preto snažia využiť 

každej príležitosti, ktorá by umožnila propagáciu týchto produktov. Skutočnosť, že je divák 

ovplyvnení týmto druhom produktov si nemusí uvedomiť, ale zároveň to môže u neho 

vyvolať chuť k samotnému fajčeniu a následnú kúpu tabakových výrobkov bez ohľadu na 

značku cigariet. V takom prípade môže nastať situácia, kedy propagácia jednej značky môže 

vyvolať nechcený predaj inej značky bez jej snahy a finančného zaťaženia. 

Obr. 5-10 - Počet umiestnení v jednotlivých SK filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 

Najviac vyskytované značky 

V slovenských filmoch pred uzákonením Product Placement sa vyskytlo až 82 druhov 

značiek. Najčastejšou značkou bol automobil značky Škoda, ktorý sa vyskytoval v každom 

pozorovanom filme. Najčastejšie však tomu bolo vo filme Bratislavafilm, kde sa vyskytoval 

spolu so značkou už spomínaného metropolitného rádia SiTy. Propagovanie spomínaného 

rádia môže mať súvislosť už so samotným názvom filmu, keďže sa jedná o film, ktorý má 

charakterizovať hlavné mesto Slovenska. Z celkového hľadiska práve automobily  

v týchto slovenských filmov patrili k najviac umiestňovaným produktom, čo môže byť 

dôvodom toho, že dej spomínaných filmoch bol natáčaný hlavne na vonkajších 

priestranstvách.  
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Tab. 5-2 – Najviac vyskytované značky v SK filmoch 

SK filmy pred uzákonením SK filmy po uzákonení 
Názov Frekvencia výskytu Názov Frekvencia výskytu 

Škoda 14 Škoda 14 

SiTy rádio 11 BMW 11 

Alfa Romeo 9 Coca-cola 9 

Citroen, Marlboro, 

Nokia 
6 Adidas 7 

Billabong,  

Coca-Cola 
5 

Canon, Mercedes, 

Volkswagen 
6 

Baumit, Burton, Jack 

Daniels, Mercedes, 

Mítická, Mitshubishi, 

Nike, OMV, Sony 

Ericsson, Volfsbank 

3 
Digi, Fiat, Hotel 

Sheraton, K1, Nike 
5 

Zdroj: Vlastný 

Vo vybraných slovenských filmoch po uzákonení Product Placement sa oproti filmom 

pred uzákonením objavilo skoro o 25 % menej druhov značiek. Taktiež tomu bolo aj 

u frekvencie výskytu, kde sa ich počet znížil o 2,3 %, čo mohlo spôsobiť už spomínané 

zvyšovanie cien za Product Placement po uzákonení. Rovnako, ako tomu bolo pred 

uzákonením Product Placement v slovenských filmoch, tak aj po uzákonení sa najviac 

vyskytovala značka automobilu Škoda, ktorá bola prezentovaná v každom filme. O značke 

Škoda sa dá povedať, že je vnímaná ako „domáca“ značka na slovenskom trhu, a tým je 

ľahšie ju zakomponovať do deja, aby nepôsobila neprirodzene. Opakom bol automobil K1, 

ktorý na slovenských cestách nie je vidieť vôbec. 

5.2.2 Dĺžka propagácie 

Dĺžka propagácie produktov je pre každú spoločnosť dôležitý faktor pri umiestnení 

svojich produktov do audiovizuálnej tvorby. Tento faktor je aj jedným z dôležitých prvkov 

pre spoločnosti, ktoré určujú výšku nákladov na Product Placement umiestnený  

v audiovizuálnej tvorby. Taktiež dĺžka propagácie je dôležitým faktorom pri zapamätaní si 

prezentovaného produktu, služby alebo značky. Čím dlhšie je divák vystavený produktu, tým 

je väčšia pravdepodobnosť zapamätania si produktu, avšak v niektorých prípadoch sa môže 

jednať o negatívny účinok na diváka. 

Najčastejšie využívaná dĺžka propagácie pred aj po uzákonení Product Placementu 

bola od 1 do 3 sekúnd. Časový úsek 8 až 11 sekúnd bol najmenej využívaný u pozorovaných 

slovenských filmov v obidvoch obdobiach, avšak jeho používanie po legalizácii Product 

Placement vzrástlo. Tento fakt mohol vzniknúť na základe zníženého používania najdlhšieho 
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časového úseku 12 a viac sekúnd o viac ako 40 %, ktorého cena po uzákonení mohla byť 

vyššia, a tým odradila spoločnosti investovať do tohto časového úseku. 

