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POSTOJ K REKLAM! 
JAKO JEJÍ SOCIÁLNÍ 

EFEKT1

ATTITUDE TO ADVERTISING  
AS ITS SOCIAL EFFECTA

Iva PETROVÁ

ABSTRACT:
The article covers the attitude to advertising as the most dominant tool of marketing communication. Advertising 
and attitude to it certainly strongly influence the social behaviour and relationships between people. Here, we 
present the results of an empirical survey implemented on a selected group of respondents with secondary and 
university education under 50 years of age. The analysis presents dimensions and content namely of the affective 
component of this group’s attitude towards advertising. Advertising is perceived as part of the present life, as a 
necessary commonplace also with a number of negative connotations. The attitude of this group of people can 
be characterized as ambivalent with obvious elements of stylization; most of the respondents declare their own 
independence on advertising, they exclude their consumption behaviour and decision-making processes to be 
influenced by advertising. 
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Úvod
 Reklamu, jako jeden ze stále nej"ast#ji pou$ívan%ch a nejvlivn#j&ích nástroj' marketingu, je nutno p(e-
dev&ím vnímat jako sou"ást ekonomiky. Cílem a hlavním smyslem ka$dé reklamní aktivity je propagovat ur"it% 
produkt, to znamená informovat o jeho vlastnostech, kvalitách a p(esv#d"ovat o jeho u$ite"nosti a nezbytnosti 
jeho zakoupení. )asto jsou soub#$n# sledovány je&t# dal&í cíle, jako je vytvo(ení a udr$ování pov#domí o zna"ce, 
"i podpora trvalého vztahu spot(ebitele k produktu. Napln#ním hlavního cíle je ale pro ka$d% podnikající subjekt 
v roli inzerenta opakovan% prodej propagovaného produktu a vytvo(ení loajálního vztahu se spot(ebitelem. Toto 
je hlavním smyslem reklamního sna$ení. Vedle toho ov&em reklama vyvolává celou (adu dal&ích efekt', zám#rn%ch 

1 Sta* je zpracována v rámci (e&ení projektu podporovaného Interní grantovou agenturou Vysoké &koly finan"ní a správní o.p.s. Praha.
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Sociolo$ka, pedagog na Kated(e marketingové komunikace Fakulty sociálních studií V+FS. Je spolu(e&itelkou 
projektu “Sociální souvislosti marketingové komunikace”. Dvanáct let pracovala v oblasti marketingového v%zku-
mu ve v%znamné v%zkumné agentu(e, z toho &est let jako (editelka v%zkumu. Hlavní témata, kter%m se v#nuje, jsou 
media a mediální v%zkum, marketingová komunikace, spot(ebitelské chování a zákaznická spokojenost a loajalita. 
V sou"asné dob# je odborn%m konzultantem obchodn# marketingov%ch strategií v%znamného industriálního hol-
dingu. Je doktorandkou na Kated(e ekonomiky a managementu chemického a potraviná(ského pr'myslu FCHT 
Univerzita Pardubice. Téma dizertace je role marketingového v%zkumu v diferencovaném CRM p(i anal%ze zákaz-
níka a zákaznick%ch (et#zc'.
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"i spontánních, uv#domovan%ch "i nikoli. Stává se nap(íklad sou"ástí vyu$ívání lidského "asu a tak je p(ímo i ne-
p(ímo nedílnou sou"ástí $ivotního stylu, vstupuje do lidského my&lení, formuje zvyky, stereotypy, hodnoty a t(eba 
i jazyk a mezilidskou komunikaci. 
 Reklama vzhledem ke svému rozsahu a intenzit# p'sobení nep(ímo ovliv,uje i sociální chování a vztahy 
lidí. Jedním z vedlej&ích sociálních efekt' reklamy je i to, jak je reklama, jako ka$dodenní masová intervence do 
v#domí lidí (a* se jí bráníme jakkoliv, je v&udyp(ítomná a v$dy nás tím "i oním zp'sobem zasahuje), p(ijímána. 
V#domé i podv#domé a opakované vnímání reklamních sd#lení nutn# vede k vytvo(ení ur"itého vícemén# trvalého 
vztahu / postoji k tomuto fenoménu a je samoz(ejm# zajímavé a prakticky v%znamné poznat, o jak% vztah se jedná, 
jakou má podobu a jak je orientovan% a sociáln# diferencovan%. 
  Obecn# jsou postoje dispozice, které jsme si vytvo(ili a které v pr'b#hu $ivota upev,ujeme, p(ípadn#  
i p(etvá(íme a m#níme, a které nám umo$,ují rychlou orientaci na&eho jednání v ka$dodenním $ivot#. Jejich v%-
znamn%ch aspektem je souvislost s hodnotovou orientací "lov#ka a jeho pot(ebami. Pojem postoj je dlouhodob# 
p(edm#tem zájmu zejména sociální psychologie a sociologie.2 Jeho analytick% v%znam spo"ívá v tom, $e umo$,uje 
efektivn# popsat vztah individua k p(edm#t'm a jev'm svého okolí. S rozvojem m#(ících &kál3 je mo$né poznávat 
a srovnávat i struktury jednotliv%ch dimenzí postoje v rámci spole"nosti a jednotliv%ch sociálních skupin. Postoj se 
chápe jako struktura t(í slo$ek: afektivní (hodnotící – citová), kognitivní a konativní. V té "i oné mí(e máme vytvo-
(ené postoje v'"i v&emu podstatnému ve svém okolním sv#t#. Tyto postoje v&ak nejsou v$dy z hlediska sv%ch t(ech 
komponent úplné, nebo dostate"n#, vyrovnané. )asto zaujímáme postoj zalo$en% spí&e jen na afektivní dimenzi 
s nedostate"n%m kognitivním zd'vodn#ním, také konativní slo$ka nemusí b%t v$dy v souladu se slo$kou afektivní 
a kognitivní. Co$ je dosti typické nap(íklad pro postoje k p(íslu&ník'm jin%ch národ' a etnik. Konec konc' také 
postoj k reklam# je z(ejm# zalo$en více na hodnotící slo$ce, ne$ na znalosti skute"ného v%znamu a kognitivního 
p(ínosu reklamního sd#lení. Pod vlivem r'zn%ch vnit(ních i vn#j&ích okolností "asto také nejednáme v souladu se 
sv%m postojem.

