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1. ÚVOD
Reklama je komunikační fenoménem, kterému se v moderní informační společnosti nelze
vyhnout. Velké finanční částky jsou každoročně investovány do tohoto druhu komunikace,
který má usměrňovat spotřebitelské rozhodování a motivovat k nákupu daného zboží nebo
služby. Snad právě persuasivní charakter komerčních sdělení a zřejmý cíl této komunikace
přisoudil reklamě negativní konotační přídomek mediálního obsahu, jenž agresivně a záměrně
manipuluje myslí a postoji zákazníků.
Jedním z marketingových nástrojů, který je tímto obecným míněním silně zasažen,
je podprahová (dále také subliminální) reklama. Tomuto poměrně úzce definovanému typu
komunikace jsou přisuzovány silné a nebezpečné možnosti, že skrze ovlivnění lidského
podvědomí záměrně manipuluje s člověkem, ačkoli dosud neexistuje experiment, který
by takovýto účinek jednoznačně a bez vší pochybnosti prokázal. Rovněž i akademická obec
se v názoru na působení subliminálního sdělení kategoricky rozchází.1
Právě kontroverznost tohoto tématu spolu s absencí většího prostoru věnovaného
mu odbornou literaturou mě přiměly zabývat se oblastí podprahové reklamy podrobněji v této
bakalářské práci. Základním cílem je tedy přinést rešerši dostupného a tématicky blízkého
materiálu a názorů na podprahová sdělení v nich prezentovaných. Tato práce by tak měla být
studií zkoumající komplexněji problematiku tzv. „subliminálů“.
V současné době působí na moderního člověka několik tisíc reklamních sdělení denně.
Účinnost každého jednoho prvku je, s přihlédnutím k obecným procesům konzumace
mediálních obsahů, přinejmenším spekulativní. Pokud vnímáme reklamu pouze nezáměrně
a po velmi krátký časový úsek, jsou její schopnosti motivovat člověka limitované.
Subliminální podněty jsou přitom jevem navíc extrémním, kterému člověk (potenciální
zákazník či spotřebitel) ani nemůže věnovat vědomou pozornost, protože doba expozice
takového sdělení se pohybuje v řádech menších než 1 vteřina. Z těchto důvodů se lze
domnívat, že podprahová reklama nemá žádné persuasivní účinky pro nákupní rozhodování.
Takto je definována základní hypotéza, kterou se budu snažit v následujícím textu prověřit.
Vychází mj. z předpokladu, že lidský mozek vnímá a zpracovává podprahové i nad-prahové
podněty stejným způsobem.2

Srov. (Mühlbacher, 1993: 88) a názor K. Hnilici: „To, že tento způsob reklamy funguje, prokázala řada
výzkumů. Je ovšem k zamyšlení, jak dalece je etické takový způsob propagace používat.“ (In: Janda, Martin.
Reklamí
past
na
naše
smysly!
21.
století.
[online].
[cit.
2007-21-08].
<http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2006072119>)
2
Zaměřil jsem se na psychologickou část problematiky, protože její postavení ve vědeckém poznání subliminálů
je klíčové a primární. Aspekty, které s sebou přináší např. struktura textu, význam sdělení a jeho kontext a které
jsou zřejmé a důležité, mohou být řešeny až v návaznosti na poznatky o formální charakteristice podprahových
sdělení, jež jsou tématem této práce.
1
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Jak bylo nastíněno již v přihlášce této bakalářské práce, text je členěn do několika
celků, které se snaží na podprahovou reklamu nahlížet z různých úhlů pohledu. Nejen
z deskriptivního pohledu na subliminál jako specifický projev komerčních komunikací,
ale také s přesahem k jiným, ne-marketingovým disciplínám.
První kapitola se zabývá hledáním definice samotného terminologického sousloví
„podprahová reklama“. Následující kapitola se zaměřuje na základní kognitivní procesy,
jež se podílejí na příjmu a zpracování jakéhokoli reklamního sdělení spotřebitelem, příp.
konzumentem mediálního obsahu. Osou této části je McGuirův model zpracování (reklamní)
informace a na jeho základě jsou komparačně srovnávány procesy nad-prahového a
pod-prahového vnímání s poukázáním na jejich rozdílnosti a zákonitosti z toho vyplývající.
Tato práce si však neklade za cíl vysvětlit všechny psychologické procesy odehrávající se
při vnímání a zpracování reklamního sdělení; vědomě opomíjí například asociace, učení,
návyky a zájmy jako stavy uvědomované, a proto pro objasnění tématu podprahové
komunikace nepodstatné.3
Třetí kapitola se pokouší podrobněji popsat domnělé účinky subliminálních informací
na člověka. Vzhledem k tomu, že termín „podprahová reklama“ se často používá nepřesně
a bývá zaměňován za „skrytou reklamu“, věnuji se této problematice v dalším textu.
Látkou další kapitoly je přehled nejvýznamnějších experimentů či doložených
umístění subliminálů v mediálních obsazích jak v Česku, tak v zahraničí.
Samostatným celkem je rovněž přehled legislativních a samoregulačních nařízení
(na území České republiky, Slovenské republiky a v právním řádu EU) přímo se týkajících
tématu této práce.
V závěru prezentuji výsledky experimentu provedeného pro účely této bakalářské
práce. Jedná se o výzkumnou sondu šetřící povědomí o oblasti podprahové reklamy a
blízkých aspektů k tomuto tématu u příslušníků „laické“ a „odborné“ veřejnosti. 4

3

Pro komplexnější vhled do problematiky by také bylo zapotřebí použít poznatky kognitivní vědy, fyziologie
lidského mozku, neuropsychologie, neuromarketingu, které jsou však metodologicky vzdálené oblasti
marketingové komunikace a sekundárně navazují na zde prezentované teorie kognitivní psychologie.
4
K laické veřejnosti počítám osoby, jež se oblastí reklamy či marketingových komunikací obecně profesně
nezabývají. Odbornou veřejností mám pro účely této práce na mysli především pracovníky reklamních,
mediálních, komunikačních, PR agentur a zástupce marketingových oddělení firem.
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2. DEFINICE PODPRAHOVÉ (SUBLIMINÁLNÍ) REKLAMY
2.1 Subliminální
Lidské smysly jsou významným zdrojem informací o okolním i vnitřním světě. Člověk je
díky nim schopen vědomě přijmout asi 7 významových podnětů najednou (Vysekalová, 2002:
139), ostatní jsou senzorickými receptory zaznamenány a přes nervové dráhy se dostanou
do příslušných mozkových center, kde jsou zpracovány nezávisle na lidském vědomí a dotváří
celistvost vnímané reality.
Podprahová reklama, jak vyplývá již ze samotného sousloví, je způsob komunikace,
jejímž základem je sdělení nacházející se mimo pole vědomě vnímaných smyslových počitků.
Využívá omezenosti lidských smyslů. Jak vhodně definuje zákon 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podprahová reklama může být „zvuková,
obrazová nebo zvukově-obrazová informace“.5 Vzhledem k této charakteristice se
v následujícím textu budu ze všech lidských smyslů6 věnovat pouze dvěma z nich – zraku
a sluchu.
Jednou z vlastností lidského zraku je tzv. kritická frekvence splývání7, kterou příručka
lékařské

fyziologie

definuje

jako

maximální

frekvenci

zrakového

vnímání,

„kdy jednotlivé podněty mohou být ještě vnímány odděleně.“ (Ganong, 2005: 173) Jedna
sekunda klasického filmového pásu je tvořena 24 políčky8. Textové nebo obrazové sdělení
zařazené na 25. a další políčko oko registruje a mozek zpracovává, nikoli však vědomě,
protože doba expozice takového sdělení je asi 0,04 sekundy.
M. Černoušek (Černoušek in: Refiová, 2004: 211) popisuje subliminální reklamu jako
„specifický způsob ovlivňování názorových, nákupních, mravních a estetických postojů
adresátů sdělení masové komunikace. Podstatou je proces podprahového vnímání, který byl
popsán a experimentálně prokázán kognitivní, především tzv. Gestalt psychologií.“ Zákon
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, poskytuje definici stručnější: „Takovou

reklamou

(podprahovou – pozn. autora) se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, která by měla vliv
na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala“; § 2 odst. 1 písm. b).
Shoduje se tak významově se zákonem 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, pro jehož účely se definuje podprahové sdělení jako „zvuková,

5

Zákon 231/2001 Sb., § 2 odst. 1 písm. t)
W. F. Ganong v Přehledu lékařské fyziologie (Ganong, 2005: 122) zmiňuje celkem 11 vědomě vnímatelných
smyslových modalit – zrak, sluch, čich, chuť, úhlové zrychlení, lineární zrychlení, dotyk – tlak, teplo, chlad,
bolest, poloha kloubů a pohyb.
7
CFF - Critical fusion frequency – více v kapitole Kognitivní vnímání reklamního sdělení
8
Janda, Martin. Reklamí past na naše smysly! 21. století. [online]. [cit. 2007-21-08].
<http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2006072119> srov. (Černoušek in: Reifová: 2004: 211)
6
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obrazová nebo zvukově-obrazová informace, která je záměrně zpracována tak, aby měla vliv
na podvědomí posluchače nebo diváka, aniž by ji mohl vědomě vnímat“; § 2 odst. 1 písm. t).
Společným základem nabídnutých definic je jak možnost diferenciace pozornosti
věnovaná smyslovým podnětům, tak existence vnímání bez uvědomění si této mozkové
aktivity a víra v případné ovlivnění podvědomí (potažmo celkového chování) člověka skrze
subliminální podnět. W. B. Key (1974: 18) zmiňuje několik anglických označení použitelných
pro podprahového vnímání9 – subliminal perception, subliminal reception, threshold
regulation, unconscious perception, subception.
Rovněž etymologie slova nám může pomoci ve snaze uchopit tento pojem.
Slovo „subliminální“ se skládá z latinského „sub“, což je předpona znamenající „pod“, a slova
„limen“, jenž můžeme přeložit jako „hranice, omezení, práh“ (Mühlbacher, 1993: 85),
případně „liminis“, což je přídavné jméno „hraniční, prahový“10. Právě definice „prahu“ může
být u jednotlivých autorů různá – Flechtner (In: Mühlbacher, 1993: 86) například rozlišuje
tzv. registrační práh, práh objevení a identifikační práh. Proto se tomuto tématu budu věnovat
blíže v další části této práce.11
Ačkoli termín „subliminální reklama“ označuje specifický mediální produkt
a „podprahovost“ senzorických počitků je také úzce charakterizována, často se mezi širokou
veřejností i v odborné literatuře můžeme setkat s nadužíváním přídavného jména podprahový.
Pro ilustraci uvádím citaci z práce Evy Bradové Od lokálních mítinků k politickému
marketingu, v níž se můžeme dočíst, že: „teoretici tohoto směru (marketingový model
politické komunikace a volebních kampaní – pozn. autora) jsou přesvědčeni o tom,
že i nejlépe informovaní voliči jsou ovlivňováni důvtipnými, podprahovými sděleními stran a
jejich mediálními spojenci (…)“ (Bradová, 2005: 34; upraveno dodatečně autorem).
V Psychologickém slovníku (Hartl – Hartlová, 2000) můžeme vyhledat heslo „nálada
podprahová“ pro označení skryté nálady mezi lidmi, která „může zesílit a výrazně ovlivnit
chování lidí urč. podnětem, jako je vyjádření politika, příjezd populární n. nenáviděné osoby
(…)“ (o.c.: 340) Jinde zas definuje podprahovou prezentaci jako „záměrné a co nejčastější
několikavteřinové uvádění politika n. umělecké hvězdy v prostředcích hromadné komunikace
s cílem posílit jejich image.“ (o.c.: 450). Jedná se užívání pojmu „podprahový“, bez definice
o jaký práh se jedná; ve výše zmíněných kontextech s významem „skrytý“, případně
„nevědomý, neuvědomovaný, nepřímý, vedlejší“.
9

„Přísně vzato označuje tedy výraz ‚subliminální percepce‘ tedy paradoxon vnímání nevnímatelných podnětů.“
(Brand in: Mühlbacher, 1993: 85)
10
Velký
lékařský
slovník
On-Line;
heslo:
subliminální
[online].
[cit.
2007-26-11].
<http://www.maxdorf.cz/maxdorf/ls.html>
11
Blíže se tomuto tématu věnuji v podkapitole 3.5 Práh podnětu na str. 15 a násl.
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2.2 Reklama
Reklamou rozumím jakoukoli formu neosobní placené prezentace výrobků, služeb
či myšlenek určitého subjektu za účelem jejich podpory prodeje. (Kotler, 2004: 630) Definice
reklamy se však může lišit podle přístupu jednotlivých teoretiků oboru. Jak upozorňuje
například S. Zyman v knize Konec reklamy, jak jsme ji dosud znali (2004), je velmi často
pro pojem „reklama“ chybně uváděno synonymum „televizní spot“. (Zyman - Brott, 2004: 9)
V širším pojetí je možné na ni nahlížet jako na jednu z částí promotion (vedle product, place a
price) tvořící marketingový mix, jak uvádí například P. Kotler (2004: 106) nebo Slovník
Marketingu (Clemente, 2004: 233). Řadíme ji na stejnou úroveň jako mj. podporu prodeje,
osobní prodej nebo public relations a jejími konkrétními projevy jsou již zmiňovaná televizní
reklama, inzerát v novinách, banner umístěný na webové stránce aj. V této rovině se budu
pohybovat pro účely této práce. (I. Reifová v této souvislosti upozorňuje na užívání termínu
„propagace“ některými autory jako nadřazenějšího pojmu „reklama“ (Reifová, 2004: 209).

4 P Marketingového mixu
výrobková politika

cenová politika

komunikační politika distribuční politika

(product)

(price)

(promotion)

(place)

sortiment

ceníky

reklama

distribuční cesty

kvalita

slevy

osobní prodej

design

náhrady

podpora prodeje

značka

platební podmínky

public relations

dostupnost distribuční
sítě
prodejní sortiment

(Kotler, 2004: 106)

Existují však také autoři, v jejichž pojetí můžeme za reklamu považovat téměř cokoli;
od televizního spotu, přes obal výrobků, popelník s logem firmy, jednání se zaměstnanci
až například k pozdravu recepční v budově, kde firma sídlí. (Zyman - Brott, 2004: 9) Filip
Winter obdobně jako Kodex reklamy vydávaný Radou pro reklamu definují a používají pojem
„reklama“ v nejširším smyslu jako „proces komerční komunikace“ (Winter, 2001: 9; Kodex
reklamy RPR, Kapitola I, odst. 1, bod 1.1) Shodují se tak významově se zákonem o reklamě
40/1995 Sb., který v §1 odst. 2 říká: „Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná
prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské
činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje
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nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci
ochranné známky (…).“
Filip Winter (2007: 74-75) upozorňuje také na skutečnost, že (nejen) českými zákony
je reklama definována především z hlediska svého obsahu (co je reklama a jaké má cíle),
nezmiňují se však o možných formách reklamy (především proto, že reklamou v současné
době může být cokoli).
Většina publikací se však shoduje na původu termínu „reklama“ v latinském slovu
„reclamare“ přeložitelného jako „znovu křičeti“ (Vysekalová, 2002: 16), „znovu prodat“
(Reifová, 2004: 209), „opakovaně hlasitě volat, vyvolávat, ohlašovat, atd., také hlasitě
odporovat, odmlouvat, ozývat se.“ (Osvaldová – Halada, 2007: 171)
Z teoretického hlediska můžeme na reklamu nahlížet jako na typ mediální komunikace
s převažujícím persuasivním a informačním obsahem.

3. KOGNITIVNÍ VNÍMÁNÍ REKLAMNÍHO SDĚLENÍ
Následující kapitola se zaměřuje na jednotlivé psychologické operace, které probíhají
při příjmu reklamního sdělení. Mapuje tak průběh zpracování informace od senzorického
vjemu, kdy dochází k přeměně vnější energie (světelné energie u zraku, mechanické energie
u sluchu) v receptorových buňkách na akční potenciály nervových buněk12, pomocí nichž se
vzruch přenese do příslušných částí nervového systému, kde je zpracován, a následně je
vyslán případný impuls ke zpětné reakci. Průběh zpracování informace obsahuje stavy, jako je
zaměření pozornosti, uchování v paměti, vybavení, změna postojového rámce, a ústí
v případné ovlivnění chování příjemce. Všechny vnější podněty nemusí tento proces vyvolat
a i míra zpracování sdělení po zahájení tohoto procesu se může podle druhu vnímaného
obsahu lišit.
Metodologicky

vychází

následující

text

z poznatků

kognitivní

psychologie,

jejíž základ položila výzkumem vnímání tvarová, tzv. Gestalt psychologie.