Obr. 5-11 - Dĺžka propagácie pred a po uzákonení v SK filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 

Vo filme Bratislavafilm bol najviac využívaný časový interval od 1 do 3 sekúnd, 

ktorým bolo prezentované až 43 umiestnení. Zároveň aj film Bratislava film využil 

najčastejšie z pozorovaných filmov časový interval 12 a viac sekúnd, a to u už spomínaných 

značiek ako Burton, Billabong, Škoda a Rádio SiTy.  

Obr. 5-12 - Dĺžka propagácie v jednotlivých filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 

Po uzákonení Product Placement slovenské filmy využívali časové dĺžky propagácie 

produktov približne rovnako ako pred legalizáciou. Zo všetkých pozorovaných filmov bol 

film Cigán, v ktorom boli najviac viditeľne propagované umiestnenia za pomoci najdlhšieho 

časového úseku 12 a viac sekúnd, a to značky Mágio a Digi, ktoré sa takýmto spôsobom 

propagácie vyskytovali viackrát. 
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5.2.3 Spôsob propagácie 

Producenti slovenských filmov v období pred aj po uzákonení Product Placementu 

najčastejšie využívali spôsob propagácie „v pozadí“. Toto zistenie vyplýva z faktu, že Product 

Placement sa po uzákonení mohol stať drahším, čím spoločnosti ostali pri tomto lacnejšom 

spôsobe propagácie, čo mohlo ovplyvniť aj to, že využívanie propagácie za pomoci herca po 

uzákonení klesla skoro o 26 %. Druhým najčastejším spôsobom propagácie u slovenských 

filmov bolo „súčasť scény“. V nesúlade s dejom bolo v obidvoch obdobiach umiestnený 

rovnaký počet produktov a služieb, a to konkrétne sedem.  

Obr. 5-13 - Spôsob propagácie pred a po uzákonení v SK filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 

Vo filme Bratislavafilm bolo najviac produktov propagovaných spôsobom „v pozadí“. 

Taktiež tento film bol jediným, v ktorom sa vyskytli produkty, ktoré boli v nesúlade s dejom. 

Obr. 5-14 - Spôsob propagácia v jednotlivých SK filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 
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 Počet týchto produktov bol až sedem, avšak štyri z toho bolo práve logo na 

spomínané metropolitné bratislavské Rádio SiTy. K ďalším patrili značka Pioneer, kniha 

Hovory s Bohom, ktorá bola nadmieru spomínaná v aute a nevšedne umiestnená fľaša Jack 

Daniels, ktorá sa objavila na okraji vane v dome jednej z hlavných postáv filmu (viď Príloha 

4-4, Obr. 28). Pokoj v duši bol jediným z pozorovaných filmov, ktorý použil okrem jedného, 

rovnaké rozdelenie spôsobu propagácie produktov. Film Tango s komármi využil najčastejšie 

z pozorovaných filmov spôsob propagácie „súčasť scény“. 

Najčastejším spôsobom propagácie pri slovenských filmoch po uzákonení bolo  

„v pozadí“, ktorý najviac využil film Lóve. Veľmi málo bolo použitých produktov v nesúlade 

s dejom, z celkového počtu produktov 169 ich bolo len 7, a z toho 6 iba vo filme Cigán. Tieto 

umiestnenia v nesúlade s dejom, mohli byť zapríčinené daným typom filmu, ktorý sa zväčša 

odohrával v rómskej osade, kde bolo hneď zjavné kedy bol produkt umiestnený neprirodzene. 

Značky, ktoré boli takýmto spôsobom propagované, boli Digi a Mágio, ktoré sa vyskytovali 

na strechách v rómskej osade, kde sa film natáčal (viď Príloha 4-6, Obr. 33). Týmto značkám 

bol venovaný celý záber obrazovky pri pohľade na rómske obydlie. Produkty dotvárali  

v tomto zábere umelé prostredie, ktoré vôbec nekorigovalo s daným dejom. Vo filme Lóve sa 

vyskytol jediný produkt, ktorý bol v nesúlade s dejom, tento produkt bol od spoločnosti Coca-

cola. Išlo o nápojový automat umiestnený v autodielni, ktorý vôbec nesúvisel s danou scénou.  

5.2.4 Identifikovateľnosť produktov a služieb 

Každý jeden spôsob identifikovateľnosti má vplyv na náklady, ktoré súvisia s Product 

Placement ako bolo uvedené v kapitole 3.4. Je známe, že čím je produkt identifikovateľnejší, 

tým sú jeho náklady na umiestnenie drahšie. 

