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ABSTRAKT:
Práce Teorie reklamy: ekonomie a psychologie pojednává o základních
principech disciplíny se zaměření na aplikace poznatků obecné psychologie a
teoretické mikroekonomie. Autor se cíleně vyhýbá zkoumání praktických
projevů reklamních kampaní a jejich dopadům a testování úspěšnosti. Práce
postupuje od stručného přiblížení historického vývoje disciplíny k aktuálním
otázkám imperiálnosti reklamy co do projevů i přístupů, hledá optimum výdajů
firmy na reklamu, dotýká se alternativních forem reklamy ve smyslu
sponzorství a reklamy v CPE a hlavně zkoumá člověka, jako příjemce
reklamních sdělení. Zkoumá jeho racionalitu, procesy učení, stádovost,
snobství či vrozené předpoklady.

ABSTRACT:
Theory of Advertising: Economics and Psychology deals with elementary
principles of our discipline. It applies to fundamental principles of general
psychology and theoretical microeconomics. Author does not mention the
aspects of advertising campaign in practice, its impacts and tests of fruitfulness
deliberately. Step by step he devotes historical evolution, imperialism of
advertising, looking for optimum advertising costs of firm. Other themes are
sponsorship, advertising in CPE and, mainly, human factor and rationality of
individuals, process of learning and specific behaviour as snobbery, effects of
crowd or native ability.
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Ať tě chválí cizí a ne tvá vlastní ústa,
cizinec a ne tvoje rty.
Př 27, 2

Jmenoval se George F. Babbitt. ... a nic zvláštního nedělal,
ani máslo, ani boty, ani poezii, ale dokázal čile prodávat domy za víc,
než si lidé mohli dovolit.
Sinclair Lewis, Babbitt

1. Motivace
Položím kontroverzní otázku. Není cosi nepatřičného ve světě,
ve kterém se s reklamou setkáváte častěji než se svým životním
partnerem? A prozatím bez aspirací na odpověď či jen její naznačení
lze pokračovat možná odvážnou, ale opodstatnitelnou tezí. Nestává se
skutečně reklama dalším členem rodiny? Zprvu s vlivem, který bude
roven vlivu papoušků, křečků, později psů a koček – a ještě později
lidských členů domácnosti? Je reklama jen sadou barev, zvuků a
sdělení, jejichž vliv je zanedbatelný nebo vytváří naše schizofrenní
reklamní já, je panem Hydem? Stojí mimo společnost, byť z ní
vychází? Nebo degraduje její podstatu a tím také hodnoty, zvyky,
souvislosti, vztahy?
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V intuitivním pojetí je možné připustit, že se reklama a
reklamní trh staly světem vyrůstajícím z již osamostatněné základny,
světem fungujícím podle vlastních zákonů − s trochou kacířství − bez
ohledu na trh zboží a služeb, jehož součástí a zároveň nadstavbou
měly být. Pravdou však zůstává, že není reklamy bez subjektu, jenž je
touto reklamou propagován.
Reklamu, reklamní sdělení, můžeme nalézt na nepřeberném
množství míst, ale také v projevech a podobách, jejichž množství se
stává neuchopitelným. Nejzaměstnanějšími z našich smyslů jsou
jednoznačně zrak a také sluch. Kdyby však myšlení bylo smyslem,
právě ono bychom museli označit za smysl nejzaměstnanější.

1.1. Pevný základ odrazu ...: historické přiblížení
Kde a nebo spíše kdy lze hledat počátky rozvoje reklamy a kdy
došlo ke kvalitativnímu, ale hlavně kvantitativnímu skoku, který
posunul výdaje na reklamu v rozsahu řádů?
Historicky byla reklama spjata s původcem jejího vzniku,
kterým byla implikována, což znamená, že bez existujícího
konkrétního výrobku nebo nabídky služby nemohla existovat. Lze
polemizovat s literaturou1, která uvádí, že za první reklamní sdělení je
možné pokládat vývěsní štíty existující již před naším letopočtem,
např. v antickém Řecku. Přesto, že v širším pojetí lze za reklamu
pokládat vše, co přináší určitou informaci, sdělení či jen upozorňuje
nikoliv jen na určitý výrobek nebo značku, ale také na celý segment
trhu, který mohl být v dané době zastoupen jedinou městskou dílnou,
soustředím se spíše na myšlenkově přirozeněji pojatý přístup, který
samotné označení prodejního místa bez bližšího popisu dále za
reklamní sdělení pokládat nebude. Označení konkrétního místa jako
„trh“ tak není chápáno jako reklamní sdělení, ale zkratkovité slovní
vyjádření existující
skutečnosti, prodejního a nákupního místa.
Stejně jako není za reklamu na libovolného Petra považováno jeho
jméno.

1

Vysekalová, Komárková (2000)

8

TEORIE REKLAMY: EKONOMIE A PSYCHOLOGIE

Přesto se první zmínky o reklamě objevují ve spojení právě
s tímto obdobím a v průběhu starověku a středověku doznávají spíše
nepatrných změn, jistě ne v kvalitativním pojetí. Tak byly na
vykopávkách z Herkulanea nebo Pompejí nalezeny nápisy, které se
nacházely podél cest a na domech, odkazující na prodej vína, chleba,
ryb nebo dokonce konání gladiátorských her, které v některých
případech již přidáním emotivně zabarveného adjektiva vystoupily ze
stínu obecného pojmenování a dané zboží tím popisovaly,
propagovaly.
Přesto ale, bez hmotného doložení faktickými předmětnými
důkazy, lze předpokládat, že první projevy reklamy existovaly již
v mladší době kamenné, v neolitu. V tomto období byly konkrétní
projevy reklamy spojeny s objevujícím se fenoménem směny,
pozdějším akcelerátorem všech hospodářství a, odvažme se říci,
skutečným původcem světa reklamy. Reklama tak nebyla – a není −
ničím jiným, než konkrétní projekcí určitého souboru informací.
V minulosti na tom nic neměnil fakt, že původní směna byla
naturální a smlouvy ústní.
S rozvojem směny, obchodu a s příchodem obchodu dálkového,
lze dohledat také původce vzniku značky, loga. Při směnách předmětů
dlouhodobější povahy docházelo ze zkušenosti k postupnému
odlišování kvalitních výrobků od výrobků méně kvalitních. Samotná
směna si proto vyžádala zavedení označování produktů, kterými byl
např. otisk určitého předmětu či vyrobeného piktogramu do
hliněných nádob a označení i dalších spotřebních předmětů mnoha
dalšími způsoby. Podstatné ve vztahu k zavedení tohoto značení bylo,
že přinášelo (a přináší) výhody jak výrobci, tak kupujícímu.
Zlomovým bodem, mezníkem, který musí být jednoznačně
zmíněn, se v oblasti teorie reklamy stal v 15. století vynález a
zavedení knihtisku. Tak bylo možné si přečíst již na konci tohoto
století první tištěná reklamní sdělení, která propagovala shodou
okolností knihtiskem (způsobem provedení reklamního textu)
knihtisk, tedy prodej knih, který byl vychválen za pomoci sdělení
podobných tomuto:
„Když si nějaká osoba, kněz nebo laik chce
koupit kopie dvou nebo tří liturgických knih,
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upravených podle zvyklostí Salisbury Cathedral a
tištěných takovým pěkným způsobem jako toto
oznámení, ať se dostaví do Westminster Abbey, kde se
rozdává almužna. Místo je možno poznat podle štítu,
který má ve středu červený pás (shora dolů). Dostane
tyto knihy levně. Prosím, nestrhávejte toto oznámení.“2
Profesionální vydělení reklamní činnosti jako samostatného
předmětu podnikání se datuje na počátek 19. století. První reklamní
agentura byla založena v roce 1800 v Anglii. K rozvoji reklamy v USA
přispěl vznik obdobné firmy v roce 1840. Pro zajímavost: založení
první reklamní agentury v Československu je vztaženo k roku 1927.
Těžištěm reklamy se v prvopočátcích staly inzerce a tisk
reklamních plakátů. Za průkopníka v tvorbě uměleckého reklamního
plakátu je považován Jules Cheret, jehož reklamní tvorba se objevuje
– a poté je mohutně následována − v roce 1850. První inzertní sdělení
byla tištěna na samostatných listech. Velmi rychle se však přešlo na
do dnešních dnů obvyklou praxi tištění přímo na novinový papír, čímž
se inzerce stala fyzicky neoddělitelnou součástí novin a časopisů,
stala se tedy souběžným průvodcem, společníkem a spolusoučástí
nositelů informace, kterými byly zprávy a komentáře.

Rozvoj vědy a techniky je mnohdy z velké části přičítán válečným
účelům. Ať je tato myšlenka pravdivá či nikoliv, jistě pravdivá je myšlenka
další, že každý z prostředků, který bylo možné využít k působení na lidskou
psychiku, velmi brzy využila i reklama. Tak tomu bylo v 17. století s výše
zmíněním rozšířením novinového tisku, v 18. století s vynálezem
litografického tisku – kamenotisku, v 19. století s vynálezem fotografie a
nedlouho poté se zemětřesením, kterým reklamní trh zasáhla existence filmu.

1.2. ... a bod dopadu: obecné přiblížení
Jak bylo již v krátké zmínce uvedeno, tradiční reklamní trh je
úzce propojen, navázán na trhy zboží a služeb a trh práce. Chápu-li –
2

Citace dle Vysekalová, Komárková (2000): Sandage, C. H., Fryburger, V.: Advertising
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a souhlasím – s pojetím moderních tržních ekonomik jako převážně
spotřebně podmíněných, konzumních3, potom s rozvojem příslušných
trhů právě v tomto směru muselo zákonitě dojít také k rozvoji trhu
reklamního.
Jistě není sporu o tom, že reklama je ve svých rozličných
projevech naším stálým, neodstranitelným průvodcem. K tradičním
formám cest reklamního sdělení od tvůrce reklamy (obvykle odlišného
od zadavatele, investora) ke spotřebiteli, kterými byly inzerce
v novinách a časopisech, rozesílání letáků a jejich umisťování na
veřejná prostranství a shromaždiště občanů, přibylo mnoho dalších
způsobů. Mnohé z nich jsou ve stádiu testování úspěšnosti, efektivity,
jiné se již stávají běžnou součástí reklamního trhu. Tak je již běžné
pokládat za tradiční reklamní projev využití billboardů a megaboardů,
nepřeberné množství a způsoby dalších samostatně umísťovaných
reklam v obchodech, reklamy provedené malbou na venkovní zdi
domů, ale také na prostředky městské hromadné dopravy a ve
smluvních ujednáních na automobily privátních osob.
Další projevy můžeme nalézt ve spojení s filmem, kde vyvstávají
podobné morální otazníky jako při slučování zpravodajských a
reklamních informací v tisku, kdy jednotliví aktéři filmových postav
užívají výrobky propagovaných firem, tj. zadavatelů.4 Podobně se u
billboardů lemujících silnice a rušné cesty můžeme ptát po estetické
hodnotě, o emočním působení na psychiku a vůbec o využití
společného prostoru. Reklamu mohu v tomto chápání označit
dokonce za externalitu. Plně totiž odpovídá definici ve smyslu nákladů
(resp. výnosů) nesených při interakci dvou či více ekonomických
subjektů třetími osobami. Informační stránka reklamy je pro aktéra,
který si propagovaný výrobek nekoupí (tj. seznámení se s touto
informací výrobci přímo neplatí), pozitivní externalitou. Viditelnější
stránkou je ale zahlcení reklamou, její nevyžádanost, náklady spojené
se snahou se jí vyhnout, zamezit; jednoduše její vlezlost. Protože

(Richard D. Irwin, Inc., Homewood, 1958)
3
Přes jistý pejorativní nádech, který výraz „konzumní“ v posledních letech nabaluje, se v této
práci nesoustředím na analýzu a komentáře příčin tohoto faktu ani reálných důsledků a tento a
podobné termíny chápu v přísně neutrálním smyslu.
4
Např. film Matrix: Reloaded. Firma Samsung uzavřela smlouvu na propagaci svých
výrobků v částce 100 mil. USD. (Marketing & Média, 26. 5. 2003)
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v tomto vztahu je jednotlivec obvykle tou „třetí osobou“, je v tomto
případě možné jednoznačné hovořit o externalitě negativní.
Prudkým vývojem z hlediska reklamy v současné době
prochází, stejně jako její nositel, internetový reklamní trh.
Jednoduchá textová sdělení se záhy proměnila v graficky vytříbené
statické a později animované, dynamické formáty. Aktuální
internetová reklamní sdělení jsou již prací mnohačlenných tvůrčích
skupin, které spojují obraz a hudbu do celků, u nichž v prvním
okamžiku váháte, zda se jedná o zdařilou prezentaci tzv. nového
umění či o reklamu.
Samostatným projevem reklamních sdělení je reklama značky,
která se sama o sobě stává prodejním artiklem a tak se zásadním
způsobem podílí na rozhodnutí o koupi. Oblečení, ale i další spotřební
zboží jako elektronika, sportovní potřeby a další se stává samo o sobě
užitným i reklamním předmětem. Spotřebitel se tak z vlastních
prostředků přímo spolupodílí na reklamní kampani výrobce, když
obvykle zvýšenou cenou platí za možnost viditelně nosit reklamní
sdělení firmy, logo, značku. V obecném pohledu, nepřímo, to
znamená nákupem, kryje celkový reklamní rozpočet výrobce, protože
jsou to obvykle pouze příjmy z tržeb, výnosů, ze kterých jsou kryty
celkové náklady firem a tedy také náklady na reklamu. Viditelná
značka je ale spotřebiteli žádána, poptávána. Obvykle jsou totiž právě
tyto trhy z hlediska své podstaty silně liberalizované a soutěžní a
spotřebitelé jsou tedy tím, kdo tvoří mantinely fungování svou
poptávkou.
Zmínkou o značce jako reklamním sdělení se dostávám
k dalším aspektům teorie reklamy, které budu dále diskutovat. Těmi
jsou snobská a stádová poptávka, předmět pozičního statku a s tím
spjaté ekonomické, psychologické a sociální dopady.
Oprávněnou se stává také otázka, zda je to strana poptávky,
která podle paradigmat neoklasické ekonomie je jediným hybatelem
trhu nebo zda se potvrzují teorie hovořící o asymetrii síly, o straně
nabídky, která je schopna ovlivňovat preference spotřebitelů podle
vlastních potřeb.
Dalšími z relevantních otázek vztahujících se k teorii reklamy
jsou otázky po efektivitě trhů s reklamou a modelování trhů bez
reklamy. Je tak reklamní sdělení díky funkci nositele informace a
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díky následnému zostření konkurence, tj. nárůstu efektivity,
dostatečným vyvážením nákladů vzniklých užíváním reklamy? Jak
ohodnotit další přínosy z reklamy plynoucí, kterým je např. urychlení
technologického vývoje (ať již díky rychlejšímu šíření inovací či díky
efektu snobské poptávky, který působí jako exponenciální akcelerátor
u high-tech segmentu produktů)?
Skutečností však zůstává, že tato práce si neklade za cíl
zodpovědět veškeré zmíněné otázky, dokonce ani všechny diskutovat.
Jednoduchým důvodem je fakt, že mnohé odpovědi jsou svou
normativností pro exaktní diskuzi nevhodné. V mnoha případech
bychom se dostávali na půdu osobního vkusu, estetických norem a
podobných skutečností, jejichž souvislost s touto prací je spíše
okrajová.
Tabulka (1.1.) zobrazuje všeobecné údaje o výdajích na
reklamu v čase. Jejím cílem je zodpovězení otázky, zda je vůbec
opodstatněné se reklamou jako fenoménem moderní doby a stále se
vyvíjejících trhů zabývat.

Tab. 1.1. Výdaje na reklamu

Německo
Velká Británie
Francie
Itálie
Španělsko
Nizozemí
Belgie
USA
Japonsko

1997
1998
1999
2000
2001
15 556 16 343 17176
20239 18 567
14 463 15 698 16 671
20234 18 832
8 229
8 771
9 631 10 112
9 620
5 742
6 081
6 798
7 993
7 838
3 291
3 630
4 265
5 430
5 095
2 906
3 080
3 533
3 886
3 740
1 301
1 530
1 681
2 006
1 964
94 118 100 885 108 350 143 564 138 787
33 776 32 406 31 791 40 731 36 471

počet
obyvatel
82,2
60
59,8
57,8
39,8
16
10,3
284,5
127,1

per
capita
225,9
313,9
162,5
135,6
128
233,8
190,7
487,8
286,9

výdaje/GNP
0,62%
1,26%
0,48%
0,57%
0,63%
0,67%
0,55%
1,23%
0,82%

Poznámky: Základní údaje v mil. EURO, aplikované údaje se vztahem k roku 2001.