3.1 Hierarchický model zpracování reklamního sdělení
Při zkoumání účinků komerčních sdělení můžeme mezi vystavením reklamy a aktem
nákupního chování, ke kterému by příjem sdělení měl vést, rozlišit několik fází, jež se
na příjmu a zpracování informace v organismu podílejí. Tento proces je nejčastěji označován
za hierarchický model reklamních účinků a jeho základem je změna nebo ovlivnění postoje,
12

Tento proces se nazývá transdukce. (Atkinson, 2003: 115)
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jako hlavní ukazatel úspěšnosti komunikace. (srov. Ray in: Mühlbacher, 1993: 28) Model
předpokládá oddělení jednotlivých složek používajících jako vstupní informaci výsledek
činnosti předchozí části a vlastní produkt opět poskytují k dalšímu zpracování. Přehled
nejznámějších modelů hierarchického působení reklamy uvádí následující tabulka.

Modely hierarchického působení reklamy:
Lavidge,

Colley

Sandage,

Steiner

(Dagmar)

Fryburger

vědomí

vědomí

vědění

chtění

McGuire

De Lozier

AIDA

kontakt

prezentace

vědomí

vědomí

pochopení

vnímání

pozornost

pozornost

zájem

přesvědčení

integrace

pochopení

pochopení

přání

vývoj a
upřednostnění

jednání

jednání

souhlas

změna

jednání

postoje
přesvědčení

pamatování

učení

nákup

chování

jednání

Foret
rozpoznání
potřeb
vyhledání
informací
vyhodnocení
variant
rozhodnutí a
nákup

vyhodnocení

(Mühlbacher, 1993: 29; Foret, 2003: 61 – srov. Boučková, 2003: 94)

Pro další účely budu vycházet z rozpracovaného osmistupňového modelu zpracování
(reklamní) informace od McGuira, jak jej popisuje H. Mühlbacher. (o.c.: 34) Výklad
jednotlivých kognitivních funkcí na daném stupni je vždy komparačně doplněn
o charakteristiku formálních (nikoli významových) aspektů podprahového podnětu
za předpokladu standardního způsobu zpracování tohoto podnětu jako jakéhokoli jiného
nad-prahového, pouze s přihlédnutím k jeho spíše technické podmíněnosti.
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McGuirův model hierarchického zpracování informace
Expozice
└ Vnímání
└ Pochopení
└ Souhlas
└ Uchování
└ Vyvolání
└ Rozhodnutí
└ Akce
(o.c.: 34)

3.2 Postoj
Všechny výše zmíněné modely pokládají za předpoklad úspěchu reklamní komunikace
ovlivnění postojů příjemce. Postoj můžeme definovat jako „relativně stabilní připravenost
jedince reagovat určitým způsobem na osoby, skupiny, situace, způsoby chování, předměty
nebo názory“. (Kern, 2000: 250). M. Fürst hovoří o celkovém, relativně vůči změnám
stabilním obrazu o světě. (Fürst, 1997: 222) Jeho verbalizované vyjádření nazýváme názorem.
Postoj se skládá ze tří základních složek, kdy by tomuto rozdělení mělo rovněž odpovídat
pořadí zpracování jakéhokoli sdělení:
-

kognitivní – přesvědčení a zkušenosti týkající se předmětu

-

emotivní – afekty a emoce spojené s předmětem

-

konativní – připravenost k chování
Reklama i propaganda pracují s předpokladem, že změna postoje člověka

k inzerovanému produktu nebo službě vede k ovlivnění jeho spotřebního chování a nákupních
preferencí. Avšak „v mnoha experimentálních výzkumech bylo zjištěno, že mezi postojem a
chováním neexistuje přímá souvislost. Chování je pouze částečně určováno postojem; faktory
jako sebehodnocení, strach a sociální normy hrají také podstatnou roli.“ (Kern, 2000: 250251) J. Jirák a B. Köpplová obdobně tvrdí, že změnou postoje lze generovat jiné chování, ale
zároveň se může i nové chování dodatečně promítnout do zastávaných postojů. (2003: 176)
Navíc k mnoha výrobkům zastávají spotřebitelé slabé nebo žádné postoje. (Mühlbacher, 1993:
171) Je tedy zřejmé, že jakýkoli univerzální model hierarchie reklamního působení je pouze
snahou o postižení průběhu vnímání a účinku reklamního sdělení, a v praxi není vždy
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aplikovatelný13, schématické oddělení dílčích kognitivních jevů však umožňuje potřebný
vhled do jednotlivých procesů subliminálního vnímání.

3.3 Expozice
Předpokladem a podstatou jakékoli komunikační kampaně je expozice reklamního sdělení.
Pokud se reklama neobjeví ve vnímatelném výseku světa cílového příjemce, ten není schopen
její poselství vnímat. Zobrazení se dle druhu média i chování spotřebitele liší. Televizní
reklama je nejčastěji vysílána se stopáží 30 sekund, tištěnému inzerátu věnujeme v průměru
2 vteřiny (Vysekalová, 2002: 139; Key, 1974: 51; du Plessis, 2007: 122 a násl.)
U podprahové reklamy hovoříme o časovém intervalu v řádu několikanásobně menším než
1 sekunda. Doba expozice reklamy ovlivňuje také množství vnímaných a zpracovávaných
informací z ní. (du Plessis, 2007: 121)
Můžeme také měřit reakční čas, tj. dobu mezi vystavením podnětu a reakcí
organismu na něj. „Výzkumníci v těchto případech často dospívají k závěrům, že čím je
intenzita podnětu menší, tím je reakční čas pomalejší.“ (Atkinson, 2003: 114) Podle tohoto
závěru by odpověď na podprahový podnět měla být pomalejší než na obdobný se standardní
dobou expozice.

3.4 Čití a počitek
Z hlediska příjmu informací z okolního (i vnitřního) světa můžeme, částečně uměle, rozlišit
fyziologický a psychologický proces čití a vnímání. Výsledkem čití je počitek, který
R. Atkinson (2003: 111) definuje jako zážitek vyvolaný jednoduchým podnětem, například
blikajícím modrým světlem. Do jisté míry jej lze považovat za psychologický konstrukt,
jehož zažívání v čisté a izolované podobě je nereálné. (Fürst, 1997: 18) M. Fürst (o.c.: 15)
u podnětu rozlišuje jeho kvalitu (druh podnětu), intenzitu (velikost generátorového
potenciálu) a dobu trvání.
Podprahový podnět tedy můžeme definovat jako světelný nebo zvukový vjem
(z vnějšího prostředí) působící po specifický časový interval, jehož percepce dokáže
generovat potenciál o velikosti, která umožní zpracování právě na úrovni, kdy dojde
k eliminování vědomé pozornosti.

13

„Někdy bývá pohled na tři roviny postoje interpretován ve smyslu tzv. hierarchie efektů. Při formování
celkového postoje a jeho vztahu k jednání se nejprve naplňuje kognitivní roviny, pak afektivní a konečně
konativní, která již má těsný vztah k vlastnímu jednání. Tato hierarchie efektů však v reálném životě nastat
nemusí a v poslední době je takový přístup zřetelně zpochybňován.“ (Boučková, 2003: 109) Ray (In: McQuail,
2002: 372) zmiňuje také možnost, kdy po kognitivní fázi následuje chování a až zpětně dochází k emotivní
proměně postoje. Tato situace nastává často při nízké pozornosti a zájmu ze strany příjemce.
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3.5 Práh podnětu
Receptory v lidských smyslových orgánech reagují pouze na podněty pohybující se v daných
hranicích intenzity a kvality14. Například sítnice odpovídá pouze na elektromagnetické vlny
o frekvencích 390 – 760 µm. Horní hranice slyšitelnosti je přibližně 20 000 Hz, spodní asi
20 Hz. (Ganong, 2005: 184) Podněty z této škály jsou smysly transformovány
do akčních potenciálů neuronů. Pokud se parametr podnětů nachází za hraničními okraji,
proces vnímání nezačne. Aby byl impuls předán mezi neurony, musí jeho hodnota přesáhnout
kritickou prahovou hodnotu synaptického spojení. (Fürst, 1997: 16) Druh podnětu, při němž
již nastává počitek, můžeme označit za práh kvality. (o.c.: 16) R. Atkinson používá také
sousloví „absolutní práh“15 pro označení „minimální velikosti podnětu, který je možno
spolehlivě odlišit od nepřítomnosti podnětu“. (Atkinson, 2003: 112) Rozdílový práh označuje
ty podnětové změny, jež vyvolávají změny v počitcích (právě znatelný rozdíl mezi dvěma
počitky). (Fürst, 1997: 16; srov. Atkinson, 2003: 112; Boučková, 2003: 106)
Základní charakteristikou sousloví „podprahové sdělení“, jak vyplývá již z označení,
je existence určitého prahu, pod který se musí podnět dostat a trvale v něm setrvat, aby mohl
být označen za podprahový. Právě však různé stanovení tohoto limitu je podle Mühlbachera
(1993: 85-86) největším problémem pokusů, které se snažily prokázat platnost podprahové
stimulace. Při těchto experimentech byl vysílaný subliminální podnět „dán do vztahu
ke dvěma vzájemně logicky protichůdným závislým proměnným, příp. k jejich indikátorům.
Ukazoval-li jeden indikátor, např. verbální zpráva, že pokusné osoby podnět nevnímaly,
zatímco druhý indikátor, např. elektrodermální kožní reakce, jej uváděla jako vnímaný, bylo
zjištěno podprahové vnímání.“ (o.c.: 86) Prokazovala se tak korelace zvolených veličin.
Flechtner

(In:

Mühlbacher,

1993:

86)

rozlišuje

tři

různé

prahy počitků

a vjemů: 1) Registrační práh – minimální hodnota podnětu, při níž se vyskytují fyziologické
projevy; pod tímto prahem přestává podnět existovat.16 2) Práh objevení – určuje hodnotu
podnětu, který je již zaznamenán organismem, ačkoli jeho identifikace není plně možná.
3) Identifikační práh – od této úrovně je již identifikace možná. Podle tohoto dělení se tedy
podprahové stimuly vyskytují mezi prahem registračním a objevení. Mezi objevením a
identifikací již probíhá vědomé vnímání a zpracovávání vysílaného podnětu, které z definice
vylučuje možnost označovat takový předmět jako subliminální.

14

Tyto limity nejsou u některých smyslů obecně dané pro všechny lidi stejně, ale mohou se lišit podle věku nebo
například v závislosti na specifických schopnostech a zkušenosti člověka či intenzitě předchozího podnětu
(zde hovoříme o tzv. habituaci).
15
„Některé dřívější studie použily ‚absolutní práh‘ (…) jako označení stupně intenzity podnětu nebo délku
kontaktu s ním, při níž bylo správně identifikováno 50 % všech případů (…).“ (Mühlbacher, 1993: 86)
16
Jedná se tedy o obdobu „absolutního prahu“ u R. Atkinsonové, viz výše.
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3.6 Vnímání a vjem
„Procesy vnímání umožňují organismu účinné přizpůsobení se prostředí. Zrakové vnímání je
přitom podstatnou složkou naší orientace.“ (Fürst, 1997: 23) Integrace a smysluplná
interpretace jednotlivých počitků představuje vjem, produkt vnímání. (Atkinson, 2003: 111)
V této fázi kognitivního zpracování (reklamního) sdělení dochází ke komplexním procesům
ve vyšších úrovních nervového systému. Samotný vjem nevzniká ve smyslových orgánech,
či receptorech, ale v hlavě. „Vědomý zážitek hořké chuti vzniká tedy v mozku, ne na jazyku,
avšak mozkové impulzy zprostředkující chuťové zážitky jsou samy vyvolány elektrickými
impulzy v chuťových receptorech na jazyku.“ (o.c.: 115) „Velmi mnoho z toho, co vnímáme,
nepochází z předmětů samých, ale z nás, našich zkušeností.“ (Kern, 2000: 45)
Různí autoři (Boučková, 2003: 107; Vysekalová, 2002: 70-71; Fürst, 1997: 26) se
zmiňují o tzv. zákonech vnímání, které determinují percepci podnětu. Z okolí jsou
selektovány různé prvky, které následně ovlivňují a zkreslují celkový proces příjmu
informací. Například neúplné objekty vnímáme jako dokončené (princip dokončení); menší
předměty identifikujeme jako figury, větší plochy naopak jako pozadí (princip figury a
pozadí). Těchto mechanismů je využíváno rovněž v inzerci.
Kódování kvality podnětu v mozku probíhá jednak na principu specifičnosti
(tj. například červená barva aktivuje specifickou oblast neuronů) i vytvářením vzorců
nervového vzruchu (tj. aktivace určitého nervu se liší ve své intenzitě v závislosti na vnímané
barvě). (Atkinson, 2003: 116) I jednotlivá podprahová sdělení můžeme tedy považovat
za vjemy vyznačující se specifickou charakteristikou. Prokazatelnost existence takového
způsobu vnímání přinesla nejen Gestalt psychologie (Černoušek in: Reifová, 2004: 211),
ale také měřitelné fyziologické změny, jak bude popsáno dále.17

3.6.1 Poetzlův experiment
Jeden z prvních vědeckých důkazů existence podprahového vnímání přinesl O. Poetzl,
spolupracovník S. Freuda. Zabýval se rovněž studiem snů a na základě studování reakcí
na skryté (subliminálně přijímané) motivy v předkládaných obrázcích formuloval tzv. zákon
vyloučení18, podle něhož vědomě vnímaná data nejsou připuštěna do snů lidí; sny jsou
primárně vystavěny na podvědomě vnímaných informacích. (Key, 1974: 20)

17
18

Například v podkapitole 4.2 Zkoumání podprahového vnímání a účinnosti reklamy, str. 26 a násl.
Law of exclusion. (Key, 1974: 20)
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3.7 Pozornost
Omezená kapacita lidských smyslů19 nedovoluje vnímat veškeré vnější podněty najednou,
ale je nutná jejich filtrace. Výběr podnětů z okolí, které soustředěně zpracováváme v centrální
části zorného pole, můžeme nazvat selektivní pozorností. Objekty, na které je zaměřen lidský
zrak, se zobrazují s velkým rozlišením detailů na sítnici v části nazvané žlutá skvrna (fovea
centralis). Vše, co je od tohoto bodu vzdálené o více jak 25 stupňů, vnímáme pouze jako
neostré a bez detailů periferním viděním.
Fyziologický základ pozornosti je určován posteriorním a anteriorním mozkovým
systémem. (Atkinson, 2003: 173) Posteriorní systém zodpovídá za výběr objektů z okolí
na základě jejich charakteristických znaků jako je tvar, barva nebo umístění v prostoru. Druhý
systém, anterironí, kontroluje čas a způsob užití vybraných rysů pro selekci a můžeme jej
považovat za nadřazený, řídící.
Pozornost je charakterizována jako aktivní proces zrakového vnímání. Je ovlivněna
nejen vnějšími faktory, mezi něž můžeme počítat charakteristiku vnímaného podnětu a
vlastnosti okolí, v němž percepce probíhá, ale také faktory vnitřními zahrnující atributy
příjemce. Pozornost můžeme z hlediska intenzity zaměření jednotlivce vůči objektu a stupně
zapojení vědomých poznávacích procesů rozdělit na bezděčnou (nezáměrnou) a záměrnou.
Bezděčná pozornost je vývojově starší a její hlavní funkcí je neustále analyzovat vnější
prostředí a vyhodnocovat případné hrozby a míru jejich rizika pro osobu. Tento druh
pozornosti je aktivován také reklamními prvky vybočujícími z běžného kontextu – dynamické
prvky ve vnější reklamě, nezvyklý rys produktu, slogany s hříčkami, změna stereotypu
zapojení osobnostních charakterů. (Boučková, 2003: 107) Do této kategorie patří
mj. i reklamy využívající erotické komunikační prvky nebo motivy strachu; svou roli
pro zvýšení zájmu o reklamu ze strany příjemce hraje také například umístění a kontext
sdělení. Primárním cílem reklamy by mělo být dosáhnout této úrovně pozornosti tak,
aby vůbec mohl začít a úspěšně proběhnout přenos informativní a emoční části reklamního
sdělení. Zvýšená aktivace organismu má rovněž za následek zlepšený výkon paměti.
(Mühlbacher, 1993: 78; srov du Plessis, 2007: 111)
Záměrná pozornost je naopak projevem volního jednání jednotlivce a v reklamním
prostředí o ní můžeme hovořit ve vztahu s konceptem aktivního spotřebitele, jenž cíleně
konzumuje a vyhledává komerční sdělení jako zdroj informací o produktu/službě.

Jak bylo zmíněno již v úvodní části této práce, přibližně jsou lidské smysly schopny pojmout 7 významových
podnětů najednou. (Vysekalová, 2002: 139)

19

17

Z hlediska kvality pozornosti (bezděčné i záměrné) můžeme měřit několik jejích
atributů – intenzitu, oscilaci, trvání v čase, rozsah, schopnost přenášet pozornost, distribuci
pozornosti mezi více objektů. (Vysekalová, 2002: 86) Broadbentova hypotéza (Broadbent, In:
Atkinson, 2003: 173), že podněty, jimž nevěnujeme pozornost, nejsou na percepční úrovni
zpracovány a jsou kompletně odfiltrovány, byla postupně vyvrácena. „V současnosti (…)
máme k dispozici jasné důkazy pro tvrzení, že percepční systém tyto podněty (zrakové i
sluchové) vně centra pozornosti po krátkou dobu podrží a do jisté míry je i zpracovává,
přestože se prakticky nikdy nedostanou do vědomí.“ (Atkinson, 2003: 173)
Podle současných poznatků kognitivní psychologie je podprahová reklama takovým
příkladem podnětu, který ze své podstaty nemůže vyvolat záměrnou nebo bezděčnou
pozornost příjemce mediálního obsahu s komerčním charakterem, jelikož nemůže být vědomě
vnímaná. Nachází se na samém okraji intenzity i trvání pozornosti a její částečné zpracování
probíhá výhradně nevědomě. Ve srovnání s klasickou reklamou mezi TV pořady nebo v kině
zároveň subliminály nemohou obsahovat zvukový či pohyblivý materiál pro zvýšení
pozornosti.

