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Abstrakt 

V poslední době jsem věnovala kus svého volného času pátrání po podstatě smyslu reklamy, jejího působení 

na okolí, škále typů reklamy a také její funkce ve společnosti vůbec. Uvědomila jsem si spoustu věcí, kterým 

bych jinak nevěnovala ani špetku pozornosti, a ráda bych se o ně podělila i s vámi. Například mě šokovalo, 

že upoutávka na výrobek, komunitu či jen koncert je doopravdy na každičkém rohu.  

 

 

Abstract 

This final task has opened my eyes. I have been noticing  those many billboards and propagandas never 

before, because it’s surrounding us everywhere and it is nothing special. But today, I have written this thesis 

about it and I am confused from all those lies and fakes, which people believe. Personally, I don’t agree with 

this part of economy. Advertisments are annoying and we should limit the amount of them. I will try to 

convey you some new information, which I found out during making this written task. 
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ÚVOD 

Toto téma jsem si vybrala, protože se mi zdálo velice zajímavé – o reklamě je toho hodně co říct a přitom nad 

nimi lidé už dávno přestali přemýšlet. 

Práce se mi zdá po každém přečtení zajímavější a zajímavější. Neustále objevuji informace, které se mi zdály 

samozřejmé a už jsem je ani v každodenním tempu rychle plynoucího života nevnímala, ale tato práce mi 

otevřela oči dokořán. 

Zkuste se na to podívat s nadhledem – vám snad nepřipadá k smíchu pět billboardů vedle sebe, sloužících 

jako reklama na chleba?! 
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1 HISTORIE 

Reklama existuje už od dávného začátku výměnného obchodu. Lidé potřebovali něco vyměnit, tak si stoupli 

před obydlí a vyvolávali nabídky, jelikož rozhlas, televize, ba ani internet ještě neexistovaly. Proto byla tato 

propagace nazvána reklamou, je to slovo odvozené z latinského „reklamare“ (křičeti). 

Hliněná tabulka, kterou archeologové objevili v Egyptě, je nejspíše prvním písemným záznamem o reklamě 

(je to nápis vrytý do hliněné tabulky). Stojí na ní: „Zde žiji já, Rinos z Kypru z milosti bohů obdařený 

uměním vyložit neomylně každý sen.“ Tento důkaz je sice čtyři tisíce let starý, ale už se podobal reklamě 

dnešní doby. 

Dnes platí, že „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo 

myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“. 

 

2 DEFINICE SLOVA REKLAMA 

Reklama je jakákoliv propagace výrobku (ať už placená nebo neplacená), služby, společnosti, obchodní 

značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje, nebo upozornění společnosti na uvedení 

nového výrobku na trh.  

 

3 DRUHY REKLAM 

Reklama může být televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. 

3.1 Účel reklamy 

Účelem reklamy je zaujmutí pozornosti okolí, nalákání společnosti na nový výrobek, zajímavou 

událost. Existují také ale reklamy, které jsou podle mého názoru nesmyslné – reklamy buďto špatně 

provedené nebo reklamy na výrobek který je již známý a výrobce ho chce jen znovu vyzdvihnout. 

3.2 Způsob provedení 

Je neuvěřitelné, kde všude jsou reklamy, na jaká místa je dokážeme vtěsnat – vyjela jsem proto 

prozkoumat okolí svého bydliště a nafotila jsem místa přeplácaná reklamami a způsoby jejich 

instalace a umístění. 
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3.2.1 Billboardy 

Billboardy jsou nejčastěji umisťovány podél frekventovaných dálnic, kde se cesta nekroutí a řidiči i 

všichni spolucestující mají čas prohlédnout si veškeré upoutávky. Často, aniž si to uvědomujeme, 

registrujeme vše, co náš zrak zachycuje periferním viděním a náš mozek si to ukládá do 

podvědomí. 
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3.2.2 Tisk 

Reklamy jsou dnes naprosto samozřejmou součástí veškerých periodických tiskovin, jsou totiž 

velkou procentuální částí jejich zisku. Kromě reklam v novinách, časopisech i všech více či méně 

seriózních novinových plátků ale existují také reklamní letáky, vyhrazené pouze pro reklamní 

inzerci všemožných obchodních středisek. Ty se pak vhazují lidem do domovních schránek, neboli 

se vnucují lidem způsobem vyhýbajícím se osobnímu kontaktu, neboli bez možnosti odmítnutí.  