Zdroj: www.aacc.fr (AACC - The French Advertising Agencies Trade Association)

13

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Závěrem „obecného přiblížení“ ocituji jiný zdroj, který je svým
slovním vyjádřením méně exaktní, avšak emotivnější (a tím možná
průkaznější) než zde uváděná tabulka.
Podle zprávy uveřejněné AACC v lednu 1994
zahrnuje reklama v evropských podnicích 330,5
miliardy franků vložených do velkých médií – tisk,
rádio, televize −; ve Spojených státech je to 406,7
miliardy, v Japonsku 172 miliardy. To jsou čísla
z krizového roku 1992. Úhrnně představují polovinu
zahraničního dluhu Blízkého východu nebo Severní
Afriky, jak byl ohodnocen v État du monde 1992.
V každé zemi ta suma představuje 1 % rozpočtu čili
průměr
prostředků
věnovaných
ministerstvům
5
kultury.

1.3. Potřebuje spotřebitel reklamu?
Je-li dokonalá konkurence − ekonomický konstrukt pomáhající
lepší modelaci ekonomického chování − podmíněna 4 základními
předpoklady,
kterými
jsou
dokonalá
racionalita
subjektů,
standardizace produkce, dokonalá mobilita výrobních faktorů a
chápání výrobce jako příjemce ceny stanovené trhem, je poté v tomto
ekonomickém uspořádání logicky reklama naprosto zbytečná.
Konstrukt dokonalé konkurence ale splnil svou funkci, když ukázal
možnosti a hranice fungování ekonomiky za nerealistických
předpokladů a tím nepřímo dopady ve skutečném světě.
Nejviditelnějšími rozpory s realitou, které umožňují existenci reklamy,
jsou neunifikovaná produkce, různorodost ve výrobě způsobená
bohatostí v preferencích spotřebitelů a nedokonalá racionalita
projevená neúplným souborem informací o výrobku, o kvalitě a
existenci všech blízkých substitutů a o cenách těchto výrobků. To vše
navíc zdůrazněno logistickými obtížemi.

5

Toscani (1996)
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V klasickém pojetí je výrobce pouze agentem spotřebitele, který
hlasuje koupí určitého výrobku. Vynakládáním peněz tedy instruuje
svého agenta−výrobce k produkci požadovaného zboží. Tento přístup
se nazýval tradiční sekvence. Nejvýraznějším kritikem tohoto přístupu
je dále zmíněný John Kenneth Galbraiht, který uvedený způsob tlaku
výrobce na rozhodovací proces, na proces výběru zboží spotřebitelem,
nazval revidovanou sekvencí.
Přesto ale zůstává pravdou, že hnací motor každé ekonomiky,
kterým je vedle dělby práce existence konkurence, stále běží. Nadále
tedy platí, že kvalitnější výrobek si na rozdíl od méně kvalitního udrží
nejen cenu, ale také dlouhodobost kontraktů.6 Dalším dopadem
soutěže je neschopnost opakovaného užívání klamavé reklamy. Hráč,
který je díky poskytování obdobných služeb plně seznámen
s konkrétním segmentem trhu (konkurent), využije každé příležitosti
k upozornění na neetičnost jednání jiného výrobce, stejně jako na
klesající kvalitu a další negativní informace, které mu napomohou
k většímu prosazení vlastní produkce.
Podstatnou se tedy nestává otázka potřebnosti reklamy, ale
otázka její ceny a nabízeného množství a schopnost vyvážit zvýšenou
cenu produktu zvýšením kvality, respektive zvýšenou kvalitu udržet
při stejné ceně díky zvýšené produkci. Edward H. Chamberlin,7 pro
názornost, označuje reklamu za nutného průvodce a poskytovatele
informací ve světě, ve kterém je samotná diferenciace poptávaným
statkem.

6

Předpokládám ceteris paribus. Exogenní vlivy (zde např. změna na trhu blízkých substitutů)
mají samozřejmě zásadní význam. Podobně abstrahuji od podřadných statků, které
spotřebitelé s nízkými příjmy poptávají i přes jejich horší kvalitu.
7
Profesor ekonomie na Harvardově univerzitě. Svými pracemi přispěl zásadním způsobem
k rozvoji neoklasické teorie tržních struktur, zejména oligopolu a monopolistické konkurence.
Za hlavní příčinu nedokonalé konkurence považoval diferenciaci produktu. V závislosti na
reklamě odlišil prodejní a výrobní náklady.
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Zdroj: http://www.absolutcollectors.com
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2. Odkud a kam: interdisciplinarita a pojmosloví

2.1. Dvě strany jedné mince: ekonomie a psychologie
Vědní disciplíny, jež daly pojmenování této práci a subkapitole,
jsou přirozeně chápány a také metodologicky řazeny mezi disciplíny
s předměty zájmu zahrnujícími společenskovědní a behaviorální
otázky. Přesto, že obě dvě jsou ve smyslu historického času relativně
nové a k jejich vydělení z mateřských vědních disciplín (filozofie,
částečně lékařství) došlo v poměrně nedávné době (zlomově ve století
osmnáctém a devatenáctém), lze jejich pozdější nespolupráci přijímat
spíše se smutným pochopením. Už proto, že v raných dobách se pod
křídly filozofie v hlavách antických, renesančních a osvícenských
myslitelů vyvíjely souběžně, nedělitelně.
Přesto snadno uchopit, že s narůstajícím vědním aparátem a
sumou znalostí muselo dojít ke specializaci. Logickým se tak stává
nezávislý rozvoj disciplín v konkrétních aspektech projevený též např.
odlišným pojmoslovím. Tak je možné jen přivítat racionální vývoj,
který v částech, ve kterých se party těchto vědních disciplín
překrývají, slibuje spolupráci či dokonce užší propojení. Ekonomie se
tak v další oblasti vrací ke svým mikroekonomickým, subjektivně
psychologickým základům.
Konkrétním projevem interdisciplinárního přístupu je nová,
lépe řečeno staronová, vědní disciplína – ekonomická psychologie.
Paradox přístupů ekonomů k psychologům a psychologii
obecně popisoval v 70. letech s rozumným nadhledem a shovívavostí
Amartya Sen8, který ho, eufemisticky řečeno, uváděl jako přehlížení,
8

Indický ekonom, od roku 1998 rektor Trinity College Cambridgeské univerzity. Ve
vědeckovýzkumné činnosti se zabývá problematikou veřejné volby, ekonomií blahobytu,
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vycházející z předpokladu, že ekonomie je jako věda na psychologii
nezávislá. Trnem v oku se stal také imperiální přístup ekonomie,
která si začala přivlastňovat do té doby výlučná témata jiných
společenskovědních oborů a to navíc za použití bezhodnotových,
„nemorálních“ ekonomických přístupů.9
Ekonomický náhled na psychologii se zúžil na prosté chování
jednotlivců či (v případě souhrnu) skupin jednotlivců, které je ve
smyslu volby, za předpokladu možnosti uskutečnění této, tj. za
podmínky existence alespoň dvou nezávislých alternativ, dostatečným
projevem preferencí jako výsledků motivací a postojů. Ve skutečnosti
však individuální postoje a motivace nejsou sledovány. V horším
případě přijímají ekonomové za postačující informační zdroj údaje
jako jsou cena a množství, které ve své agregaci nemohou postihnout
rozličné důvody jednotlivců pro provedení ekonomického úkonu.
Teorie projevených preferencí je navíc chápána jako zobrazení chování
racionálního, definovaného svými předpoklady, kterými jsou
tranzitivita, konzistence, úplnost a další10. Experimentální pokusy
obecného naplnění zadaných předpokladů při rozhodování jednotlivců
toto naplnění ne vždy potvrzují.11 Výsledek volby a racionalita jsou
potom psychologickou interpretací sledovaného chování, projevů. Na
druhou stranu, jako obranu mikro a makroekonomických přístupů,
připomeňme úvahu Miltona Friedmana12, která říká, že podstatným je
ekonomickým rozvojem a růstem. V roce 1998 mu byla udělena Nobelova cena za ekonomii
za přínos k rozvoji ekonomie blahobytu, spojený zejména s vysvětlením příčin hladomorů. Ve
svých statích diskutuje také otázky spojené se svobodou, lidskými právy a kolektivní
racionalitou.
9
Autor této práce však mnohé závěry pokládá za vysoce přínosné.
10
Teorie projevených preferencí stojí na předpokladech převážně matematických, za pomoci
kterých se konečné rozhodnutí ekonomických subjektů stává jednoznačným, uchopitelným a
dále aplikovatelným a to za pomoci matematické teorie – matematické analýzy, v první řadě
s pomocí infinitezimálního počtu. Pomáhá tak modelaci v převážné většině standardních
mikroekonomických procesů. Úplný seznam předpokladů teorie projevených preferencí
obsahuje další položky jako: tranzitivita, reflexivita, nesaturovanost, úplnost, spojitost a ryzí
konvexnost preferencí.
11
Citace dle Lewin (1996): Kahneman, D., Tversky, A.: Prospect Theory: An Analysis of
Decision under Risk (Econometrica, 1979)
12
Americký ekonom, zakladatel monetarismu a vůdčí osobnost chicagské školy. Od roku
1977 emeritní profesor Chicagské univerzity a samostatný výzkumný pracovník Hooverova
ústavu Stanfordské univerzity. V roce 1976 mu byla udělena Nobelova cena za ekonomii za
přínos k analýze spotřeby, k peněžní historii a teorii a za komplexní analýzu stabilizační
politiky. K rozvoji ekonomické teorie přispěl zejména rozpracováním teorie lidského kapitálu,
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výsledek a jeho funkčnost a přínosy spíše než cesty jeho dosažení.
Zjišťování těchto cest a nových postupů je pro praktické účely
potřebné až v době, kdy je původní paradigma falzifikováno.
Výsledek volby je tedy ve smyslu výše zmíněných předpokladů
přijat jako racionální, s plnou vypovídací schopností. Ve skutečnosti
ale mohou být projevy preferencí zobecněny na více činitelů, ve
kterých je chování činitelem jen jedním, byť podstatným.
Z interpretace výsledku se tak vytrácí další, nezměrné či nerozlišené
okolnosti, samo měření může být příliš chudé a chování, navíc zúžené
na volbu, jako jediný projev motivace a individuálních preferencí,
nemusí odpovídat skutečnosti ve světě, ve kterém existují také
motivace
chováním
neprojevené,
naznačené
verbálním
či
nonverbálním
informačním
sdělením,
případně
obtížně
interpretovatelné morální motivy a motivy spojené s chováním v blíže
definovaných skupinách (např. rodina, zaměstnání).
S ohledem na zmíněné obtíže předložím v dalších kapitolách
obsáhlý diskurz moderní psychologie. Tento diskurz si bude klást dva
cíle. Prvním je seznámení převážně ekonomicky vzdělané čtenářské
obce s vývojem příbuzné vědní disciplíny v otázkách, které ve vztahu
k této práci pokládám za podstatné. Druhým důvodem potom bude
snaha o poskytnutí informací, které pomohou ke komplexnějšímu
chápání dále uváděných závěrů ekonomických modelů a situací. Od
těchto cílů se odvíjí selekce témat, která budou podrobněji zkoumána.
Psychologie ale jistě není jediným vědním oborem, ve kterém
lze
nalézt
rozsáhlé
styčné
plochy
s ekonomií.
S dalších
společenskovědních a humanitních oborů není možné nezmínit
sociologii, právo či obecné a hospodářské dějiny. Nelze pochybovat
také o hlubokých dopadech matematizace na formalizmus
ekonomické teorie. Propojení jednotlivých vědních disciplín,
interdisciplinární přístup, tak lze pouze přivítat. Přínosy jsou vhodně
aproximovatelné udělenými Nobelovými cenami za ekonomii.

teorie spotřební funkce, na jejímž základě formuloval hypotézu permanentního důchodu,
rehabilitací kvantitativní teorie peněz a koncepcí přirozené míry nezaměstnanosti. Ústředními
body jeho bádání vždy byly monetární politika a teorie peněz.
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2.2. Informace
Jak již bylo uvedeno v úvodním motivačním přiblížení, je
reklama, reklamní sdělení, chápáno v první řadě jako informace.
Podstatnou otázkou této subkapitoly tedy nejsou forma či cíle
konkrétní reklamní akce ani její ekonomické dopady, ale zobecnění
reklamy na svůj vnitřní základ − pojem informace.
Informace je jako mnoho dalších výrazů slovem s latinským
původem. Původní význam byl dodávati tvar, podobu, formovat či
tvořit, zobrazovat.
Poprvé bylo možné tento výraz zaznamenat ve 13. století
ve významu souboru aktů, které vedou k prokázání trestného činu.
V dnešní době má pojem informace čtyři základní významy:
∇ početní míra odstranění neuspořádanosti (entropie), míra
organizace v systému
∇ psychofyziologický jev a proces v lidském vědomí
∇ signály, impulzy a obrazy kolující v technických zařízeních
∇ výraz různorodosti v objektech a procesech živé a neživé
přírody
Z výše uvedeného výčtu si pozornost zaslouží s ohledem na
zkoumanou problematiku význam druhý. Podle psychofyziologických
definic je informace názvem pro podstatu toho, co se vymění
s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a zároveň jej
ovlivňujeme z druhé strany svým přizpůsobováním. Suma informací,
kterou každou vteřinu nasáváme, je ale dále filtrována. Z oblasti
fyziologické (smyslové, senzorické) se posunujeme na úroveň
psychickou (vnímání).13 Tento druhý projev je procesem myšlení, kdy
je již výměna prováděna uvnitř systému, jedná se o „dialog“ sama se
sebou.
Narozdíl od počítačových systémů člověk, lidský mozek,
nefunguje pouze na bázi příjmu a odesílání informací podle zadaných

13

První konfrontace s v budoucím textu podrobněji popisovaným procesem smyslového a
kognitivního vnímání.
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algoritmů, ale okamžitě dochází ke konfrontaci s již poznaným, se
zkušeností. Člověk se dokáže vymanit ustálenému systému.
Také zkušenost je proto jednou z částí filtru propouštějícího
informace po rozhodnutí pokládat právě tyto za podstatné a potřebné.
Právě proto je např. oblast dětské reklamy diskutována s větším
důrazem na etiku. Právě proto se způsoby její propagace a projevy
reklamních kampaní liší podle cílových skupin příjemců. Jedněm tak
připadají neuvěřitelně hloupé, zatímco u druhých vzbuzují zájem a
pozitivní emoce.
Dalším rozdílem je, že mozek je živý orgán a tomu odpovídají
v něm probíhající procesy. Zatímco při užívání určité informační cesty
(v realitě bioelektronické impulsy probíhající po neuronových
drahách) se tato cesta zesiluje, případně štěpí k lepší budoucí
průchodnosti, nevyužívané informační kanály degenerují.
Pro činnost mozku je tedy množství podnětů (informací)
jednoznačně determinující. Předpokládá se přitom, že nedostatek
podnětů (deprivace) je větším nebezpečím než přemíra informací. Na
druhou stranu množství podnětů není jediným faktorem, který
způsobuje, že jsme vzdělanější, zkušenější, rozumnější. Podstatným je
proces zpracování informace a její převedení z lichého podnětu na
zkušenost, znalost. Prohlubování neuronových cest a jejich štěpení
přináší i v reálném životě pozorovaný dvojí efekt projevů zkušenosti a
moudrosti v koexistenci s určitými stereotypy chování a myšlení. Zde
proto lze dohledat různící se názory na potřebu opakování nabízeného
reklamního sdělení. Diskutuje se potřebný počet (např. u televizních
reklam je jako spodní limitní hranice opakování obvykle uváděno 7
opakování), propojení více smyslových orgánů a různorodost cest
(spojení více médií, síla a doba působení reklamního sdělení a další).