 Cílem této stati je p(isp#t k poznání, jací lidé v )R v sou"asné dob# k reklam# zaujímají postoj. V této 
souvislosti je d'le$ité zd'raznit fakt, $e reklama je jev, kter% nás sice obklopuje, ale kter% jsme si nevy$ádali, 
v#t&inou jej ani nevyhledáváme. Je to n#co vn#j&ího a z toho plyne dosti siln% pocit, $e je to n#co, co je nám vnu-
cováno. Postoj k reklam# jako relativn# trval% hodnotící vztah, jeho$ sou"ástí je pravd#podobné aktivní $ádoucí 
jednání, je v tomto p(ípad# produktem dlouhodobého p'sobení reklamních nástroj'. Dá se (íci, $e sama reklama 
(reklamní "innost mnoha subjekt') si ve v#domí spole"nosti vytvo(ila a vytvá(í pozici na základ# toho, jak% ke ka$-
dému jednotlivému reklamnímu aktu lidé zaujímají postoj. Postoj k reklam# tak tvo(í v%znamn% a relativn# samo-
statn% sociální jev, kter% m'$e b%t sledován nejen jako p(edpoklad pro koncipování obsahu a forem jednotliv%ch 
reklamních akcí, ale i jako jev umo$,ující posouzení kulturní úrovn#, schopnosti kritického my&lení, mo$ností 
ovliv,ování jednání jednotlivc', sociálních skupin a spole"nosti jako celku. Postoj k reklam# jako sociální jev je 
komplementem dal&ích v%znamn%ch jev' spole"enského $ivota, je sou"ástí $ivotního stylu spole"nosti. P(edpo-
kládám, $e postoj k reklam# se u jednotliv%ch sociálních skupin li&í, a podobn# je diferencovan% i podle toho jak% 
je obsah a forma reklamy, "i v jaké situaci je reklama sledována apod. Na základ# provedené empirické v%zkumné 
sondy4 se v dal&ím pokusím tento p(edpoklad ov#(it. Soust(edím se p(i tom p(edev&ím na afektivní slo$ku postoje 
k reklam#.

2 Mezi klasické práce zab%vající se postoji pat(í zejména T. M. OSBORNA. Viz nap(. v práci Psychological Foundations of Attitudes, 
New York 1968. Nebo studie G. ALLPORTA, Attidudes a L. THURSTONE, Attitudes can be measurement in Readings in Attitude Theory and 
Measurement, New York 1967,
3 Srovnej nap(. L. GUTTMAN, Attitudes and Opinion Measurement New York 1967, nebo HAYESOVÁ, N. Základy sociální 
psychologie, Portál, Praha 2003
4 V%zkumná sonda obsahuje 576 v%zkumn%ch rozhovor' na základ# p(ipraveného dotazníku. V%b#r respondent' byl proveden 
kvótní metodou se zam#(ením na respondenty se st(edním a vysoko&kolsk%m vzd#láním. Slo$ení v%zkumného souboru: mu$i 40,3 %, $eny 59,7 
%. V#k: 18-30 let 59,6 %, 31-50 let 32,3 % a nad 50 let 8 %. Vzd#lání: základní a vyu"en 6,6 % st(edo&kolské s mat. 49,3 % a vysoko&kolské 
44,1 %. Soubor byl zám#rn# zam#(en na st(edo&kolskou a vysoko&kolskou populaci proto p(i interpretaci dat nepracujeme se skupinou základní 
vzd#lání a v#kovou skupinou nad 50 let. Dotazování podle tohoto dotazníku uskute"nili studenti Vysoké &koly finan"ní a správní, studenti 
filozofické fakulty UK a sociáln# ekonomické fakulty UJEP v Ústí nad Labem.