Například u schránek v našem domě máme založenou krabici, kam můžeme zahodit nepotřebné 

letáky dříve, než si je doneseme domů – krabice je plná téměř nepřetržitě. 

Jsou však i lidé (bez předsudků můžeme říct, že se jedná především o lidi v důchodovém věku), 

kteří letáky dychtivě vyhlížejí každý den, aby následně zaplnili všechny dopolední spoje městské 

hromadné dopravy a porvali se u regálů s výraznými nápisy „akce!“ o zlevněné výrobky. 
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3.2.3 Reklamami potištěné dopravní prostředky 

I tento způsob je v dnešní hodně používaný – dobře viditelné jsou křiklavé barvy a velikost potisků 

se pohybuje od jednoho nápisu až po potisk úplně celého vozidla. Potisknout se často nechává auto 

firemní, ale pokud si člověk chce přivydělat, může si nechat potisknout i auto osobní. Při focení 

jsem se nasmála, když jsem v Olomouci potkala dvakrát po sobě reklamu na tutéž firmu, akorát 

jednu na autě starším, určeném obyčejnému zaměstnanci firmy a druhou na autě nového typu a 

dražší značky, s dodatkovým nápisem, že jde o vozidlo pro „manažera měsíce“ – drobná odměna 

za poctivě provedenou práci…. Motivace nesmí chybět. 
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I autobus, vyfocený na obrázku nahoře, poukazuje na využití každého kousku volné plochy. 

Přestože perforovaná fólie propouští světlo dovnitř autobusů a tramvají a výhled cestujících uvnitř 

autobusu nijak nenarušuje, zvenku působí potisk jako jednotná plocha. Ačkoliv je tento způsob 

potisku relativní novinkou v našem městě, autobus, který byl této výzdoby ušetřen, najdeme jen 

stěží. 

3.2.4 Plakátovací plochy 

Není to zase tak dávno, a když jsme se chtěli dozvědět kdy kde, co hrají, na jaký koncert si máme 

našetřit, kdy si máme pohlídat lístky na svoji oblíbenou divadelní hru, vyčetli jsme to pouze 

z tabule polepené haldou plakátů, které byly různě přelepené přes sebe a předháněly se, kterého si 

někdo všimne dřív. 
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3.2.5 Poutače ve velké výšce 

Jen kvůli veliké ceduli s nápisem Toyota, sloužící jako 

upozornění na prodej aut, se postavily dva obrovské stožáry, 

měřící více než osm metrů. Stejně tak je tomu u 

monstrózního billboardu s reklamou na drahý parfém. 

 

 

 

 

 

 

 

4 VÝTVARNÉ PROVEDENÍ 

4.1 Dobře a špatně vymyšlené reklamy 

Jaké vlastnosti má mít každá fungující reklama? 

- Přehlednost informací (divák se musí v reklamě snadno zorientovat bez vynaložení jakéhokoliv 

vědomého úsilí) 

- Stručnost (omezit sdělení jen na to nezbytné, zbytečná omáčka je nežádoucí) 

- Reprezentativní vkusnost 
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- Střízlivá barevnost (přehnaná pestrost tříští divákovu pozornost, je lidskému zraku nepříjemná) 

 

 

 

 

 

 

 

- Výtvarné provedení již samo o sobě napovídající, o jaký druh produktu se jedná 

 

 

 

- Profesionální provedení 

- Originalita, nezaměnitelnost 

- Snadná zapamatovatelnost v krátkém čase (pomocí vtipu, slovní hříčky) 
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5 CENZURA REKLAMY – KDE JSOU HRANICE? 