2.3. Definice: propagace, reklama a marketing
Jaký je rozdíl mezi marketingem a propagací? Jakou roli hraje
v obou případech reklama? Odpověď není jednoznačná. Přesto však
tvrdím, že přesné terminologické rozlišení není pro další práci
potřebné. Jedním z důvodů je skutečnost, že exaktní členění existuje
v mnoha více či méně odlišných modifikacích a důvodem dalším je
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fakt, že pro pracovní účely mohou bez újmy na výsledcích tyto pojmy
do jisté míry splynout. Přirozené chápání těchto činností tak, jak se
v průběhu času zapsalo do naší paměti, je dostatečným vodítkem pro
další práci. Přesto tyto pojmy v krátkosti přiblížím.
Za výstižnou a přitom lidskou definici marketingu považuji tu,
která marketingem nazývá výrobu již prodaných výrobků. Tím se
rozumí chápání marketingu jako disciplíny, která analyzuje
neuspokojenou poptávku, resp. nenaplněné potřeby a proto každý
produkt, který firma vyrobí a kterým zaplňuje tuto mezeru, je
„předem“ prodán. Marketing je předmětem zkoumajícím životní cestu
výrobku. Rozhoduje o nové výrobě, způsobech prodeje a
doprovodných službách. Logicky se tak propagace stává určitou
podmnožinou. Propagací jsou nazývány ty činnosti, které jsou spojeny
s uváděním konkrétního výrobku na trh. Reklama je potom souborem
činností a projevů, které marketing a propagace při svém působení
využívají.
Také výraz reklama, podobně jako pojem informace, pochází
z latiny. Vyjadřoval opakované výkřiky, opakovaná prohlášení. Přesto,
že moderní způsob reklamy se již vyznačuje různorodostí ve
způsobech prezentace, původní pojetí slova vystihuje svou podstatu
stále velmi přesně. Moderní definice14 hovoří o reklamě jako o každé
placené formě neosobní prezentace a nabídky idejí, zboží nebo služeb
prostřednictvím identifikovatelného sponzora.15
A závěrem? Opět přidám stručnou motivaci. Reklama je
náklad. A reklama je též původce výnosu.

2.4. Značka
V úvodní kapitole byl zmíněn historický vznik značky jako
rozlišujícího prvku, který napomáhal v první řadě spotřebitelům
dodatečnou informací k získání výrobku požadované kvality.
Z hlediska výrobce se proto značka stala závazkem, specifickou
14

Citace dle Vysekalová, Komárková (2000): Americká marketingová asociace (AMA)
Sponzor je v tomto pojetí chápán jako subjekt nesoucí příslušné náklady, tj. výrobce,
investor. Obecné pojetí sponzoringu je popisováno v kapitole 5.2.
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formou ručení. Jako každý závazek i tento si postupem času vyžádal
větší či menší náklady na jeho udržení. Značka je tak oboustranně
výhodným prostředkem, přesto, že jistě existují příklady, ve kterých
svou funkci neplní či plní nesprávně. Pro výrobce znamená záruku
vyšší ceny a dlouhodobosti kontraktu, pro spotřebitele uvedenou
formu ručení kvality.
Obchodní značka tedy zboží nejenom odlišuje, ale také
zhodnocuje. Každá značka může být chráněna také legislativně,
formou tzv. ochranné známky (Trademark − ™, Registered − ®
případně u uměleckých děl Copyright − ©).
Další výhodný dopad vzniká výrobci při rozšiřování,
diverzifikaci produkce. Kvalita určitého výrobku, vydobytí jména,
prosazení značky, vrhá pozitivní stín i na další produkci daného
výrobce.
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Zdroj: http://www.urban75.org/brixton/history
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3. Ke kořenům: poznat znamená prodat

3.1. Psychologie trhu
Obecně je trh místem, na kterém se střetává nabídka
s poptávkou, je určována cena a v závislosti na dohodě dochází ke
směně. Protože chování aktérů směny, za které chápu jednotlivce či
organizované skupiny, je rozebíráno v samostatných subkapitolách,
soustředím se pouze na psychologické aspekty spojené se směnou a
směňovanou komoditou a otázkami propojení jednotlivých aktérů.
Zatímco ekonomické pojetí trhu je díky potřebě modelace
zjednodušené na množství a cenu, při kterých jsou jednotlivé objemy
poptávány (respektive nabízeny) a zboží je definováno především
svými užitnými hodnotami, díky kterým může být vhodně
aproximováno veličinou užitku, psychologické pojetí se trh
zjednodušovat nesnaží. Také se však neptá v první řadě po výsledku
směny. Ptá se spíše po příčinách, které ke směně vedou a také po
samotném průběhu směny a s ní spojenými akcemi aktérů. Přitom
jsou sledovány vlivy okolí a vývoj jednotlivých subjektů v čase.
Z obecné psychologie lze vyčlenit tyto elementární oblasti,
kterými je možné zároveň definovat předmět psychologie trhu:
∇
∇
∇
∇

výzkum kupní motivace a spotřebního chování
psychologie propagace
psychologie prodeje
psychologie postojů ke zboží

V konkrétních projevech nachází psychologie trhu uplatnění
při analýze podniku ve smyslu jeho působení na spotřebitele, kterým
rozumím např. postoje k ekologické/neekologické výrobě, míru
inovativnosti v jeho výrobní struktuře, snahu podporovat obecně
prospěšné činnosti a stimulovat kvalitu podnikatelského prostředí a
kvalitu vztahů výrobce–spotřebitel. Z obdobných hledisek dochází
k analýze značky, jejího přijímání ve společnosti, působení na
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psychiku spotřebitelů, vyvolávání asociací, stimulace spotřeby a
efektů spojených s chováním zosobněným snobskou poptávkou a
žádostivostí po držbě pozičního statku. Stejným procesem zkoumání
poté prochází i sortiment výrobků daného podniku.

3.2. Ecce homo
Není pochyb o tom, že člověk jako jedinec, subjektivní entita, je
podmíněn jak vrozenými předpoklady, tak souvislým procesem učení.
Stejně tak lze v jiném členění hovořit o podmínění biologickém a
sociálním, které může být v jistém smyslu pouze obdobným
vyjádřením prvního.
Chceme-li studovat ekonomické chování člověka, nutně
budeme již od počátků konfrontování s pojmem motivace. Proto tento
aspekt, další ze základních stavební kamenů psychologie, důkladně
přiblížím. V neposlední řadě si krátké uvedení zaslouží také teorie
postojů.16
Pro přesnější uchopení proto definuji postoj jako s vysokou
pravděpodobností v čase konstantní vnímání situace jako příznivé či
naopak nepříznivé. Původ postojů subjektů spadá do rozličných teorií
učení. Jejich změny v průběhu života do teorií přesvědčování. Na
právě zmíněném ilustruji, že postoje nejsou faktorem v prvé řadě
vrozeným, ale sociálním.17 Faktorem dokonce dynamicky sociálním po
celý průběh života a jsou tak s různou intenzitou měnitelné.
Podle teorií všeobecně přijímaných v sociální psychologii
spočívá tvorba postojů v podmiňování jako reakcích na vnější
podněty, v sociálním učení ve smyslu přijímání postojů ostatních
členů (libovolně definované) skupiny, tj. okolí a v neposlední řadě jako
determinace vnímání akce spojené s odměnou. Každá z těchto teorií
16

Poznatky aplikované psychologie, které jsou marketingovými specialisty hojně využívány,
nejsou předmětem tohoto zkoumání. Tato práce si neklade za cíl seznámit čtenáře
s praktickými otázkami prodeje. Stranou mého zájmu zůstávají marketingové postupy
ohledně používání barev, hudby, určování prodejního místa či poprodejní strategie.
17
Byť je možné namítnout, že postoj ke sportu bude u obézního člověka determinován také
geneticky. Ať již přímo (nízká individuální výkonnost), tak díky příslušnému sociálnímu
začlenění.

27

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

je, jak snadno domyslet a příklady doložit, v teorii reklamy hojně
využívána.
Cíle, kterých se lidé v průběhu života snaží dosáhnout a
prostředky k tomu používané, jsou nesouvislou, přesto však nití,
která se táhne celou statí. Na tomto místě uvádím proto pouze tu
definici motivace, která je užívána v obecné psychologii, která je ale
přímo aplikovatelná i na teorii reklamy. Motivační teorie se zabývají
studováním skutečností, které určují proč a s jakou intenzitou
přikládáme význam jednotlivým podnětům, postojům a akcím. Na
základní úrovni jsou za hlavního jmenovatele určeny pudy a
pohnutky. Tyto jsou spojovány s návyky a získanými znalostmi.
Jejich nadstavbou, která se projeví po uspokojení základních potřeb,
jsou motivace individuálního pocitu bezpečí a sociální motivace, jako
láska a seberealizace. V neposlední řadě jsou motivace připisovány
projevům nevědomí, např. instinktům.18
Při aplikaci teoretických psychologických poznatků v teorii
reklamy lze rozpoznat a pojmenovat základní zákonitosti. Schopnost
reklamy ovlivnit rozhodování člověka závisí na síle, s jakou je reklama
subjektivně psychologicky zpracována. Reklama musí projít nejprve
procesem přijímání a následně procesem zpracování. To znamená, že
prvním aktem po zaznamenání reklamy smyslovými vjemy je její
zobrazení vnímáním, které pokračuje uchopením, spočívajícím
v zařazení a utřídění. Je-li obvyklým cílem a funkcí reklamy její
pozitivní projev (z pohledu prodávajícího zvýšení poptávky po zboží či
službách, zvýšení odbytu), musí při popsaných procesech reklama
vyvolat kladnou motivační kvalitu, která dokáže chování spotřebitele
změnit.
U prvotního přijetí reklamy, smyslového vnímání, se
jednotlivým smyslům přiřazují příslušné váhy. Jejich přesná hodnota
je individuální, pořadí však zůstává. Zrak, sluch, čich, chuť, hmat.
Druhý stupeň přijetí nabízeného sdělení se nazývá kognitivní
vnímání. Kognitivní poznatky jsou procesem abstrakce a zobecnění,
které jednotlivci pomáhají přijmout novou informaci, zařadit si ji mezi
další podobné a tím také získat obecný, již dříve pro podobnou
skupinu vjemů získaný postoj. Lidská psychika je schopna zvládnout
tento proces za pomoci procesů jakými jsou pozornost, paměť,
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obrazotvornost, myšlení, rozhodování či řeč. Výsledkem je vyšší
stupeň poznání, který již uspořádává také informace v reklamě
nepřímo zmíněné, skryté, umožňuje tedy hlubší porozumění. Hloubka
se logicky, podle výše zmíněné definice, odvíjí od rozsahu našich
znalostí, zkušeností, kritického myšlení, paměti a dalších.
Oba zmíněné procesy – přijímání i zpracování – jsou však, a to
zdůrazňuji, procesy aktivními, nikoliv jen pasivním přijímáním světa,
podmíněným sledem reakcí. Vlastní aktivita jednotlivce určí, co bude
vybráno za předmět pozorování. Jedinec tímto vkládá do procesu
vnímání selektivní prvky.
Výběr informací a jejich přijetí závisí na aktuálním prostředí a
okolí, podle kterého aktér určí, která informace je aktuálně – či bude
s vysokou pravděpodobností v budoucnosti – důležitá. Vybraný
soubor
odpovídá
subjektivnímu
vidění
světa
jednotlivých
rozhodovatelů. Již v procesu vnímání jsou tak nastartovány pochody,
které se snaží upravit informace s pomocí hodnotové orientace,
potřeb, zájmů, cílů a zkušeností takovým způsobem, aby se staly
přijatelnějšími.
Kognitivní fáze vnímání se proto zdá podstatnější než fáze
senzorická, smyslová. Podle mnoha psychologů a marketingových
specialistů19 je ale nejdůležitějším rozpoznávacím prvkem tvar. Podle
tohoto rysu rozpoznáme objekt bez ohledu na jeho velikost, barvu,
strukturu povrchu i polohu v prostoru. Význam tvaru pro vnímání
potvrzuje skutečnost, kterou je užívání jednoduchých náčrtů pro lepší
vizualizaci. V ekonomii je v tomto směru velmi oblíbené (a praktické)
užívání grafů a obrázkových sdělení. Z hlediska reklamní praxe tím
podtrhuji význam, který je přikládán značce a logu a až v dalším
sledu sloganu, firemním barvám a dalším jádrovým znakům firmy.
Výše zmíněná selektivita ve výběru podnětů, které budou
zpracovány a zařazeny, je jednou z nejdůležitějších součástí další
psychologické oblasti, která se nazývá pozornost. Jedná se o zaměření
se na určitý vnímaný objekt, situaci nebo činnost. Selektivita umožní
vystoupení důležitějších objektů do popředí a naopak stáhnutí

18

Podrobné diskuzi je věnována pozdější část této kapitoly.
Citace dle Vysekalová, Komárková (2000): Atkinsonová, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E.
E., Bem, D. J., Hoeksem, S. N.: Psychologie (Victoria Publishing, 1995)

19

29

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

podnětů méně podstatných. Stupeň důležitosti je jednotlivým akcím
přiřazen podle již známých faktorů zkušeností a znalostí.
Podle obvyklého členění mohu pozornost rozdělit na bezděčnou
a záměrnou. A je to právě bezděčná pozornost, která na sebe stahuje
největší zájem teoretiků reklamy, protože je to právě tato pozornost,
kterou se snaží reklamní sdělení stimulovat.
Historicky a vývojově je z obou pozorností pozornost bezděčná
tou starší. Logicky existovala již před myšlenkově aktivním
zpracováváním vlivů okolí. Tuto aktivní činnost potom pokládám
právě za definici záměrné pozornosti.
Bezděčná pozornost je pojmenováním potřeby reakcí na měnící
se prostředí. Biologicky je člověk, podobně jako ostatní živočichové,
vybaven orientačně pátracím reflexem. S jeho pomocí přijímá pasivně
vlivy okolí a na tyto automaticky reaguje. Právě síla reakce a přesnost
okamžitého vyhodnocení situace je prvkem, který rozhodoval – a
v modifikované podobě (již nikoliv např. explicitního napadení
predátorem) stále rozhoduje – o přežití či zániku jedince, případně
druhu. Dojde-li v okolí jedince k nějakému pohybu, změně stavu či
něčemu jinak neobvyklému, je nutná okamžitá a maximálně efektivní
reakce. Tak si v průběhu individuálního vývoje a také na základě
genetické výbavy každý jedinec vytváří škálu podnětů kterým/které:
∇ nepřikládá pozornost
∇ pokládá za příležitost ke zlepšení svého stavu, vidí v nich
příležitost k výhodám
∇ znamenají nebezpečí, ohrožení
Reklama usiluje o průnik do vědomí člověka takovým
způsobem, při kterém nebude zařazena mezi podněty, kterým není
potřeba přikládat pozornost a důležitost. Naopak se snaží vyvolávat
dojem, že na základě přijetí produktu či služby dojde ke zlepšení
stavu vnímajícího subjektu. V některých případech dochází také
k využití reklamy způsobem, který má zdůraznit nebezpečí a ohrožení
subjektu (v obvyklém smyslu nevyužití nabídky), protože právě těmto
podnětům všichni živočichové včetně člověka přikládají největší
důležitost. Zpracování informace je nejdůkladnější a reakce nejhlubší.
Teorie reklamy však zatím jednoznačně neurčuje, zda podnět
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nebezpečí není natolik silný, že v důsledku přiměje subjekt
rozhodovatele k v přírodě obvyklé reakci – útěku. Ve smyslu
reklamního sdělení útěku od ohrožení vyvolávajícího podnětu, který
se v praxi projeví např. nedočtením reklamního textu či přímo
odmítnutím daného výrobku. Potom by, přesto, že nejsilnějším
podnětem, tento způsob reklamy ztrácel smysl.
Dalšími faktory těsně spjatými s psychologickými aspekty
reklamy jsou paměť a zapomínání. Reklamní sdělení, které je na první
pohled dokonalé, je dokonale bezúčelné za předpokladu, že není
schopno zaujmout hlubší motivace jedince či je natolik zmatečné, že
otisk v paměti je mělký, případně chybějící.
Proces učení – ale jak naváži – také zapomínání, je
kontinuálním průvodcem života každého jedince. Začíná narozením a
končí smrtí, je nepřetržitý, přesto ale se v průběhu života měnící a
vyvíjející. Jednotlivé osoby se od sebe liší nejen vybaveností pamětí,
ale také rychlostí, s jakou se paměťové stopy zaznamenávají, jaké je
jejich množství a intenzita. Liší se také rychlostí vývoje v průběhu od
mládí do stáří, přesto, že jeden z efektů je společný s různou měrou
všem žijícím živočichům. V mládí je sledován nárůst ve všech
zmiňovaných kategoriích, s narůstajícím stářím naopak pokles. Zde je
možné se jednoduše odvolat na biologické a fyziologické zákonitosti
lidského těla.
Kontinuitu procesu vnímání zaručuje elementární senzorická
paměť. Uchovává informace získané ze smyslových, senzorických
receptorů a to po dobu jedné až čtyř vteřin. Je-li na nějakou činnost
či předmět zaměřena pozornost, tento vjem se přesouvá do
krátkodobé paměti, ve které je uchován v průměru po dobu dvaceti
vteřin. Tato paměť je již tedy výběrová a zahrnuje pouze aktuálně
dominantní vlivy okolí. Do dlouhodobé paměti již proniká pouze
zlomek toho, čemu byla věnována zvýšená pozornost. Průnik je, jako
už tolikrát, ovlivněn subjektivním viděním světa, důležitostí, kterou
jednotlivostem aktér přikládá.
Právě dlouhodobá paměť je z definice tou, na kterou se
zaměřují stratégové reklamních kampaní. Pouze na základě průniku
do dlouhodobé paměti je možné ovlivnit chování spotřebitelů
v žádoucím směru. Elementární snahou je směřování k opětovnému
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vybavení si informace uložené v paměti. Takovými podněty jsou např.
asociace a znovupoznání.
Za asociace jsou pokládány takové informace, které si naše
psychika z různých důvodů, např. lepší zapamatovatelnosti, uložila
do příbuzných stop a které se díky tomu v mnoha případech vybavují
pospolu. Asociace se obvykle utvářejí na základě jednoho ze dvou
opačných přístupů, kterými jsou podobnost a kontrast.
Znovupoznání je pojmenování pro opětovné vybavení si
informace na základě nastalé příznivé podmínky. Hovořím o
z hlediska účinnosti reklamy tolik potřebném vybavení informace při
zahlédnutí výrobku mezi mnoha jinými.
Při analýze paměti nelze opominout odvrácenou stranu –
zapomínání. V laboratorních podmínkách je možné vysledovat, že
proces zapomínání je závislý na tom, o jaký obsah paměti se jedná.
Tak je možné u jednotlivých osob zjistit různou intenzitu úbytku
v paměti držených informací v závislosti na tom, zda je vjem spojen
s obrazovým materiálem, textem, popřípadě číselným vyjádřením.
Společným je pouze tvar křivky paměti v závislosti na čase. (obr. 3.1.)