Obr. 5-15 - Identifikovateľnosť pred a po uzákonení v SK filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 
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Všetky formy identifikovania produktov a služieb boli v obidvoch obdobiach približné 

v rovnakom počte. Najviac využívaná identifikovateľnosť v slovenských filmoch bola jasná 

vizuálna propagácia. Slovná propagácia sa využívala najmenej. 

Slovné zviditeľnenie produktu bolo najmenej využívané, najviac túto 

identifikovateľnosť produktov pred uzákonení Product Placement využil Bratislavafilm 

(Subaru, Modré z neba, Nokia, T-mobile, Hovory s Bohom, Aupark). Najviac slovne 

propagovaný produkt bol automobil značky Subaru, ktorý spomínali hlavní herci v scéne keď 

ho mali ukradnúť. Slovenská televízna relácia Modré z neba bola slovne spomenutá aj jasne 

viditeľná na televíznej obrazovke v dobe, keď ju jedná z postáv práve sledovala. Značky 

Nokia a T-Mobile boli spomenuté v scéne, keď si jeden z hercov pomýlil značku mobilu za 

telekomunikačnú sieť T-Mobile. Obchodný dom Aupark bol spomenutý v súvislosti s knihou 

Hovory s Bohom, kde bola kúpená. 

Obr. 5-16 - Identifikovateľnosť v jednotlivých SK filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 

Najviac používanou formou identifikovateľnosti po uzákonení PP bol „jasne vizuálny“ 

a to hlavne vo filme Lóve. Slovná propagácia produktov sa vyskytla najmenej a film Cigán 

neobsahoval ani jeden slovne spomenutý produkt. Vo filme Mŕtvola musí zomrieť sa vyskytli 

len dva produkty slovne zmienené a to Fernet a liek Diazepan, ich kombinácia mala slúžiť na 

uspatie neočakávanej návštevy. Najviac zle identifikovateľných produktov z pozorovaných 

filmoch obsahoval film Lóve. K týmto produktom sa radia: herná konzola Playstation 3, hry 

Grand Turismo a EA FIFA, ktoré využívali hlavní herci na skrátenie voľného času. Samotnú 

hernú konzolu nebolo vidieť, ale herci držali k nej ovládač. Pri daných hrách nebol uvedený 

názov, ale zo záberu ju bolo možné odvodiť. 
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Zhodnotenie slovenských filmov 

Vo vybraných slovenských filmoch sa po uzákonení Product Placement dokonca znížil 

počet umiestnení o približne 2,3 %. Je vidieť, že spoločnosti na Slovensku a aj samotný 

tvorcovia filmov nevyužili tento nový spôsob propagácie produktov a služieb v dôsledku 

možného zvýšenia cien za takéto umiestnenie. Rovnako ako v českej filmovej tvorbe, tak aj 

v slovenských filmoch počet umiestnení v časovom intervale od 12 sekúnd a viac znížil 

a rozmiestnil sa medzi zvyšné časové úseky. Je možné len predpokladať, že sa cena za 

Product Placement zvýšila, preto sa umiestnenia presúvajú do kratších časových úsekoch. Po 

uzákonení Product Placementu sa znížilo využívanie herca ako nástroj propagácie o približne 

26 %, a naopak sa zvýšil spôsob propagácie v súčasti scény. Identifikovateľnosť produktov 

a služieb sa takmer nezmenila, nastal iba mierny pokles jasne identifikovateľných produktov 

o 3,57 % oproti obdobiu pred uzákonením Product Placementu. 

5.3 Zhodnotenie filmov po uzákonení PP 

Ďalšia časť analýzy výsledkov bola zameraná na porovnanie slovenskej a českej 

filmovej tvorby po dátume uzákonenia využívania Product Placement. Snahou bolo zistiť 

rozdielnosti využívania Product Placement českými a slovenskými filmovými tvorcami.  

5.3.1 Umiestnenie produktov a služieb 

V českej filmovej tvorbe vo vybraných filmoch sa vyskytol väčší počet umiestnení. 

Bolo to skoro o 5 % viac, ako pri slovenských filmoch. V českých filmov sa objavilo 13 

domácich značiek, ktoré tvorili 15,25 % umiestnení.  

Obr. 5-17 - Počet produktov a služieb v SK a CZ filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 
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Medzi najviac propagované patrili značky Mattoni, Blesk, Škoda, Staroplzeň 

a televízna stanica TV Nova. V slovenských filmoch sa vyskytlo 11 domácich značiek, ktoré 

tvorili skoro 16 % umiestnení. Najviac umiestňované domáce značky boli satelitné televízie 

Digi a Mágio, Šariš, Nicolaus Vodka, TV JOJ, Mitická, Sedita a čerpacia stanica Slovnaft. 