3.8 Nevědomé vnímání
Pro objasnění daného tématu podprahové reklamy je nutné zaměřit se také na výklad pojmu
„nevědomí“, případně „podvědomí“, a především charakteristik daného způsobu percepce.
Mühlbacher (1993: 88 a násl.) upozorňuje na nutnost oddělovat významově silně odlišné
pojmy podprahové a nevědomé vnímání, které vysvětluje jako způsoby chování, „pro které
není schopna pokusná osoba identifikovat vyvolávající podněty“. (o.c.: 88) Tyto stimuly
aktivují bezděčnou pozornost, aniž dojde plně k jejich vědomému uvědomění. Například
pokud se během výkonu pracovní činnosti soustředíme na zadaný úkol a zároveň vnímáme i
reklamní vysílání rádia v kanceláři. Ačkoli nemůžeme tyto reklamy nevyslechnout,
při pozdějším dotazování si dokážeme zpětně vybavit pouze neurčité nebo útržkovité
vzpomínky na vysílaný obsah. Sdělení byla tedy smyslovými orgány přijata, ale vyhodnocena
jako bezvýznamná, a proto se nestala plně a v detailní podobě součástí uvědomované reality.
Mühlbacher hovoří o existenci prahu uvědomění, „který se musí překročit, aby si jedinec
podnětu všiml“. (o.c.: 88) Obvykle se jedná o podněty související se základními lidskými
potřebami, například přežitím, jejichž příjem může vést k vytvoření základního citového
postoje. Mnohé vědecké výzkumy tedy ukazují, že člověk zpracovává i informace,
jež vědomě nevnímal. (Atkinson, 2003: 194) Na rozdíl od podprahových stimulů však lze
poměrně snadno nevědomé vnímání zvýšením pozornosti převést na uvědomované.
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Pojem nevědomí zpopularizoval psychoanalytický model osobnosti S. Freuda a jeho
následovníků. V této teorii obsahuje nevědomí skrytá přání, touhy a vzpomínky a může
ovlivňovat vědomá jednání člověka. Koncept generuje rovněž domněnky o vlivu
podprahových stimulů komunikujících přímo s nevědomím.

3.8.1 Fenomén koktejlové party
Na tomto místě je třeba popsat specifický proces vnímání zvukových vln označovaný jako
fenomén koktejlové party. (srov. Hayes, 2000: 19; Atkinson, 2003: 172-173) Při pobytu
v hlučném prostředí (například na večírku nebo na koncertě) vnímáme hlasitost naší
komunikace s jinou osobou za vyšší než intenzitu okolních rozhovorů. Naše komunikace
zdánlivě dominuje na pozadí nižších zvuků. Tento proces je výsledkem procesu selektivní
pozornosti. Důležitý je vztah obsahu sdělení, kterému jsme nevěnovali pozornost, k naší
paměti, kdy „výzkumem tohoto efektu (…) bylo zjištěno, že ze sdělení, na něž nezaměřujeme
pozornost, si pamatujeme jen málo“. (Atkinson, 2003: 172)

3.9 Paměť
Další činností, která se podílí na zpracování přijímaného sdělení a ovlivňuje její následné
využití, případně efekt na osobu příjemce, je paměť. Slouží nejen k ukládání nově nabytých
informací, ale již existující paměťové stopy ovlivňují budoucí proces vnímání.
Pro vědecké účely lze proces zapamatovávání si schématicky rozdělit podle různých kritérií
do několika skupin, kdy jednotlivým druhům paměti odpovídají i specifické mozkové
struktury. (o.c.: 267)

Diferenciace paměti podle zvoleného kritéria
Fáze zpracování informace

Doba uchování informace

Typ uchované informace

kódování

elementární senzorická paměť

faktické informace

uchovávání

krátkodobá (pracovní) paměť

dovednosti

vybavování

dlouhodobá paměť

numerické údaje
vizuální podněty
…

(Atkinson, 2003: 267; Vysekalová, 2002: 87)
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První dělení popisuje proces příjmu a uložení informace ve formě paměťové stopy,
pokračující jejím uchováním a následné vybavení pro možnost použití. Podle časového
intervalu, po který je přijatý podnět podržen, rozlišujeme 3 stádia paměti20 v hierarchickém
uspořádání, tzn. že jako vstupní informaci přijímají výsledek činnosti předchozího stupně.
Každý vnímaný podnět však nemusí projít všemi třemi fázemi, probíhá mezi nimi filtrační
mechanismus.
Elementární senzorická paměť, s latencí 1-4 vteřiny, slouží k zajištění kontinuity
vnímání ze smyslových receptorů. (Vysekalová, 2002: 87) Paměť krátkodobá (někdy
označována také jako pracovní) uchovává informace, na které byla zaměřena pozornost nebo
se případně staly ve vnímání dominantní, přibližně po dobu 18-20 vteřin. (o.c.: 87; srov.
Fürst, 1997: 98) Slouží jako důležitý prostor pro myšlení. Takto podržené podněty jsou
vystaveny rušivým vnějším vlivům, jež mohou zapříčinit nevratnou ztrátu informace,
případně jsou selektovány, aby se předešlo informačnímu přehlcení organismu. Informace
úspěšně uložená v dlouhodobé paměti díky různým faktorům (například početným
opakováním nebo pokud sdělení obsahuje humor21) je vůči externím vlivům rezistentní a
proces jejího uchování není možné ovlivnit. (Fürst, 1997: 100)
Podprahové sdělení nevzbuzuje žádnou, případně minimální pozornost, i když je
vnímáno. Zde R. Atkinson podotýká důležitou skutečnost, že „abychom mohli informaci
do pracovní paměti zakódovat, musíme ji vnímat. (…) mnoho z toho, čemu jsme vystaveni,
nikdy do pracovní paměti nevstoupí a samozřejmě není přístupné ani pozdějšímu zpracování“.
(Atkinson, 2003: 270) Vzhledem k této skutečnosti může být subliminální reklama převedena
na paměťový záznam z elementární do pracovní paměti. Doba jejího exponování je však příliš
krátká na to, aby se tomuto sdělení mohla věnovat větší pozornost, a tím by se do paměti
„hlouběji zapsalo“. Pokud tedy dojde k jejímu kódování a následnému uchování,
pak především ve formě subjektivní reprezentace obsahu sdělení na rovině krátkodobé
paměti. Zde je však paměťová stopa atakována velkým počtem jiných podnětů,
na které mohla být zaměřena pozornost a mohly být objekty uvědomované percepce
po srovnatelně delší časové období. Navíc již z experimentů H. Ebbinghause z konce
19. století vyplývá, že pracovní paměť má kapacitu přibližně 5-9 položek, které dokáže
uchovat. Není důvod domnívat se, že právě podprahové stimuly by měly mít přednostní právo
na tento limitovaný počet míst.

20

Atkinson rozlišuje pouze 2 stádia, bez senzorické (2003: 268); Fürst hovoří o existenci přinejmenším dvou
systémů. (1997: 98)
21
Více autorů (Hayes, 2000: 185; Vysekalová, 2002: 148; du Plessis, 2007: 135) se shoduje v názoru, že sdělení,
která nás pobaví a líbí se nám, si pamatujeme lépe.
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Přenos křehké subliminální stopy do paměti dlouhodobé a tím vytvoření možnosti být
v budoucnu případně vyvolaná externím podnětem (tj. nezáměrně) jako vědomá vzpomínka se
vzhledem k nastíněným zákonitostem jeví jako vysoce nepravděpodobný.
Standardní reklama, jež vzbudí bezděčnou či dokonce záměrnou pozornost,
je nevyhnutelně vnímána, a tím také zpracována na úrovní pracovní paměti. To, zda bude
převedena i do dlouhodobé paměťové stopy, ovlivňuje více aspektů. Výsledky tohoto procesu
jsou častým objektem marketingových výzkumů.22
Podle dostupných poznatků kognitivní psychologie tedy podprahové vnímání
u člověka probíhá, avšak subliminálně percipovaná informace nemůže být uložena
v dlouhodobé paměti, a tím ovlivnit postoje, ani motivovat spotřebitele k žádanému
nákupnímu chování. Vzhledem k této skutečnosti budou další stupně McGuirova
hierarchického modelu vysvětleny pouze ve stručnosti.

3.10 Motivace k nákupnímu rozhodnutí
„Téma motivace je pro psychologii reklamy naprosto důležité.“ (Vysekalová, 2002: 95)
Jedním z cílů reklamní komunikace může být přesvědčit a přimět (motivovat) spotřebitele
k nákupu inzerovaného produktu.23 Motivaci můžeme chápat jako proces předcházející všem
našim činnostem; jejím důležitým aspektem je časová prodleva mezi zhlédnutím reklamy
a samotným aktem nákupního jednání24.
R. Atkinson (2003: 349) rozlišuje pudové teorie motivace, které jsou způsobeny vnitřními
faktory (hlad, žízeň), a incentivní teorie motivace, které vznikají na základě vnějších událostí
a tužeb (úcta, peníze). „V prostředí přesyceném podněty, které člověka stále k něčemu
vybízejí, (…) je čím dál tím obtížnější najít dostatečně silný podnět, který překlene vzdálenost
mezi působením reklamy a situací, kdy se člověk aktuálně rozhoduje o koupi a vybírá si
z nabídky právě to konkrétní zboží, za které je ochoten zaplatit.“ (Vysekalová, 2002: 95)
Zdrojem pro motivovanou činnost může být více faktorů, například lidské potřeby, pozitivní
emoce obsažené ve sdělení nebo životní styl spotřebitele, které všechny mohou ovlivnit
rozhodnutí nakupujícího. Přikládat tedy marketingové komunikaci (i konkrétně podprahové
reklamě) dominantní motivační roli, která primárně ovlivňuje výši prodejů inzerovaného

22

Například kvantitativní výzkumy zaměřující se na následné rozpoznání nebo zapamatování reklamy, znalost
značky v daném sortimentu, zkušenosti s produktem aj.
23
Z hlediska psychologie reklamy však nemusíme považovat pouze nákup produktu či služby, ale například
i zaregistrování se v klubu zákazníků nebo zúčastnění se spotřebitelské soutěže, za relevantní cíle komerční
komunikace.
24
Právě délka pauzy mezi vnímáním reklamy s motivačním sdělením a samotným nákupem byla například
v pokusech J. Vicaryho a H. Beckera relativně velmi krátká ve srovnání s klasickou kino-reklamou
a rozhlasovou reklamou. Viz kapitolu Užití podprahové reklamy v médiích.

21

produktu nebo služby, by bylo chybné. Rovněž je nesprávné předpokládat zvýšenou
motivační schopnost subliminálů jako nevědomě přijímaných mediálních obsahů, pouze
na základě krátké doby expozice takového sdělení, bez přihlédnutí k obsahu a významu
reklamního poselství.

3.11 Rozhodnutí
Právě velké množství aspektů podílejících se na tvorbě konečného spotřebitelského
rozhodnutí absentují v představách téměř magického účinku podvědomě vnímaných
informací. Podprahové reklamě je přisuzována dominantní pozice při hledání příčin lidského
jednání. Je těžko představitelné, že by subliminály mohly ovlivňovat nákupní preference
i v segmentech produktů dlouhodobé spotřeby, například při pořízení automobilu, vzetí si
půjčky od banky nebo nákupu akcií. Tyto procesy jsou většinou plně uvědomované
a probíhají s přispěním kritického racionálního myšlení. I v oblasti rychloobrátkového zboží
je nepravděpodobné, že spotřebitel změní své preference po zhlédnutí (byť opakovaném)
jediné podprahové reklamy; navíc zde není zajištěna dlouhodobost případně takto vyvolaného
stavu a imunnost vůči ostatním (i nad-prahově) přijímaným reklamním sdělením
v budoucnosti.
„Při procesu rozhodování jen zřídka využíváme všechny dostupné informace. Spíše se
opíráme o zkrácený postup, tzv. heuristiku, která nám pomáhá roztřídit dostupné informace
a usnadňuje jejich zpracování.“ (Hayes, 2000: 188) Psychologie trhu používá tři základní
heuristické metody – dostupnost („některé informace získáváme snadněji než jiné“ (o.c.: 188),
ukotvení (srovnání základních informací a zkušeností pro srovnání nabídky) a rozhodovací
rámce (vnímaný kontext a vnitřní dotazování před rozhodnutím), které v představách
manipulativní role podprahové reklamy zcela absentují.

3.12 Emoce
Emoce můžeme definovat jako „komplexní stav vznikající v reakci na určité afektivně
zabarvené zážitky“. (Atkinson, 2003: 389, upraveno dodatečně) Jedná se o druh odpovědi
organismu na podnět nejčastěji z vnějšího prostředí. Z fyziologického hlediska se na řízení
emočního chování podílí limbický systém.
Cílem reklamy jako možného zdroje emocí je tímto prostředkem vzbudit pozornost,
na druhé straně jej dokáže využít i jako základního motivačního apelu k nákupu. Důraz je
často kladen na spojení značky produktu s pozitivní emocí, kdy tato vazba vykazuje mnohem
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větší účinnost motivace, než emoce nepříjemné, například vyvolávající strach. (Vysekalová,
2002: 104; Hayes, 2000: 185)
Emoce byly dlouhou dobu považovány za postkognitivní fenomén, tzn. že podnět byl
nejprve analyzován kognitivně a na tento proces až následně navazovala emotivní reakce.
Výzkumy lidského mozku však prokázaly existenci přímého spojení senzorických receptorů
s amygdalou, s opožděným kognitivním zpracováním podnětu. (srov. du Plessis, 2007: 15)
Byl tak položen základ prekognitivních emocí, které nejsou výsledkem hodnocení a které
můžeme schématicky rozlišit na pozitivní a negativní pocity. (Atkinson, 2003: 400;
du Plessis, 2007: 86) „Amygdala je tedy schopna odpovědět na znepokojivé situace dříve než
mozková kůra, což ukazuje, že někdy cítíme dříve, než myslíme.“ (Atkinson, 2003: 400)
Tohoto principu by v omezené míře mohla využívat i podprahová reklama,
kdy na základě masové expozice by mohlo dojít k nezřetelné a snadno pomíjivé změně
citového prožívání. Tato emoční diferenciace se však vyskytuje jako reakce na stimuly
ohrožující příjemce, pohybuje se v rovině základních emocí (příjemné/nepříjemné)
a pro specifičtější rozlišení, například image dvou konkurenčních produktů, je pro reklamní
komunikaci neúčinná. Zároveň je nutné poukázat na významnou roli, kterou hraje nejen obsah
a charakter samotného podnětu, ale i dřívější zkušenosti nebo externí podmínky příjmu
sdělení, pro přisuzování emocionálního náboje určitým podnětům.25

4. PŮSOBENÍ26 PODPRAHOVÉ REKLAMY JAKO TYPU MEDIÁLNÍHO OBSAHU
Jak bylo popsáno již v předchozím textu, při srovnání základních senzorických a kognitivních
procesů během příjmu sdělení dochází k vnímání i podprahových stimulů, tj. informací,
které se podle Flechtnerova označení nachází mezi prahem registrace a objevení27.
(Flechntner in: Mühlbacher, 1993: 86) Názory, zda takový podnět může přímo ovlivnit lidské
podvědomí a motivovat tak člověka k žádoucímu jednání, jsou v pojetí různých autorů
protichůdné, přestože není v odborné sféře stále dostupný experimentální důkaz existence
přímého účinku subliminálu na chování spotřebitele. Z velké části je však protichůdnost