 

Podle toho, s čím vším se na ulicích můžeme setkat, je patrné, 

že mnoho reklamních designérů a grafiků uplatňuje taktiku 

„šokovat = zaujmout“. Hranice toho, co všechno jim v očích 

veřejnosti ještě projde, a co už je naopak za mantinely 

vkusnosti, slušnosti či základní morální etiky, jsou diskutabilní. 

Každý člověk byl vychován v jiném prostředí, a tudíž je citlivý 

a zvyklý na něco jiného. Proto si myslím, že by bylo pro dobro 

pouličního vzhledu a pohodlí společnosti, aby se všichni tvůrci 

reklam jednoduše řídili názory nejcitlivějších článků řetězce a 

před uveřejněním každé reklamy se sami sebe zeptali: „Co by 

tomu asi řekla moje prababička?“ nebo: „Co by tato reklama 

způsobila v hlavě mého tříletého syna?“.  
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6 REKLAMY SLOUŽÍCÍ PRO DOBRO VĚCI 

 

Ne všechny reklamy však slouží komerčním účelům. Některé se snaží podporovat snažení o dobrou 

věc (např. charitativní organizace; kampaně za účelem osvěty a informovanosti o prevenci proti 

smrtelným onemocněním - rakovina, AIDS); … 

 

Plakát protikuřácké kampaně  

 

 

 

 

 

 Reklama připomínající ženám správné životní priority - 

zdraví (zde konkrétně prevence před rakovinou prsu) 

 

 

 

 

Upozornění nabádající k rozumnému sexuálnímu 

chování – prevenci před onemocněním AIDS  
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7 REKLAMA KOLEM NÁS 

7.1 Kde všude v elektronice vidíme reklamu? 

7.1.1 V televizi 

Rozčiluje mě (asi tak jako všechny filmové televizní diváky), když se dívám na zajímavý film 

v televizi a neustále ho přerušují nesmyslné reklamy, jejichž hlasitost je navíc oproti filmu drze 

zesílena vysílající televizí. Zaprvé mě otravuje, že jsem tím pádem nucena pořád dokola zeslabovat 

a zesilovat hlasitost televize, a zadruhé je můj divácký požitek ze zhlédnutého filmu nenávratně 

zdevastován, protože byl děj několikrát přerušen. 

7.1.2 Na internetu 

Snad od samotného vzniku internetu jsme zvyklí na reklamu objevující se na okrajích webových 

stránek, ale nemilou novinkou internetu jsou reklamy na youtube, kde si pustíte videoklip a 

reklama (na produkt vůbec nesouvisející s hudbou) se zobrazí ještě dřív, než stačí zaznít první tón 

muziky. Také ve videoklipech slavných osobností jsou nápadně dlouhé záběry na nápis 

značkových hodinek, nápoje, slunečních brýlí nebo auta. 

7.1.3 Prostřednictvím mobilního telefonu 

Nikdy jsem nechápala, kde paní, která mi volá v neděli ráno a snaží se ze mě vytáhnout tak 

důležitou informaci, jako kolik máme doma satelitních programů, popřípadě jakého mám operátora 

nebo jakou používám značku kosmetiky, vzala moje telefonní číslo. Chvíli poslouchám a posléze 

ukončuji hovor s prominutím, že „zrovna teď“ nemám čas. 
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8 SLAVNÉ REKLAMY 

Některé slogany z reklam naší společnosti již „zlidověly“ -  jsou často zmiňovány a každý je zná. 