Afektivní slo$ka reklamy
 V&eobecné pov#domí o reklam# v na&í sou"asné spole"nosti je spí&e kritické. To nejlépe vystihuje práv# 
afektivní slo$ka postoje. Reklamy jsou podle v%zkum' p(ijímány s jistou ned'v#rou, lidé "asto tvrdí, $e je rekla-
ma nezajímá, nebo spí&e jen roz"iluje a $e se jí p(i nákupech stejn# ne(ídí. V námi provedeném v%zkumu jsme 
nap(íklad zjistili, $e s v%rokem „Reklamy je v na&em $ivot# p(íli&“ souhlasilo zcela 66 % a z "ásti dal&ích 24 % 
dotázan%ch. Nemáme aspiraci roz&i(ovat v%zkumy poskytující podobné záv#ry, na&e &et(ení si kladlo za cíl p(isp#t 
k posouzení otázky, zda v d'sledku p(eva$ujícího apriorního odmítání "i nep(ijímání reklamy je tato forma propa-
gace produkt' mén# ú"inná a p(ípadn# a$ na ústupu. Zda je nahraditelná jinou formou marketingové komunikace 
nap(íklad p(ím%m marketingem nebo PR. P(ípadn# není-li odmítání reklamy jen manifestním módním postojem, 
zatímco ve skute"nosti reklama lidi v jejich spot(ebním chování ovliv,uje. 
 Vycházíme z p(edpokladu, $e vnímání reklamy ve(ejností je v$dy diferencované. Hypoteticky p(edpoklá-
dáme, $e zejména mlad&í a vzd#lan#j&í "ást populace bude mít (také s ohledem na "asté pou$ívání jin%ch, nov%ch, 
forem komunikace, zejména prost(ednictvím sociálních sítí a dal&í intenzivn#j&ích metod) k reklam# kritick% po-
stoj a bude chápat reklamu spí&e jako obt#$ující, t#$kopádn% a málo ú"inn% nástroj informování o produktech. Na 
základ# v%&e (e"eného, b%vá reklama chápána jako prost(edek vhodn% spí&e jen pro mén# vzd#lanou "ást populace. 
 Na&e v%zkumná sonda se proto cílev#dom# zam#(ila p(edev&ím na "ást populace se st(edo&kolsk%m a vyso-
ko&kolsk%m vzd#láním. V rámci dotazníkového &et(ení byla respondent'm p(edlo$ena baterie v%rok', zam#(ená 
p(edev&ím na afektivní stránku postoje k reklam#. Obsah jednotliv%ch v%rok' vyjad(oval v r'zné mí(e a v r'zn%ch 
souvislostech hodnocení reklamy. Jednotlivé v%roky byly nejd(íve ov#(eny ve v%zkumné sond# a následn# dopl-
n#ny a formula"n# up(esn#ny. Bylo pou$ito 27 v%rok' zam#(en%ch na posouzení v%znamu reklamy v sou"asné 
spole"nosti, na p(ijímání reklamního sd#lení, ú"innost a jednání na základ# reklamy. Jednotlivé v%roky posuzovali 
respondenti z hlediska souhlasu s jejich obsahem, na &kále souhlasím zcela (1), souhlasím z "ásti (2), a$ zcela 
nesouhlasím (5). V%sledky shrnujícím zp'sobem ukazuje tabulka ". 1.

V-ROK:* SOUHLASÍM ZCELA  
A Z )ÁSTI (%) PR.M!RN- SOUHLAS

Reklamy je v na&em $ivot# p(íli& 90,1 1,48

Reklama je nástroj manipulace s lidmi v zájmu firem 83,8 1,71

Reklama vede k tomu, $e lidé v#t&inou nakupují i to nepot(ebují 89,1 1,86

Reklamy v#t&inou klamou a p(ehán#jí 69,1 2,21

Reklama je v sou"asné dob# d'le$it% informa"ní zdroj 66,7 2,26

Bez reklamy to dnes nejde 67,6 2,28

Nem'$u jednozna"n# tvrdit, $e mne reklama neovliv,uje 61,4 2,37

Ten kdo (íká, $e se reklamou ne(ídí, nemluví pravdu, m%lí se 51,8 2,62

Reklama ovliv,uje jednání v#t&iny lidí 47,9 2,62

Bez reklamy by ekonomika upadala 50,9 2,63

Na n#které reklamy v televizi se dívám rád 54,2 2,63

Sledování reklamy lidi ohlupuje 36,6 2,77

Moje zku&enosti s reklamou jsou spí&e &patné 20,3 3,16

Z reklamy mají u$itek hlavn# média a r'zné reklamní agentury, 
jinak nic spole"nosti nep(iná&ejí 29,7 3,20

Reklama deformuje zdrav% zp'sob $ivota lidí 19,4 3,33

P(i nákupech "asto vyhledávám zbo$í, které znám z reklamy 28,8 3,35

Reklama je pro mne v#t&inou zábava 25,8 3,36

Reklama lidem pomáhá správn# se rozhodnout p(i nákupu 16,3 3,41

Reklama je hlavn# pro slaboduché lidi 12,4 3,58
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Reklamy nás v#t&inou informují pravdiv# 10,6 3,67

Reklamní nabídka zvy&uje kvalitu $ivota lidí 9,7 3,70

Nabídky z reklamy ve mn# vyvolávají spí&e pocit nejistoty, zda se p(i nákupu 
rozhodnu správn# 12,4 3,72

Reklamu sleduji jen, kupuji-li n#co dra$&ího 11,5 3,86

Myslím, $e nejlep&í by bylo v&echny reklamy zakázat 11,5 3,89

Reklama je pro firmu jen vyhazování pen#z 8,5 4,04

Reklama mi umo$,uje ujasnit, kdo vlastn# jsem 3,1 4,46

* !azení v"rok# podle pr#m$rného hodnocení, %ím ni&'í pr#m$r tím siln$j'í souhlas s v"rokem 

Tabulka %. 1. Hodnocení v"rok# o reklam$ –podíl odpov$dí souhlasím zcela a z %ásti (%) a pr#m$rn" souhlas na 'kále 1 a& 5.