25

V této práci chybí několik oblastí, jimž se kognitivní psychologie i McGuire v hierarchickém modelu
reklamních účinků věnuje, například souhlas s přijatou informací nebo její vybavení. Vzhledem k tomu, že se
však jedná o vědomě si uvědomované procesy, nejsou pro tuto práci relevantní.
26
V následujícím textu jsou za účelem jemnějšího významového odlišení druhů působení médií na člověka nebo
společnost používány termíny dopad (impact, obecný pojem zahrnující vliv i účinek), vliv (influence,
dlouhodobější a trvalejší působení médií i nabízených obsahů) a účinek (effect, specifická reakce na daný
mediální obsah). (Jirák – Köpplová, 2003: 152)
27
Více k tomuto tématu v podkapitole 3.5 Práh podnětu na str. 15 a násl.
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výroků o funkcích podprahových sdělení způsobena nedostatečně zřetelným odlišením
samotné existence subliminálního vnímání od možných vlivů na lidské chování.
Teorie o zásadním a nebezpečném účinku podprahově vysílaného reklamního sdělení
můžeme také vzhledem k datování pokusu H. Beckera (1978), případně publikacím
V. Packarda (1957) a W. B. Keye (1974, 1976), zařadit do třetí fáze vývoje představ
o mediálních účincích. Spadá především do období 70. let 20. století a vyznačuje se
znovuobjevením spíše mocných médií (Jirák – Köpplová, 2003: 163), ačkoli samotná
představa přímé reakce na vystavení mediálnímu obsahu podle zákonu podnět-odezva
naplňuje spíše charakteristiku výzkumu účinků médií v první fázi, kdy se hovořilo o médiích
jako o velmi mocných a manipulativních institucích. Interpretace mediovaných obsahů
i následné reakce na ně byly chápany jako poměrně jednotné a interpersonálně konzistentní
podle přenosového modelu komunikace (podnět – reakce). (o.c.: 174; srov. Key, 1974: 104)
Tato teorie o výrazně negativním působení podprahové reklamy zřetelně opomíjí
ostatní faktory přijímané vědomě (například dosavadní zkušenost s výrobkem, cenu produktu,
doporučení názorového vůdce, aktivní vyhledávání informací a komparaci užitných vlastností
produktů), které mohou zásadním způsobem determinovat nákupní preference a zvyklosti.
Zároveň deklaruje, že účinek podprahové reklamy je založený pouze na její milisekundové
expozici, bez přihlédnutí k možné rozdílné interpretaci sdělení u jednotlivých příslušníků
cílové skupiny, jež je tomuto sdělení vystavena. Příjemci podprahových reklam jsou
považováni z hlediska psychografické deskripce za uniformní. Předpokládá se u nich totožná
reakce na zhlédnutí reklamy a její interpretace, ačkoli samotný fakt opakované konzumace
sdělení může tento proces výrazně ovlivnit. (srov. Du Plessis, 2007: 96-97)
Z hlediska předpokládaného dopadu mediálního obsahu na jednotlivce či společnost
můžeme charakterizovat několik, prokázaných nebo domnělých, účinků. J. Jirák a
B. Köpplová je v publikaci Média a společnost (2003: 173 a násl.) rozdělují podle dílčích
kritérií sledovaného dopadu do následujícího systému (srov. McQuail, 2002: 365 a násl.):
Přehled dělení účinků médií a obsahů podle daných kritérií:
ČAS

PŘÍMOST

ZÁMĚRNOST

POVAHA

OBJEKT

INTENZITA

krátkodobý

přímý

plánovaný

kognitivní

jednotlivec

slabý

dlouhodobý

nepřímý

neplánovaný

emotivní

skupina

silný

konativní

společnost

fyziologický
postojový
(Jirák – Köpplová, 2003: 173 a násl.)
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Podprahové reklamě můžeme z výše prezentované klasifikace přisoudit krátkodobý, často
pouze bezprostřední a rychle pomíjivý účinek projevující se především mimovolními
fyziologickými

změnami

doprovázejícími

vnímání podprahového podnětu (procesy

v senzorických buňkách a aktivace neuronů, změna elektrodermálního kožního odporu),
případně mající nízký účinek emotivní povahy. Shodně s „klasickou“ reklamou se pokouší
vyvolat záměrný a přímý účinek na všechny příjemce daného sdělení a změnou postoje,
případně jejich motivace k chování, ovlivnit nákupní jednání (účinek konativní povahy).
U subliminálu se však jedná o působení ve velmi malé intenzitě a významné praktické
projevy můžeme vyloučit. Problematická je rovněž hypotéza o využití podprahových sdělení
při dlouhodobé kampani nebo zavádění nového produktu na trh.
Tuto hypotézu zastává například Brand, když se domnívá, že prokázat ne-existenci
jevu, o kterém se tvrdí, že existuje, je téměř nemožné. Nesporný důkaz však také chybí a
pravděpodobnost, že kdy bude podán je krajně minimální. (Brand, in: Mühlbacher,
1993: 87-88) „Pro účely vysvětlení reklamního působení a vyvození závěrů lze (…) vycházet
z neexistence možnosti ovlivnění chování podprahovou reklamou. Tj. že na reklamní podněty,
které nelze rozeznat, ani když se vnímající osoba maximálně snaží je identifikovat,
nenásledují reakce. (…)“ (Mühlbacher, 1993: 88)

4.1 Obrazové vs. textové reklamní sdělení
Vycházím ze základního předpokladu, že obrazové reklamní sdělení je při procesu předávání
informace účinnější ve smyslu větší pravděpodobnosti získání pozornosti příjemce dříve
obrazem než textovou částí reklamy. (srov. Mühlbacher, 1993: 89; Key, 1974: 81;
Vysekalová, 2002: 137) Tak například u novinového inzerátu si primárně všimneme
vizualizace (případně i dominantního a graficky výrazného nápisu), která je vstupní branou
pro percepci samotného reklamního sdělení z textu (pokud není ztvárněno pouze graficky);
případně je reklamní vizuál schopný předat komunikační poselství rychleji a efektivněji než
reklamní text.
Z tohoto hlediska je nutné kriticky poukázat na charakteristiku několika nejznámějších
subliminálních a jim podobných mediálních obsahů; například v experimentu J. Vicaryho,
v pořadu Peříčko TV Nova a v animovaném filmu Potkali se u Kolína.28 Ve všech těchto
případech se jedná o použití sdělení ve formě prostého nápisu, se silným apelativním
významem, bez použití jakékoli jiné ilustrace. Tento fakt zmenšuje předpokládanou účinnost

Více k případům faktického užití a podezření z užití subliminální reklamy v českých i světových médiích
v kapitole 6. Užití podprahové reklamy v médiích na str. 29 a násl.
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zmíněných (údajných) podprahových reklam, protože zpracování textu sekundárně vyžaduje
proces učení a asociace.29

4.2 Zkoumání podprahového vnímání a účinnosti reklamy
Pokud bychom prostředky vynaložené na hypotetické použití podprahové reklamy jako části
rozpočtu marketingového oddělení považovali za investici, pak je nutné disponovat také
nástroji, které by její efekt a účinek mohly měřitelně ověřit30.
Vzhledem k charakteristice subliminálního podnětu a vnímání nelze využít všechny
nástroje marketingového výzkumu v plném rozsahu. Základní metodou zjištění příjmu
podprahového podnětu je měření fyziologických změn, například kožního odporu. Jak však
upozorňuje M. Fürst, i zde je nutné zohlednit zákonitosti lidských orgánů. „Smyslové vzruchy
nejsou uspořádány na pevné stupnici, nýbrž sama tato stupnice je variabilní, její nulový bod
se

posouvá

v souladu

s předcházejícími

ovlivňujícími

podněty.

Je

proto

nutné

při psychofyzických zkoumáních vycházet ze vztahových systémů podnětů, abychom měli
na zřeteli adaptaci smyslových orgánů.“ (Fürst, 1997: 18)
Dotazníková šetření, jako další eventuální metoda měření účinků podprahové reklamy,
by mohla přinést věrohodné výsledky pouze pokud bychom dokázali eliminovat všechny
ostatní vlivy, jež se podílejí například na tvorbě povědomí o produktu nebo image značky.
Za podmínky, že jediný zdroj zkoumaných informací je podprahový. To je vzhledem
ke komplexnosti reality a množství informačních kanálů, které spotřebitel používá, obtížně
uskutečnitelné pouze experimentálně. Laboratorní podmínky takového výzkumu však mohou
poskytnout výstupní data vzhledem k průběhu takového šetření diametrálně odlišná
od každodenní situace.
Obdobnou možností prokázání existence podprahového vnímání a možnosti ovlivnit
lidské chování je vytvoření podmíněného reflexu na určitý podnět a následné měření reakce
(například kožního odporu nebo neuronové aktivity) na znovuvystavení tomuto podnětu
exponovanému podprahově.

29

Stewart, P.– Schubert, J. Taking the "Low Road" with Subliminal Advertisements. A Study Testing the Effect of
Precognitive Prime "RATS" in a 2000 Presidential Advertisement. The Harvard International Journal of
Press/Politics. [online]. [cit. 2007-20-12]. <http://hij.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/4/103>
30
Za předpokladu, že by podprahová reklama opravdu nějaký efekt a účinek měla.
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5. SROVNÁNÍ SKRYTÉ A PODPRAHOVÉ REKLAMY
Skrytou a podprahovou reklamu pojí společná charakteristika nezřetelného zpracování, jejímž
hlavním úkolem by mělo být obejít lidskou vědomou pozornost a skrze zákonitosti lidských
smyslů se pokusit ovlivnit chování zákazníků. Obě přídavná jména konotují asociace
nepozorovatelných, smyslům skrytých a tajemně mocných reklamních sdělení; autorům
takových sdělení je připisována snaha o manipulaci spotřebitelského vnímání, potažmo
chování. V odborných i populárních textech jsou tyto dva termíny občas zaměňovány31,
i když jsou obsahově velmi rozdílné. V některých textech je pak za synonymum skryté
reklamy považován i tzv. product placement32, ačkoli se jedná pouze o jednu z forem skryté
reklamy. „Skrytá reklama působí nejen z reklamních spotů. Pořad, ve kterém se skrytá
reklama vyskytuje, se proto netváří jako reklamní blok, ale jako publicistika, zpravodajství
nebo film. Je obvyklé, že tvůrci nějakého filmu se dohodnou s konkrétní automobilkou,
že právě jejich produkty a žádné jiné budou ve snímku používány.“33
Filip Winter však poukazuje na obtíže spojené s definicí a následným dokazováním
skryté reklamy v praxi. Zcela chybné je podle něj snažit se ji charakterizovat podle
„přítomnosti určitých vnějších znaků“ (Winter, 2007: 257) (například uvedení jména výrobce,
adresy provozovny aj.), namísto toho doporučuje „soustředit se především na skutečný a
jediný definiční znak skryté reklamy, kterým je cíl a skutečný vlastní účel sdělení“. (o.c.: 257)
O skrytou reklamu by se například v článku pojednávajícím o novém typu automobilu jednalo
v situaci, kdy by redaktor tento text sepsal jako protislužbu za zapůjčení vozu k soukromým
potřebám, nikoli z potřeby informovat čtenáře.
Hlavním rozlišovacím znakem je tedy záměr publikování určitého sdělení. „Je totiž
prokázanou a obecně nepochybnou skutečností, že reklamě přisuzuje každý spotřebitel
výrazně menší váhu než informaci nereklamní. Poměr důvěryhodnosti informace obsažené
v reklamě a informace redakční se podle odborných odhadů pohybuje kolem 1:10 až 1:100.“
(Winter, 2007: 256)
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, předkládá následující definici skryté
reklamy: „Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, u níž je obtížné

31

příklad záměny: Synáková, Katarína. Film se stal učebnicí podprahového marketingu. Marketing & Media.
[online]. [cit. 2007-20-12]. <http://mam.ihned.cz/c4-10102290-14187700-107600_d-film-se-stal-ucebnicipodprahoveho-marketingu >
32
„Product placement“ – umísťování předmětů do filmů nebo pořadů za účelem jejich komerční prezentace.
Tato forma reklamy bude dle nově schválené směrnice EU povolena v seriálech a zábavních pořadech. (Fričová,
Michaela. Evropský parlament schválil product placement. Marketing&Média. 49/2007, str. 1)
33
Janda, Martin. Reklamí past na naše smysly! 21. století [online]. [cit. 2007-21-08].
<http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2006072119>
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rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena.“34 Reklamou se
přitom podle tohoto zákona rozumí činnost, která mj. má za cíl „podporu podnikatelské
činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží (…)“35
Mediální zákon 231/2001 Sb. definici rozšiřuje: „skrytou reklamou (se pro účely
tohoto zákona rozumí – pozn.autora) slovní nebo obrazová prezentace zboží, služeb, obchodní
firmy, ochranné známky nebo činnosti výrobce zboží nebo poskytovatele služeb, uvedená
provozovatelem vysílání v pořadu, který nemá charakter reklamy a teleshoppingu, pokud tato
prezentace záměrně sleduje reklamní cíl

a může veřejnost uvést v omyl o povaze této

prezentace; taková prezentace je považována za záměrnou zejména tehdy, dojde-li
k ní za úplatu nebo jinou protihodnotu“.36
Rovněž samoregulační Rada pro reklamu klade v Kodexu reklamy jako základní
požadavek reklamní praxe nárok zdržet se skryté prezentace komerčního sdělení. „Reklama
nesmí být skrytá, zejména nesmí předstírat, že jde o jiné způsoby šíření informací (vědecké
pojednání, reportáž apod.), než je reklama.“37 Zároveň Rada popisuje přesné podmínky
identifikace inzerátu tištěných ve stylu redakčního materiálu.38
Z hlediska vnímání spotřebitele mají skrytá i podprahová reklama stejnou vlastnost.
Ačkoli jsou lidskými smysly vnímatelné, měly by uniknout záměrné pozornosti konzumenta
mediálního sdělení. Jejich hlavním úkolem tedy není vzbudit pozornost zákazníka, ale pravý
opak – nepozorovaně se dostat do lidského (pod)vědomí.39 U skryté reklamy tím, že jsou
například produkt nebo logo společnosti zapracovány do nereklamního prostoru (např. filmu
nebo publicistického pořadu) a tváří se jako přirozená součást tohoto materiálu a zároveň jako
komerční sdělení nejsou označena. Mohou se vyskytovat prakticky v jakémkoli médiu,
ve všech mediálních obsazích kromě reklamních prostorů, teleshoppingu či sponzorských
vzkazů (pokud jako takové nejsou tyto uvedeny). Skrytou reklamu je pozorný příjemce
schopen identifikovat, případně na jeho straně stojí pomocná nařízení40.

34

Zákon 40/1995 Sb., § 2 odst. 1 písm. b)
Zákon 40/1995 Sb., § 1 odst. 2
36
Zákon 231/2001 Sb., § 2 odst. 1. písm. n), podtržení dodatečně
37
Kodex reklamy RPR 2007, Kapitola II odst. 2.2
38
Kodex reklamy RPR 2007, Kapitola VI - Identifikace inzerátů tištěných ve stylu redakčního materiálu
39
Tato technika tak jde naprosto proti základnímu požadavku na efektivní reklamu - vzbudit u příslušníka cílové
skupiny pozornost. (srov. Vysekalová, 2002: 86)
40
Jakožto obecné pravidlo platí, že v případě, kdy inzerát nebo řada inzerátů, zaplacených jednou a toutéž
organizací nebo organizacemi pod stejným vedením, přesahuje rozsah jedné strany, je nutno, aby slovo
INZERÁT bylo vytištěno v záhlaví každé strany, a to takovým způsobem, aby je čtenář nemohl přehlédnout.
Obdobně platí, že příloha zaplacená zcela inzerentem či inzerenty, musí být běžně uvedena slovy INZERTNÍ
PŘÍLOHA, vytištěnými tučnými písmeny a každá strana této přílohy musí mít v hlavičce uvedena slova
INZERÁT – REKLAMA nebo INZERTNÍ PŘÍLOHA. In: Kodex reklamy RPR 2007, Kapitola VI. odst. 3.
35
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Základní charakteristikou podprahové reklamy je pro kategorické srovnání spíše než
účel takového sdělení jeho technický parametr – velice krátká doba exponování, vysílání
pod kritickou hranicí splývání, případně vložení audio stopy do hudebního podkladu
u zvukového subliminálu (tzv. backmasking)41,42 . Subliminály se tedy teoreticky mohou
objevit pouze v audiovizuálních nebo audio médiích; zde však v jakémkoli pořadu –
od znělky telenovely, přes dokument, i v samotném reklamním vysílání. Bez použití
technických prostředků jsou lidským okem nepostřehnutelné, a tudíž není možné je
při běžném sledování mediálního obsahu odhalit. Jejich příjem i následné zpracování probíhá
výhradně nevědomě.

6. UŽITÍ PODPRAHOVÉ REKLAMY V MÉDIÍCH
6.1 Výskyt subliminálů v zahraničí
V následujícím textu je popsáno několik nejznámějších případů užití či podezření z použití
podprahově vysílaných sdělení v druhé polovině 20. století v zahraničních médiích. Seriózní
experimenty jsou doplněny mj. také zmínkou o použití subliminálu jako námětu amerického
detektivního pořadu Colombo.