8.1 V České republice 

- „Mňam mňam Bobík, roztančí tě s kamarády, mňam mňam Bobík, tři dva jedna teď!“ = 

Bohušovická mlékárna – jogurt Bobík 

- „www.firmanazážitky.cz“ = Firma na zážitky - rádiově vysílaná reklama  

- „Zkraťte si cestu domůůů“ = Hypoteční banka 

- „Vanish, skvrn a špíny se zbavíš!“ = prací prostředek Vanish 

- „Protože Vy za to stojíte“ = L’Oreal (kosmetika) 

- „Když ji miluješ, není co řešit.“ = Kofola  

- „Mattoni už není“ = Mattoni 

- „Život je hořký. Bohudík.“ = Radegast 

- „Panzani – těstoviny, které nelepí“ = Panzani 

- „Tu chuť prostě mülluju“ = Müller (mléčné výrobky) 

- „I muži mají své dny“ = Fernet Stock (alkoholický nápoj) 

- „Pečuj o sebe“ = Garnier (kosmetika) 

- „Jama-já-já-jupi-jupi-jé“ = Hornbach 

- „Energie sbalená na cesty“ = Tatranka 

 

8.2 Ve světě 

- „Just do it.“ = Nike (sportovní vybavení) 

- „Maybe it’s Maybellin.“ = Maybelline (kosmetika) 

- „Today. Tomorrow. Toyota.“ = Toyota (automobily) 

- „Škoda. Simply clever.“ = Škoda (automobily) 
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9 OSOBNÍ ZKUŠENOST S OBCHODNÍ TAKTIKOU 

MARKETINGOVÝCH FIREM 

Nyní bych ráda dala prostor své devatenáctileté sestře, aby vylíčila svou zkušenost s obchodním 

chováním olomoucké marketingové firmy Inflow Company, která se oficiálně živí „uváděním 

nových produktů na trh a jejich propagací“. 

Sestra:  

Po dvou kolech konkurzu na brigádu ve firmě Inflow Company jsem byla vybrána, abych prodělala 

poslední část přijímacího řízení na post „obchodní asistentka“ – školení. Školení probíhalo tak, že 

jsem vyjela se dvěma již zaměstnanými mladými kluky Martinem a Jakubem (21 a 22 let) do 

terénu a měla se jim koukat při práci pod ruce a učit se. Do posledního okamžiku cesty (mířili jsme 

v povinně elegantním oblečení někam za Přerov) jsem netušila, o co se v praxi vlastně bude jednat, 

zato oni ze mě stihli vytáhnout informací tuny – od mého oblíbeného jídla, přes hodnocení mé 

pracovitosti mnou samou až po to, jak moc jsem „na peníze“. 

Vystoupili jsme ve vesničce Chropyně, v poklidné zóně s řadovými rodinným domky. Kluci mi 

ukázali dva druhy pánských a dámských parfémů, mně vrazili do rukou svorkové desky s tabulkou 

na záznam  informací, načež si popřáli hodně štěstí a každý šel zvonit na dveře domů  jiné strany 

ulice. Mně neřekli opět nic, jen že se mám pozorně koukat, snažit si vše zapamatovat a dělat si 

poznámky. Byla jsem upřímně zvědavá, co bude následovat, i když stud z toho, že se po staré 

silnici špinavé od hnoje a sena promenáduju jako nějaká městská hlupka v balerínách a oblečení, 

které si jsem ochotná obléct jinak jen do divadla, převažoval.  

Jakub rozdrnčel zvonek na prvních dveřích. Otevřela mu neupravená paní ve věku cca 45 let. Jakub 

jí nedal čas na rozmyšlenou, zdali zavřít nebo nechat otevřeno, rovnou na ni začal hlasem 

pozměněným v pražský trapný přízvuk halekat svůj monolog: 

Jakub: Dobrý den, dobrý den, já jsem Jakub, tohle je má kolegyně. My děláme výzkum trhu a přišli 

jsem se vás zeptat, chodíte někdy nakupovat do supermarketů Albert nebo Tesco? Ne? Ale tak, 

jednou za rok se tam určitě zastavíte, ne? Ano, výborně, jste úžasná! No a my jsme vás přišli, stejně 

jako všechny vaše sousedy, pozvat  na velkou událost – za měsíc totiž otevíráme v těchto 

supermarketech naše červené stánky, kde si budete moct vyzkoušet tyto vůně z Francie! (Ukazuje 

paní zemi původu na krabičce parfému, poté ho vybaluje a vkládá ho paní do rukou.) Nebojte se, 

vyzkoušejte… Ták a řekněte, mladá paní, jste žena spíše romantická nebo enregická? Oboje? To 
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znamená ideální žena! Tak, ukažte mi druhou ruku, já vám dám přivonět ještě této romantické 

vůně, líbí? 