 Faktorová anal%za odhalila &est dimenzí, které vyjad(ují základní souvislosti postoj' dotazovan%ch k rekla-
m#. Vy"erpávají celkem 53,6 % variance odpov#dí. Následující popis jednotliv%ch dimenzí postojové struktury 
v'"i reklam# je (azen podle váhy jednotliv%ch dimenzí, tj. podle toho jak% podíl variance odpov#dí ka$dá z dimenzí 
vy"erpává.
 První dimenze shrnuje v%roky t%kající se reklamy z hlediska obecn# hodnotícího, "ím je reklama (rekla-
ma ohlupuje, manipuluje, je jí p(íli&, je pro slaboduché, deformuje, klame). Hodnocení (souhlas) jednotliv%ch 
polo$ek v&ak není jednozna"n# kritické, "i odmítavé. Respondenti sice p(ipou&t#jí, $e reklamy v#t&inou klamou 
(souhlasí 70 %), $e je jí p(íli& (90 %) a $e je to nástroj manipulace s lidmi v zájmu firem (84 %), ale sou"asn# v#t-
&inov# nep(ijímají názor, $e reklama ohlupuje (souhlasí 37 %), $e je jen pro slaboduché (13 %), &patné zku&enosti 
s reklamou uvádí jen 20 % a také jen 19 % souhlasí s tvrzením, $e reklama deformuje zdrav% zp'sob $ivota. Dá 
se tedy (íci, $e tato v%chozí dimenze vyjad(uje ur"itou ambivalenci postoje respondent' k reklam#. Tento fakt 
vypl%vá také z rozboru dal&ích dimenzí.
 Druhá dimenze shrnuje polo$ky, které charakterizují reklamu jako nutnost v sou"asném sv#t#. Charak-
terizuje ji struktura hodnocení následujících tvrzení „bez reklamy to dnes nejde“ (67 % souhlasn%ch odpov#dí), 
bez reklamy by ekonomika upadala (50 %) a v%razn% nesouhlas s tvrzením, reklama je pro firmu jen vyhazováním 
pen#z (80 % nesouhlasí) a také dosti zna"n% nesouhlas s tvrzením, $e z reklamy mají u$itek jen media (47%).  
O docen#ní v%znamu reklamy jako nutnosti v sou"asné spole"nosti sv#d"í pak p(edev&ím v#t&inové odmítnutí 
v%roku, $e reklamu by bylo nejlep&í v'bec zakázat (souhlasí jen necel%ch 12 % dotázan%ch.
 T(etí dimenze postojové struktury v'"i reklam# vyjad(uje hodnocení síly vlivu na jednání a identitu re-
spondenta. Lze ji ozna"it jako míru indiference reklamy (lhostejnosti v'"i p'sobení reklamy). Tvo(í ji polo$ky: 
reklamní nabídka zvy&uje kvalitu $ivota lidí (souhlasí pouze necel%ch 10 %), reklama mi umo$,uje ujasnit si, kdo 
vlastn# jsem (9 %), reklama vyvolává spí&e pocit nejistoty, zda se p(i nákupu rozhoduji správn# (12 %) a reklamu 
sleduji jen, kupuji-li n#co dra$&ího (11 %). V tomto ohledu tedy nemá reklama pro respondenty z(ejm# velk% 
v%znam. 
 )tvrtá dimenze shrnuje v%roky oce,ující u$ite"nost reklamy. Zahrnuje polo$ky: reklama v sou"asné dob# 
je d'le$it% informa"ní zdroj (souhlasí 61 %). Sou"asn# ale jsou dal&í polo$ky hodnotící p(ínos reklamy spí&e od-
mítány. S tvrzením, reklamy pomáhají lidem se správn# rozhodovat p(i nákupu, souhlasí jen 16 %, reklama nás 
v#t&inou informuje pravdiv# (11 %), reklama je pro mne v#t&inou zábava (25 %).
 Dal&í, pátá, dimenze se t%ká konativní slo$ky postoje (míra jednání podle reklamy). Polo$ky, které zahr-
nuje, v podstat# ukazují, jak% podíl respondent' p(ipou&tí, $e se podle reklamy (ídí. Nelze jednozna"n# tvrdit, $e 
mne reklama neovliv,uje (souhlasí 61 %), ten kdo (íká, $e se reklamou ne(ídí, se m%lí (52 %), p(i nákupech "asto 
vyhledávám zbo$í, které znám z reklamy (29 %).
 +está dimenze vyjad(uje ocen#ní síly p'sobení reklamy. Napl,ují ji polo$ky: sledování reklamy vede k tomu, 
$e lidé v#t&inou nakupují i to, co nepot(ebují (s tím souhlasí 89 %) a reklama ovliv,uje jednání v#t&iny lidí (48 %). 
 Jednotlivé dimenze byly dále analyzovány prost(ednictvím faktorov%ch zát#$í podle znaku pohlaví, v#k  
a vzd#lání.5 Statisticky v%znamné rozdíly se prokázaly jen v souvislosti se znakem pohlaví respondent' u dimenzí: 

5 Byl pou$it Student'v T test, testující v%znamnost rozdílu pr'm#r' posuzovan%ch skupin.

„obecn# hodnotící“, „reklama je nutnost“ a „ ocen#ní síly reklamy“. /eny z t#chto hledisek hodnotí v%znam re-
klamy v%&e ne$ mu$i. Dal&í prom#nné (v#k a vzd#lání) neprokazují statisticky v%znamné rozdíly. Faktorová anal%za 
odhalila pr'(ezové, ale dosti obecné, dimenze postoje respondent' k reklam#. Tento obecn# vyjád(en% postoj 
pon#kud p(ekr%vá diference podle sledovan%ch znak', které byly zaznamenány u n#kter%ch v%rok' hodnotících 
reklamu. V&imn#me si proto v%rok', u nich$ se projevují nejv#t&í a statisticky v%znamné rozdíly. 
 Statisticky v%znamné rozdíly podle stupn# vzd#lání konstatujeme jen u n#kter%ch v%rok' (viz tab. ". 2). 
Z rozdíl' pr'm#rného souhlasu/nesouhlasu s t#mito v%roky pon#kud p(ekvapiv# vypl%vá, $e respondenti s vy-
soko&kolsk%m vzd#láním oce,ují v%znam a úlohu reklamy v%&e, ne$ st(edo&koláci. )ast#ji souhlasí s tím, $e bez 
reklamy to dnes nejde, stejn# tak se domnívají, $e lidé se reklamou (ídí a p(edev&ím v%razn# "ast#ji se vyslovují 
nesouhlasn# u v%rok', které se vyjad(ují o reklam# kriticky a v%razn# také více nesouhlasí s tím, $e by reklama 
m#la b%t zakázána.