Nízka účasť domácich značiek ako v slovenských, tak aj v českých filmoch mohla byť 

zapríčinená vysokými cenami za umiestnenie, ktoré mohli byť pre domáce značky príliš 

vysoké. 

5.3.2 Dĺžka propagácie 

Vo vybraných českých filmoch využívali spoločnosti častejšie dlhšie časové úseky ako 

pri filmoch slovenských. V slovenskej filmovej tvorbe bolo naopak častejšie využívaný 

najkratší časový úsek, ktorý tvoril skoro polovicu umiestnení. Najmenšia frekvencia výskytu 

umiestnenia bola v časovom úseku 8 – 11 sekúnd v obidvoch krajinách v rovnakom počte. 

Môže to byť zapríčinené dvoma skutočnosťami, prvou možnosťou je, že spoločnosti si 

zaplatia radšej viackrát kratší časový úsek, aby bol ich produkt alebo značka vidieť na 

obrazovke častejšie. Druhou možnosťou je, že si spoločnosti radšej zaplatia jeden dlhý časový 

úsek, aby bol pre diváka zapamätateľnejší.  

Obr. 5-18 - Dĺžka propagácie v CZ a SK filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 

5.3.3 Spôsob propagácie 

V českých filmoch sa najviac využíval ako spôsob propagácie produktov a služieb za 

pomoci herca. V slovenskej tvorbe sa táto možnosť využívala o 37 % menej, čo môže byť 

zapríčinené tým, že producenti nevedia s touto možnosťou propagácie tak dobre pracovať. 

Druhou možnosťou môže byť cena za takúto propagáciu, ktorá môže byť príliš drahá, čo 
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odrádza spoločnosti od takéhoto umiestnenia. V slovenských filmoch sa najčastejšie využíva 

spôsob propagácie v pozadí deja, ktoré nesie so sebou nízke náklady na umiestnenie. 

Obr. 5-19 - Spôsob propagácie v CZ a SK filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 

5.3.4 Identifikovateľnosť 

Jasne identifikovateľné umiestnenia sa v oboch krajinách vyskytovali percentuálne 

približne rovnako. V slovenských filmoch bola častejšie využívaná slovná propagácia. Česká 

tvorba obsahoval viac produktov, ktoré boli pre diváka zle rozpoznateľné, čo mohlo byť 

dôvodom vyhnutiu sa neprirodzenému Product Placementu, alebo mohlo ísť už o spomínaný 

neplatený PP, kedy tvorcovia nezabránia rozpoznaniu daného výrobku publikom. 

Obr. 5-20 - Identifikovateľnosť produktov a služieb v CZ a SK filmoch 

 

Zdroj: Vlastný 
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5.4 Záverečné vyhodnotenia 

Táto podkapitola obsahuje stručné zhrnutie, týkajúce sa použitia Product Placement  

v českých a slovenských filmoch.  

Prvým zistením bolo, že aj keď zákony ešte nedovoľovali umiestnenie Product 

Placement, v českých aj slovenských filmov sa vyskytli produkty, ktoré pôsobili veľmi 

násilne a neprirodzene. Ukážkovým príkladom bol český film Ulovit Miliardáře, v ktorom sa 

produkty veľmi často opakovali. K týmto produktom sa radia hlavne Apple, Mattoni, ktoré 

bolo možno vidieť na obrazovke najčastejšie. Tieto produkty bolo možné vidieť skoro  

v každom zábere súbežne, avšak tieto produkty neboli hercami spomínané. K slovne 

spomínaným produktom patrí televízna stanica TV One, ktorá síce patrila k deju filmu, ale jej 

časté a niekedy až nevhodné spomínanie bolo v niektorých prípadoch až veľmi násilné.  

K slovenským filmom je možné priradiť Bratislavafilm, ktorý využíval časté opakovanie 

produktov, hlavným dôvodom tohto nesprávne použitého umiestnenia môže byť malá 

skúsenosť s touto formou propagácie. 

Ďalším zistením bolo, že vzhľadom na to, že v Českej republike bol zákon o Product 

Placement prijatý neskôr ako v Slovenskej republike, českí filmoví tvorcovia túto možnosť 

propagácie využili lepšie.  V slovenských filmoch sa dokonca ešte znížil počet umiestnených 

produktov po uzákonení  Product Placement. Spoločnosti v českých filmov oveľa častejšie 

využívajú PP, čo môže byť zapríčinené dvojnásobne väčším trhom, preto je efekt z využitia 

tohto nástroja oveľa vyšší. Taktiež české filmy malú väčší potenciál ako slovenské, čo 

dokazujú aj štatistické údaje z návštevnosti kín z obrázku 2-3 v kapitole 2, z toho vyplýva, že 

môžu mať väčší vplyv na oslovenie zákazníka. To môže byť dôvodom, prečo spoločnosti 

vkladajú svoje investície práve do českých filmov.  