Obr. 3.1.: Křivka zapomínání
udržení
informace
(%)

čas
Zdroj: Vysekalová, J., Komárková, R.: Psychologie reklamy
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Z průběhu křivky, klesajícího tvaru, ale hlavně konvexity lze
odečíst, že průběh zapomínání je v času zpočátku velmi silný, ale poté
dochází k postupnému zeslabování daného efektu a po určité době je
již zbytek uchované informace v čase spíše konstantní.
Při provádění reklamní kampaně je nutné vzít faktor
zapomínání v potaz a přizpůsobit mu načasování jednotlivých akcí.
Reklamní sdělení musí být v každém okamžiku aktuální a informace
musí přicházet v okamžiku, kdy spotřebitel cítí potřebu je získat.
Nejdůležitějším poznatkem pro teorii reklamy z teorií učení
zůstává, že člověk je narozdíl od ostatních živých tvorů učením
determinován podstatně nejsilněji a to za předpokladu, že proces
učení definujeme jako ty poznatky, zkušenosti a vzorce chování, které
nejsou geneticky dané, vrozené, nýbrž v průběhu života naučené.
Učení je prvkem hledání optimálního průběžného přizpůsobování se
proměnlivostem okolí.
V psychologii reklamy se procesem učení označuje osvojování
množiny informací či znalostí, které vedou k iniciaci chování v
žádoucím směru, kterým se rozumí změna spotřebního chování – růst
individuální poptávky po zboží, značce.
Rosenstiel a Kirsch20 stanovili pro průběh učení rovnici
v grafickém vyjádření s rostoucí, konkávní křivkou, která ukazuje
schopnost přijímat informace v počátku procesu učení silněji a v jeho
průběhu s různou intenzitou ochabující. (obr. 3.2.)

L = 1 − (1 − a ) ,
n

(1)

kde L jsou nabyté znalosti, n∈Ν počet opakování a a∈á0,1ñ veličina,
zohledňující individuální mentální schopnosti jedince jako inteligence,
paměť, pozornost, zkušenost, schopnost soustředění a další, které lze
pro zjednodušení aproximovat schopností učení.21

20

Citace dle Vysekalová, Komárková (2000): Rosenstiel, L., Kirsch, A.: Psychologie der
Werbung (Komar-Verlag, 1996)
21
Domnívám se, že literatura uvádí díky tiskové chybě či mylnému přepisu nesprávný tvar
rovnice L = 1 − (1 − a ) ⋅ n , který minimální úpravou modifikuji na tvar, který blíže odpovídá

průběhu křivky a pozadí zkoumaného problému.
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Obr. 3.2.: Tvar křivky učení
učební
výkon
L = 1 − (1 − a )

n

opakování
Zdroj: Vysekalová, J., Komárková, R.: Psychologie reklamy

Souvislý průběh učení v reálném životě ale není vždy možné
zaručit. Při provádění reklamních kampaní je to dokonce elementární
pravidlo. Obvyklým je naopak průběh učení, který je přerušován,
jednotlivé učební procesy jsou rozděleny. Křivka průběhu učení se tak
stává závislou jak na schopnostech učení, tak na výše popsaném
faktoru zapomínání. Potom má podoba a časové rozdělení průběhu
učení v grafickém vyjádření konkávně konvexní tvar. (obr. 3.3.)
Praktickým výsledkem je potřeba přesného načasování jednotlivých
sekvencí reklamní kampaně (inzeráty, distribuce prospektů,
billboardy, TV spoty, ...).
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fáze zapomínání

fáze učení

fáze učení

učební
výkon

fáze zapomínání

Obr. 3.3.: Tvar křivky při rozložení učení

opakování
Zdroj: Vysekalová, J., Komárková, R.: Psychologie reklamy

S rozšířenými znalostmi o fungování lidské psychiky, lidského
myšlení, se mohu vrátit k podrobnější analýze motivačních teorií.
Motivace je spouštěcím a udržovacím mechanismem
ekonomického chování, je impulsem tohoto chování. Vychází z mnoha
podnětů, jako vrozené sklony, biologické potřeby, emoce, návyky,
postoje, hodnoty, ideály, zájmové orientace, snobská poptávka,
stádová poptávka či okázalá spotřeba.
Přes výše uvedené členění není v reálném životě možné vždy
jednoznačně oddělit, který z podnětů se právě projevil a s jakou silou.
Ve stručnosti je pouze možné říci, že se za ekonomickým chováním,
jako odrazem motivace, bude jeden či více z těchto podnětů skrývat.

3.2.1. Vrozené sklony, biologické potřeby
Mezi nejznámější motivační teorie poskytující výklad potřeb
patří Maslowova pyramida potřeb a McDougallovo členění téhož.
Obě teorie ve svých základech pracují s biologickým
podmíněním člověka jako živého organismu, čímž je jasně určena
primární motivace jeho chování – motivace přežití. Empirická
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testovatelnost by byla přes svou drsnost postavena na odebrání dané
potřeby a zkoumání, zda testovaný jedinec přežije či zemře. Biologické
potřeby jako hlad, žízeň, ale také jiné deprivující podněty jako vůně,
pohyb a další však přes svou váhu nejsou potřebami jedinými, jak
ukazuje tabulka (3.4.).

Tab. 3.4.: Vrozené sklony lidského druhu (podle McDougalla)

1. Vyhledávat (a pravděpodobně také skladovat) potravu.
2. Odstraňovat a vyhýbat se jistým škodlivým látkám.
3. Dvořit se a pářit se.
4. Prchnout do úkrytu pod vlivem dojmů, které naznačují nebo hrozí bolestí či zraněním.
5. Ohledávat divná místa nebo věci.
6. Krmit, ochraňovat a ukrývat mladé.
7. Zůstávat ve společnosti druhých a při nutnosti izolace vyhledávat jejich doprovod.
8. Dominovat, vést nebo se uplatňovat či ukazovat sama sebe před ostatními.
9. Podřídit se, poslouchat, následovat nebo se stáhnout v přítomnosti silnějších.
10. Klást odpor a nebo silou překonat překážku volného pohybu a podobných tendencí.
11. Nahlas křičet o pomoc, jestliže je naše úsilí mařeno.
12. Budovat úkryty a nástroje.
13. Získávat, vlastnit a bránit cokoli, co je shledáno jako užitečné či jinak žádoucí.
14. Vysmívat se nedostatkům a neúspěchům ostatních.
15. Odstraňovat či se vyhnout všemu, co vytváří nepohodu vzdáním se či změnou místa.
16. Ulehnout, odpočívat a spát po únavě.
17. Divit se novým pohledům.
18. Sklony k tělesným potřebám jako kašlání, zívání, dýchání a vyprazdňování.
Zdroj: Lea, S. E. G., Tarpy, R. M., Webley, P.: Psychologie ekonomického chování

McDougallovo schéma vrozených lidských potřeb je pro svou
obecnost a vyhýbání se sporným otázkám do dnešních dnů
v psychologii diskutováno. Díky snadné uchopitelnosti, stručnosti a
výstižnosti prezentace je ale také velmi dobře použitelné v dalších
sociálních vědách. Nejinak je tomu i v ekonomické teorii. Většina
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uváděných vztahů má v ekonomii své blízké odrazy a jejich převádění
na údaje uvedené v tabulce je díku tomu relativně snadné.
Přes důkladnost a obecnou použitelnost, s jakou je seznam
vypracován, není explicitně jasné, jak probíhá reálná testovatelnost.
Každá motivační teorie totiž roste a padá s konfliktností jednotlivých
motivů.
Za nejilustrativnější a také za nejlépe uchopitelnou motivační
teorii proto pokládám Maslowovu pyramidu potřeb. (obr. 3.6.) Autor,
narozdíl od předchozího přístupu, jednotlivé lidské potřeby
strukturuje, přiřazuje jim váhy, podle kterých jsou poté
uspokojovány. Tak vzniká v grafickém vyjádření pyramida, která řadí
potřeby od potřeb základních, biologických, které byly diskutovány
výše, k potřebám sociálním, které jsou obvykle uspokojovány až
v druhém sledu.

Obr. 3.6.: Maslowova pyramida potřeb

Seberealizace

Potřeby uznání a úcty

Potřeby lásky a sounáležitosti

Potřeby bezpečí

Biologické potřeby

Zdroj: Vysekalová, J., Komárková, R.: Psychologie reklamy
Lea, S. E. G., Tarpy, R. M., Webley, P.: Psychologie ekonomického chování

V intuitivním chápání jsou potřeby níže postavené nutně
uspokojovány přednostně. Tak se v základně nacházejí potřeby
biologické, jako hlad a žízeň, jejichž neuspokojení v delším období
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brání vyvolání jakýchkoliv dalších potřeb. Dalším stupněm jsou
potřeby bezpečí, které již umožňují pohled za horizont okamžitých
reakcí a zajišťují přežití v delším období, upravují okolí takovým
způsobem, který zajistí maximální hladinu bezpečí a podmínek
nerušeného rozvoje.
Při empirickém zkoumání se ale ukazuje, že za jistých
podmínek jsou výše položené potřeby uspokojovány i přes to, že
potřeby níže položené byly vynechány.
Jako potvrzení předchozí věty můžeme definovat třetí patro
diskutované pyramidy. V něm se již nachází potřeby sounáležitosti a
lásky, které jsou v některých případech schopny převážit nad
základními atributy přežití. Obecně se jedná o potřebu sdílení,
vzájemné důvěry, moci pomáhat, ale také víru v pomoc při nesnázích.
Na předposlední úroveň pyramidy jsou posazeny potřeby
uznání a úcty, které se projevují snahou o získání pozornosti okolí,
potřebou akceptace a společenské vážnosti.
V posledním, pátém patře, se nachází potřeba seberealizace, ve
které jedinec uplatňuje individuální schopnosti, žádá jejich
ohodnocení a snaží se dovést vlastní schopnosti k maximálnímu
využití a projevení.
Teorie reklamy nachází i zde silné podněty. Z pyramidového,
hierarchického uspořádání, při omezenosti a linearitě času a
konečném rozpočtu, jednoznačně vyplývá, že nikoliv všechny potřeby
budou vždy uspokojeny a i ty z uspokojených budou mít svou
časovou posloupnost. Příkladem může být jedinec, který se nachází
v poměrech, ve kterých je prvořadým úkolem shánění potravy a
zajištění přístřeší a ošacení. Takový jedinec ztěží reaguje na reklamní
sdělení nabízející prémiovou kávu či luxusní automobil.
Přesto se však objevují případy, např. výše uvedené
upřednostnění citů před přežitím, které naznačují uspokojování
vyšších potřeb bez naplnění potřeb níže položených. Tyto
nesrovnalosti vysvětluje funkční autonomie potřeb, která hovoří o
možnosti osamostatnění určitých vyšších žádostí, ovšem pouze za
předpokladu, že již těchto pater bylo v minulosti dosaženo a tyto
potřeby jsou tak známy, definovány a již prožity. Přesto však
osamostatnění těchto potřeb zřídka vyvolá situaci, která by ohrozila
samotnou existenci jedince.
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3.2.2. Emoce
Dalším z významných zdrojů, o které se motivace opírají, jsou
emoce. Ex post je uspokojení či naopak neuspokojení potřeb
pozitivním katalyzátorem emocí. Pro účely této práce je však
podstatné, že vyhledávání (povětšinou kladných) emocí může být
motivací samo o sobě. Člověk tak vyhledává emocionálně vypjaté
situace nikoliv pouze pro uspokojení dalších svých potřeb, ale i pro
emoce samotné, emoce se tak stávají potřebou.
Historicky se původce tohoto jevu, prosazující se se stále vyšší
intenzitou, popisuje růstem civilizace a přetvářením okolí.
S postupem času, který znamenal mizení jednotlivých nebezpečí
přírody a zároveň nabízel stále menší potřebu námahy k zajištění
základních životních potřeb, se silné emocionální zážitky s tím
spojené vytrácely. Biologicky se ale niterné uspořádání člověka
dorovnává proměnám okolí a způsobu života pomaleji než by bylo
třeba.
Proto dochází v posledních desetiletích k masovému rozvoji
aktivit, které napomáhají umělému vytváření emocí, které nabuzují
psychiku. Ať se již jedná o tzv. adrenalinové sporty nebo rozvoj
turistiky, tak o větší zájem o umění (architekturu, hudbu, malířství,
divadlo, film, ...), případně o vlnu spojenou s užíváním legálních i
nelegálních drog. V ekonomickém chování člověka lze nalézt také
některé nové, moderní emoční situace, např. vzrušení z nakupování.
Reklama se tím stává sama o sobě poskytovatelem emocí a
také proto významnou součástí života mnoha jedinců. Je dokonalou
ukázkou předmětu navozujícího nové, umělé emoce. Dosahuje jich
především za pomocí zdůraznění neobvyklosti, originality nabízených
podnětů.

3.2.3. Návyky
S postupným individuálním rozvojem jedince stejně jako
s rozvojem moderní civilizace se množství vlivů a podnětů působících
na člověka stává předimenzovaným. Každému z jedinců tak soubor
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rituálů pomáhá přežít. Soubor rituálů, množina návyků, je
posloupností automatických činností, které jsou prováděny bez
dodatečného intelektuálního přínosu a psychické námahy. Jedná se o
vypěstované mechanizmy, které spoří energii potřebnou pro myšlení,
rozhodování, volní úsilí. Návyky se tak stávají další hybnou součástí
motivace.
Ve spotřebě je snadné uvést nepřeberné množství návyků,
které se projevují ekonomickým chováním ve smyslu nákupu stejné
značky zboží, návštěvy známých obchodů a dalších.
Změna návyků vychází jak z podnětů aktivně myšlenkových,
tak vnějších, kterými může být druhá osoba stejně jako reklama. Pro
reklamu se zde otvírá další nepřeberný prostor možností projevu.
Při vybočení ze zaběhnutého, návykového chování dochází
k okamžitému porovnávání přínosů změny a přínosů původního
chování. Po době dostatečné k posouzení relevantních informací
dochází k volbě mezi novým chování a zvykovým chováním. Osoby,
které často přistupují ke změnám zvykového chování, a to hlavně ve
spotřebě, označuje marketingová terminologie za jedince progresivní,
či novátory, osoby s ustálenými spotřebními vzorci naopak jako
jedince konzervativní.