V-ROK: ST0EDO+KOLÁCI VYSOKO+KOLÁCI PR.M!RN- 
SOUHLAS*

Bez reklamy to dnes nejde 2,31 2,13 2,28

Ten kdo (íká, $e se reklamou ne(ídí, nemluví pravdu, m%lí se 2,72 2,50 2,62

Moje zku&enosti s reklamou jsou spí&e &patné 3,14 3,28 3,16

Reklama je hlavn# pro slaboduché lidi 3,49 3,79 3,58

Myslím, $e nejlep&í by bylo v&echny reklamy zakázat 3,80 4,11 3,89

* (ím vy''í hodnota pr#m$ru, tím vy''í nesouhlas s v"rokem.

Tab. %. 2. Pr#m$rn" souhlas s vybran"mi v"roky (statisticky v"znamn" rozdíl), podle stupn$ vzd$lání.

 Rozdíly podle v#kov%ch skupin u n#kter%ch v%rok' nazna"ují, $e star&í respondenti jsou k reklam# kri-
ti"t#j&í, "ast#ji souhlasí s v%rokem, pokud jde o &patné zku&enosti s ní, co$ je s ohledem na vy&&í v#k celkem 
samoz(ejmé. Mlad&í respondenti do t(iceti let jsou ve vztahu k v%rok'm hodnotícím reklamu naopak tolerantn#j&í 
(reklama neohlupuje, nedeformuje zdrav% zp'sob $ivota, není to ze strany firem vyhazování pen#z).

V-ROK: 18-30 LET 31-50 LET PR.M!RN- 
SOUHLAS*

Sledování reklamy lidi ohlupuje 2,89 2,57 2,77

Moje zku&enosti s reklamou jsou spí&e &patné 3,24 3,08 3,16

Z reklamy mají u$itek hlavn# média a r'zné reklamní 
agentury, jinak nic spole"nosti nep(iná&ejí 3,29 3,22 3,20

Reklama deformuje zdrav% zp'sob $ivota lidí 3,43 3,20 3,33

Reklama je pro firmu jen vyhazování pen#z 4,19 3,99 4,04

* (ím vy''í hodnota pr#m$ru, tím vy''í nesouhlas s v"rokem.

Tab. %. 3. Pr#m$rn" souhlas s vybran"mi v"roky (statisticky v"znamn" rozdíl), podle v$kov"ch skupin.

 Pokud jde o rozdílné postoje podle znaku pohlaví, potvrzuje se, $e $eny jsou v'"i reklam# tolerantn#j-
&í a více doce,ují její v&eobecn% v%znam. Statisticky v%znamné rozdíly jsou zejména u v%roku: „reklama je jen 
pro slaboduché lidi“, kde $eny "ast#ji ne$ mu$i s tímto v%rokem nesouhlasí (pr'm#rn% souhlas: mu$i 3,38, $eny 
3,72) a u v%roku „moje zku&enosti s reklamou jsou spí&e &patné“ (mu$i 3,0, $eny 3,16). /eny naopak statisticky 
v%znamn# "ast#ji souhlasí s v%rokem, $e „reklamní nabídka zvy&uje kvalitu $ivota lidí“.
 Shrneme-li, pak zji&*ujeme, $e se jednotlivé dimenze a vlastn# i cel% postoj respondent' v'"i reklam# 
vyzna"uje ur"itou ambivalencí. Z anal%zy plyne, $e respondenti se v#t&inou shodují v tom, $e reklamy je v na&em 
$ivot# p(íli&, $e reklamy v#t&inou klamou a manipulují, vedou lidi k tomu, $e nakupují i to, co nepot(ebují, $e 
také nezvy&ují kvalitu $ivota. Sou"asn# ale v#t&inou nesouhlasí s difamujícími v%roky jako, $e sledování reklamy 
ohlupuje, deformuje zdrav% zp'sob $ivota, a $e je hlavn# pro slaboduché. 
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 I kdy$ je reklamy podle respondent' v na&em $ivot# p(íli&, sou"asn# se domnívají, $e bez ní to nejde, $e 
by bez reklamy upadala ekonomika, a $e to tedy není vyhazování firemních pen#z. V#t&inou také souhlasí s tím, 
$e reklama je d'le$it% informa"ní zdroj a p(ipou&t#jí, $e je reklama ovliv,uje. Ale sou"asn# spí&e nesouhlasí s tím, 
$e pomáhá lidem se p(i nákupu správn# rozhodovat a v#t&inou také sami reklamu nesledují, hodlají-li koupit 
n#co dra$&ího. Diferenciace takto charakterizovaného postoje podle demografick%ch znak' respondent' není 
v#t&inou v%znamná. Existující diference v postojích k reklam# a jejich p(í"iny spo"ívají z(ejm# spí&e v rozdíln%ch 
$ivotních stylech lidí a v samotném obsahu form# reklamy a souvisí tedy s jin%mi specifick%mi charakteristikami 
jednotlivce, odvíjejícími se od $ivotního stylu. 