 Víte za kolik se tyto parfémy prodávají ve Francii? Za 100 euro. Víte kolik je to korun českých? 

Paní: Nějakých 2 500, ne? 

Jakub: Ano, ano, výborně, vidím, že jste vzdělaná. Říkáte si, 2 500, to je velký obnos! Však již příští 

měsíc tento parfém můžete zakoupit v červených stáncích v předprodejní ceně za pouhých 1 500 

korun! Ale málo toho! My dnes máme za úkol vybrat deset sympatických lidí a já vám chci 

pogratulovat (třikrát hlasitě zatleská) – moje pěkná kolegyňka tady na mě pomrkává, že jste jí padla 

do oka - tento parfém je dnes jen pro vás! 

Paní: No to nemyslíte vážně!! Zdarma? (Bez odpovědi.) Tomu nemůžu uvěřit! (A taje jak měsíček 

na hnoji.) 

Jakub: Ale teď se vás musím ještě na něco zeptat. (náklání se k paní a důvěrně jí šeptá do ouška, 

předstírajíc ostražitý pohled, jako by se bál, že ho někdo uvidí) Udržíte tajemství? 

Paní: Jistě, já mlčím jako hrob! (Spiklenecky, polichoceně.) 

Jakub: Tak já vám teda věřím. Víte co, že jste dnes můj poslední dům, za chvíli odjíždíme (ve 

skutečnosti první), a jste tak milá, …máte doma nějaké chlapy? 

Paní: Tři! Manžela a dva syny. 

Jakub: A nezlobí, zaslouží si taky něco dostat? 

Paní: No já myslím že joo. 

Jakub: Ale nesmíte to na mě říct sousedce, ta ode mě dostala jenom jeden! Tak dobře, ukecala jste 

mě, já vám tady takhle tajně věnuju úplně zdarma ještě dvě pánské vůně, pod jedinou podmínkou, a 

to, že je darujete. Zvládnete je předat těm vašim chlapům? 

Paní: No jistě, určitě, nebojte se! 

Jakub: Tak, a teď si spočítáme, kolik jste dnes ušetřila! Při ceně v našich prodejních státncích byste 

za každý dala 1500, to máme v součtu 4 500 korun. Místo toho je máte ode mě za pouhých 

990korun, což je výrobní cena jednoho z nich, k tomu tyto dva úplně zdarma, k tomu nemůžu říct 
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nic víc než gratuluji! Máte přesně nebo vám rozměním (ptá se svou peněženkou otevřenou,  které 

listuje velkými bankovkami, jako názornou ukázkou, kolik lidí už akce využilo).  

Paní je chvíli zmatená (pochopitelně – doteď o žádném placení nebyla řeč), ale za pár sekund už 

běží pro peníze (Jakub totiž nervózně přešlapuje a kouká se na hodinky, jako by někam hrozně 

spěchal), platí a celá dojatá děkuje. 

Jsem v šoku. Okamžitě mi je jasné, že s touhle prasárnou aplikovanou na lidi,  kteří v životě 

nevystrčili nos dál než do vedlejší vesnice, nechci mít nic společného, jenže protože mám slíbené 

polední školení o prodejní taktice firmy (které mě zajímá, abych zjistila o těchto podvodnících 

všechno, co můžu), tvrdím Jakubovi, že se mi to moc nelíbí, ale časem bych si asi zvykla.  