6.1.1 J. M. Vicary – „Drink Coca-Cola!“, „Eat Popcorn!“
Pravděpodobně do dnešní doby nejznámějším příkladem užití reklamy založené
na podprahovém vnímání, je pokus Jamese McDonalda Vicaryho z roku 1957. V jednom
z kin v New Jersey vložil za pomoci tachystoskopu43 do promítacího pásu filmu Piknik dva
stručné apely: „Pijte Coca-Colu!“ (Drink Coca-Cola!) a „Jezte popcorn!“ (Eat Popcorn!)44,
kterými vyzýval nic netušící diváky ke konzumaci propagovaných produktů. Doba expozice
těchto snímků byla vždy 1/3 000 sekundy (Vybíral, 2000: 49)45; v intervalu 5 sekund mezi
dalším promítnutím. Po šesti týdnech testování seznámil veřejnost na tiskové konferenci
pořádané dne 12. září 1957 s nárůstem prodejů popcornu o 57,7 % a Coca-Coly o 18,1 %.
(Key, 1974: 23) Celkem toto sdělení zasáhlo 45 699 zákazníků. (o.c.: 22) „Výsledkem byl
41

Stewart, P.– Schubert, J. Taking the "Low Road" with Subliminal Advertisements. A Study Testing the Effect of
Precognitive Prime "RATS" in a 2000 Presidential Advertisement. The Harvard International Journal of
Press/Politics. [online]. [cit. 2007-20-12]. <http://hij.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/4/103>
42
W. B. Key definuje podprahové zvukové stopy pomocí nízké hlasitosti, rozdílné rychlosti melodie, vysoké
či nízké frekvenci vysílání oproti slyšitelným nahrávkám. (1974: 163)
43
Tachystoskop byl patentován Patentovým úřadem Spojených států společností Precon Process and Equipment
Corporation z New Orleans dne 30. října 1962. (Key, 1974: 22)
44
Key uvádí nápis „Hungry? Eat Popcorn“. (Key, 1974: 22)
45
Císařová a Křesťanová uvádějí dobu promítnutí jednu tisícinu vteřiny (2002: 24); Foret třísetinu sekundy.
(2003: 174)
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zákaz subliminální reklamy v USA, VB a Austrálii a postupně v dalších zemích.“46 Své
výsledky však o 5 let později v interview (17. září 1962) pro magazín Advertising Age
dementoval.
Pokud bychom přesto považovali tyto údaje za věrohodné a pravdivé, je nutné
poukázat na několik objektivních skutečností, jež účinnost této subliminální reklamy
zpochybňují. Především se jedná o zkoumání kauzality dvou jevů, jejichž vzájemný interakční
vztah není prokázaný a také z něj nejsou vyloučeny všechny intervenující vlivy. Na zvýšení
prodejů tak mohlo mít vliv například venkovní počasí nebo obsah filmu; J. Vysekalová hovoří
o tzv. sociální nákaze. (2002: 80) Zarážející je rovněž diametrálně rozdílný nárůst prodejů
u obou zkoumaných produktů i fakt, že byly sledovány transakce po zhlédnutí filmu,
když můžeme ze sociální zkušenosti předpokládat nákup popcornu a Coca-Coly u většiny
zákazníků před vstupem do promítacího sálu pro účely konzumace při sledování filmu.

6.1.2 H. Becker – „I am honest“, „I will not steal!“
Pozdějším užitím reklamy na podprahové bázi byl výzkumný projekt Hale Beckera,
jenž v roce 197847 zakomponoval do rádiového vysílání v obchodním domě v New Orleans
sdělení „Jsem čestný“ (I am honest) a „Nebudu krást“ (I will not steal). Při srovnání počtu
krádeží před provedením experimentu s monitoringem následným se po půlročním přehrávání
těchto dvou vět vložených do zvukové stopy rádia v obchodě množství přestupků v nákupním
centru snížilo o 50 - 75 %48. J. Volek uvádí pokles celkové sumy ukradeného zboží
z 1,6 milionu dolarů na 900 000 dolarů.49 „To hovoří ve velmi tvrdých datech, že tady jakýsi
kauzální vztah je.”50 Beckerův pokus tak zdánlivě zůstává jediným, který prokazuje
pravděpodobný vliv subliminální reklamy. Přesto je nanejvýš problematické tento pokles
krádeží přisuzovat pouze podprahově vysílaným povelům a marginalizovat činnost
bezpečnostní agentury, personálu prodejny, ostatních opatření, nebo zkrátka jen považovat
počet krádeží a objem nelegálně nabytého zboží v jakémkoli obchodním domě za v čase
neměnnou konstantu.
46

Použito z materiálů J. Volka k přednáškám Úvod do teorie masové komunikace - historické proměny výzkumu
mediálních účinků.
47
Martin Janda uvádí, že pokus probíhal mezi lety 1962 až 1966. In: Reklamí past na naše smysly! 21. století.
[online]. [cit. 2007-21-08]. <http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2006072119>
48
Autoři se v přesném čísle rozcházejí – srov. Janda, Martin. Reklamí past na naše smysly! 21. století. [online].
[cit. 2007-21-08]. <http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2006072119> a Volek, Jaromír. Podprahové
informace v českých médiích. Rozhovor pro Rádio Strahov. [online]. [cit. 2007-21-08].
<http://eldar.cz/studna/arxiv/podprahovky-prepis.html>
49
Použito z materiálů J. Volka k přednáškám Úvod do teorie masové komunikace - historické proměny výzkumu
mediálních účinků.
50
Volek, Jaromír. Podprahové informace v českých médiích. Rozhovor pro Rádio Strahov. [online]. [cit. 200721-08]. <http://eldar.cz/studna/arxiv/podprahovky-prepis.html>
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6.1.3 Ostatní příklady
Na internetu51 je možné vyhledat další případy podezření z použití podprahové reklamy.
Jedním z příkladů je spot George W. Bushe v kampani před prezidentskou volbou v USA
v roce 2000, odvysílaná byla celkem asi 4 400x.52 Republikánská strana údajně do klipu
k tématu zdravotnické politiky nechala přidat snímek s textem: RATS (krysy).53 V dostupném
záznamu na internetu54 je v určitý okamžik opravdu patrné nejasné probliknutí nečitelného a
nesrozumitelného sdělení.55 Podle slov A. Castellanose, tvůrce inkriminované reklamy,
se jedná o shodu náhod, protože slovo RATS je pouhou částí hesla „BUREAUCRATS
DECIDE“, které je již čitelné a zobrazí se na obrazovce vzápětí.56
V 80. letech minulého století se podprahová reklama údajně stala součástí také
francouzských prezidentských voleb. Konkrétně v roce 1988 se ve znělce pořadu televizní
stanice Antenne 2 (dnes France 2) objevil v animované číslici 2 portrét mužského obličeje,
podle některých velice podobný budoucímu vítězi voleb, prezidentu François Mitterrandovi.57
O totožnosti exponovaného obličeje však můžeme pouze spekulovat.

6.1.3 V. Packard – The Hidden Persuaders
Hlavním tématem publikace V. Packarda The Hidden Persuaders je vysvětlení skryté
manipulace spotřebního chování, nákupních rozhodnutí a zvyklostí. Popisuje revoluční změny
v oblasti komerčního marketingu, především využívání poznatků psychologie a dalších
sociálněvědních disciplín, po druhé světové válce jako důsledek krize klasických výzkumných
metod, růstu ekonomiky a HDP a sílící standardizace výrobků. (Packard, 1957: 17 a násl.)
S jistou

mírou

úspěšnosti

předpovídá

i

dodnes

trvající

tržní

mechanismy;

např. že k diferenciaci produktů dochází především v myslích spotřebitelů na základě
konceptu značky (o.c.: 45) nebo že politické strany používají marketingové principy
při předvolebních kampaních. (o.c.: 13)
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ad:
Subliminal
conspiracy.
[online].
[cit.
2008-02-01].
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/americas/2000/us_elections/election_news/923335.stm>
52
Stewart, P.– Schubert, J. Taking the "Low Road" with Subliminal Advertisements. A Study Testing the Effect of
Precognitive Prime "RATS" in a 2000 Presidential Advertisement. The Harvard International Journal of
Press/Politics. [online]. [cit. 2007-20-12]. <http://hij.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/4/103>
53
Ukázka je vložena v příloze této bakalářské práce.
54
Videoklip je dostupný také na internetu: Bush Campaign 'Rats' Subliminal Message. [online]. [cit. 2008-0201]. <http://www.youtube.com/watch?v=2NPKxhfFQMs>
55
P. Stewart a J. Schubert uvádějí dobu expozice 1/30 sek. In: Taking the "Low Road" with Subliminal
Advertisements. A Study Testing the Effect of Precognitive Prime "RATS" in a 2000 Presidential Advertisement.
The
Harvard
International
Journal
of
Press/Politics.
[online].
[cit.
2007-20-12].
<http://hij.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/4/103>
56
Crowley, Candy. Bush says 'RATS' ad not meant as subliminal message. Archiv CNN. [online]. [cit. 2008-0201]. <http://archives.cnn.com/2000/ALLPOLITICS/stories/09/12/bush.ad/>
57
Snímek televizní obrazovky s údajným podprahovým sdělením je součástí příloh této práce.
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V souvislosti s novými výzkumnými technikami zmiňuje mezi jinými i postavu
J. Vicaryho, jenž využil skryté kamery ke sledování očních reakcí žen nakupujících
v supermarketech. (o.c.: 93-94) Cituje také pokus s podprahovými snímky (tzv. subthreshold
effects) v kině v New Jersey, jež údajně vedly k velkému nárůstu prodeje inzerovaného
produktu, ačkoli je k tomuto závěru autor mírně skeptický. (o.c.: 41-42)

6.1.4 W. B. Key – Subliminal Seduction
Jedním z prvních textů, které poukazovaly na existenci fenoménu podprahové reklamy,
je kniha Wilsona Bryana Keye Subliminal Seduction, vydaná v USA v roce 1974.58
Upozorňuje v ní pomocí sémiotické analýzy na skryté znaky59 umísťované ve velké míře
do reklam, pomocí nichž prodejci (ale také federální úřady aj.) manipulují s nevědomím
spotřebitelů a tím je motivují k nákupu inzerovaných produktů. V konkrétní ukázce inzerátu
na

alkoholický

nápoj

Gilbey´s

London

dry

gin60,

který

se

objevil

například

ve výtisku magazínu Time z 5. července 1971, nalezl následující podprahové stimuly:
v kostkách ledu jsou písmena S, E a X; v horní a spodní kostce spatřuje obličeje muže a ženy;
stín lahve interpretuje jako mužské dolní končetiny a položenou zátku pak jako erekci penisu;
předěl odrazu stínů lahve a naplněné sklenky v podložce představuje vaginální pysky; navíc je
v zobrazení lahve zabudováno několik tváří zvířat, především psů. stimuly (Key, 1974: 3
a násl.) „Podprahovým sdělením všem zákazníkům ginu Gilbey´s je prostý slib sexuální
orgie(…)61“ (o.c.: 7) Subliminály se podle Keye vyskytují ve velké míře ve všech druzích
médií.
Vzhledem k definici a základní charakteristice podprahového sdělní v předchozí části
této práce je nutné oprostit se od nazývání podobných jevů subliminálními. I když nejsou
u některých reklam a respondentům na první pohled patrné, při pozornějším prozkoumání je
lze v inzerátu rozpoznat. Samotným poukázáním na údajně zakomponované symboly a nápisy
tak autor sám připouští možnost vnímat je vědomě, ačkoli při zběžném zhlédnutí dané
reklamy by tato sdělení měla komunikovat primárně s nevědomím. Na základě užití přesné
terminologie bychom je mohli označit za skryté prvky v reklamě, či spíše za symboly
zabudované do periferních oblastí inzerce62, jimž je věnována nevědomá pozornost. Sám Key
si v jisté části textu (o.c.: 104) protiřečí, když naznačuje, že významy těchto symbolů nejsou

58

J. Vysekalová v souvislosti s touto knihou hovoří o skandálu s podprahovou projekcí. (2007: 91)
Znaky se (podle dělení Ch. Pierceho) vyskytují jako ikony, indexy nebo symboly. (Jirák – Köpplová, 2003:
135)
60
Náhled reklamy je součástí příloh bakalářské práce.
61
„The subliminal promise to anyone buying Gilbey´s gin is simply a good-fashioned sexual orgy (…).“ (o.c.: 7)
62
„SEX is the most frequently embedded word in the American advertising industry.“ (o.c.: 108)
59
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předem dané, ale záleží na individuální interpretaci a emocionální důležitosti pro příjemce,
přitom však ukázkám takových objektů v reklamách přisuzuje jednoznačný apel na zvýšení
motivace k nákupu. Za podprahové označuje mimo jiné také neverbální komunikaci herců
nebo základní geometrické symboly, jež reflektují erotické prvky. (o.c.: 167)
Těmto stimulům přikládá Key nebezpečnou manipulativní moc, kterou chybně
vyčísluje jako množství investičních prostředků vložených do jednotlivého inzerátu a která se
musí promítnout zpětně v nárůstu prodejů. Zároveň považuje za jediný a základní cíl reklamy
„prodávat výrobky“. (o.c.: 89)
Dále je také nutné poukázat na úzký výběr příkladů užití „podprahových reklam“
omezený většinou na alkoholické nápoje, obrazový materiál pánských a dámských
společenských časopisů (Playboy, Vogue, Cosmopolitan) a cigarety.
J. Vysekalová namítá, že „pro většinu lidí bylo obtížné vůbec něco takového
(„svádivé“ obrázky – pozn. autora) postřehnout. Jen ti s hodně velkou dávkou fantazie
nakonec byli schopni částečně rozeznat něco, co připomínalo falické symboly.“ (2007: 91)
J. Volek k tomuto tématu dodává: „Navíc je tedy otázkou, zda skutečnost, že Key vidí
reklamu vyplněnou sexuálními symboly, nevypovídá více o něm samotném než o reklamě.“63

6.1.5 Colombo – Double Exposure
Účinek podprahové reklamy se stal také námětem jednoho dílu detektivního seriálu Colombo,
s podtitulem „Dvojitá expozice“, z roku 1973. Vrah zde použil takzvané „subliminal cuts“
(subliminální střihy) vložené do propagačního filmu, aby vylákal svou budoucí oběť
z hlediště do předsálí. Tyto podprahově vysílané signály však nemají dominantní
přesvědčovací charakteristiku (jako např. u pokusu J. Vicaryho), spíše se jedná o spouštěcí
mechanismy objektivně pozorovatelného stavu. Jejich úkolem tedy není zásadním způsobem
změnit chování diváků, ale posílit již existující potřeby či postoje.
(Filmová oběť pociťuje při projekci filmu velkou žízeň jako následek konzumace
kaviáru před promítáním a rozbité klimatizace; navíc snímek obsahuje i scény pouště
s rozpáleným sluncem. Expozice chladivého nápoje na subliminální úrovni ho donutí sál
opustit a vyhledat osvěžení. Podobně je i vrah nakonec usvědčen, když jeho podvědomí
zaznamená v promítaném filmu snímky poručíka Colomba pátrajícího v jeho kanceláři
po důkazu. Jeho předchozí obavy z usvědčení dostanou nový impuls, na jehož základě opustí
kino a jde zkontrolovat ukrytou vražednou zbraň ve své kanceláři. Zde je zatčen policií.)

63

Použito z materiálů J. Volka k přednáškám Úvod do teorie masové komunikace - historické proměny výzkumu
mediálních účinků, dodatečně upraveno autorem.
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6.2 Výskyt subliminálů v českých médiích
V českém mediálním prostředí se podle dostupných informací objevila tři podezření z užití
sdělení, která oslovují podvědomí spotřebitelů. Rada pro reklamu (RPR) v roce 2001
projednávala stížnost soukromé osoby na reklamu bulvárního deníku Super, který v té době
vstupoval na trh. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) zahájila ke konci toho
samého roku správní řízení s komerční televizní stanicí Nova kvůli dvěma dílům pořadu
Peříčko a v roce 2003 se zabývala stížností na expozici podprahového sdělení v animovaném
filmu Potkali se u Kolína v České televizi. Ani v jednom případě se však obavy z užití
podprahových sdělení nepotvrdily a všechny stížnosti byly v plném rozsahu zamítnuty.

6.2.1 Deník Super – „Chybí ti něco super“
Stížnost na užití podprahového sdělení v televizní reklamě propagující v té době nový český
bulvární deník Super projednávala Rada pro reklamu na jaře roku 2001. Týkal se aplikace
černých a bílých kontrastních pruhů v TV spotu64. V zápisu arbitrážní komise, která se
záležitostí zabývala, stojí: „V televizním zpracování se kruh složený z černých a bílých
proužků otáčí a je doprovázen sugestivním hlasem „chybí ti něco super“. Dle stěžovatele,
kterým v tomto případě byla soukromá osoba, je tato reklama podprahová a kazí dobré jméno
reklamním tvůrcům.
Arbitrážní komise RPR tuto stížnost v plném rozsahu zamítla s odůvodněním:
„po zhlédnutí předmětné reklamy (arbitrážní komise – pozn. autora) rozhodla, že se v žádném
případě nemůže jednat o tzv. podprahovou reklamu, jak ji vnímá stěžovatel.“65
Na tomto příkladu i dle rozhodnutí komise můžeme opětovně demonstrovat
nekvalifikované a nevhodné užívání termínu „podprahový“, jelikož kontrolní funkce divákova
vědomí nebyla jakýmkoli způsobem omezena.