Ovlivn#ní reklamou
 V návaznosti na poznatky o afektivní slo$ce postoje k reklam# u sledované sociální skupiny bylo zkoumá-
no, nakolik se respondenti cítí b%t reklamou ovliv,ováni. +lo tedy o to, nakolik sami respondenti p(ipou&t#jí, $e 
se reklamou p(i nákupním rozhodování (ídí. Ze zku&enosti z jin%ch v%zkum' víme, $e v#t&ina lidí si nep(ipou&tí, 
$e by jejich nákupní rozhodování bylo ovliv,ováno reklamou, nebo $e by se jí dokonce (ídili. Na potvrzení tohoto 
názoru byla zam#(ena první otázka této "ásti na&eho v%zkumu. Otázka zn#la: Reklama a jiné metody marketingové 
komunikace jsou v sou"asné dob# nedílnou sou"ástí na&eho $ivota. Ovliv,ují ka$dodenn# jednání lidí. Nakolik se 
Vy sám/a p(i nakupování (obecn# vzato) (ídíte reklamou?

ODPOV!1 PO)ET ODPOV!DÍ (N) %

Na reklamu nedám, rozhoduji se podle svého zdravého rozumu 139 24,6

Reklamu beru v úvahu, ale není rozhodující 395 69,9

Reklama je pro mne dost d'le$itá 31 5,5

V$dy dám na reklamu, je pro mne rozhodující 0 0

Tab. %. 4. Vliv reklamy na nákupní rozhodovaní 

 Jen malá "ást respondent' p(ipou&tí, $e je pro n# reklama d'le$itá a nikdo neuvádí, $e by pro n#j m#la b%t 
reklama rozhodující, $e by se reklamou (ídil. Podle o"ekávání v#t&ina odpovídá, $e reklamu bere v úvahu, ale $e 
její sd#lení pro n# není rozhodující. Také podle o"ekávání se potvrzuje, $e v#t&í v%znam p(ikládají reklam# $eny. 
A patrn# jsou v tomto smyslu i více otev(ené a toto ovlivn#ní p(ipou&t#jí. Více mu$' (56 %) ne$ $en (44 %) tvrdí, 
$e na reklamu nedají a (ídí se zdrav%m rozumem. Z t#ch, kte(í odpovídají, $e reklama je pro n# dost d'le$itá, je jen 
29 % mu$'. Tyto rozdíly jsou statisticky v%znamné. 
 Pokud jde o souvislost odpov#dí s v#kem, pak rozdíly statisticky v%znamné nejsou. Jen konstatujeme  
o n#co v#t&í podíl respondent' mlad&í v#kové skupiny, kte(í odpovídají, $e je reklama pro n# dost d'le$itá. 
 Souvislost se vzd#láním se projevuje p(edev&ím v tom, $e respondenti s vysoko&kolsk%m vzd#láním nej"as-
t#ji uvád#jí, $e reklamu berou v úvahu, ale $e pro n# není rozhodující. St(edo&koláci p(eva$ují u odpov#di, $e na 
reklamu nedají. Tyto souvislosti se vzd#láním v&ak nejsou statisticky v%znamné.
 Se zji&t#ním, $e ovlivn#ní reklamou p(ipou&tí jen malá "ást dotázan%ch, nekoresponduje to, jak v tomto 
ohledu, uva$ují o sv%ch spoluob"anech. Podle otázky kolik lidí se u nás (ídí reklamou, uvádí 78,1 % respondent', 
$e reklamou se (ídí nejmén# polovina na&ich spoluob"an'. P(itom tento názor nediferencuje v%znamn# ani podle 
pohlaví, vzd#lání a v#ku. Zdá se tedy, $e o jin%ch lidech se respondenti domnívají, $e jsou více p(ístupni reklam# 
ne$ oni sami. Jde o"ividn# o v%raz sebestylizace a p(izp'sobení svého jednání obecn# platnému trendu. Sv%m 
zp'sobem je tento odhad vlivu reklamy z(ejm# nedostate"n# korigovan% vlastní zku&eností a postojem k reklam#. 
 Ka$dodenní $it% prostor, v kterém se v sou"asné dob# pohybujeme, je nasycen r'zn%mi reklamami a mar-
ketingov%m sd#lováním.6 V#t&ina lidí si tuto skute"nost v obecné rovin# uv#domuje (viz v%&e odpov#di na v%rok: 

6 M. Tom"ík nap(íklad ve své stati na základ# empirického &et(ení uvádí, $e jen billboard' je na území )eské republiky n#co p(es 
20 000. Pro uv#dom#ní si nasycení „fyzického ve(ejného prostoru“ tímto specifick%m mediatypem - na trati Praha Liberec, která m#(í 106,2 
km lze narazit na 284 billboard' "i bigboard'. In M. Tom"ík: Marketing and Public Space, Sborník z konference V+FS, Praha, 2011.

reklamy je v na&em $ivot# p(íli&), jak% je celkov% vliv t#chto sd#lení na my&lení lidí, je obtí$n# m#(itelné. V na&em 
&et(ení jsme se o to orienta"n# pokusili p(ímou otázkou: 0ekl byste, $e va&e my&lení je stále ovlivn#no reklamou? 
Odpov#2 na takto p(ímo formulovanou otázku samoz(ejm# neodkr%vá mechanismus vnímání reklamy, zp'sob 
jejího vyhodnocení, uchování v#domého a podv#domého pou$ití v konkrétním nákupním rozhodování. Ukazuje 
spí&e to, jak lidé reklamu jako informa"ní zdroj chápou a p(ipou&t#jí-li, $e jsou reklamní form# sd#lování p(ístupní. 