3.2.4. Hodnoty, ideály, zájmové orientace
Systém hodnot se utváří převážně v průběhu socializace
jedince. Převážnou část hodnotových přístupů je proto vhodné připsat
sociálnímu prostředí. Tím se však nevylučují individuální (in)dispozice
každého člověka, které mohou být dány také genovým základem,
např. tělesnými proporcemi. Tak se abnormálně vysoký člověk bude
věnovat spíš sportu (košíková, odbíjená) než tanci a jeho hodnoty a
postoje tím zajisté budou do značné míry ovlivněny.22
Někteří spotřebitelé proto preferují cenu výrobku před užitnou
hodnotou, jiní extravaganci před průměrností či další aspekty jako je
ochrana životního prostředí před ekologickým zatížením.
22

Podobně debata v kapitole 3.2.
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Zmínil-li jsem se o blíže nespecifikovaných druhých osobách
jako aktérech, kteří mohou mít vliv na změnu spotřebních návyků
zkoumaných osob, chápu pod nimi nejenom osoby blízké, ale také
např. osoby veřejně známé. Tyto osoby se potom mohou stát dalším
stimulem změny spotřebního chování v požadovaném směru. Obvykle
tyto osoby propagují vnější znaky produktu, propagují logo a užitné
hodnoty.
Dynamicky se rozvíjející oblastí zkoumání individuálních a
skupinových motivací je zkoumání zájmů. Ty se totiž stávají v době
dostatku volného (nepracovního) času elementární součástí celkového
stylu života. S ovlivněním spotřeby určitého segmentu volnočasových
komodit se při nárůstu užívání volného času na úkor práce razantně
zvyšuje poptávka po těchto komoditách. Reklamní akce velkých,
kapitálově silných firem, se tak mohou soustředit na snahu změnit
celkový náhled na určitou (např. sportovní) činnost.

3.2.5. Snobská poptávka, okázalá spotřeba a poziční statek
Zavedení termínů okázalé spotřeby, snobské poptávky a
pozičního statku je spojeno v první řadě se jmény ekonomů
Thorsteina B. Veblena23 a Harveye Leibensteina24. Chování subjektů
odpovídající okolnostem zmíněným v nadpisu subkapitoly se odvíjí od
sociálního
a ekonomického
prostředí
příslušného
danému
ekonomickému subjektu a období. Snaha získat společenské uznání
je elementární lidskou potřebou. Tak se také komodity, které
podléhají poptávce, stávají předmětem sociální a ekonomické
determinace. Toto podmínění ale může získat chorobné zabarvení a
23

Americký ekonom a sociolog, zakladatel amerického institucionalizmu. V jeho pojetí jsou
instituce souhrnem zvykového chování, které je historicky proměnné a jehož základem je
sociální psychologie. Okázalou spotřebu pokládal za „zvrácenou hodnotu“, která se
prosazovala v USA na přelomu 19. a 20. století. Veblenův demonstrační efekt ukazuje zboží,
u něhož s poklesem ceny dochází ke snížení poptávky po něm z důvodů projekce společenské
pozice.
24
Americký ekonom, působil na Harvardově univerzitě a také na univerzitě v Princetonu.
Hlavním předmětem jeho zájmů byla problematika demografické ekonomie a průmyslové
organizace. S jeho jménem je spojena tzv. teorie X-efektivity (X-efficiency theory), podle níž
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stát se symbolem společenského postavení, ikonou. Chtít to, co
nemají jiní. Stává-li se poté cena hlavním tahounem okázale
deformované spotřeby, může dojít k nárůstu nebezpečné spirály, kdy
cena navyšuje okázalou poptávku a ta, podle tradičních
ekonomických zákonitostí, zpětně cenu. V případě snobské poptávky
je hlavním rozlišujícím faktorem podíl zastoupení dané komodity
v populaci. Postupná penetrace způsobí u subjektů jednajících podle
principů snobské poptávky pokles zájmu o danou komoditu. V obou
případech se komodita, ať již je jí výrobek či služba, stává pozičním
statkem, metaforou sociálního statutu, ukazatelem pozice.
Takovéto pojetí spotřeby je vhodným nástrojem k vysvětlení
módního chování a trendů. Pomáhá také vysvětlit šíření inovací a
urychlený rozvoj technologií.

3.2.6. Stádová poptávka
Obdobnými principy, které doprovází poptávku okázalou, se
řídí také stádová poptávka. Také ona je vymaněna z pravidel, která
platí pro neoklasický model spotřebitele a je závislá v první řadě na
sociálním okolí subjektu kupujícího. V tomto případě však není
hlavním motivem zvýšení poptávky cena jako aproximace
společenského postavení, jako předmět určení pozice, ale výrobek
sám. Pro zboží, poptávka po němž je stižena stádovostí, tedy platí
klasická ekonomická pravidla, která určují nepřímou úměrnost mezi
cenou a poptávaným množství. Na rozdíl od pozičního statku se tedy
nemůže stát, že by se u stádově poptávaného statku s nárůstem ceny
zvyšovalo i poptávané množství. V případě stádové poptávky je to
penetrace zboží na trhu, která dále zvyšuje poptávku. Subjekt je
puzen vlastnit to, co vlastní většina ostatních. Přesto jsou ale další
principy shodné. Skutečnost, že se, jak již bylo zmíněno výše, pozicí
nestává cena, ale výrobek sám, nemění nic na faktu, že prodejní cena
je v konečném efektu mnohdy díky stádovému růstu celkové poptávky

ekonomické subjekty obvykle nemaximalizují prospěch. Tak činní pouze za předpokladu
vnějšího donucení či z jiných specifických důvodů.
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(nikoliv pouze poptávaného množství)25 vyšší, než by byla za jinak
nezměněných podmínek.

3.2.7. Uměle vytvořené potřeby – asymetrie síly strany nabídky
Globalizující se ekonomiky nabízejí mnoho ukázek příkladů
firem, jejichž tržní síla, kapitalizace, vliv na utváření formálních
institucí (lobbying v ústředních i municipálních legislativních
orgánech jednotlivých států), ale také hodnocení pomocí ratingů
naznačuje, že jejich moc je větší, než efektivní moc mnoha menších
států. Logicky se tak objevují teorie, které hovoří o asymetriích v síle
poptávky a nabídky, které hovoří o trhu deformovaném – a určeném –
stranou nabídky.
Nejznámějším propagátorem podobných teorií – a mnoha
dalších teorií fungování společnosti, ale také teorií reklamy – je John
Kenneth Galbraith.26 Autor se na obtížně empiricky testovatelných
příkladech snaží ukázat, že tvůrcem skupinových motivací jsou
v moderní ekonomice tzv. technostruktury, skládající se z manažerů,
úředníků a technologických specialistů. Tito s pomocí nákladných
marketingových strategií vytváří efektivní motivační stimuly. Na
základě těchto principů je Galbraithův přístup označován také za
paranoidní teorii ekonomické motivace. Celkové efekty vychází
z technostruktur průmyslového komplexu, který je tvořen velkými
firmami, silou monopolů, vyspělými technologiemi, vlivem na vládu,
nadnárodními, globálními organizacemi a marketingovými postupy.
Daná problematika vede ke studiu „Corporate Governance“,
efektivní správy podniků, protože podle teorie uměle vytvářených
potřeb převzali kontrolu nad velkými podniky manažeři na úkor
vlastníků, jejichž moc se stává ve vztahu ke kontrole nedostatečnou.

25

V grafickém vyjádření se posunem poptávky rozumí posun poptávkové křivky, zatímco
změnou poptávaného množství posun po křivce.
26
Americký ekonom, institucionalista, od roku 1975 emeritní profesor na Harvardově
univerzitě v Cambridge. Navázal na dílo Thorsteina B. Veblena. Analyzuje americkou
společnost po druhé světové válce jako silně nevyváženou s příklonem k výrobě stále
zbytnějších statků, které jsou poté za pomoci reklamy vnucovány spotřebitelům.
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Rozsáhlá argumentace však naráží na neméně rozsáhlé
argumenty protistrany. Také strana poptávky má svou sílu.
Technostruktury musí existovat v reálném světě, ve kterém je obtížné
udržet dohody umožňující nadměrné zisky za předpokladu, že
porušení dohody se stane abnormálně výnosným. Jistě lze souhlasit,
že síla a vliv velkých korporací je již pro svou rozsáhlost obtížně
měřitelná. Přesto však lze důvodně předpokládat, že také mezi těmito
korporacemi existuje klasický tržní souboj o zákazníka, který se tak
projevuje, byť v určitém pokřiveném smyslu (např. ovlivňování
legislativy), podobnými závěry, jakými disponuje neoklasická
ekonomie, tj. tíhnutím k maximalizaci efektivity jako prostředku
dosažení zisku a cenovým soubojem.27

3.3. (Ne)racionalita
Zkoumání rozhodování ekonomických subjektů přinášelo – a
stále přináší – mnohé vědecké a výzkumné střety jak mezioborově, tak
uvnitř jednotlivých vědních disciplín. Základním předpokladem
ekonomie hlavního proudu, neoklasické ekonomie, je předpoklad
racionality rozhodování jednotlivých aktérů. Za racionální je
pokládáno takové chování, které optimalizuje užitek subjektu. Tím
rozumím obvyklou maximalizaci kvantitativních a kvalitativních
proměnných. V primitivní ekonomice se dvěma základními
ekonomickými subjekty, tj. spotřebitelem a firmou, je spotřebitel tím,
kdo maximalizuje spotřebu co do kvantity a kvality a firma jako aktér
naopak tím, kdo rozšiřuje prostor mezi výnosy a náklady, tedy
maximalizuje zisk.
Tradiční neoklasické teorie z racionality (byť různě pojaté)
obecně vychází. Je-li ale reálné chování ekonomických subjektů
skutečně striktně racionální a tato racionalita je definovatelná a
vymezitelná, mizí z psychologie veškerý tvůrčí přístup a ta se stává
pouze statickou popisnou vědou.

27

Také Bertrandův duopol vede k cenám dokonalé konkurence. To znamená, že pro efektivitu
trhu není podstatný počet hráčů, ale jejich chování. Empirické ověření provedl Vernon Smith.
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V ekonomickém pojetí je totiž racionalita chápána pouze jako
předpoklad, nikoliv jako hypotéza chování, která podléhá
testovatelnosti, jak ji chápou psychologové. Implikace tak nesměřuje
od předložení hypotézy racionality k následnému testování, ale od
položení racionality jako volně stanovených, pro dané účely vhodně
vybraných předpokladů, na jejichž základě – a pouze a jen v intencích
jejich hranic – jsou dohledány body optima podmíněného danými
vnitřními předpoklady.
Homo oeconomicus, abstraktní jedinec determinovaný tímto
vhodně definovaným chováním, je tedy pouze shrnutím určitých
matematických předpokladů. Homo oeconomicus je analytický
nástroj, nikoliv personifikace. Z ekonomů, kteří racionalitu dále
zkoumají a usilují o zavádění nových postupů, je vhodné uvést
Herberta A. Simona28 a jeho koncept omezené racionality.
Racionalita je (v prvním pojetí) popis chování, které přináší
největší prospěch. Druhý přístup racionalitu chápe jako
mechanismus dosahování tohoto zvoleného chování. V následující
citaci jsou tedy obsaženy oba náhledy na racionalitu: „Lidi nazýváme
racionálními, jestliže zváží pravděpodobné následky různých činů a
následně si zvolí činnost, jejíž výsledek by viděli nejraději.“29
Jak vidno, větší část problému je způsobena sémantickým
chápáním slova ve dvou nezávislých významech. A přitom, což je
zajímavé, bez ohledu na to, v jakém z obecně užívaných jazyků se
pohybujeme. Zdá se proto, že problém racionality je obecným
(mezikulturním) problémem psychologie jedince.
Frank (1995) rozdělil racionalitu podle těchto principů na
„standard racionality zájmu o sebe sama“ a „standard racionality
momentálního cíle“. Jako příklad uvádí obézního jedince, který se
rozhodne pochutnat si na dortu. Z pohledu prvního přístupu je jeho

28

Americký odborník na výpočetní techniku, ekonom a psycholog. Ve své vědeckovýzkumné
činnosti se věnoval problematice umělé inteligence, výpočetní techniky, mikroekonomii,
ekonometrii a statistickým metodám, rozhodovacím procesům a dalším předmětům. V roce
1978 mu byla udělena Nobelova cena za ekonomii za průkopnický výzkum procesu
rozhodování v ekonomické organizaci. Vycházel z psychologie učení a jejích méně
komplikovaných pravidel volby, oproti neoklasické ekonomii mírnějších požadavků na paměť
a výpočetní a rozhodovací schopnosti manažerů.
29
Lea, Tarpy, Webley (1994)
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chování jednoznačně iracionální. Z druhého pohledu však, protože
jeho nutkání a chutě jsou velmi silné, jedná racionálně.

3.4. Volba: autonomie a podmíněnost
Podle behavioristických přístupů je označení volby jako
specifického druhu chování absolutně chybné. Volba, jako projev
individuálních motivací, ve skutečnosti neexistuje a je pouze součástí
chování, které je zasazené do kontextu jiného chování. Volba je tedy
stanovena subjektivními vlastnostmi jednotlivců a v okamžiku, ve
kterém předpokládáme rozhodnutí mezi alternativami je již jedna
(příslušnými vlastnostmi a předchozím chováním) vybrána. V přísném
slova smyslu se tedy o volbu nejedná a naše chování je samo sebou
podmíněno. Mezi nejznámější zastánce tohoto přístupu patří John
Broadus Watson30 a Burrhus Frederic Skinner.31
Jiné teorie naopak možnost volby předpokládají. Vycházejí
z existence určitého motivačního pozadí, hierarchie hodnot a též z
řady předešlých rozhodnutí a předešlého chování, které nabídnou
alternativy, mezi kterými se jedinec v daném čase a za daných
podmínek může rozhodnout. Není tak předpokládána apriorní
podmíněnost rozhodování v závislosti na předchozích dějích, ale
naopak těmito ději způsobená otevřená množina alternativ
nabízejících se k výběru.

30

Vystudoval filozofii na Chicagské univerzitě. Profesuru získává na univerzitě Johna
Hopkinse. Později se věnuje zkoumání psychologie zvířat a zaměřuje se na kauzální procesy.
Je pokládán za zakladatele behaviorismu, směru, který pokládá prožité skutečnosti za jediný
podklad pro dalších rozhodování. Jeho teorie předpokládaly možnost dokonalého směřování
vývoje jedince podmíněného příslušnou výchovou, příslušnými podněty.
31
Vystudoval psychologii na Harvardově univerzitě. Zpočátku se jeho výzkumy zaměřovaly
na psychologii zvířat, napsal několik studií na chování krys a později holubů. Využíval
netradičních postupů. Známou se stala „dětská skříň“, prosklená krabice, ve které strávila část
svého dětství jeho druhá dcera, kde měla přebírat vhodné vzorce pro pozdější cílené chování.
Je považován za vrcholného představitele behaviorismu.
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Zdroj: http://www.young-rubicam.cz

47

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

4. Mikroekonomická analýza reklamy
První tři kapitoly usilovaly o dva nezávislé, ale související cíle.
Prvním (a hlavním) bylo vybudování solidního psychologického
základu, který umožní komplexní pohled na chování aktérů
spojených s trhem reklamy − s důrazem na chování spotřebitele. Dále
pak vysvětlení základních termínů spojených s teorií reklamy a
v neposlední řadě upozornění na styčné body psychologie s ekonomií.
Díky faktu, že jednotliví aktéři se svými rolemi nevzdávají základního
axiomu lidskosti, se značná část textu věnovala výňatkům z obecné
psychologie s výběrem závislým na potřebách předmětu. Druhým
cílem byla snaha o dostatečné přiblížení oboru. Takové, které by
umožnilo studovat v následující časti práce předkládané modely a
teorie – respektive v návaznosti samostatně studované práce − se
shovívavým nadhledem informovaného a nehledat tak chyby
v předpokladech
modelů
a
nevysmívat
se
nedostatečné
testovatelnosti, ale soustředit se na podstatné a získat tím nové
poznatky a podněty.