6.2.2 TV Nova - Peříčko
Druhým mediálním obsahem, ve kterém se údajně objevila podprahová sdělení, byly dva díly
erotického pořadu Peříčko odvysílané TV Nova. Konkrétně se jednalo o znělky pořadů
z 3. 11. 2001 a 1. 12. 200166, v nichž se objevilo více anglických nápisů a sdělení67. Rada
pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila v této věci s CET 21, spol. s.r.o., správní řízení
o uložení pokuty. TV Nova se bránila tvrzením, že zmíněné znělky pořadů odkoupila

Ukázku televizního spotu nalezne čtenář v příloze této práce.
Zápis z jednání Arbitrážní komise k této věci nalezne čtenář v příloze této práce.
66
Císařová a Křesťanová (2002: 25) uvádějí, že se jednalo pouze o jeden díl odvysílaný v říjnu 2001.
67
Soupis některých promítnutých sdělení je součástí příloh této bakalářské práce.
64
65
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od producenta ze Spojených států.68 “S těmi předěly to je tak, že patří k reportážím, které se
nakupují, jsou to americké reportáže, je to vlastně akvizice a ony patří do mastrů těchto
reportáží. Takže to není výroba vůbec novácká, ale je to něco, co patří k tomu nakoupenému
pořadu,”69 uvedla pro Rádio Strahov Kateřina McCreary, ředitelka grafického oddělení
televizní stanice Nova.
Na základě analytického rozkladu pracovníka Úřadu Rady a znaleckého posudku
vypracovaného Psychologickým ústavem Filozofické fakulty MU v Brně však RRTV správní
řízení v květnu 2002 ukončila. V posudku se mimo jiné vysvětluje neprůkaznost použití
podprahových sdělení takto: „Krátkodobá expozice, má-li vést k podprahovému sdělení, musí
splňovat kriteria, k jejichž naplnění v posuzovaném případu nedošlo. Zejména jde o využití
kontrastu při expozici, simplexnost podnětu, vyloučení interference v percepci podnětu jakož
i o vyloučení vlivu paobrazů na percepci podnětu a zamezení sakadických očních pohybů.
Celkově lze tak říci, že při posuzované sekvenci v pořadu „Peříčko“ dochází k přetížení
a zahlcení percepčních a kognitivních kapacit lidského nervového systému. Následkem je sice
zvýšená náchylnost k neuvědomělému ovlivňování, jeho pravděpodobnost je však, z výše
uvedených důvodů, minimální.“70
Také Jaromír Volek se nedomnívá, že se by se jednalo o naplnění zákonné definice
podprahového působení na člověka: „Tam (ve znělkách pořadu Peříčko – pozn. autora) lze
ta sdělení identifikovat při vědomí, tedy nikoliv pod prahem vědomí, ale jsme schopni je tam
identifikovat jako běžní konzumenti.“71 Podle jeho názoru by se spíše mohlo jednat
o tzv. supraliminální (nadprahovou) reklamu.

6.2.3 Potkali se u Kolína – „Hlasuji pro MÍR!“
Fenomén podprahové reklamy pronikl také do umělecké tvorby bývalého Československa.
V průběhu animovaného filmu „Potkali se u Kolína“, v díle „Jak lovili ryby“ (ze série Pojďte,
pane, budeme si hrát), z roku 1965, v režii Břetislava Pojara, se na okamžik a pouze jednou
během pořadu promítne nápis „Hlasuji pro MÍR!“. „Česká televize tak vysíláním pohádky
nevědomky porušila zákon a teoreticky mohla přijít i o vysílací licenci.“72
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Potůček,
Jan.
Peříčko
na
hraně
zákona.
[online].
[cit.
<http://www.radiotv.cz/clanky/1088/pericko-na-hrane-zakona.html>
69
Podprahové informace v českých médiích. Rozhovor pro Rádio Strahov. [online]. [cit.
<http://eldar.cz/studna/arxiv/podprahovky-prepis.html>
70
Vyjádření RRTV je vloženo jako příloha bakalářské práce.
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Podprahové informace v českých médiích. Rozhovor pro Rádio Strahov. [online]. [cit.
<http://eldar.cz/studna/arxiv/podprahovky-prepis.html>
72
Vainert, Luděk. Podprahová reklama prý zabírá. Lidovky.cz [online]. [cit.
<http://www.lidovky.cz/ln_veda.asp?c=A060427_084444_ln_veda_hlm>
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2007-14-12].
2007-14-12].

2007-14-12].
2007-14-12].

Této skutečnosti si všiml divák Pavel Přibyl, když postřehl část verbálního sdělení, a
následně zaslal Radě pro rozhlasové a televizní vysílání upozornění. Rada se touto stížností
zabývala na svém 18. zasedání ve dnech 23. a 24. září 2003 a konstatovala, že v čase vysílání
pořadu 14:39:1573 „je skutečně do obrazu animovaného filmu z roku 1965 na zlomek sekundy
vložena diagonálně situovaná modrá lišta s textem bílými písmeny: Hlasuji pro MÍR!“74
Nakonec se však nesjednotila ve svém stanovisku a nezahájila vůči provozovateli správní
řízení. „Rada vedla k věci samé i obecně k jevu rozpravu, poté nepřijala žádné usnesení. Úřad
v tomto smyslu odpoví stěžovateli.“ Ve zdůvodnění se na podporu tohoto tvrzení uvádí,
že nápis se objevil pouze jedenkrát a obsahuje pozitivní sdělení. Zároveň se definici
podprahovosti tohoto sdělení vymyká možnost jej při pozorném sledování pořadu alespoň
částečně rozeznat.
Kopie pořadu Pojďte, pane, budeme si hrát je uložená v Národním filmovém archivu
(NFA). Michaela Mertová, historička animovaného filmu z NFA, dle názorů prezentovaných
v absolventské práci A. Jansové (2004: 32) potvrzuje, že uložený záznam zmíněný nápis
opravdu obsahuje. Objeví se jedenkrát přesně po změně záběru a pravděpodobně se do kopie
dostal kvůli opomenutí ve střižně, když na začátku filmového pásu zůstalo jedno okénko
například z tzv. technických zkoušek kamery.
Tuto verzi však vylučuje sám režisér B. Pojar: „Já o tom nic nevím a ani nevím, jak se
to tam mohlo dostat. Určitě se to tam nedostalo při točení. To by se na to přišlo při střihu
negativu nebo při zvukové míchačce, kdy se to rozkládá okno po okně. Pak jsou tu možnosti,
že jestli je to jen na videu, tak že se to tam dostalo při přepisu na video. Ale s tím já už
nemám nic společného. To měl na starosti Krátký film a ty už tam udělali několik věcí
bez mého vědomí. Dali tam jiné titulky a pár dalších věcí. Je nutné podívat se na kopii, která
je ve filmovém archivu. Já pochybuji, že by to tam bylo. Hlavní věc je, že by v té době někdo
dával podprahová sdělení do takového pořadu, to se mi nezdá.“ (Jansová, 2004: 33; upraveno
dodatečně autorem)
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Tento pořad byl vysílán Českou televizí 19. srpna 2003 od 14:30
Zápis z jednání RRTV v kauze pořadu Pojďte, pane, budeme si hrát je vložen jako příloha této práce.
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7. LEGISLATIVNÍ OMEZENÍ PODPRAHOVÉ REKLAMY
Regulace (nejen subliminální) reklamy a mediálního obsahu je v českém právním prostředí
v současnosti ošetřena primárně zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (ve znění
pozdějších předpisů), zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, a předpisem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického
tisku (tiskový zákon).
Vedle veřejnoprávní a soukromoprávní legislativy kladou nároky na mediální obsahy
také etické kodexy. V českém prostředí je samoregulace reklamní branže institucionalizovaná
primárně v Radě pro reklamu, jejíž členové se dobrovolně zavázali dodržovat Kodex reklamy,
a dále v etických kodexech jednotlivých médií. Za všechny bych rád zmínil ustanovení
týkající se podprahové reklamy z kodexů médií veřejné služby.

7.1 Zákon o regulaci reklamy
Za počátek legislativní regulace komunikace ve formě reklamy můžeme považovat část
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 20 o omezení reklamy se zde o podprahové
reklamě nezmiňuje. Samostatný právní předpis, zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb.,
vstoupil v platnost 1. 4. 1995. „Zákon o ochraně spotřebitele zůstal zachován jako obecný
předpis stanovící povinnosti k ochraně spotřebitelů v činnostech mimo reklamu; tato je
speciálně upravena v zákonu o regulaci reklamy.“ (Císařová - Křesťanová, 2002: 7)
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů, definuje
reklamu založenou na podprahovém vnímání v § 2 odst. 1 písm. b) jako takovou reklamu,
„která by měla vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala“
a zakazuje ji. Fyzická osoba pak porušením zákazu spáchá přestupek, právnická nebo fyzická
podnikající osoba se dopustí správního deliktu. Může v této roli vystupovat jak v pozici
zadavatele75, zpracovatele76 a/nebo šiřitele77 reklamního sdělení založeného na podprahovém
vnímání.
Za porušení nařízení hrozí peněžitá sankce od 2 000 000 Kč do maximální výše 5 000 000 Kč
(podle § 8a odst. 5 písm. c), odst. 6 písm c) a odst. 7 písm b.). Dohled nad dodržováním
tohoto předpisu vykonává stát, potažmo státní dozorové orgány. Příjmy z pokut jsou součástí
státního rozpočtu. Jelikož se pohybujeme na poli veřejnoprávní legislativy, „spotřebitelé
75

Zákon 40/1995 Sb., § 1 odst. 5: „Zadavatelem reklamy (…) je pro účely tohoto zákona právnická
nebo fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu.“
76
Zákon 40/1995 Sb., § 1 odst. 6: „Zpracovatelem reklamy (…) je pro účely tohoto zákona právnická
nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu.“
77
Zákon 40/1995 Sb., § 1 odst. 7: „Šiřitelem reklamy (…) je pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická
osoba, která reklamu veřejně šíří.“
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mohou pouze dát podnět k zahájení řízení, nejsou však jeho účastníky a nemohou v něm
uplatňovat své soukromé nároky“. (Císařová - Křesťanová, 2002: 7)
Zákon o reklamě byl několikrát aktualizován (mj. zákonem č. 258/2000 Sb.,
č. 231/2001 Sb., č. 256/2001 Sb.). V roce 2002 byl novelizován zákonem č. 138/2002 Sb.
„Základem novely se (…) stala transpozice evropských direktiv, které mají nějaký vztah
k reklamě, do českého práva.“ (Winter, 2007: 62)

7.2 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
V roce 1991 byl přijat zákon č. 468 o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
jenž „definuje reklamu a omezuje ji, avšak výhradně s účinností pro rozhlasové a televizní
vysílání, zatímco ostatní média jsou regulována jinak“. (o.c.: 40). Filip Winter hovoří
o principu duality v právní regulaci reklamy. (o.c.: 40) Již v tomto předpisu se v § 6 odst. 1
písm. d) ukládá provozovatelům vysílání povinnost dbát na to, aby do vysílání reklam nebyly
zařazeny „skryté reklamy nebo reklamy, které využívají podprahové vnímání člověka“.
Zákon č. 273/1993 Sb., regulující mj. i reklamní obsah audiovizuální produkce,
nepřináší nová ustanovení týkající se zkoumaného tématu, pouze přebírá již existující zákaz
obsažený v zákoně č. 468/1991 Sb.
Text nařízení 231/2001 Sb. byl schválen 17. května 2001 (s účinností od 4. července
2001). Zde se v § 2 odst. 1 písm. t) definuje „podprahovým sdělením zvuková, obrazová nebo
zvukově-obrazová informace, která je záměrně zpracována tak, aby měla vliv na podvědomí
posluchače nebo diváka, aniž by ji mohl vědomě vnímat“.
Provozovatel (televizního i rozhlasového) vysílání je ze zákona povinen zajistit, aby
vysílané pořady neobsahovaly podprahová sdělení. Zároveň je nucen nezařazovat do vysílání
podprahové reklamy, ani reklamy a teleshopping obsahující podprahová sdělení.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání disponuje pravomocí podle § 12 odst. 12
písm. d) neprodloužit žadateli licenci v případě, že „provozovateli vysílání s licencí byla
opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce za závažné porušení povinnosti
vyvarovat se zařazení podprahových sdělení do svého vysílání“.
Provozovatelům vlastního i převzatého vysílání pořadů, ve kterém se objeví
podprahové sdělení, může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uložit dle § 60 odst. 3
písm. b) finanční pokutu ve výši od 20 000 Kč do 10 000 000 Kč.
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V dosavadní existenci RRTV a RPR nebyla udělena žádná peněžitá či jiná pokuta
nebo prokázáno porušení zákona užitím reklamy či pořadu obsahujících podprahové sdělení.
Jako velice problematické pro praxi se jeví především právní prokazování účinků a vlivů
na podvědomí, jak vyžaduje zákon o regulaci reklamy.

7.3 Regulace podprahové reklamy na Slovensku
Legislativa Slovenské republiky, konkrétně zákon o reklamě a o změně a doplnění některých
zákonů (zákon 147 z 5. dubna 2001) v § 3 odst. 4 písm. j), řadí mezi všeobecné požadavky
na reklamu zákaz „využívat smyslové vnímání, které ovlivňuje paměť člověka bez toho,
aby si to uvědomil(…)“ Dozor podle § 10 písm. d) příslušného zákona nad případným
prohřeškem vykonává Slovenská obchodní inspekce a šiřiteli podprahové reklamy hrozí
peněžitá pokuta do 2 000 000 Sk. Samotné zadání a zpracování podprahové reklamy je
beztrestné na rozdíl od českých poměrů.

7.4 Směrnice Evropské unie
V legislativě Evropské unie je výslovně zakázáno použití podprahových sdělení v reklamě
a teleshoppingu; konkrétně ve Směrnici Rady ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých
právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání
(89/552/EHS) známé pod názvem „Televize bez hranic“. V kapitole IV článku 10 odst. 3.
se praví: „Reklama a teleshopping nesmějí používat podprahová sdělení.“ Zákaz se netýká
veškeré mediální produkce, ale pouze některých prvků (s převažujícím komerčním
charakterem), a chybí zde stanovené sankce za porušení tohoto nařízení.

7.5 Samoregulace reklamy a médií
7.5.1 Kodex reklamy Rady pro reklamu
Jak bylo řečeno již v úvodu této kapitoly, reklamy inzerované v českém prostředí by měly být
v souladu s Kodexem Rady pro reklamu. Ten mezi všeobecné zásady reklamní praxe řadí také
povinnost vyvarovat se užívání podprahového vnímání spotřebitelů pro reklamu. „Reklama
nesmí využívat podprahové vnímání spotřebitele.“78

78

Kodex reklamy Rady pro reklamu: Kapitola II – odst. 2 Čestnost reklamy, bod 2.2
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7.5.2 Kodex České televize
Také Česká televize, jako médium veřejné služby, si ve svém platném kodexu z roku 2003
ukládá povinnost, že „ve všech pořadech se Česká televize musí vyvarovat skryté a
podprahové reklamy.“79
7.5.3 Kodex Českého rozhlasu
Český rozhlas se souhlasně s výše zmíněnými samoregulačními i legislativními nároky
na reklamu jakéhokoli druhu rovněž zavazuje nepoužívat sdělení ovlivňující lidské
podvědomí. Konkrétně v článku 14 týkajícího se komerční části programu se v bodu 14.5
píše: „Ve všech pořadech se Český rozhlas musí vyvarovat skryté a podprahové reklamy.“

8. PRAKTICKÁ ČÁST
Součástí této bakalářské práce je rovněž vypracování praktického šetření a prezentace
získaných výsledků. Výzkumným projektem byl sběr, analýza a vyhodnocení dat pro zjištění
povědomí o oblasti podprahové reklamy a jevů s ní úže souvisejícími.
Původně zamýšlené zkoumání účinnosti graficky znázorněné podprahové reklamy
vložené do filmového promítání, jak bylo původně avizováno v přihlášce bakalářské práce,
jsem vzhledem k nepředpokládané technické náročnosti nemohl provést. Z obdobných
problémů jsem nebyl schopen rovněž ověřit účinnost subliminálního sdělení vloženého
do zvukové stopy v in-store rádiu vysílaném na prodejní ploše hypermarketu.