Graf %. 1. Ovlivn$ní reklamou - podle pohlaví respondent# (%)

 Odpov#di podle pohlaví jsou uvedeny v grafu ". 1. Podle o"ekávání si v#t&ina respondent' nep(ipou&tí, 
nebo si neuv#domuje, $e by jejich my&lení bylo stále ovliv,ováno reklamou. Toto zji&t#ní jednak ukazuje, $e lidé 
v#t&inou reklamu vnímají hlavn# v „druhém plánu“, nesoust(ed#n# a jednak $e reklamu jako informa"ní zdroj 
podce,ují. Toto ovlivn#ní p(ipou&tí jen kolem jedné t(etiny respondent', p(i"em$ o n#co více $en ne$ mu$'. 
Souvislost struktury odpov#dí s v#kem není statisticky v%znamná, pouze se prokazuje, $e mlad&í v#ková skupina 
respondent' do 30 let o n#co "ast#ji p(ipou&tí, $e je jejich my&lení reklamou stále ovlivn#no.
 Podobn# neexistuje statisticky v%znamn% rozdíl v odpov#dích na tuto otázku podle stupn# vzd#lání. Viz 
graf ". 2. Moment stálého ovlivn#ní reklamou kupodivu ale o n#co více p(ipou&t#jí respondenti s vysoko&kolsk%m 
vzd#láním.
 

  Graf %. 2 : Ovlivn$ní reklamou - podle stupn$ vzd$lání respondent# (%)

 Vliv reklamy na jednání lze rovn#$ posoudit podle toho, nakolik ji lidé sledují. Byla polo$ena otázka: Jak 
pozorn# sledujete reklamu v televizi? Z odpov#dí vypl%vá, $e v#t&ina lidí sleduje televizi v reklam# jen kdy$ musí, 
nebo nep(ímo (60 %), dal&ích 8 % uvádí, $e ji nesleduje v'bec. Dal&í "ást dotazovan%ch uvádí, $e pokud se n#kde 
reklama objeví, v&ímá si anebo ji sleduje velmi pozorn#. Tedy necelá t(etina respondent' uvádí, $e televizní rekla-
mu registruje a vnímá ji. Mezi t#mi, kte(í si v&ímají a sledují pozorn# reklamu v televizi je statisticky v%znamn# více 
$en (viz graf). Souvislost s v#kem a vzd#láním není statisticky v%znamná, pouze v této skupin# sledujících reklamu 
je o n#co více respondent' se st(edo&kolsk%m vzd#láním a respondent' s mlad&í v#kové skupiny do 30 let.
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Graf %. 3: Pozornost sledování reklamy v televizi. Podle pohlaví (%)

 V následující otázce bylo zji&t#no, $e i kdy$ v#t&ina respondent', jak jsme vid#li v%&e, odpovídá, $e re-
klamu nesleduje, a $e se podle ní ne(ídí, p(ece jen p(iznává, $e byli v poslední dob# reklamou alespo, z "ásti 
inspirováni ke koupi n#jakého reklamovaného produktu.

ODPOV!1 MU/I /ENY CELKEM

Ano 13,7 26,0 21,0

Mo$ná z "ásti 17,7 23,3 21,0

Ne 54.0 37,3 44,0

Nevím 14,6 13,4 13,9

Tabulka %. 5: Reklama, která v poslední dob$ (tak do 2-3 m$síc#) p)esv$d%ila, 

nebo inspirovala respondenta ke koupi reklamovaného zbo&í, nebo slu&by. (%)

 Podíl respondent' uvád#jících, $e byli alespo, z "ásti inspirování reklamou, je relativn# vysok%. Z tabulky 
". 6 je z(eteln% rozdíl mezi tím, jak odpovídají mu$i a $eny. /eny v%razn# "ast#ji p(ipou&t#jí, $e byly poslední dob# 
ovlivn#ny p(i nákupu reklamou. Tento rozdíl je statisticky v%znamn% a potvrzuje v#t&í vnímavost $en v'"i reklam#. 
 Pokud jde o souvislost se vzd#láním a v#kem není struktura odpov#dí statisticky v%znamn# diferencována. 
Jen o n#co více respondent' vysoko&kolák' ne$ st(edo&kolák' odpovídá, $e nakupovali podle reklamy. V#kové 
kategorie neprojevují $ádné v%znamn#j&í rozdíly. 
 Dopl,ující, otev(ená otázka zji&*ovala, o jakou konkrétní reklamu &lo. 40 % dotázan%ch uvedlo n#jak% 
produkt, kter% si po(ídili na základ# reklamy. Nej"ast#ji je uvád#na kosmetika (12 %), potraviny (9 %), r'zné do-
mácí pot(eby (4 %) a elektronika (4%). Dal&í produkty jako "asopisy, slu$by, alkoholické nápoje, oble"ení, lé"iva 
byly uvád#ny mén# "asto. 

Vliv sociální nápodoby na nákupní chování
 V &et(ení jsme se rovn#$ pokusili n#kolika otázkami zjistit, jak lidé reagují na své sociální okolí v souvis-
losti s nákupem nov%ch v#cí. Na otázku: Sledujete (vnímáte, registrujete) co si kupují jiní lidé, ve va&í blízkosti 
(v rodin#, práci, sousedství, p(átelé známí) odpov#d#lo 5 % respondent', $e to sleduje se zájmem a dal&ích 57 % 
uvedlo, $e si toho v&ímá. Ostatní pak to, co kupují jiní, spí&e nebo v'bec nesledují. Statisticky v%znamn% rozdíl 
konstatujeme podle v#ku. V%razn# více sledují tyto zále$itosti ve svém okolí mladí lidé do 30 let (61,6 %), ne$ lidé 
mezi 30 a$ 50 lety (53,1 %). Podle o"ekávání (i kdy$ rozdíl není statisticky v%znamn%) o n#co "ast#ji sledují to, co 
si kupují jiní lidé $eny (65,4 %) ne$ mu$i (58,6 %). Rozdíl podle vzd#lání je statisticky nev%znamn%.
 Silnou tendenci „koupit si to co vidí u jin%ch také“ poci*uje celkem 22 % dotázan%ch. Z nich pak p(ímou 
inspiraci, $e si to zpravidla také koupí, p(ipou&tí ale jen 3 % dotázan%ch. Ostatní to nanejv%&e zaregistrují. V#-
domou sociální nápodobu p(i nakupování tedy p(ipou&tí jen malá "ást respondent', v#t&ina v&ak sleduje, nebo 
registruje nákupní chování svého sociálního okolí, ale údajn# nepodlehne.