4.1. Interpretace
Při pokusu o mikroekonomické ukotvení reklamy zarazí
několik velmi zajímavých jevů. Ty jsou spojeny s příslušnými
konotacemi.
Některé vnější projevy reklamy se totiž podobají např. projevům
nepřímých statků. Jindy se reklama pro změnu schová pod definici
nepřímé daně. Přesto, že veřejným statkem ani nepřímou daní obecně
není.32
Uvedu příklad: Za veřejný statek pokládáme ty z komodit, které
jsou spojeny se společenským prospěchem, placeny obvykle
z veřejných financí, komodity, ze kterých mohou čerpat užitek všichni
členové společnosti pouze na základě svého rozhodnutí. Veřejný
statek
je
definován
těmito
předpoklady:
nezmenšitelností,
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nevylučitelností ze spotřeby a prohibitivními náklady na cenovou
diskriminaci. Stejnými předpoklady však mohu dodefinovat i běžnou
reklamu.
Předpokládám nepřímou formu nabídky reklamy, to znamená
např. billboardy nebo televizní spoty. Tato reklama je nezmenšitelná,
tj. spotřeba každého jednoho z příjemců reklamy nezmenšuje
možnost spotřeby dalšího. Je také nevylučitelná. To znamená, že bez
abnormálně vysokých nákladů není subjekt provádějící reklamu
schopen některé ze spotřebitelů z této spotřeby vyloučit. A konečně
nelze také nabízet reklamu za různé ceny (často negativní)
jednotlivým spotřebitelům.
Na druhou stranu reklama není placena z veřejných
prostředků (až na výjimky obecně vzdělávacích, společenských
kampaní), ale konkrétními spotřebiteli a společenský prospěch je jak
pozitivní (informativní složka reklamy), tak negativní (nevyžádanost,
vlezlost, …).
Podobně je tomu u nepřímých daní. Základním rozlišením
přímé a nepřímé daně, kterými vlastnostmi jsou tyto daně definovány,
je rozlišení plátce a poplatníka. Tedy osob, které procesně převádějí
příslušné peněžní částky na účet státního rozpočtu a osob, z jejichž
příjmů je daň fakticky placena. Zatímco u daní přímých je plátce a
poplatník tatáž osoba, u daní nepřímých jsou tyto osoby (jak
právnické, tak fyzické) odlišeny.33 Tak je zadavatel reklamy tím, kdo
reálně převede na účet reklamní agentury platbu za provedení
reklamní kampaně, tj. plátcem. Poplatníky jsou však ti, kteří si
propagované statky zakoupí. Jsou to jejich peníze, ze kterých
příslušná firma financuje svůj chod a tedy také výdaje na reklamu.
Krátkým připomenutím se nakonec dotknu podstaty reklamy.
Jak bylo uvedeno výše, reklama může mít v první řadě funkci
informačního zdroje. Může být ale také reklamou neinformující,
reklamou pouze upoutávající a fixující. V obou případech vyvstává
otázka, zda reklama dokáže změnit individuální a skupinové postoje.

32

Podobná komparace dovoluje převzít metodologický aparát dané problematiky a rozšířit
poznání i v původní disciplíně.
33
Např. DPH. Zdaněnou osobou je spotřebitel, přesto, že daň je redistribuována jako součást
ceny a později odvedena prodejcem. Daňová politika má však množství alternativ a liší se jak
metodologicky, tak v místním a časovém srovnání.
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Lze slyšet kladná i záporná stanoviska. Možné východisko diskutuji
v následující kapitole.

4.1.1. Reklama jako komplement
V obecné teoretické ekonomii jsou za „dobré“34 chápány ty ze
statků, pro jejichž užívání – jednoduše spotřebu – je konkrétní
ekonomický subjekt (spotřebitel) ochoten vzdát se části svého
majetku (zaplatit). Stejně tak je za „špatné“35 možno pokládat takové
komodity, u kterých je příslušná platba spojena s užitkem plynoucím
z jejich odstranění, z možnosti naopak se spotřebě vyhnout. Jako
příklad mohu uvést výfukové zplodiny nebo neinformativní reklamu.
Individuální užitková funkce spotřebitele je proto definována
jak „dobrým“ tak „špatným“, komoditami s pozitivním i negativním
dopadem na hodnotu této funkce. Na tomto základě lze zakreslit
mapu indiferenčních křivek. Jedná se zároveň o nejběžněji využívaný
aparát v teorii spotřebitelského výběru.
Je-li reklama mnohými ekonomy36 přijímána jako faktor
působící na změnu vkusu spotřebitelů, na změnu jejich preferencí, je
pro její ekonomickou analýzu potřeba vybudovat nový metodologický
aparát či stávající vhodně doplnit. A to se může stát značnou
překážkou.
Existuje však možnost, jak teorii reklamy začlenit do
dosavadního převládajícího hlavního proudu ekonomické teorie.
Řešení je možné najít v teorii komplementů.
Komplementem je nazván ten konkrétní statek, jehož spotřeba
je mimo jiné determinována také spotřebou statku dalšího. To
znamená, že roste-li spotřeba statku A a zároveň je statek B
komplementem statku A, vzroste také spotřeba statku B. Za
předpokladu, že statek A je statkem běžným, tedy jeho spotřeba roste
34

Goods. Výraz vyjadřující jak zboží tak kladnou kvalitu. V tomto případě je spojením obou,
tedy zbožím s pozitivním vlivem na užitkovou funkci.
35
Bads. Označení zboží s negativním užitkem ze spotřeby.
36
Konkrétní jména budou uvedena později na vhodnějším místě ve spojení s polemikou nad
určením optima výdajů na reklamu. (kap. 4.6.2.) Dělící čára, kupodivu, povede mezi
shodnými skupinami. Stejně jako u otázky společenského prospěchu. (kap. 4.4.)

50

TEORIE REKLAMY: EKONOMIE A PSYCHOLOGIE

v závislosti na klesající ceně a jeho poptávková křivka je proto
negativně skloněná, poptávka po statku B jako komplementu statku
A roste s klesající cenou statku A.
Reklama je ale specifický druh zboží. Přesto, že trh reklamy je
diferencován podle provedení (TV, tisk, billboard, …), není v zásadě
rozlišován podle zboží. Jestliže je ale konkrétní zboží uvedeno jako
komplement reklamy, rozumí se tím reklama na toto konkrétní zboží.
Spotřebitel navíc obvykle poptává reklamu za nulovou cenu
(informativní reklama, např. cenové prospekty, katalogy) nebo za
cenu negativní (nižší prodejní cena časopisu uveřejňujícího reklamu;
v tomto případě i neinformativní). Ve skutečnosti je ale reklama
poptávána investorem (výrobcem), přesto, že „konzumenty“ jsou
ostatní subjekty, přičemž konkrétní z nich (spotřebitelé daného
statku) tuto poptávku financují. Spotřebitelé totiž ve skutečnosti
nejsou autonomní ve volbě množství a intenzity spotřeby reklamy.
Tuto volbu provádí výrobce na základě určení optima výdajů na
reklamu, v závislosti na výrobních nákladech, trzích blízkých
substitutů a komplementů a trhu reklamy, přesto, že platba je
nesena rozpočty jednotlivých spotřebitelů. Ti jsou obvykle pouze
pasivními hráči přijímajícími rozhodnutí výrobce, protože transakční
náklady vyhnutí se reklamě jsou příliš vysoké.
Dojde-li tedy k poklesu ceny na trhu reklamy37, dochází ze
strany výrobce k vyšší poptávce po reklamě. Ta je automaticky
spotřebována, díky čemuž roste také poptávka po propagovaném
zboží.
Rozdíl mezi výrobními a prodejními náklady spočívá v tom, že
např. mzdové náklady, které zásadním způsobem závisí na trhu
práce, mají odraz ve změnách nabídky, kdežto náklady prodejní,
ovlivněné v první řadě vývojem na trhu reklamy, působí na poptávku.
Vrátím-li se k debatě o reklamě jako faktoru spoluurčujícím
preference spotřebitele a o obtížích spojených s případnou další
analýzou, lze se těchto obtíží vyvarovat zavedením reklamy jako
komplementu. Vztah mezi reklamou na konkrétní statek a tímto
statkem proto může být nazván vztahem komplementárním.
Reklama tak nadále může být chápána jako zboží, které má za
komplement konkrétní propagovanou komoditu. To znamená, že
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roste-li spotřeba reklamy po tomto zboží, roste také spotřeba daného
zboží, což v praktických projevech plně odpovídá teorii reklamy jako
změny preferencí, avšak bez výše popsaných obtíží. V realitě je tímto
projevem zvýšená spotřeba (nákup) právě těch statků, jejichž prodej je
doprovázen a podporován reklamou.
Existenci přetrvávajících pochybností o reklamě jako
komplementárním zboží a nikoliv jako o faktoru změny preferencí lze
dále vyvracet např. debatou nad změnou preferencí ve spojení
s četbou literatury, návštěvou divadla nebo nakupováním kosmetiky.
Jestliže bude za faktor změny preferencí označena reklama, není
důvod vyjmout z této skupiny i výše zmíněné statky a tedy obecně
naprostou většinu statků ostatních. Přesto, že vliv je jistě různě silný.
Protože ale za původce změny preferencí tyto statky chápány nejsou,
lze z této skupiny vyjmout i reklamu. Protože sociální a psychologický
tlak působící na změnu preferencí není v žádném případě vyvoláván
pouze reklamou a ta je pouze jednou z jeho složek. Jako příklad je
možné uvést nutkání některých jednotlivců směřující k získání
členské karty golfového klubu nebo potřebu vlastnit zlaté hodinky
určité značky.

4.2. Bariéry vstupu: otázka konkurence
Dokonalá konkurence se vyznačuje mimo jiné předpokladem
nulových nákladů firem spojených se vstupem (respektive výstupem)
do (z) odvětví. Strom života je však, jako obvykle, košatější.
Při analýze dopadů reklamy na konkurenci odvětví lze označit
tři základní faktory, jejichž působení staví překážky vstupu.
Prvotně je reklama náklad. Odvětví, ve kterých jsou výdaje na
reklamu v relativních číslech vyšší, tak staví před eventuálního
nového výrobce dodatečné výdaje. Dokonce o to vyšší, že zavedená
firma již využívá spotřebitelského „efektu návyku“38, který synergicky
zvyšuje působení reklamy. Uvést mohu také výnosy z rozsahu, které

37
38

Např. zostření konkurence díky vstupu nového poskytovatele reklamy.
Podrobněji viz. kap. 3.2.3.
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jsou dosahovány spíše u stabilních firem s ustálenou produkcí.
Celkovým výsledkem jsou nižší jednotkové reklamní náklady.
Dalším faktorem je dlouhodobost kontraktů. Zavedená firma
má uzavřené dlouhodobé smlouvy, které nejen, že zvyšují
důvěryhodnost, ale také pomáhají využívat nižších cen za prodej
reklamního času, které těmto firmám účtují např. televizní stanice,
radia či tisk.
V neposlední řadě působí jako bariéra vstupu zvyklosti na trhu
úvěrů. Finance, které jsou zapůjčeny na reklamní kampaň, jsou často
zatíženy vyšším úrokem, než úvěry např. na nákup fyzického
kapitálu. Důvod je jednoduchý. Pozemek, budovy či automobil je
možné použít jako krytí. V případě krachu nového podnikatelského
projektu je úvěr z velké část splacen prodejem těchto statků. Náklady
vynaložené na reklamu jsou však nevratné. Zvýšené riziko je tak
původcem vyššího úroku z úvěru.

4.3. Advertising/sales ratio39
Podíl reklama/prodej je z těch indikátorů, se kterými se při
studiu ekonomických dopadů reklamy nelze nesetkat. Proto si
zaslouží bližší uvedení a ilustraci tabulkou (4.1.).
Jak už ze samotného pojmenování vyplývá, je tento indikátor
velmi jednoduše složen z podílu firemních výdajů na reklamu a
celkového obratu firmy.
Doyle (1968a) se odvolává na poznatky analýzy40, která hovoří
o podstatných aspektech spojených s nákupy. S růstem ceny
nabízeného zboží roste plánování nákupu, tj. apriorní sběr informací
o výrobku samém, o možnostech substituce, kvalitě, záruce.
Nákup exotičtějších potravin, jejichž cena je relativně nízká,
avšak spotřeba nepříliš častá, proto bude reklamou ovlivněn
podstatně silněji než např. nákup sedací soupravy. Indikátor
reklama/prodej bude u sedací soupravy výrazně nižší než u potravin.
39
40

Indikátor reklama/prodej.
Katona, G.: Psychological Analysis of Economic Behaviour (McGraw-Hill, 1963)
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Zesilujícím efektem působí existence transakčních nákladů, které u
relativně levnějších výrobků vykazují vyšší podíl na ceně. Proto je sběr
informací u levnějších komodit minimální v čase i výdajích. To dále
otevírá dveře reklamnímu působení.

Tab. 4.1.: Indikátor reklama/prodej
název firmy
Noxell Corporation
William Wrigley, Jr. Co.
Kellogg Company
Warner-Lambert Company
Alberto-Culver Company
Adolph Coors Company
Hasbro, Inc.
Schering-Plough Corp.
Coca-Cola Company
Proctor and Gamble Co.

indikátor r/p

předmět podnikání

0,18
0,17
0,13
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,07
0,07

toaletní potřeby
potravinářství
potravinářství
farmacie
toaletní potřeby
pivovarnictví
hračky
farmacie
nealkoholické nápoje
prací a čistící prostředky

Poznámky: Deset firem s nejvyšším poměrem v USA (mezi velkými hráči), 1. čtvrtletí 1988.

Zdroj: Becker, G. S., Murphy, K. M.: A Simple Theory of Advertising as a Good or Bad

Firmami s největším relativním využíváním reklamy jsou obří
národní či nadnárodní firmy, jejichž produkce je vystavena
v absolutním měřítku na jedné straně značně koncentrovanému trhu
z pohledu množství velkých hráčů, na straně druhé ale neuvěřitelné
rozmanitosti produktů. Je možné hovořit o efektu „nákladů na
zbrojení“, tedy efektu, který nutí každého dalšího výrobce dorovnávat
výdaje na reklamu v závislosti na nastartování tohoto procesu
kýmkoliv z konkurentů. I při méně pečlivém zkoumání reklamního
trhu, např. jen sledováním televize či vnějších reklamních ploch,
dojde pozorovatel velmi rychle k závěru, že je tato militantní
terminologie plně obhajitelná. Obecně se tak ve vztahu k výši
reklamních nákladů jedná o firmy, které produkují výrobky s nízkou
jednotkovou cenou, výrobky, které jsou ale vystaveny pravidelným, i
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když nikoliv každodenním nákupům a abnormální diferenciaci
produkce, tj. rozsáhlému souboru blízkých substitutů.

4.4. Společenský prospěch
Podobně jako u teorie komplementů a následné optimalizace i
v otázce společenského prospěchu reklamy se názory ekonomů liší.
Není nijak překvapující, že dělící linie je opět obdobná.41
Doyle (1968b) uvádí tří základní argumenty, které jsou
nabízeny ekonomy s negativním náhledem na reklamu.
Prvním
záporným
efektem
reklamy
ve
vztahu
ke
společenskému prospěchu je převážné zaměření na neinformativní,
v negativním přístupu dokonce matoucí reklamu. Druhým efektem je
napomáhání růstu monopolů a tedy omezení volné soutěže a z toho
vyplývající konsekvence pro společenský prospěch. Jako poslední
autor uvádí nutné zvýšení nákladů a ceny nabízeného zboží.
Becker a Murphy (1993) však nesouhlasí. Ve své analýze
uvádějí, že reklama může mít všechny možné projevy. Tedy být
společensky optimální, nadhodnocená, ale také podhodnocená.
Jak ukazuji v další analýze, reklama může naopak volnou
soutěž podporovat, protože napomáhá diferenciaci produkce a také
může být efektivnější, nikoliv méně efektivní, jak uvádí Doyle (1968a),
u firem, jež čelí soutěžním podmínkám. K otázce cen lze dodat, že
reklama může být v určitých případech původcem jejich snížení. Tato
situace však není z hlediska alokace zdrojů efektivní.