8.1 Dotazníkové šetření
Základním motivem pro níže popsané šetření byla snaha zmapovat povědomí o zkoumané
problematice a názory na blízké aspekty; především pak komparační metodou poukázat
na případné odlišnosti mezi názory příslušníků laické a odborné veřejnosti.80 Zároveň také
prověřit předpoklad, že míra znalosti je mezi oběmi skupinami na stejné úrovni, tj. minimální.
V přípravné fázi byla jako nejvhodnější a nejefektivnější vybrána metoda dotazování.
Konkrétně se jednalo o nepřímé dotazování elektronickou cestou.
Sběr dat probíhal na podzim roku 2007. Standardizované dotazníky byly poslány
e-mailem vybraným osobám. Zároveň při oslovení odborníků byly o rozeslání dotazníků
79 Kodex České televize, čl. 21 Komerční části programu, bod 21.5
80
K laické veřejnosti počítám osoby, jež se oblastí reklamy či marketingových komunikací obecně profesně
nezabývají. Odbornou veřejností mám pro účely této práce namysli především pracovníky reklamních,
mediálních, komunikačních agentur a zástupce marketingových oddělení firem, když byla oslovena většina členů
profesních sdružení AKA, AČRA a APRA, a studenti/ky vysokoškolského oboru Marketingová komunikace a
PR na UK-FSV.
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požádány profesní organizace Asociace komunikačních agentur (AKA), Asociace českých
reklamních agentur (AČRA) a Asociace PR agentur (APRA). V obou případech se tedy
jednalo o záměrný výběr respondentů. Zde zveřejněné výsledky reprezentují primární data
zaznamenaná v celkem 83 vyplněných a navrátivších se dotaznících. Nepoměr počtu
získaných a pro výzkumné účely relevantních dotazníků mezi zvolenými skupinami
(26 od odborníků a 57 od ne-odborníků) není pro vyhodnocení šetření zavádějící vzhledem
k percentuálně zachyceným odpovědím na jednotlivé otázky.
Celkem bylo osloveno 229 osob, z toho 30 osobně (návratnost je 100 %)
a 199 elektronickou cestou (celková návratnost zde je asi 27 %). Celkový počet navrácených a
vyplněných dotazníků je 83.

Návratnost dotazníků rozeslaných e-mailem:
Počet oslovených

Počet navrácených

Návratnost

respondentů

dotazníků

(%)

laická veřejnost

39

27

69,23

členové AKA

58

7

12,07

členové AČRA

44

1

2,27

členové APRA

22

3

13,64

ostatní

36

15

41,67

celkem

199

53

26,63

Respondent

Základem tohoto projektu je dotazník, jehož finální podobu přikládám v příloze
bakalářské práce v doslovné podobě, jak byla k dispozici všem respondentům. Obsahuje
celkem 10 výzkumných otázek a 4 nástrojové sloužící k demografickému rozdělení a
identifikaci respondentů.
Většina otázek je uzavřených, kdy je respondent požádán o ztotožnění se s jednou
z předkládaných variant, případně o vyjádření svého postoje pomocí příslušné škály; pouze
u dvou položek jsem vzhledem k hledaným informacím zvolil možnost vepsání vlastní
odpovědi dle uvážení respondenta.
Otázky jsou směřovány obecněji na téma reklamní komunikace. Především kvůli
závěrům přípravné fáze, v níž se ukázalo, že návratnost relevantních dotazníku by byla
minimální při použití filtrační otázky požadující disponování vlastní představou o obsahu
sousloví „subliminální reklama“, se nesoustředí pouze na podprahová sdělení.

41

Z perspektivy teoretického ukotvení tohoto výzkumu jej můžeme považovat
za kvantitativní a demoskopický sběr dat s deskriptivním cílem.

Pozn.: V dalším textu budu vycházet ze základní množiny 83 dotazníků pro vyhodnocení
dotazování. Percentuální údaje jsou zaokrouhleny podle základních matematických pravidel
a případně dopočítány do 100 %.

1. Co pro vás znamená termín „reklama“? Zkuste ji definovat a uvést některé druhy.
Smyslem první, otevřené otázky bylo zjistit obsah samotného pojmu reklama, jak mu
respondenti rozumí. Výsledky bychom mohli zobecnit v definici reklamy jako způsobu
propagace či veřejné prezentace zboží (a služeb), jejímž cílem je informovat zákazníky a
přispět ke zvýšení prodejnosti inzerovaného produktu. Jako druhotné funkce byly nejčastěji
uváděny upoutání pozornosti, pobavení a předání komunikačního sdělení. Nejčastěji
uváděnými druhy reklam jsou TV spoty, tisková inzerce, rádio reklama, venkovní a
internetové reklamní prostředky. V grafu jsou zachyceny pouze vícekrát se vyskytující
charakteristiky.

Definice reklamy - laická veřejnost
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40

35

35
30

25
22

25

17
14

15

13

13

12

9

10

11

2

5

10

9
5

3

2
plakáty

16

letáky

20

6

2

1

42

erotický motiv

negativní konotace

humor

reklama na konkrétní výrobek

přerušení filmu

internet

out-of-home

rozhlas

tisk

TV

služba

produkt

podpora prodeje

upozornit, upoutat pozornost

komunikace, něco říct

propagace, prezentace

manipulativní

informativní

0

Definice reklamy - odborná veřejnost
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2. Kupujete si produkty nebo služby na základě reklamy?
Cílem druhé otázky bylo prozkoumat účinnost působení reklamních sdělení, resp. vnímání
komerční komunikace jako možného hlavního motivačního faktoru nákupních jednání.
Jak vyplývá ze srovnání názorů obou dotazovaných skupin, je reklama občasným zdrojem
informací pro nákupní rozhodnutí u asi poloviny příslušníků. Přibližně stejně velká část
respondentů ne-odborníků se však domnívá, že reklamu pro nákup využívá málokdy,
a považuje ji tak za málo vyhledávaný či věrohodný zdroj informací o subjektech na trhu.81
Dotazovaní-odborníci při srovnání ve větší míře své nákupní chování přičítají konzumaci
marketingových komunikací. Promítá se zde s největší pravděpodobností znalost oboru,
množství vysílaných reklamních sdělení a víra v jejich účinek na spotřebitele.

Představa, že reklamní komunikace na respondenta či osobu mu blízkou nemá žádný účinek, zatímco dopad
na ostatní lidi je značný, je projevem tzv. efektu třetí osoby, který formuloval W. P. Davidson. (Jirák –
Köpplová, 2003: 187; srov. Mühlbacher, 1993: 168)
81
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Kupujete si produkty nebo služby na základě reklamy?
(laická veřejnost)
ano, často

ano, občas

málokdy

nikdy

5%

5%

44%

46%

Kupujete si produkty nebo služby na základě reklamy?
(odborná veřejnost)
ano, často

ano, občas

4%

málokdy

nikdy

12%

27%

57%

3. Kolik prostoru podle vašeho názoru zabírá reklama v následujících médiích?
(stupnice 1 = velmi málo, 5 = příliš mnoho)
Následující část dotazníku měla mapovat vnímání množství reklam v jednotlivých typech
médií. Výsledky mají odhalit především ty mediální oblasti, ve kterých je množství inzerce
příliš veliké, a tím identifikovat prostor pro hledání méně nápadných, alternativních a
od redakčního obsahu hůře identifikovatelných reklamních formátů (např. skryté nebo i
podprahové reklamy). Pro klasifikaci byla nabídnuta školní škála v rozmezí 1 = velmi málo
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až 5 = příliš mnoho inzerce v daném médiu; odpověď 0 zachycuje nečitelnou nebo žádnou
možnost.
Jak vyplývá ze srovnání dvou následujících grafů, je obecně u skupiny laiků
rozšířenější představa většího množství reklam ve sledovaných médiích. Největší rozdíl je
u televize, kde téměř každý druhý ne-odborník považoval množství reklamy v TV za příliš
veliké; ve srovnání se zástupci druhé skupiny, kde většina zvolila o stupeň nižší hodnocení.
Závěry výzkumné sondy o přesycenosti mediálního prostoru reklamou se tak shodují
s dotazníkovým šetřením společnosti Factum Invenio.82
Obecně můžeme za nosiče s nejmenším obsahem komerčních komunikací považovat
tisk a venkovní prostory u laické veřejnosti a tisk a rádio u odborníků; na opačném pólů je pak
jednoznačně televize, resp. u reklamních pracovníků poměrně překvapivě nosiče
out-of-home.83
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Postoje české veřejnosti k reklamě 2007. [online]. [cit. 2008-04-01]. <http://www.factum.cz/tz244.html>
srov. Postoje české veřejnosti k reklamě 2007. [online]. [cit. 2008-04-01]. <http://www.factum.cz/tz244.html>

45

Množství reklamy v různých médiích (odborná veřejnost)
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4. Kolik reklam přibližně zhlédnete nebo vyslechnete během jednoho dne?
Na předchozí otázku přímo navazovala tato, jejíž podstatou je kvantifikovat představu
o každodenním setkávání se s reklamou. Do jisté míru může fungovat jako kontrolní otázka
k výše zmíněné. Když totiž respondent uvádí, že ve vybraných médiích je množství
prezentovaných reklam příliš vysoké, lze předpokládat, že také celkové množství zhlédnutých
sdělení bude veliké. Tato domněnka se nepotvrdila84 pravděpodobně z vědomé snahy vyloučit
reklamu jako manipulativní prvek z vnímané reality a v důsledku negativních pocitů
způsobených například reklamními předěly mezi televizními pořady.
Při srovnání odpovědí na tento dotaz je zřejmé uvědomělé posouzení aktuálního stavu
množství reklamních sdělení, jimž je člověk v každodenním světě vystaven, ze strany
reklamních odborníků (především v počtu volby možnosti „1 001 a více“). Přesto jsou
zaznamenané názory velice subjektivní a nepřesné, vezmeme-li v potaz, že některé prameny
udávají asi 3 000 kontaktů běžného spotřebitele s reklamou během jediného dne.

84

Blíže k tomuto jevu viz přílohu bakalářské práce č. 6 s grafem.
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5. Která z uvedených definic podle vás nejlépe vystihuje sousloví „skrytá reklama“?
Na pojednání v 5. kapitole navazuje otázka, kde bylo úkolem zvolit nejvhodnější definici
skryté reklamy. Nabídnuty byly tři různé návrhy vysvětlení tohoto sousloví. Možnost a)
nabízí definici skryté reklamy vypůjčenou ze zákona 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,
konkrétně z § 1 odst. 1 písm. d). Druhá možnost je převzata z edukačního projektu Rozumět
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médiím85 a popisuje tzv. product placement, podmnožinu skryté reklamy. Třetí možnost
představuje jeden z projevů sponzorských vzkazů na obrazovce. Zvolením poslední možnosti
dává respondent najevo své přesvědčení o nesprávnosti všech výše prezentovaných definic.
Jak je patrné z grafu níže, naprostá většina všech respondentů zvolila možnost a) nebo
b). U odborníků převažovalo větší povědomí o přesnější definici, laici častěji upřednostňovali
druhou variantu nabídnutého vysvětlení pojmu.
Definice skryté reklamy
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6. Jak byste definoval/a „podprahovou reklamu“? Vyberte nejvhodnější odpověď.
Tato otázka se snažila zjistit povědomí o obsahu sousloví „podprahová reklama“. Vzhledem
k požadavkům na vyhodnocení dotazníku bylo nabídnuto několik možností namísto otevřené
otázky s prostorem pro artikulaci vlastní odpovědi. (Tento princip by byl efektivněji využit
při hloubkových rozhovorech na dané téma.)
První možnost popisovala subliminál jako spouštěcí mechanismus psychických obtíží.
Pod bodem b) se skrývala opět definice skryté reklamy ze zákona 40/1995 Sb. Správnou
možnost obsahovala možnost pod písmenem c) a byla opět převzata ze zákona o reklamě.
Jak je patrné z následujícího grafu, téměř všechny odpovědi byly správné, pouze
u skupiny laiků se objevilo několik jiných možností. Z tohoto údaje však nemůžeme usuzovat
na široké rozšíření povědomí o významu podprahové reklamy, spíše se jedná o zkreslení
způsobené zvolenou výzkumnou metodou.

85

Mediální slovníček projektu Rozumět médiím, heslo: podprahová reklama [online]. [cit. 2008-01-01].
<http://www.rozumetmediim.cz/slovnicek/slovniceko_p.htm#54>
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7. Setkal/a jste se již s podprahovou reklamou v některém médiu?
Projevem mylného chápání zkoumaného pojmu jsou i výsledky následujícího grafu,
kde přibližně polovina všech respondentů tvrdí, že se s podprahovou reklamou již v životě
setkala. Ačkoli doložené užití nebylo v historii českých médií nikdy prokázáno, podezření se
vyskytla pouze u 3 konkrétních mediálních obsahů.

7. Setkal/a jste se již s podprahovou reklamou v některém médiu?
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Respondenti, kteří se se subliminální reklamou již setkali, uvedli, že se tak stalo nejčastěji
v televizi. Zároveň vybírali možnosti v tisku a na ulici, kde je výskyt subliminálů nemožný.
Odpovědi laiků a odborné veřejnosti nevykazují veliké rozdíly.

7. Setkal/a jste se již s podprahovou reklamou v některém médiu?
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8. Víte, jakým cizím slovem se označuje podprahová reklama?
Dalším projevem neúplné znalosti problematiky bakalářské práce jsou výsledky 8. otázky.
Z 83 vyplněných dotazníků uvedlo pouze 5 respondentů (3 laici, 2 odborníci) správně cizí
termín pro podprahovou reklamu, subliminál. Mezi špatnými odpověďmi bylo například
brainwashing, subconscious advertising, sublink. Naprostá většina dotazníků však
neobsahovala žádnou odpověď na tuto otázku.

8. Víte, jakým cizím slovem se označuje podprahová reklama?
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9. Domníváte se, že na vás může působit reklama, které nevěnujete pozornost?
Předposlední otázka se dotýká aspektu pozornosti spojeného s vnímáním reklamních sdělení.
Konkrétně naráží na psychologický stav nevědomého vnímání, které probíhá ve většině
setkání z inzercí.
Skupina laiků je ke zkoumanému předpokladu obecně skeptičtější. Tento závěr může
opět pramenit z uvědomělejšího stavu pracovníků v reklamním průmyslu.
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9.a Domníváte se, že na vás může působit reklama, které nevěnujete
pozornost? (laická veřejnost)
určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

0

5%
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9.b Domníváte se, že na vás může působit reklama, které nevěnujete
pozornost? (odborná veřejnost)
určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

0

0%
19%
35%

46%

10. Měla by být reklama působící na lidské podvědomí zakázaná zákonem?
Poslední dotaz nepřímo zjišťuje názory na zákaz subliminální reklamy, která je ze zákona
definována jako komunikace, jež působí právě na podvědomí člověka.
Více jak polovina respondentů z obou dotazovaných skupin by komunikaci s tímto
faktorem zakázala. Ostatní odpovědi se mezi srovnávanými skupinami liší pouze v řádu
jednotek procent.
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10.a Měla by být reklama působící na lidské podvědomí zakázaná
zákonem? (laická veřejnost)
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9. ZÁVĚR
Podprahovou reklamu můžeme popsat jako úzkou podmnožinu reklamní komunikace, jež je
přesně definována velice krátkou dobou expozice (pod tzv. kritickou frekvencí splývání
lidského zraku) a kterou díky této vlastnosti není možné ani při zvýšené pozornosti vědomě
vnímat. Vzhledem k tomu, že se subliminální podněty pohybují ve fyzikálních limitech
smyslových receptorů (rozmezí vlnových délek světla u zraku a frekvencí zvuků u sluchu),
lze se důvodně domnívat, že lidský mozek takové stimuly vnímá a následně i zpracovává.
Tuto hypotézu potvrzuje kognitivní psychologie i výzkumy neuropsychologie.
Absence možnosti zaměřit na podprahové mediální obsahy pozornost, a tím je
důkladněji zpracovat a vytvořit hlubší paměťový záznam, dokládá platnost úvodní hypotézy
nastíněné v úvodu bakalářské práce. Byla prokázána minimální motivační a persuasivní
účinnost podprahových sdělení, která, ačkoli jsou vnímána na nevědomé úrovni, se podle
současných poznatků kognitivní psychologie nemohou podílet na změně afektivních,
kognitivních nebo konativních složek lidské osobnosti.