 Statisticky v%znamná souvislost vykazuje znak pohlaví a v#ku. Z dat vypl%vá, $e sociální nápodobu "ast#ji 
p(iznávají $eny ne$ mu$i. Souvislost s v#kem ukazuje následující graf.

Graf %. 4. Jak silnou mají respondenti tendenci koupit to, co si nakupují jiní lidé - podle v$ku (%)

 Na dal&í dotaz, zda po zhlédnutí reklamy má dotazovan% pocit, $e mu n#co uniká, $e to, co reklama na-
bízí, by m#l také mít, v#t&ina odpov#d#la, $e takov% pocit nemá, nebo jen v%jime"n# (77 %). Jen 3 % dotázan%ch 
souhlasí s tím, $e tento pocit má "asto a 18 % $e tento pocit má jen n#kdy podle toho, o jak% produkt jde. V#t&ina 
respondent' op#t manifestuje postoj, $e reklama v nich nevyvolává pot(ebu, aby to, co se propaguje, nakupovali. 
Neprojevují se zde statisticky v%znamné rozdíly podle pohlaví, i kdy$ o n#co více (7 %) $en ne$ mu$' p(ipou&tí, $e 
pokud si nekoupí to, co reklama nabízí, mají pocit, $e jim n#co uniká. Podobn# statisticky nev%znamná souvislost 
je podle v#ku s mírnou tendencí, $e "ast#ji pocit, $e to, co se nabízí, by m#li mít, p(ipou&t#jí mlad&í lidé. Rozdíly 
podle vzd#lání respondent' jsou minimální.

Shrnutí
 Hlavním cílem tohoto p(ísp#vku je prezentace v%sledk' empirického &et(ení, které bylo zam#(eno na 
zji&t#ní postoj' lidí s vy&&ím a vysoko&kolsk%m vzd#láním k reklam#. Empirické &et(ení prokázalo, $e tato soci-
ální skupina, jako v#t&ina obyvatel v sou"asné spole"nosti chápe reklamu jako n#co, co musí existovat, co ale do 
zna"né míry obt#$uje. Spolu s tím v#t&inou také manifestují postoj, $e tím co reklama sd#luje, se oni sami ne(ídí, 
$e jí nejsou ovliv,ováni. Jen men&í "ást respondent' p(ipou&tí vliv reklamy na jejich nákupní rozhodování. Jde 
v#t&inou o $eny a mlad&í v#kovou skupinu do t(iceti let. Tato zji&t#ní byla vícemén# o"ekávaná. Korespondují s 
obecn%m postojem "eské populace k reklam#. 
 Pozornost byla dále soust(ed#na na to, zda je tento postoj diferencovan%, jak% vztah k reklam# mají lidé 
s vy&&ím a vysoko&kolsk%m vzd#láním. Hypoteticky jsme p(edpokládali, $e mladí lidé s vy&&ím a vysoko&kolsk%m 
vzd#láním budou zaujímat k reklam# spí&e kritick% a$ odmítav% postoj. Reklamu budou pova$ovat za málo ú"in-
n%, ohlupující, obt#$ující i pon#kud archaistick% prost(edek marketingu. Lidé s vy&&ím vzd#láním budou v'"i 
reklam# odmítaví a budou ji chápat p(evá$n# jen jako nástroj manipulace svobodné v'le lidí. Tato hypotéza se 
v&ak nepotvrdila zcela. Postoj sledované cílové skupiny lidí s vy&&ím a vysoko&kolsk%m vzd#láním je podle na&eho 
zji&t#ní do zna"né míry ambivalentní. Lze se tedy domnívat, $e vedle sociodemografick%ch charakteristik hrají 
v%znamn#j&í roli p(i vytvá(ení postoj' k reklam# i jiné parametry jednotlivce spojené se $ivotním stylem. Ve srov-
nání s uvedenou hypotézou, sledovaná sociální skupina chápe reklamu p(evá$n# jako samoz(ejmou, nezbytnou a 
praktickou sou"ást svého $ivota. Sou"asn# ale také v#t&ina dotázan%ch nep(ipou&tí, $e by reklama n#jak v%razn#ji 
pomáhala posilovat jejich vlastní osobní identitu, nebo $e by na n# m#la takov% vliv, aby zásadn# ovliv,ovala a 
komplikovala rozhodovací procesy jejich nákupního chování. Na základ# jednozna"n# p(eva$ujícího odmítnutí 
toho, $e by reklamu bylo nejlépe zakázat, lze uzav(ít, $e reklama je p(es v&echny v%hrady vnímána jako u$ite"ná, 
sv%m zp'sobem neodd#litelná a samoz(ejmá sou"ást sou"asného zp'sobu $ivota. Jistá malá "ást respondent' ji 
chápe dokonce jako n#co, co jim poskytuje zábavu.
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