4.5. (Ne)měřitelnost
Propočet vah, které přiřadíme jednotlivým původcům zisku, je
velmi obtížný. Nejinak je tomu u snahy zjistit váhu, kterou se podílí
na zisku, respektive jeho zvýšení, reklama. Tento výpočet je i s
použitím sofistikovaných ekonomických a matematických postupů
41

Podrobněji viz. kap. 4.6. a 4.1.1.
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obtížný a nepřesný. Podobným zatížením je doprovázeno i empirické
testování. Za předpokladu, že je tato separace vůbec proveditelná.
Při měření účinnosti reklamy používají testující firmy mnoho
odlišných způsobů. Sledují např. změny postojů42 spotřebitelů
zasažených reklamou, zvýšení míry povědomí o daném produktu nebo
samotné zvýšení prodeje. Poslední způsob s sebou přináší obtíže
spojené s presentivizací zákazníků, tedy skutečností zpozornění
dotazovaných spotřebitelů a následným zkalením údajů o prodejnosti.
Stejně tak tyto údaje znepřesňují další faktory, které nemusejí být
v průzkumu odhaleny.
Standardním procesem zjišťování dopadů reklamy je dnes tzv.
měkké testování, při kterém jsou účastníci testu podrobováni
skupinové diskuzi, která má za úkol zjistit zaujetí spotřebitele
konkrétní reklamou a odhadnout předpokládanou změnu kupního
chování.
Jednotlivé závěry hovoří o schopnosti zvýšit prodej určitého
výrobku, stejně jako o změně návyků ve smyslu příslušnosti k určité
značce. Dopady jsou ale překvapivě relativně slabé.
Jsou to ale právě obtíže spojené s měřitelností výnosů
vyplývajících z reklamy, které v mnoha případech nutí výrobce
spoléhat na množství předpokladů, jejichž potvrzení může být v rámci
firmy i trhu často nemožné. Selekce výnosů vyplývajících z použití
reklamy z běžných výnosů je prováděna na simulativních případech,
v pečlivě vybraných projektech, které umožní relativně přesnou
měřitelnost. V reálném fungování firem je ale množství proměnných
natolik velké, že jsou simulativní výnosové účetní položky spíše
odrazem přání než reality.
Přesto lze přistoupit na hypotézu teorie racionálních očekávání,
která ekonomické agenty chápe v agregaci a průběhu času jako
racionální a kontinuálně se učící. Doyle (1968a) s odvoláním na
Kaldorovu a Silvermanovu43 studii uvádí pro USA a VB dvoufaktorový
korelační koeficient relativních poměrů výdajů na reklamu a
absolutních částek podle odvětví na úrovni +0,93. To znamená, že

42

Podrobněji viz. kap. 3.2.
Kaldor, N.; Silverman, R.: A Statistical Analysis of Advertising Expenditure and of the
Revenue of the Press (Cambridge University Press, 1948)
43
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spotřebitelé v USA a VB se ze zkušenosti chovají takřka totožně.
Respektive chování firem k těmto spotřebitelům je ekvivalentní.

4.6. Optimalizace

4.6.1. Obecně
V tradičním pojetí, neoklasické ekonomii, je výrobce−firma
subjektem, který volí mezi množinou výrobních možností. Vybírá mezi
nimi tu, která maximalizuje zisk. Zisk pojatý v nejjednodušším
chápání jako rozdíl výnosů (tržeb) a nákladů. Za výrobní proces je
potom označeno přetváření vstupů za pomoci výrobních technologií
na výstupy. Přesto, že v reálném fungování firem není zisk jediným
cílem, stále je cílem, který v dlouhém období vhodně aproximuje
ostatní – obvykle přidružené – cíle. Ilustrativně lze uvést např. cíl
dlouhodobého přežití firmy, cíl technologické inovativnosti, cíl růstu
objemu výroby nebo cíl udržení vyšší zaměstnanosti.
Ideálně proto platí, že zisk z poslední na reklamu vynaložené
koruny je roven ušlému zisku, tj. nákladům příležitosti (druhého
nejlepšího) alternativního použití této koruny.44

4.6.2. Doyle, Dorfman & Steiner
Základní proměnné, které musí firma brát v potaz a se kterými
tedy pracuje také tento model, jsou cena p, množství produkce statku
x a náklady spojené s propagací, tedy náklady na reklamu A.
V tomto případě se dále předpokládá, že veškeré výstupy firmy,
tj. celková produkce, jsou exponovány na trhu a jsou beze zbytku
prodány. Potom jsou proměnné vázány těmito vztahy:

44

Ocenění výdajů na reklamu je tedy postaveno na konceptu nákladů příležitosti.
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x = x ( p, A ) .

(2)

To znamená, že objem prodané produkce firma chápe jako
funkci ceny v obvykle nepřímém vztahu a funkci vynaložených
prostředků na reklamu naopak ve vztahu přímém.
Nejprve provedu krátké odvození. Celkový produkt ( TP )
označím jako

TP = x = x ( p, A ) ,

(3)

potom je mezní produkt reklamy ( MPA ) roven podle příslušných
poznatků jeho derivaci. To znamená, že

MPA =

∂x ( p, A )
.
∂A

(4)

Jednoduše odvodím, že mezní hodnota produktu reklamy45 má
následující tvar:

MVPA = p ⋅

∂x ( p, A )
.
∂A

(5)

V příštím textu ukáži přístup pánů Doyla (1968a) a Dorfmana
a Steinera (1954) o platnosti tradičních marginalistických principů,
které optimum prostředků vynakládaných na reklamu stanovují
v bodě, ve kterém se mezní hodnota produktu z reklamy MVPA
vyrovná s cenovou elasticitou poptávky ε Dp .
Pro výrobní náklady C platí

C = C ( x ) = C ( p, A) ,

(6)

protože náklady jsou rostoucí funkcí objemu produkce.
Jeli-li potom zisk π chápán jako rozdíl celkových příjmů a
součtu výrobních nákladů a nákladů na reklamu, mohu zapsat

45

Mezní hodnotou produktu z reklamy se rozumí změna poptávky (v jednotkách ceny)
vyvolaná mezní korunou vynaloženou na reklamu.
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π = p ⋅ x ( p, A ) − C ( p, A ) − A .

(7)

Mikroekonomická analýza optima má určité ustálené postupy.
Základním přístupem je postupná derivace (respektive postupné
parciální derivace) podle nezávislých proměnných, jejichž položení
rovno nule (podmínky prvního řádu, FOC) vytřídí body extrémů.46
Postupně parciálně derivuji:

∂π ∂x
∂C
= ⋅ p+x−
∂p ∂p
∂p

(8)

∂π ∂x
∂C
=
⋅ p−
−1 .
∂A ∂A
∂A

(9)

Po úpravách získám rovnice ve tvaru

∂x
dC ∂x
⋅ p+ x−
⋅
=0
∂p
dx ∂p

(10)

∂x
dC ∂x
⋅ p−
⋅
−1 = 0
∂A
dx ∂A

(11)

Vhodným rozšířením a sloučením získám jedinou rovnici

æ ∂x
dC ∂x ö ∂x æ ∂x
dC ∂x ö ∂x
⋅ ÷⋅
= ç ⋅ p −1−
⋅ ÷⋅ .
ç ⋅ p+ x−
dx ∂p ø ∂A è ∂A
dx ∂A ø ∂p
è ∂p

(12)

Tím se dostávám k závěru. Tvar

æ ∂x
ö ∂x æ ∂x
ö ∂x
= ç ⋅ p − 1÷ ⋅
ç ⋅ p + x÷⋅
ø ∂p
è ∂p
ø ∂A è ∂A

(13)

upravím na

x⋅

46

∂x
∂x
=− .
∂A
∂p

(14)

Další podmínky předpokládány za splněné.
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Po roznásobení příslušným zlomkem

∂x
∂x
∂p
,
=−
p⋅
x
∂A
p

p
získávám
x

(15)

to znamená podle výše popsaného odvození mezní hodnoty
produktu z reklamy a cenové elasticity poptávky:

MVPA = ε Dp ,

(16)

tedy rovnost47, která má zásadní vypovídací hodnotu.
Tím se dostávám k elementární tezi mikroekonomické teorie
reklamy, která hovoří o tendencích monopolu ke zvýšeným výdajům
na reklamu a naopak uvádí pro dokonalou konkurenci nulové
podněty tyto náklady iniciovat.
Každá jednotlivá firma na trhu tedy pokračuje ve vynakládání
prostředků na reklamu právě do okamžiku, ve kterém se mezní
hodnota produktu z reklamy vyrovná s cenovou elasticitou poptávky,
přičemž k přiblížení došlo z pozice, ve které byla mezní
hodnota produktu z reklamy vyšší než hodnota cenové elasticity
poptávky. To znamená, že dokonale konkurenční firma nikdy
neuvolní žádné prostředky na reklamu, protože by musely vyvolat
nekonečnou mezní hodnotu produktu z reklamy. Tento přístup
prosazovali kromě výše uvedených ekonomů také např. Kaldor (1950
- 1951) a další.48 Získané poznatky lze ilustrovat obrázkem (4.1.).

47

Stejně jako cenová elasticita poptávky i mezní hodnota produktu z reklamy je bezrozměrná
veličina. Tím je splněna podmínka možnosti příslušnou rovnost vyhledat. Bezrozměrnost
mezního produktu z reklamy zaručuje peněžní (v jednotkách ceny) vyjádření obou částí
podílu.
48
Citace dle Becker, Murphy (1993): Pigou, M.A.: The Economics of Welfare (London:
Macmillan and Company, 1920), Scherer, F. M.: Industrial Market Structure and Economic
Performance, 2nd edition (Boston, MA: Houghton Mifflin, 1980)
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Obr. 4.1.: Optimum výdajů na reklamu
µ,ε
ε′

A′
ε′′
µ

A″
ε′′′

A
Zdroj: Doyle, P.: Advertising Expenditure and Consumer Demand

Křivka µ reprezentuje mezní hodnotu produktu z reklamy pro
jednotlivé hodnoty výdajů na reklamu a její průběh je odvozen od
podobných případů ekonomické teorie, které v příslušných případech
předpokládají nejprve rostoucí a od určitého daného bodu klesající
mezní výnosy v závislosti na dané proměnné, v tomto případě tedy
v závislosti na nákladech spojených s reklamou. Konkrétně hovořím
např. o pronikání na méně efektivní trhy nebo o zaměření na vedlejší
skupiny spotřebitelů. Optimální body se samozřejmě nachází
v klesající části křivky µ, protože v opačném případě by vždy bylo
možné nalézt efektivnější kombinace.
Přímky ε jsou reprezentanty nezávislých tržních situací a
přiřazují hodnotám výdajů na reklamu příslušné hodnoty cenové
elasticity poptávky.
První situace znázorňuje trh s dokonalou konkurencí, na
kterém nedojde pro žádnou hodnotu objemu výdajů na reklamu
k rovnosti mezní hodnoty produktu reklamy a cenové elasticity
poptávky. Optimální situací na dokonalém trhu je proto A = 0 , tedy
žádné výdaje na reklamu, nulová propagace produkce. Na dokonalém
trhu se totiž jakékoliv výdaje spojené s reklamou zdají zbytečné,
protože produkce je homogenní a každý náklad, který je vynaložen
pouze jedinou firmou a nemá žádný efekt na zvýšení prodeje této
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firmy (resp. pouze a jen této firmy), jak přísluší dokonalému trhu,
potom přivodí její zánik.
Druhý a třetí případ již ukazují situace nedokonalé
konkurence, kdy případ poslední se již pro ilustraci blíží
monopolnímu postavení. Jak z grafu vyplývá, optimální hodnota
výdajů na reklamu s klesající cenovou elasticitou poptávky roste, to
znamená, že na trhu s menší rozhodovací autonomií spotřebitele je
vhodnější zvyšovat úroveň výdajů na reklamu.
Případy nedokonalé konkurence totiž, jak uvádí Doyle (1968a),
oproti případu konkurence dokonalé znamenají dvě základní
odlišnosti, které otevírají dveře reklamnímu působení. Tou první je
menší (a tedy konečný) počet výrobců a z toho vyplývající omezený
objem produkce, který způsobuje snižování vlivu křížových elasticit.
To znamená nižší substituovatelnost výrobků. Na menším hřišti
spotřebitelé nalézají menší možnosti ke hře. Další odlišností je širší
diferenciace produkce, která tedy již není definována jako homogenní.
Nedokonalá racionalita, která je v reálném světě přisouzena všem
ekonomickým subjektům, tak ve skutečnosti spotřebiteli neumožňuje
získat úplný soubor informací o diferencovaném produkčním koši.
Tím reklamě, jako nosiči informace a původci upozornění či
zviditelnění, vzniká nový (a značný) prostor pro uplatnění.
Reklama zvedá cenu zboží pro každou jednotlivou úroveň
produkce. Není však samozřejmé, že zvedá také tržní rovnovážnou
cenu. A to proto, že hlavním původcem ziskovosti není fakticky
elasticita poptávky, ale změna v poptávaném množství při možném
zachování ceny. V opačném případě udržení poptávaného zboží při
zvýšení ceny větším než je nárůst jednotkových nákladů. Jak jsem
uvedl výše, mantinely však mohou být ještě širší a může dokonce
dojít k poklesu ceny.
Závěrem cituji Doyla (1968a): „The effect of advertising on the
elasticity of demand is ambiguous.“49 Dále však autor připouští, že
elasticita může s rostoucími výdaji na reklamu pomalu růst.
Domnívám se, že za určitých okolností mohou rostoucí náklady na
reklamu naopak elasticitu poptávky snižovat. Jako vysvětlení nabízím
následující příklad: Reklama je původcem diferenciace. Tou totiž
může být i jen samotná značka. Je to však právě značka, kterou (s
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dalšími vlastnostmi) propagují jednotlivé reklamní kampaně. Reklama
tak může sama o sobě způsobit, že trh se spotřebiteli zdá členitější.
Při určitém zjednodušení totiž můžeme předpokládat, že např. Royal
Crown Cola, Pepsi Cola a Afri-Cola jsou totožné nápoje. A jejich
substituovatelnost je proto z hlediska užitných vlastností téměř
nekonečná. Právě reklama však může způsobit, že se jedna (či více) ze
značek stane výjimečnou a pro nás subjektivně obtížně
nahraditelnou. Nízká substituovatelnost je příčinou nižších křížových
elasticit a tím také nižší cenové elasticity poptávky.

4.6.3. Becker & Murphy
Becker a Murphy (1993) oponují tezí, která je v zásadním
rozporu s přístupem, který prosazují výše zmínění ekonomové.
Autoři vychází z teorie komplementů50 a tvrdí, že podobně jako
reklama se může chovat např. kvalita. Stejně jako reklama je
komplementárním statkem příslušného zboží. Zvýší-li se kvalita,
předpokládá se, že vzroste také cena nebo poptávka. Kvalita se
samozřejmě zároveň odrazí v nákladech. Při stanovení A jako kvality
(přičemž ostatní proměnné zůstanou zachovány) bude podle
předchozích tezí monopolní výrobce klást prvořadý důraz právě na
kvalitu. A zde je, jak tvrdí autoři, rozpor s realitou. S tímto názorem
nelze než souhlasit.
Tento model odvozuje

MRA =

p dx
⋅
ε Dp dA

(17)

ze základního tvaru ziskové funkce

π = p ( A ) ⋅ x − cx ⋅ x − ca ⋅ A = p ⋅ x ( A ) − cx ⋅ x ( A ) − ca ⋅ A ,

49
50

(18)

Dopady reklamy na elasticitu poptávky jsou nejasné. (p. 401)
Podrobněji viz. kap. 4.1.1.
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kde cx jsou jednotkové náklady s výjimkou reklamy a ca
jednotkové náklady na reklamu.51 Ostatní proměnné zůstávají
shodné.
Toto rozšíření má zásadní význam. Názorněji ukazuje
předpoklad, který je včleněn do optimalizační rovnice a který byl, jak
uvádějí autoři, v předchozích modelech opomíjen. Tím je, jak ukazuje
(17),

dx
fixní pro dané p při změnách cenové elasticity poptávky. Tj.
dA

předpoklad, že elasticita trhu nemá vliv na schopnost reklamy
ovlivňovat poptávané množství (tato schopnost má svou konstantní
úroveň), ale spíše cenu. Předchozí závěry jsou proto platné jen za
těchto podmínek.
Becker a Murphy (1993) ale realitě bližší chápou fixaci

dp
pro
dA

dané x a tento svůj předpoklad doprovází příkladem.
V odvětví výrobců mýdla, je jistě celé odvětví méně elastické
než jednotlivý výrobce. Důvodem je možnost, která spotřebiteli na
úrovni firmy nabízí únik k substitutům, tj. obdobně chápaným
výrobkům konkurenčních firem (v tomto případě různé druhy mýdel
apod.). Proto je ale vliv reklamy na poptávané množství

dx
pro danou
dA

cenu u jednotlivé firmy mnohem větší, což znamená, že různý pro
různou cenovou elasticitu poptávky.
Potom ale již podle (17) není nutné trvat na závěru snižování
výdajů na reklamu s růstem ε Dp . Nejedná se již o striktní implikaci,
pouze o jednu z možností. Pohyb cenové elasticity poptávky totiž
vyvolá protichůdné efekty ve změně objemu výroby v závislosti na
reklamě. Závěr je potom závislý na porovnání síly jednotlivých efektů.
Naopak. Odvodím-li mezní příjem z reklamy jako

MRA = x ⋅

∂p ( x, A)
,
∂A

(19)

protože

51

Podrobný postup viz. Becker, Murphy (1993)
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TR = p ( x, A) ⋅ x

(20)

a sloučím-li s (17), získám tvar

x⋅

∂p
p dx
.
= p⋅
∂A ε D dA

(21)

V tomto zápisu lze přečíst následující závěry:
Držím-li podle předchozí úmluvy

∂p
konstantní, potom pří
∂A

růstu ε Dp pozitivní změna A způsobí při daných objemech a cenách
zvýšení změny x, tj. vzroste

dx
. Nabízím následující ilustrativní zápis:
dA

fix
}
} ü
ì příslušné
} ì ∂p ü
ï p ï 3 ì dx ü
2
x ⋅í ý = ↓ í 1 p ý⋅ ↑ í ý
î ∂A þ
î dA þ
ï ↑ εD ï
î
þ

příslušné

(22)

To znamená, že čím silnější je soutěž na trhu, tím spíše
reklama přetáhne od konkurence nové zákazníky. V tom případě jsou
ale závěry týkající se nepotřebnosti reklamy na soutěžních trzích
odmítnuty.
Tím je možné zodpovědět otázku vyšších výdajů oligopolních
firem na reklamu ve srovnání s firmami monopolními. V tomto
případě jsou totiž motivace k reklamě, jak bylo naznačeno, díky vyšší
elasticitě, zastoupené substituovatelností, silnější.
Podobně mohu argumentovat u firem, jejichž produkce je
značně homogenizována. Dorfman a Steiner (1954) tvrdí, že při
homogenním produktu, kterým se vyznačuje dokonalá konkurence,
nemá jednotlivý producent motiv k propagaci svého produktu. Je-li
totiž zboží homogenní, jeho reklama, zvýší-li poptávku, zvýší
poptávku celého odvětví. Nositelem nákladů tedy bude náš
producent, zatímco zvýšené výnosy budou sdíleny celým odvětvím.52
Ve skutečnosti je ale většina na první pohled dokonale
konkurenčních trhů silně soutěžní. Trh jednotlivých žvýkacích pryží
52

Efekt černého pasažérství.
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(Wrigley) nebo trh banánů (Chiquita) mají značně homogenizovanou
produkci. A právě tato homogenita je důvodem úsilí producentů využít
reklamu ve snahách o relevantní (byť často pouze optické) odlišení od
konkurence.