Z pozorovanie taktiež vyplynulo, že umiestňovanie značiek malých spoločností do 

filmovej tvorby je len zriedkavé. Toto zistenie môže vyplývať aj z toho, že ich náklady na 

takúto formu propagácie môžu byť často vyššie, ako ich rozpočet na marketingové aktivity  

a dokonca niekedy väčšie, ako ich zisky. Taktiež umiestňovanie lokálnych značiek nebolo  

v pozorovaných filmoch skoro vôbec vidno. Tento fakt môže byť zapríčinený tým, že takáto 

forma propagácie nemusí vždy zasiahnuť ich cieľovú skupinu.   

Ďalšie zistenie sa týkalo dodržiavania zákona o umiestnení produktov, ktoré zákon 

nepovoľuje. Došlo k niekoľkým porušeniam, ktoré sa týkali hlavne cigaretových produktov, 
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kedy boli konkrétne značky cigariet jasne viditeľné a používané hercami. Porušenia, aj 

napriek hroziacim finančným pokutám, sa týkali ako českých tak aj slovenských filmov. Vo 

filmoch síce nie je zakázané samo o sebe fajčenie, ale je zakázaná hocijaká reklama 

konkrétnej značky tabakových výrobkov. Tieto umiestnenia si do filmov dali značky cigariet 

Davidoff, Sparta, Marlboro, Lucky Strike, Mars a Camel. Vo filmoch Román pro muže 

a Cigán dokonca cigarety Marlboro (viď Príloha 4-5, Obr. 32) a Mars boli propagované 

deťmi, čo môže deti lákať k fajčeniu cigariet aj v reálnom živote, nakoľko dané filmy sú 

mládeži prístupné. Ďalšie nedovolené umiestnenie sa týkalo lieku, ktorý je v oboch krajinách 

dovolený len na lekársky predpis. V slovenskom filme Mŕtvola musí zomrieť sa práve takéto 

umiestnenie vyskytlo, išlo o liek zvaný Diazepan, ktorý nie je možné dostať vo voľnom 

predaji.  

5.5  Návrhy pre Product Placement 

5.5.1 Efektívne umiestnenie 

Príliš časté zábery na produkty, ktoré nemajú s filmom nič spoločné, môžu nadobúdať 

dojem násilného presadzovania daného produktu. Nestačí len argument, že daný záber so 

sebou prinesie veľa finančných prostriedkov, ale treba aj uvažovať, ako Product Placement 

využívať efektívne (aby sa nestal obohraný). Takéto zábery môžu byť nahradené pohľadom 

na krajinu, prípadne na dianie vo danom meste, kde sa aj zároveň môže vyskytnúť 

nenásilnejšou formou daný produkt, služba alebo značka. Takéto umiestnenie môže pôsobiť 

na diváka prirodzenejšie, kedy si nebude myslieť, že je pod nátlakom reklamy. 

5.5.2 Dĺžka a spôsob propagácie 

Dĺžka propagácie produktov hrá dôležitú úlohu hlavne v prípade, ak sú dané produkty 

prezentované v kratšom úseku. Tento časový úsek by nemali byť dlhší ako sedem sekúnd, aby 

umiestnenie nepôsobilo na diváka príliš násilnou formou. V takom prípade Product Placement 

neplní svoju úlohu, ale stáva sa z neho nie príliš obľúbený reklamný blok. Výhodou je, že 

kratšie zábery na daný produkt môžu byť počas deja častejšie opakované, ale stále pôsobia 

prirodzene. Dlhšími časovými úsekmi by mali byť prezentované hlavne nové produkty alebo 

služby na trhu, pri ktorých by bola vhodná aj slovná zmienka o ich fungovaní alebo spôsobe 

používania. V takom prípade môže aj samotný herec názorne ukázať jeho funkcie a využitie.   
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5.5.3 Zvýhodnenie domácich značiek 

Posledný návrh sa týka zvýhodnenia domácich značiek. Je známe, že svetové značky 

častejšie využívajú Product Placement pre propagáciu svojich výrobkov. Príčinou je, že ich 

rozpočet vyhradený na marketingovú komunikáciu je väčší, ako u menších domácich 

spoločností. Vzhľadom na to, že cenníky za Product Placement nie sú ešte nikde k dispozícii, 

dá sa len odhadovať jeho výška. Tvorcovia filmov by mali mať dva rozdielne sadzobníky za 

umiestňovanie produktov vo filmoch, jeden pre zahraničné spoločnosti a jeden pre domáce. 