Dočkám se. Po obědě, kde se dozvídám, že je zcela běžné, že si brigádník vydělá za týden 10 000, 

si mě Jakub bere do auta a diktuje mi „recept na úspěšný prodej zboží“. Papír s mými poznámkami 

mi bohužel po hlasité a ostré výměně názoru během cesty domů bohužel vytrhli z ruky, ale zkusím 

si povzpomínat na co nejvíce doporučených fíglů: 

- Vyjádření spěchu (dívám se na hodinky, přešlapuji, říkám, že u tohoto domu končím, „dnes je 

poslední den akce“) 

- Pocit ztracené příležitosti (dám jim parfém do rukou, zase si ho vezmu zpět – lidé se neradi 

vzdávají něčeho, co už jednou vlastnili) 

- Závist („sousedka si taky nakoupila“; „dostanete víc než vaši sousedi“) 

- Poslední eso (jeden + jeden zdarma, pokud váhá, přihodím třetí parfém) 

- Lhostejnost (necpu se nikomu do dveří, udržuji odstup; když vytahuju peněženku, zároveň 

udělám krok zpět, aby zákazník viděl, že na něj netlačím; „jestli nechcete, nevadí, sousedka 

říkala, že si skočí vybrat peníze a ráda si koupí druhou sadu“, „tak já udělám radost někomu 

jinému“) 

- Sebejistota (neustálý oční kontakt; člověka se neptám, nýbrž mu rovnou gratuluji k výhodné 

koupi; neptám se, jestli si to chce koupit, pouze na způsob platby) 

- Názorná gesta (vytahuji peněženku, aby se podvědomí člověka připravilo na to, že bude platit) 

- Udržování pozornosti (při gratulaci k výběru mezi šťastných deset hlasitě zatleskáme, aby 

dotyčný zbystřil) 

- Slovíčkaření (o ceně se zmíním až při výčtu, kolik ušetřili) 

- Předstírání osobního zájmu („jste žena spíše energická či romantická?, vidíte se spíš jako 

sportovec nebo elegán?“) 

- Hra na city („kupte vnučce, budete mít vyřešný dárek k narozeninám“) 
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Když jsme jeli domů, proběhla jedna z nejostřejších hádek mého života. Snažila jsem se je donutit 

přiznat, že tohle nikdy nebylo jejich snem, a že to dělají s velkým sebezapřením, protože normální 

dvacetiletý člověk má přece nějaké vyšší cíle a ideály než je okrádání starých babiček na vesnici 

(dnes už vím, že toto mé přesvědčení se řadí mezi ty z říše mých naivních iluzí). Místo toho se mi 

vysmáli do obličeje, že bez peněz dnes člověk není nikdo a že jejich největším idolem je jejich 

mladá šéfová, která vydělává přes sto tisíc měsíčně a po půl roce práce šéfové si koupila nové 

porsche. Spadla mi brada a trvalo mi asi týden, než jsem se z tohoto zážitku oklepala.  

Závěrem malá osobní prosba: nekupujete si věci od podomních obchodíků, varujte své prarodiče 

před tímto druhem podvodů  a pokud někdy potkáte kohokoliv ze slavné Inflow Company, která má 

sice pobočky v pěti evropských zemích, ale na internetu o nich toho moc nenajdete (jako o správné 

firmě z podsvětí), plivěte jim za mě a všechny slušné lidi do tváře. 

Tereza Ungrová 
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Závěr 

Přiznávám se, že se mi ze začátku do práce moc nechtělo, protože už se blíží prázdniny a, jak by 

řekla moje maminka, já vyhlížím „světlo na konci tunelu“. No prostě další úkol, ke kterému jsem 

musela sednout místo pobíhání po venku s kamarády. Když jsem se ale do tématu ponořila a začala 

jsem objevovat kouzlo detailu této práce, byla jsem na svůj výkon pyšná. S vypracováním mi 

hodně pomohla moje starší sestra Terezka, můj „anděl strážný“, které tímto moc děkuji za 

spolupráci. 

Doufám, že se prostřednictvím mé závěrečné práce dozvíte nové, pro vás alespoň trochu zajímavé 

informace a možná se i sem tam nad textem pousmějete. A když ne, tak si možná alespoň utřídíte 

své myšlenky a názory spojené s touto problematikou. 
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, červen 2013 _______________________  

           podpis  
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