4.6.4. Shrnutí
V předchozích odstavcích byly naznačeny alternativní přístupy
k optimalizační úloze. Jejich platnost je závislá na stanovených
podmínkách. Protože hlavním úkolem ekonomických modelů je pokud
možno co nejvěrněji popisovat realitu, je možné také tyto modely při
příslušných restrikcích vhodně využít.
Problematickou se stala fixace podílu

dx
dA

v závislosti na

změnách cenové elasticity poptávky. Podobně jako v mnoha dalších
případech byl rozpor (či rozdíl) způsoben odlišnými předpoklady.
Debatu lze ukončit praktickou ukázkou.
Jak uvádí Kameníček (2003),

dx
je možné za flexibilní chápat
dA

v dlouhém období obecně a v období krátkém u těch z firem, které
jsou dostatečně pružné ve vstupech. Zdá se proto, že předpoklady
druhého z modelů mají obecnější platnost a proto je vhodnější také
druhý model. Jeho závěry odpovídají blíže jak intuitivní představě, tak
např. uvedenému příkladu substituce reklamy kvalitou. Vždy je však
potřeba dbát na korektní zvážení podmínek konkrétního trhu.
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Zdroj: http://www.young-rubicam.cz
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5. Institucionální souvislosti reklamy
V poslední kapitole před závěrečným shrnutím se budu ve
stručnosti věnovat alternativním případům faktických projevů
reklamy.
Reklamě
v podmínkách
vycházejících
z centrálně
plánovaných ekonomik a sponzorství, které zároveň vymezím vůči
mnohdy chybnému slučování s mecenášstvím.

5.1. Reklama v řízených ekonomikách: efektivita a projevy
Hovořit o reklamě v centrálně plánovaných ekonomikách
střední a východní Evropy může být dosti obtížné. Důvod je
jednoduchý. Byla jím neexistence rozvinutého reklamního trhu,
respektive neexistence trhu marketingového.
Reklama v CPE už ze své podstaty fungování v systému
převažujícího státního vlastnictví a rigidního centrálního plánování
nemohla plnit hlavní roli, která je původcem její existence. Touto rolí
je podpora přežití firmy v konkurenčním prostředí a kumulace zisku.
Ostatní efekty byly a jsou vedlejší, případně jsou pouze prostředkem
dosažení uvedených cílů, které jsou navíc do značné míry závislé.
Funkce reklamy se tak zúžila na jednoduchá sdělení spíše
informativního charakteru připomínající dnešní projevy přímých
způsobů reklamy s tou výjimkou, že jejím propagátorem byla i
masová média. Tak bylo možné na televizní obrazovce shlédnout
přímou popisnou propagaci konkrétního výrobku, který dokonce
mnohdy na existujícím trhu neměl faktického konkurenta. To vše
převážně v informativním sdělení, jehož součástí mohl být např.
kuchařský recept vztahující se k dané potravině.
Ve specifickém institucionálním rámci CPE mohla být reklama
chápána také jako zajištění řídících pracovníků socialistických
podniků, kteří se s její pomocí, díky zvýšení společenského povědomí
(a tedy pozlátku úspěchu), jistili proti možnosti odvolání, respektive
reklamu používali jako jednu z překážek.
Otázkou, která si však další diskuzi zaslouží, je bezesporu
skutečnost nárazu vyspělých marketingových trhů zastoupených
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zahraničními firmami při vstupu na nové středo a východoevropské
trhy.
Na chodu těchto trhů je jasně vidět, že ustálené marketingové
strategie, fungující bezvadně ve vyspělých ekonomikách, mohou při
aplikacích na jiné ekonomiky selhávat. Selhávat dokonce takovým
způsobem, že se zahraniční investoři dopouštějí zásadních chyb
opakovaně, z jednoduchého důvodu pokračujících špatných analýz
obtíží. Analýz, které hledají odpovědi podle místně nefunkčních
modelů tržních ekonomik.
Trhy centrálně plánovaných ekonomik se začaly obecně
otevírat v roce 1990. V roce, ve kterém se v těchto zemích rychle
vzmáhalo soukromé podnikání, rozvíjel soukromý sektor a stále
existující státní a polostátní giganti nebyly schopni dostatečně rychle
reagovat na změněné podmínky. Zdálo se tedy, že půda je připravena
pro vstup zahraničních firem. Obecně také převládalo přesvědčení, že
obyvatelstvo se bude obracet takřka výhradně k cizím značkám jako
reprezentantům kvality. Zde je možné nalézt první zásadní mýlku.
Spotřebitelé se ve skutečnosti agresivních, manipulujících a
exponovaných reklamních kampaní spíše obávali, nedůvěřovali jim.
Dalším nedorozuměním byl předpoklad neexistence domácích
reklamních agentur. Jistě, soukromé reklamní agentury, které by se
zabývaly propagací komerčních výrobků, skutečně neexistovaly.
V CPE však obecně existovaly podniky zahraničního obchodu, které
se s narůstající potřebou valutových příjmů jednotlivých států více či
méně přizpůsobovaly konkurenci existující na zahraničních trzích.
Zvyklosti obyvatel byly zásadně jiné a přeorientace nemohla
proběhnout ze dne na den. Zatímco v zahraničí by bylinný likér byl
propagován pro svou jedinečnou hořkou chuť a společenskou prestiž,
v centrálně řízených ekonomikách se informovalo o jeho zdravotních
účincích a možnostech dávkování.
Přesto, že i v průběhu let na uzavřených trzích CPE fungovaly
některé zahraniční firmy (Nivea, později Coca-Cola, automobilky),
jejich reklamní projekty byly silně cenzurovány. Obchody se
zahraničním zbožím určené pro úzký okruh zákazníků53 ani reklamu
nepotřebovaly, protože okruh kupujících byl značně omezen.

53

V ČSSR s názvem Tuzex.
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Hledání a tápání zahraničních reklamních agentur a jejich
poboček trvalo poměrně krátkou dobu. Spolu s postupným nárůstem
specifické vzdělanosti v domácí populaci totiž příchozí kapitál získal
tolik potřebné znalosti domácího trhu a spotřebitelů.
Posledním odstavcem pouze naznačím některé specifické
znaky, které se ve vyspělých ekonomikách projevují v míře nižší či
zanedbatelné.
Těmito
specifiky
rozumím
vysoké
procento
prokorupčního chování, které, přesto, že prozatím nezmapováno a
soudně obecně nestíháno, se táhne jako spolujezdec převážně
privatizačních a pre-privatizačních procesů. I reklamě totiž byla
přisouzena role pasivního hráče při výhodném vyvádění majetku54 ze
státních
podniků
očekávajících
privatizaci,
resp.
podniků
privatizovaných, u kterých však nový nabyvatel sledoval krátkodobé,
spekulativně-ziskové cíle, které se často ukázaly v lepším případě jako
porušení dobrých mravů, v horším potom jako porušení zákona.55
Tyto možnosti se v praxi projevovaly uzavíráním smluv mezi řídícími
pracovníky těchto státních podniků a soukromými firmami se
zaměřením na výkon reklamních činností. Vlastníky byly obvykle
spřízněné osoby dotyčných manažerů. Díky těmto smlouvám uváděné
soukromé subjekty inkasovaly široce nadstandardní zisky za
provádění (často jen „papírově“) případných reklamních kampaní a
projektů.

5.2. Sponzorství
Sponzorem rozumíme takový ekonomický subjekt, který
poptává a následně nakupuje propagaci firemní značky nebo zboží.
Subjekty sponzorované jsou naopak těmi, kteří se za úplatu stávají
těmito propagátory, nositeli reklamních sdělení.
Odlišení sponzoringu a ostatních reklamních prostředků je
velmi nesnadné. Ve svém jádru je totiž sponzorství založeno na
stejném principu a účelech fungování jako jakýkoliv jiný reklamní
projev. Sponzorství je běžnou součástí propagace firem v tržních
54
55

Dnes již intenacionalizovaný termín „tunelování“.
Vymahatelnost a dokazatelnost těchto skutečností byla a je obtížná.
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ekonomikách. Jediné rozdíly je tak možné nalézt na úrovni
konkrétních reklamních projevů a v implicitní snaze připodobnit se
obecně prospěšným subjektům či přímo novodobým mecenášům. Na
místo reklamních tabulí či televizní obrazovky se nosným předmětem
reklamních sdělení stávají sportovní dresy, karosérie automobilů či
upoutávky na koncertní vystoupení a jiné kulturní akce.
V další části této subkapitoly se v krátkosti věnuji potřebnému
odlišení pojmů sponzorství a mecenášství, k jejichž zaměňování
mnohdy dochází i ze strany sponzorujících podnikatelských subjektů,
které by samozřejmě samy sebe viděly (jak bylo popsáno výše) raději
ve světle nezištně prospolečenských, altruistických filantropů.
Předně
patří-li
sponzorování
k tradičním
činnostem
podnikatelských subjektů a tím je tedy zařaditelné k ekonomii,
mecenášství, jako projev z pohledu mecenáše nezištné podpory, by
patřilo spíše do sociologie a psychologie.
Pojem zištnosti je vůbec tím pojmem, který lze položit jako
základní hranici mezi sponzorství a mecenášství.
Mecenášství je se svou dlouhou historickou úlohou chápáno
jako filantropická podpora ekonomicky zajištěných subjektů
(patricijové, šlechta, později i podnikatelé a střední stavy) subjektům
nezajištěným. Zde je však potřebné rozlišit milodary či dokonce
žebrání od mecenášství, které směřovalo do těch lidských činností, jež
byly obecně pokládány za společensky prospěšné přesto, že jsou jen
slabě výdělečné. Jedná se zejména o různé formy umělecké tvorby.
Přesto v mnoha (obvykle větších) firmách dochází k určitému
propojení obou přístupů, kdy se sponzoring stává do jisté míry
součástí podnikové kultury a vývěsním štítem firmy, která, byť stále
převážně ze zištných důvodů, věnuje některé své prostředky bez
ohledu na publikaci a návratnost. I zde je však potřeba být opatrný,
protože nikoliv vše, co se jeví mezi těmito náklady jako neziskové,
musí být projevem mecenášství. Sponzorství je totiž obvykle
dlouhodobá činnost, která se skrývá v pojmech jakými jsou
společenské povědomí o firmě, goodwill a podobně, kde může
neformální předávání informací hrát zásadní roli.
Jestliže jsem ale mecenášství nezařadil explicitně do sféry
ekonomie, nýbrž přednostně do jiných vědních oborů, neznamená to,
že neexistují některé velmi zajímavé ekonomické souvislosti.
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V reprezentativní ekonomické situaci56 se kupříkladu ocitá
mecenáš, který je sevřen mezi ostří nátlaku žadatele o poskytnutí
podpory a eventuální společenskou (a s tím spojenou finanční)
ztrátou plynoucí z odmítnutí.

56

Srovnání nákladů a výnosů, resp. alternativně možných ztrát (tzv. trade-off).
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Zdroj: http://www.moissanite.com/international/cc_hk/lao_advertising.cfm
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6. Shrnutí, závěr
Památce německého ovčáka Gordona ..., který mě přivedl k poznání,
že události světové, domácí, rodinné a psí mají ze zřetele věčnosti stejný význam.
Ondřej Neff, Neviditelný pes57

Reklamní trh je dynamicky se rozvíjejícím odvětvím, jehož
hranice nejsou i přes již dnes obrovské vynakládané prostředky stále
v dohledu. Za zlomové období lze označit druhou polovinu
předminulého století. Právě v tomto období reklamní trh prudce
akceleroval. Toto zrychlení však stále nekončí.
Reklama je všudypřítomným společníkem. Je znamením
euroamerické civilizace a dokladem rozpínavosti její i jejích tržních
projevů do dalších částí světa. Reklama pronikla na hranice umění a
kultury, jejichž projevů hojně využívá a sama mnohdy aspiruje na
vytváření uměleckých hodnot. Tak činí přesto, že její účel je z definice
převážně komerční. Debata je proto vedena také nad možnou
degradací hodnot estetických i morálních.
Při studiu reklamy jako zkoumané látky dospíváme k závěru,
že u dvou hlavních disciplín s reklamou spjatých nelze nalézt jasnou
dělící čáru. Ekonomie a psychologie jsou těmi, kdo hledají odpovědi
na otázku proč; na rozdíl od kreativních pracovníků, grafiků,
hudebníků a dalších reklamních profesionálů, kteří na základě
zjištěných skutečností odpovídají jak.
Lidský jedinec se tak v dané oblasti stává analyzovatelným
subjektem,
jehož
chování
je
při
vhodné
agregaci
na
skupiny−segmenty rozumně popsatelné. Přes paměť, schopnosti
učení, vrozené sklony a potřeby a další ekonomické projevy chování je
možné vykreslit člověka jako spotřebitele. Poznat prostředí, ze kterého
vyrůstá a které mu podsouvá strategické sociální projevy. Odtud je
jen krůček k cílům reklamy, schopnosti prodat.
Reklama je informací. Na jedné straně může učit, na straně
druhé pouze upoutávat, fixovat podstatné vjemy jako značku či
57

http://www.neviditelnypes.cz

74

TEORIE REKLAMY: EKONOMIE A PSYCHOLOGIE

firemní barvy. Jistě však předává sdělení. Může být také ukazatelem
kvality. I v reklamě lze číst mezi řádky.
Podařilo se (byť s pomocí diskutabilních modelů) uchopit pojem
„optimální výdaje na reklamu“ a poté vést debatu nad jeho verifikací.
Platí však, že reklamní trh je ustáleným ekonomickým
prostředím, které podléhá obecné zákonitosti ziskovosti. Trhem, který
lze dále analyticky zkoumat, popisovat. Má také množství
specifických forem, odvíjejících se od kulturních, společenských a
politických norem místně obvyklých. Reklama je tak mnohovrstvým
ekonomickým jevem, který je obtížné generalizovat.
Poznání předmětu umožňuje nahlížet do nejrůznějších
sociálních soustav a vztahů a také do myšlenkových pochodů
jednotlivců. Ve skutečnosti je proto přidán kamínek k pochopení
člověka a jeho vazeb ve společnosti.
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