Tým by si mohli zaručiť dobrú povesť medzi domácim publikom a následným zúročením pre 

nich by bola vyššia návštevnosť v kinách na ich filmoch. 
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6 Záver 

Filmy sa stali bežnou súčasťou každodenného života, preto ich sledovanie berieme ako 

prirodzenú vec. Napriek tomu je potrebné obrovské množstvo financií k vytvoreniu každého 

jedného filmu. Práve preto veľkú rolu v posledných rokoch hrá získavanie financií pri tvorbe 

filmov Product Placement. V Českej a Slovenskej republike ide o novorozvíjajúcu sa formu 

reklamy, ktorá bola právne upravená neskôr, ako je tomu v iných krajinách, na ktorú si diváci 

len začínajú zvykať.  

Diplomová práca obsahuje štyri časti. V prvej časti bola interpretovaná charakteristika 

vybraných filmov, právne prostredie a vývoj filmu na českom a slovenskom trhu. Druhá časť 

diplomovej práce obsahovala teoretické východiská zamerané priamo na Product Placement. 

Tretiu časť tvorila metodika, ktorá bola dôležitou súčasťou diplomovej práce. V poslednej 

časti bola spracovaná analýza, ktorá obsahuje údaje získané z pozorovania a ich následné 

vyhodnotenie. 

Cieľom práce bolo porovnať a zhodnotiť využívanie Product Placement v českej  

a slovenskej filmovej tvorbe pred a po uzákonení Product Placementu. Práca bola zameraná 

na filmy z obdobia, keď zákony ešte nedovoľovali umiestnenie produktov a služieb a na filmy 

po uzákonení Product Placement. Tým bolo možné posúdiť, do akej miery filmoví producenti 

zareagovali na uzákonenie Product Placement a jeho využitie ako nový príjem pri ich 

filmovej tvorbe. K tomuto zisteniu pomohlo štruktúrované pozorovanie, ktoré bolo 

uskutočnené na vopred vybraných filmoch, ako z českej tak aj slovenskej filmovej tvorby. 

Pozorovanie sa uskutočnilo na rovnakom počte českých a slovenských filmov, aby nedošlo ku 

skresleniu výsledkov. 

Na základe pozorovania možno tvrdiť, že nový spôsob propagácie sa konečne začal 

využívať aj v malých krajinách ako Slovenská a Česká republika. Je možné ešte vidieť  

v niektorých prípadoch nesprávne používanie tohto nástroja, ale z celkového hľadiska ide  

o určite efektívnejší spôsob prezentácie svojich produktov spoločnosťou, ako u klasických 

foriem reklám. Hlavne z dôvodu odlíšenia sa spoločnosti od konkurencie a zabráneniu 

bezcieľnemu prepínaniu televíznych kanálov, v ktorých sa vyskytujú nekončiace reklamné 

bloky. 
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napr. – napríklad 

NY- New York 

Obr. – obrázok 

PP – Product Placement 
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resp. – respektíve 

RRTV – rada pre rozhlasové a televízne vysielanie 

Sb. – sbírka 

SK – Slovenská republika 

str. – strana 

Tab. – tabuľka 

TV – televízia 

tzv. – takzvane 

USA – United States of America (Spojené štáty americké) 

www – World Wide Web 
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Príloha 1 – Pozorovací list 

Obr. 1 – Pozorovací list 
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Príloha 2-1 – Pomocné grafy k analýze 

Obr. 2 – Podiel produktov a služieb v CZ filmoch po uzákonení 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 3 – Podiel produktov a služieb v CZ filmoch pred uzákonením 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 4 – Podiel produktov a služieb v SK filmoch po uzákonení 

 

 Zdroj: Vlastný 
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Príloha 2-2 – Pomocné grafy k analýze 

Obr. 5 – Podiel produktov a služieb v SK filmoch pred uzákonením 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 6 – Dĺžka propagácie pre jednotlivé CZ filmy po uzákonení 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 7 – Dĺžka propagácie pre jednotlivé CZ filmy pred uzákonením 

 

Zdroj: Vlastný 
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Príloha 2-3 – Pomocné grafy k analýze 

Obr. 8 – Dĺžka propagácie pre jednotlivé SK filmy po uzákonení 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 9 – Dĺžka propagácie pre jednotlivé SK filmy pred uzákonením 

 

 Zdroj: Vlastný  

Obr. 10 – Spôsob propagácie pre jednotlivé CZ filmy po uzákonení 

 