I když jsem dospěl k tomuto závěru, je vhodné dodat, že používání podprahové
reklamy je (nejen) v České republice legislativně zakázané. V našem mediálním prostředí
konkrétně zákony 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání. Ve stejném duchu vyznívá i Kodex reklamy Rady
pro reklamu, samoregulační instituce.
Hlavním nedostatkem těchto právních předpisů je paradoxně právě definice
subliminální reklamy, jež má pro naplnění výkladu zákona mít vliv na podvědomí osoby
příjemce. Tento fakt je v praxi velmi obtížně právně prokazatelný.
Zákaz podprahové reklamy však zůstává opodstatněnou části legislativní regulace
reklamní komunikace v rovině etické. Možnost svévolně vkládat do inzerce sdělení,
která není člověk bez pomocné techniky schopen odhalit a dešifrovat, by měnila komunikační
pravidla v celé oblasti reklamy.
V českém, resp. československém mediálním prostředí se za posledních 50 let objevila
pouze tři podezření z použití subliminálů pro podvědomé ovlivnění konzumentů mediálních
obsahů. Konkrétně se tak stalo v jednom dílu animovaného filmu Potkali se u Kolína,
v reklamě na deník Super a v předělech reportáží erotického pořadu TV Nova Peříčko. Všemi
stížnostmi se zabývala Rada pro reklamu a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a ani
v jednom z případů neshledala naplnění zákonné definice podprahové reklamy a neuložila
sankci za porušení příslušných paragrafů.
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Také závěry výzkumné sondy v praktické části práce prokázaly malou znalost
problematiky podprahové reklamy jak mezi příslušníky laické, tak i odborné veřejnosti. Tento
fakt svědčí o tom, že podprahová reklama je vnímána jako okrajový a řídce se vyskytující
jev.
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10. ENGLISH SUMMARY
This bachelor thesis deals with the phenomenon of subliminal advertising. It is the part of a
marketing commercial communication characterized by a very low-timed exposure of the
message (below critical fusion frequency of eyesight). Because of this characteristic it cannot
be perceived aware. To prove the basic assumption – consumers can get message
subconsciously, but it cannot affect their attitudes – is the aim of this thesis.
The first part is focused on comparing processes of perceiving subliminal and ordinary
advertisements on the background knowledge of cognitive psychology. Subliminals cannot
command aware attention and consequently make a memory track. This conclusion admits
communicating with human subconsciousness with no long- either short-term-effect on
consumer behavior.
Another part of this text deals with a difference between hidden and subliminal
advertisements because these terms are being sometimes exchanged.
Second main object is to describe examples of using or examples of suspicion of using
subliminals in Czech media and in the world overall with critical insight. Including Vicary´s
and Becker´s experiments or using subliminal cuts in the Colombo detective series. This
chapter contains also description of the most famous subliminal advertisements in Czech TV
programmes - Super tabloid advertisement, Peříčko programme signature, Pojďte, pane,
budeme si hrát cartoon frame concretely.
Another point of the text is the regulation of a subliminal advertising in Czech laws
and in directives of European Union as well. No subliminal advertisement was ever proved in
Czech media broadcasting.
This thesis is completed with results and answers from personal consumer research on
theme subliminal advertising and consequences.
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Příloha č. 10: Část vyobrazení reklamy na deník Super (obrázek)
Příloha č. 11: Sejmuté obrazovky s nápisy z pořadu Peříčko TV Nova (obrázek)
Příloha č. 12: Hlasuji pro MÍR! (obrázek, videoklip na přiloženém CD)
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Příloha č. 1: Rozhodnutí Arbitrážní komise RPR ve věci stížnosti na podprahovost
reklamy na deník Super

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR
(Čj. 016/2001/STÍŽ)
Zadavatel:

e-Media, a.s., Na Strži 40, 140 29 Praha 4

Stěžovatel:

soukromá osoba

Médium:

TV

Stížnost:

Stížnost směřuje proti reklamě SUPER. V televizním zpracování se kruh složený z černých a
bílých proužků otáčí a je doprovázen sugestivním hlasem „chybí Ti něco super“. Dle
stěžovatele je tato reklama podprahová a kazí dobré jméno reklamním tvůrcům.

Rozhodnutí: Stížnost byla zamítnuta
Odůvodnění:

Arbitrážní komise po zhlédnutí předmětné reklamy rozhodla, že se v žádném
případě nemůže jednat o tzv.podprahovou reklamu jak ji vnímá stěžovatel. Podprahovou
reklamu lze totiž podle Arbitrážní komise chápat jako reklamu, kterou běžný posluchač
nebo divák vnímá pouze svým podvědomím. Tyto podněty, které běžným okem či
sluchem není možno rozpoznat, jsou poté ukládány do mozku.
V případě televizní a billboardové reklamy, znázorňující kolotoč složený z černých
a bílých proužků, se v žádném případě nemůže jednat o podprahovou reklamu, protože se
jedná o reklamu konkrétního produktu, jak vyšlo najevo posléze – reklamu nového deníku
SUPER.
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K druhé části stížnosti Arbitrážní komise uvádí, že do její pravomoci náleží
posuzovat pouze etickou část obrazového ztvárnění reklamy a nikoliv její estetičnost a
proto není oprávněna posoudit, zda-li daná reklama kazí dobré jméno reklamy či nikoliv.
Z etického hlediska však podle názoru Arbitrážní komise nedochází k porušení žádného
ustanovení platného Kodexu reklamy.

Na základě výše uvedeného rozhodla Arbitrážní komise stížnost v plném rozsahu
zamítnout.

V Praze dne 21.května 2001

Za správnost: Juraj Podkonický, PhD.
výkonný ředitel RPR

Zdroj: Osobní archiv autora
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Příloha č. 2: E-mail s vyjádřením RRTV ohledně stížnosti na výskyt subliminálů
v pořadu Peříčko na TV Nova

Od: Chaberova Lenka <chaberova.l@rrtv.cz>
Předmět: RE: Prosba o pomoc
Datum: 22.10. 2007, 10:48
Vážený pane Rozmajzle,

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání obdržela Vaši žádost o informaci ve věci poskytnutí
stížnosti a posudku, týkajících se užití podprahových sdělení ve znělce pořadu z cyklu
„Peříčko“,

odvysílaného

dne

22.

9.

2001

v

rámci

programu

televize

Nova.

Rada rozpravy, ve smyslu užití podprahových sdělení v rámci předělů pořadů z cyklu
„Peříčko“, sice vedla - s tím, že dokonce zahájila s CET 21, spol. s r.o. správní řízení
o uložení pokuty - avšak pouze v případu těch pořadů, které byly odvysílány ve dnech 3. 11.
a 1. 12. 2001. Po vyjádření se CET 21, a zejména pak po získání znaleckého posudku ve věci
však Rada dne 28. 5. 2002 ono správní řízení zastavila. Vámi žádanou stížnost, týkající se
pořadu z cyklu „Peříčko“, jenž byl odvysílán 22. 9. 2001, Rada ale nikdy neobdržela.
V opačném případu by totiž správním řízením o uložení pokuty reagovala i na ni. A nadto,
analytický rozklad pracovníka Úřadu Rady či znalecký posudek ve věci je k dispozici pouze a
jen straně ve sporu zúčastněné a nikoli straně třetí. Přijměte proto níže alespoň citaci použitelnou jistě i pro případ, o nějž Vám jde především - z onoho znaleckého posudku jenž,
mimo jiné, konstatuje: „Krátkodobá expozice, má-li vést k podprahovému sdělení, musí
splňovat kriteria, k jejichž naplnění v posuzovaném případu nedošlo. Zejména jde o využití
kontrastu při expozici, simplexnost podnětu, vyloučení interference v percepci podnětu jakož i
o vyloučení vlivu paobrazů na percepci podnětu a zamezení sakadických očních pohybů.
Celkově lze tak říci, že při posuzované sekvenci v pořadu „Peříčko“ dochází k přetížení a
zahlcení percepčních a kognitivních kapacit lidského nervového systému. Následkem je sice
zvýšená náchylnost k neuvědomělému ovlivňování, jeho pravděpodobnost je však, z výše
uvedených důvodů, minimální.

Mgr. Martina Šotková
ředitelka analytického odboru Úřadu Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Příloha č. 3: Soupis některých textů objevujících se ve znělkách a předělech pořadů
Peříčko TV Nova
Minds are for people, who think
BeLIEve, what, you are told
Elvis is alive
You want truth, but you need lies
Money is the root of all
Freedom is a myth
We are dead
Information is power
Suspicion breeds confidence – podezření rodí důvěru
A still tounge makes a happy life – klidný jazyk vytváří šťastný život
Watch more TV
Bombs keep us free
Love is hate
Know future
Everything answer authority
You know order
Chaos is wrong
The World is control Japan
Vote
Freedom is a myth
Baby
What you can
Do it now
Is the time
Bombs keep us free
Taste is enemy of art
Zdroj: Podprahové informace v českých médiích. Přepis rozhovoru pro Rádio Strahov.
[online]. [cit. 2008-03-01]. <http://eldar.cz/studna/arxiv/podprahovky-prepis.html>
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Příloha č. 4: Zápis z jednání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v kauze pořadu
Pojďte, pane, budeme si hrát
Věc: Česká televize/CT 2
pořad pro děti „Pane, pojďte si hrát" (část „Jak jeli k vodě") vysílaný dne 19.8.2003 v čase
14:30 - 14:42 hod. - podezření na zařazení podprahového sdělení. Podnětem k šetření byla
stížnost diváka, že v pořadu pro děti zaregistroval problesknutí lišty s nápisem, z něhož
přečetl pouze část textu. Programový odbor záznam pořadu analyzoval a zjistil, že v čase
vysílaného pořadu 14:39:15 hod. je skutečně do obrazu animovaného filmu z roku 1965
na zlomek sekundy vložena diagonálně situovaná modrá lišta s textem bílými písmeny :
Hlasuji pro MÍR!
Tento jev se v analyzovaném pořadu vyskytnul pouze jednou. Při běžném sledování pořadu se
jedná o sotva postřehnutelné problesknutí lišty, aby bylo možné identifikovat obsah lišty, je
třeba obraz rozložit na jednotlivé záběry. Právě takto je definováno podprahové sdělení jedná se o informaci, která je záměrně zpracována tak, aby měla vliv na podvědomí
posluchače nebo diváka, aniž by ji mohl vědomě vnímat. I když informace obsahuje v tomto
případě pozitivní sdělení, podle zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel povinen zajistit,
aby se podprahová sdělení v pořadech neobjevovala.
Jak bylo z dalších informačních zdrojů zjištěno, je výše popsaný text vložený do českého
animovaného filmu „Pane, pojďte si hrát" již určitou dobu znám (např. se o něm zmiňoval
PhDr. Jaromír Volek z Fakulty sociálních studií MU v Brně v pořadu Dračí studna ve vysíláni
Rádia Strahov dne 9.1.2002 -viz příloha).
Programový odbor se záležitostí podprahových sdělení již zabýval v pořadech „Peříčko"
vysílaných 3.11.a 1.12.2001 na programu NOVA. Jednalo se zde mimo jiné o formulace
SUSPICION BREEDSCONFIDENCE, WATCH MORE TV, BOMBS KEEP US FREE.
Rada sice pro porušení § 32 odst. L písni, d) zákona č. 231/2001 Sb. zahájila
s provozovatelem správní řízení, avšak provozovatel se odvolal a popřel skutečnost, že se
jednalo o podprahové sdělení. Rada požádala Psychologický ústav Filozofické fakulty MU
v Brně o odborný posudek, v jehož závoruje konstatováno, že z psychologického hlediska
v tomto případě nešlo o podprahové sdělení. Rada tudíž zahájené správní řízení zastavila.
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Návrh usnesení:
1. vyzvat provozovatele k vyjádření před uložením pokuty za porušení § 32 odst. l písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb. - vysílaný pořad obsahoval podprahové sdělení /pokud Rada
vyhodnotí, že provozovatel porušil svou povinnost uvedenou v § 32 odst. l písm. d) zvlášť
závažným způsobem/
nebo
2. vydat provozovateli upozorněni na porušení § 32 odst. l písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
(zdůvodnění : § 59 odst. 4 zákona o vysílání umožňuje, aby byl provozovatel vysílání
na porušeni zákona upozorněn a byla mu stanovena lhůta k nápravě, pokud Rada
vyhodnotí, že v tomto případě se nejednalo o porušení povinností zvlášť závažným
způsobem)
nebo
3. podnět odložit, neboť se nejedná o podprahové sdělení

Pozn : záznam pořaduje uložen v PGO

Zdroj: JANSOVÁ, Adéla. Podprahová sdělení a česká média. Praha: Vyšší odborná škola
publicistiky. Sociálně-politické zaměření, 2004. 44 s., 13 s. příloh. Vedoucí absolventské
práce MgA. Ivan Vágner
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Příloha č. 5: Dotazník pro praktickou část

Dobrý den,
dotazník, se kterým se nyní setkáváte, je součástí mé bakalářské práce. Obsahuje celkem 10
jednoduchých otázek, které se týkají reklamy a komerční komunikace. Jejich vyplnění vám
zabere přibližně 5 minut a mně tím velmi pomůžete.
Mohu vás touto cestou požádat o spolupráci? Cílem není vás jakkoli „zkoušet“, pouze zjistit,
jaká je míra znalosti o této problematice.
Všechny odpovědi jsou naprosto anonymní a výsledky budou použity pouze jako součást mé
bakalářské práce.
Předem díky!
Lukáš Rozmajzl

1. Co pro vás znamená termín „reklama“? Zkuste ji definovat a uvést některé druhy.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. Kupujete si produkty nebo služby na základě reklamy?
□ ano, často

□ ano, občas

□ málokdy

□ nikdy

3. Kolik prostoru podle vašeho názoru zabírá reklama v následujících médiích?
(stupnice 1 = velmi málo, 5 = příliš mnoho)
v televizi………………………….. 1

2

3

4

5

v rádiu……………………….……. 1

2

3

4

5

v tisku……………………….……. 1

2

3

4

5

na internetu……………………….. 1

2

3

4

5

na ulici (billboardy, plakáty aj.) …. 1

2

3

4

5

4. Kolik reklam přibližně zhlédnete nebo vyslechnete během jednoho dne?
□ 0-50

□ 51-100

□ 101-500

□ 501-1000
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□ 1001 a více

5. Která z uvedených definic podle vás nejlépe vystihuje sousloví „skrytá reklama“?
A - reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako
reklama označena
B – taková forma reklamy, při níž je konkrétní výrobek nebo služba umístěna do filmu nebo
pořadu, který sám o sobě nemá reklamní charakter
C – malé logo firmy nebo produktu umístěné v rohu televizní obrazovky
(např. při sport. přenosech)
D – ani jedna možnost není správná

6. Jak byste definoval/a „podprahovou reklamu“? Vyberte nejvhodnější odpověď.
A – reklama, která vyvolává u lidí psychické obtíže (záchvaty, pocity úzkosti, tiky apod.)
B - reklama, u níž je složité rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako
reklama označena
C - reklama, která má vliv na podvědomí člověka, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala
D – ani jedna možnost není správná

7. Setkal/a jste se již s podprahovou reklamou v některém médiu?
□ ano

- v televizi
-

v rádiu

-

v tisku

-

na internetu

-

na ulici (billboardy, plakáty aj.)

-

jinde, prosím uveďte: ………………………………

□ ne

8. Víte, jakým cizím slovem se označuje podprahová reklama? (Prosím, vypište)
………………………………………………………………………………………………

9. Domníváte se, že na vás může působit reklama, které nevěnujete pozornost?
□ určitě ano

□ spíše ano

□ spíše ne

□ určitě ne

10. Měla by být reklama působící na lidské podvědomí zakázaná zákonem?
□ určitě ano

□ spíše ano

□ spíše ne
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□ určitě ne

Jste
□ žena

□ muž

Jaký je váš věk?
□ 0-15
□ 16-30
□ 31-45
□ 46-60
□ 61-75
□ 76 a více

Kolik obyvatel má obec, v níž bydlíte?
□ 0 – 10 000
□ 10 001 – 50 000
□ 50 001 – 100 000
□ 100 001 a více

Uveďte prosím název vaší pracovní pozice (např. account manager, grafik, copywriter,
student) a zaměstnavatele, nebo školu, kde studujete.
pracovní pozice:
zaměstnavatel, škola:
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Příloha č. 6: Doplňkový graf k vyhodnocení 4. otázky dotazníku (graf)
Následující graf prezentuje počet zhlédnutých reklam během jednoho dne u cílové skupiny
respondentů, jež ohodnotili množství reklam ve sledovaných médiích (TV, rádio, tisk,
internet, ulice) známkou 4 nebo 5. Dokumentuje tak paradox, že respondent, jenž zastává
přesvědčení přesycenosti mediálního obsahu reklamními sděleními, si zároveň není ochoten
připustit skutečné množství zkonzumovaných reklam.

Množství zhlédnutých reklamy u vybrané skupiny
laická veřejnost

odborná veřejnost

4

3
3

2
2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0
1

2

3
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Příloha č. 7: Gilbey´s Gin Tonic (obrázek)

Zdroj: [online]. [cit. 2008-03-01]. <http://www.subliminalworld.org/gilbey1l.jpg>
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Příloha č. 8: RATS – příklad dalších podezření z užití podprahové reklamy (obrázek)

Zdroj: [online]. [cit. 2008-03-01].
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/americas/2000/us_elections/election_news/923335.stm>

Zdroj: [online]. [cit. 2008-03-01]. <http://ophtasurf.free.fr/subliminalbush.jpg>
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Příloha č. 9: Snímek televizní obrazovky vysílající pořad s údajně subliminálně
vloženým portrétem bývalého francouzského prezidenta François Mitterranda
(obrázek)

Zdroj: [online]. [cit. 2008-03-01].
<http://ophtasurf.free.fr/illusions/subliminales/mitterrand2.jpg>

Zdroj: [online]. [cit. 2008-03-01]. <http://www.cliosoft.fr/bio/mitterrand.jpg>
Video se záznamem znělky pořadu k dispozici zde: [online]. [cit. 2008-03-01].
<http://www.dailymotion.com/video/x130px_image-subliminale-de-mitterrand_events>
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Příloha č. 10: Část vyobrazení reklamy na deník Super (obrázek)

Zdroj: Rada pro reklamu

75

Příloha č. 11: Sejmuté obrazovky s nápisy z pořadu Peříčko TV Nova (obrázek)

Zdroj: [online]. [cit. 2008-03-01]. <http://www.osud.cz/cs/images/427_NOVA.jpg>
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Příloha č. 12: Hlasuji pro MÍR! (obrázek, videoklip)

Zdroj: Osobní archiv autora
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