 Zdroj: Vlastný  
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Príloha 2-4 – Pomocné grafy k analýze 

Obr. 11 – Spôsob propagácie pre jednotlivé CZ filmy pred uzákonením 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 12 – Spôsob propagácie pre jednotlivé SK filmy po uzákonení 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 13 – Spôsob propagácie pre jednotlivé SK filmy pred uzákonením 

 

Zdroj: Vlastný 
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Príloha 2-5 – Pomocné grafy k analýze 

Obr. 14 – Identifikovateľnosť pre jednotlivé CZ filmy po uzákonení 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 15 – Identifikovateľnosť pre jednotlivé CZ filmy pred uzákonením 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 16 – Identifikovateľnosť pre jednotlivé SK filmy po uzákonení 

 

Zdroj: Vlastný 
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Príloha 2-6 – Pomocné grafy k analýze 

Obr. 17 – Identifikovateľnosť pre jednotlivé SK filmy pred uzákonením 

 

Zdroj: Vlastný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Príloha 3-1 – Zoznam produktov a služieb 

Tab. 1 – Zoznam produktov a služieb v CZ filmoch 

České filmy pred uzákonením Počet České filmy po uzákonení Počet 

Mattoni 21 BMW 20 

Apple 20 Sony 23 

TV One 18 Citroen 12 

Mercedes 8 Elan 8 

Škoda 8 Motorola 8 

Sony Ericsson 5 Valentino 7 

Interspar 3 Mercedes 6 

Jaguar 3 Nokia 5 

Mares 3 Volvo 5 

Muller mix 3 Hummer 4 

Orbit 3 Mattoni 4 

Renault 3 Nike 4 

Volkswagen 3 Volkswagen 4 

Blesk 2 Babolat 3 

BMW 2 Blesk 3 

Green swan 2 Cafe Max 3 

Madison 2 L´Oréal 3 

Marlboro 2 Smart 3 

Mastercard 2 Staroplzenecký absinth 3 

Purina 2 Škoda 3 

Student agency 2 Adidas 2 

Tesco 2 Audi 2 

Tienam 2 Baník Ostrava 2 

VISA 2 Cialis 2 

Airwick 1 Fortuna 2 

Audi 1 Garnier 2 

Baťa 1 Generali 2 

Bushman 1 Lomnický štít 2 

C&M 1 Novomatic 2 

Citroen 1 Peugeot 2 

České dráhy 1 Sony Ericsson 2 

Ford 1 Sparta Praha 2 

Gambrinus 1 TV Nova 2 

Grand optical 1 VISA 2 

HTC 1 Vysoké Tatry 2 

Chappi 1 Annoce 1 

Chrysler 1 Avízo 1 

IKEA 1 CEWE 1 
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JVC 1 Coca-cola 1 

Kleenex 1 Davidoff 1 

Lybar 1 Ford 1 

Macbook istyle 1 Jednota 1 

McDonalds 1 Lexus 1 

Merida 1 Marlboro 1 

Moon cigarety 1 MASTER CARD 1 

Mustang 1 Nissan 1 

Nivea 1 Nízke Tatry 1 

Nokia 1 NOVA Sport 1 

Opel 1 PAP Oil 1 

Pepsi 1 Sparta cigarety 1 

Range Rover 1 Žena a život 1 

Sony 1 

Sportisimo 1 

Staropramen 1 

Zewa 1 

Zdroj: Vlastný 

Tab. 2 – Zoznam produktov a služieb v SK filmoch 

Slovenské filmy pred 

uzákonením 
Počet 

Slovenské filmy po 

uzákonení 
Počet 

Škoda 14 Škoda 14 

SiTy rádio 11 BMW 11 

Alfa Romeo 9 Coca-cola 9 

Citroen 6 Adidas 7 

Marlboro 6 Canon 6 

Nokia 6 Mercedes 6 

Billabong 5 Volkswagen 6 

Coca-cola 5 Digi 5 

Baumit 3 Fiat 5 

Burton 3 Hotel Sheraton 5 

Jack Daniels 3 K1 5 

Mercedes 3 Nike 5 

Mitická 3 Fernet 4 

Mitshubishi 3 Šariš 4 

Nike 3 Mítická 3 

OMV 3 Nicolaus Vodka 3 

Sony Ericsson 3 Opel 3 

Volfsbank 3 Pilsner Urquell 3 

Apple 2 Slovnaft 3 

Aupark 2 Smädný mních 3 
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Ballantines 2 Audi 2 

Hovory s Bohom 2 Diazepan 2 

Isover 2 Dostaň ho tam 2 

Kofola 2 EA FIFA 2 

Kozel 2 Mars cigarety 2 

Lucky Strike 2 Mikasa 2 

Natura 2 Nokia 2 

Nay elektrodom 2 Renault 2 

O2 2 Sony 2 

Opel 2 Tesco 2 

Peugeot 2 Teta 2 

Slovenka 2 TV JOJ 2 

Subaru 2 Volvo 2 

Urpiner 2 Allianz 1 

VISA 2 Apple 1 

AAA auto 1 Aro 1 

Adidas 1 Camel 1 

Algida 1 Citroen 1 

Allianz 1 Daewoo 1 

Audi 1 Elit 1 

Billa 1 Giorgio Armani 1 

Blesk 1 Grand Turismo 1 

BMW 1 Happy Day 1 

C&M 1 Headliner 1 

Cappy 1 Hubert šampanské 1 

Čierny hron 1 Chevrolet 1 

ČSOB 1 Imperator 1 

Gambrinus 1 iPod 1 

Heineken 1 Konica 1 

Hello 1 Lenovo 1 

Hostinec Gól 1 Ligne Roset 1 

Hotel Devín 1 Magio 1 

Hyundai 1 Matador 1 

Jagermajster 1 Mobile 1 1 

Jeep 1 Nescafé 1 

Master Card 1 Nissan 1 

McDonalds 1 Pepsi 1 

Milka 1 Peugeot 1 

Modre z neba 1 Raciola 1 

Nissan 1 Renault 1 

Optika Exclusive 1 Roces 1 

OTP 1 Rum Fragopolis 1 
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Penzión Paradise 1 Sedita 1 

Pilsner Urquell 1 Tipos 1 

Pioneer 1 Univerzita Komenského 1 

Polaroid 1 Wall Street 1 

Radegast 1 

Rádio Express 1 

Rajec 1 

Red Bull 1 

Renault 1 

Samsung 1 

Slovenská sporitelňa 1 

Sony 1 

Swarovski 1 

Tatra banka 1 

T-mobile 1 

Toyota 1 

UFI 1 

Urpín 1 

Wilmovka 1 

Zara 1 

Zdroj: Vlastný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Príloha 4-1 – Ukážka Product Placement vo filmoch 

Obr. 18 – Interspar (Mamas and Papas) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 19 – Citroen (Muži v naději) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 20 – Babolat (Muži v naději) 

 

Zdroj: Vlastný 
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Príloha 4-2 – Ukážka Product Placement vo filmoch 

Obr. 21 – Absinth (Muži v naději) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 22 – Marlboro (Román pro muže) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 23 – Elan (Román pro muže) 

 

Zdroj: Vlastný 
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Príloha 4-3 – Ukážka Product Placement vo filmoch 

Obr. 24 – Blesk (Ženy v pokušení) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 25 – Apple (Ženy v pokušení) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 26 – Mercedes (Ženy v pokušení) 

 

Zdroj: Vlastný 
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Príloha 4-4 – Ukážka Product Placement vo filmoch 

Obr. 27 – SiTy radio a Škoda (Bratislavafilm) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 28 – Jack Daniels (Bratislavafilm) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 29 – Tatra banka (Bratislavafilm) 

 

Zdroj: Vlastný 
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Príloha 4-5 – Ukážka Product Placement vo filmoch 

Obr. 30 – Lucky Strike (Bratislavafilm) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 31 – Canon (Cigán) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 32 – Mars (Cigán) 

 

Zdroj: Vlastný 
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Príloha 4-6 – Ukážka Product Placement vo filmoch 

Obr. 33 – Digi a Mágio (Cigán) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 34 – Opel (Mŕtvola musí zomrieť) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 35 – Mítická (Mŕtvola musí zomrieť) 

 

Zdroj: Vlastný 
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Príloha 4-7 – Ukážka Product Placement vo filmoch 

Obr. 36 – Čierny Hron (Pokoj v duši) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 37 – Mitsubishi (Pokoj v duši) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 38 – Apple (Pokoj v duši) 

 

Zdroj: Vlastný 
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Príloha 4-8 – Ukážka Product Placement vo filmoch 

Obr. 39 – Mattoni a Apple (Ulovit Miliardáře) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 40 – TV One (Ulovit Miliardáře) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 41 – Slovenská sporiteľňa (Tango s komármi) 

 

Zdroj: Vlastný 
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Príloha 4-9 – Ukážka Product Placement vo filmoch 

Obr. 42 – Marlboro (Tango s komármi) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 43 – Blesk (Tango s komármi) 

 

Zdroj: Vlastný 

Obr. 44 – Davidoff (Kajínek) 

 

Zdroj: Vlastný 


