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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

Reklama a spotrebiteľské správanie   

 

Dve priateľky sa pripravujú na dovolenku, chystajú na nákup do parfumérie, kde si chcú  vziať 

kozmetickú tašku s rozmanitými výrobkami. Okrem iného, hľadajú riasenku, ktorá musí spĺňať 

určité vlastnosti. Musí byť vodeodolná, dlho trvácna a má vzbudzovať dojem, že riasy sú dlhé 

a husté.  

Smerujú do parfumérie, ale uvedomujú si,  že ich postoj je odlišný, aj z finančného hľadiska, 

aj ohľadne ich prístupu ku kúpe. Jedna z nich sa rozhodne požiadať o radu predávajúcu, chce 

kvaliný produkt, ktorý nebude škodlivý jej očiam. Poprosí predavačku o to, čo potrebuje, povie 

jej, aké vlastnosti chce aby mala maskara a že môže minúť najviac 15 eur. Tá duhá vie čo chce, 

nemá finančné problémy,  za každú cenu chce riasenku, ktorú videla v reklame a používala ju 

známa, mladá a krásna herečka. Pokúša sa prehovoriť aj svoju priateľku, aby si kúpili rovnaký 

produkt, pretože si je istá, že tá masakara je lepšia a na demonštráciu uviedla fakt, že je dvakrát 

drahšia ako tá druhá a že na reklamnej fotografii je záber zblízka na známu herečku s veľmi 

hustými riasami. Je si tým tak istá, že navrhla stávku „zakúpime obe maskary, odfotíme sa 

použijúc riasenky, ktorú si si zakúpila ty a zároveň ja a uvidíš rozdiel medzi nimi“. 

 

Predavačka ukázala prvej priateľke riasenku umiestnenú vo veľmi jednoduchom výklade, ktorý 

obsahoval ďalšie druhy make-upu. Displej nebol na ľahko viditeľnej pozícii, trochu vzadu za 

niektorými slávnymi značkami. Vyskúšala vzorku, aby si vybrala farbu, a potom jej dala 

riasenku, ktorá bola zabalená v bielej škatuľke, na ktorej bol vytlačený názov produktu a meno 

výrobcu. Riasenka druhej priateľky bola vystavená na veľmi zjavnom výstavnom mieste s 

reklamnou fotografiou, obal bol pozlátený, vyrobený z tuhého plastu a vo vnútri bola riasenka 

zabalená v zamatovej taštičke. Mladé dievča bolo veľmi hrdé na svoj nákup a spokojne sa 

pozerala na svoju priateľku. 

 

Stávka - Po kúpe nadišiel čas výzvy na fotografický dôkaz, ktorý mal preukázať nadradenosť 

riasenky z reklamy. Obe mladé ženy sa odfotografovali „pred a po“, bez a so svojou novou 

riasenkou. Viete si predstaviť ako sa mladé dievčatá divili, že riasenka nebola zázračná ako 

tomu verili! Po tom ako sa mladé dievča sklamalo, sa cítilo zosmiešnené a chcelo s tým niečo 

urobiť. Najprv sa dievčina vrátila do parfumérie, kde produkt zakúpila, avšak predavačka s tým 
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nemohla nič urobiť, pretože produkt, ktorý predala bol bezchybný, použitý a preto nesĺňal 

podmienky na výmenu.  

Čo robiť v tomto prípade? 

Ako je možné túto skutočnosť analyzovať? 

Existuje v takomto prípade riešenie? 

 

OTÁZKY PRE ŠTUDENTOV 

 

Po tejto prípadovej štúdii môžu nasledovať niektoré pedagogické postupy, ktoré sa odporúčajú 

učiteľovi ako efektívne: 

1. Kde sa dievča dopustilo chyby? 

2. Čo by ste jej odporučili? 

4. Existuje niekto, kto jej môže skutočne pomôže vyriešiť túto situáciu? 

5. Myslíte si, že všetko závisí od reklamy? 

 

Predložený prípad je fiktívny, ale ide o  známu situáciu, ktorá sa stala pred niekoľkými rokmi. 

Významná kozmetická značka inzerovala riasenku pomocou postprodukčných trikov na 

herečkinej fotografii. Prípad bol nahlásený Úradu pre štandardy v reklame známy pod skratkou 

ASA, ktorý zistil, že fotografia uviedla spotrebiteľa do omylu a nechala reklamu stiahnuť. 

Tento príklad reprezentuje prípad z hľadiska klamlivej reklamy, ako aj správanie spotrebiteľov, 

ktoré môže byť motivované reklamou. 

Ako môžete riešiť takúto situáciu? Odpovedzme na otázky, ktoré sme položili v prípadovej 

štúdii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Čo robiť v tomto prípade? 

Z hľadiska emocionálneho aspektu, môžeme sa poučiť z podobného zážitku, ktorý nás učí ako 

hovorí príslovie „nie je všetko zlato, čo bliští“. Predtým,  než sa rozhodneme  na základe  

emocionálneho impulzu konať môžeme: 

➢ porovnať produkt s ostatnými, 

➢  požiadať o radu odborníkov alebo predavačky, tak ako to urobilo to druhé dievča 

z príbehu.  

Ak sa na to pozrieme, čo môžeme urobiť z hľadiska akcie, na Slovensku môžeme podať 

sťažnosť Rade pre  reklamu. Môžeme to urobiť sami alebo požiadame o pomoc združenie 

spotrebiteľov. 

 

Ako je možné túto skutočnosť analyzovať? 

Túto skutočnosť je možné rozobrať na rôznych úrovniach: 

➢ osobná úroveň: aké osobné zvyky (vnímanie) to ovlyvnilo? Márnosť, túžba zlepšiť svoj 

fyzický vzhľad, vlastnosť, ktorá je vnímaná ako vada? Toto sú príklady otázok, ktoré 

si v tejto situácii môžeme položiť, 

➢ sociálna úroveň: spoločenská potreba, potešenie z objektu, ktorý sa javí ako 

„špeciálny“, napodobňovanie slávnej osoby, 

➢ úroveň reklamy, ktorú  sme práve videli,  presne tú, na ktorú  hrá reklama. 
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POZNÁMKY PRE UČITEĽA 

 

 

Jedným z cieľov firiem je spoznať vkus zákazníkov, ich záujmy a názory. Spotrebiteľské správanie sa 

stalo predmetom štúdia rôznych odborov, od ekonómie po psychológiu. Bohužiaľ, často sú to práve 

spotrebitelia, ktorí vedia málo, ak vôbec o niečom. Tento nedostatok vedomostí spôsobuje, že 

spotrebitelia sú slabí (krehkí) a majú len obmedzenú obranu pred marketingovými a reklamnými 

stratégiami, vďaka čomu sú pre tieto disciplíny ľahkou korisťou. Všeobecne možno povedať, že všetko 

začína z potreby alebo z tlaku (impulzu), ktoré sú pociťované ako pocit napätia, ktorý chcú ľudia 

vyriešiť, pretože sa často prežíva ako problém, ako impulz konať. Nákup často tento pocit ukončí. 

 

 

                       

 

Čo však má reklama spoločné s týmto spotrebiteľským správaním? 

 

Ako reklama pracuje  

Dokáže nás reklama úplne presviedčať alebo môžeme konať racionálne a vedome? 

Čelíme  produktom alebo dovolíme sami sebe, aby sa nás zmocnil nezastaviteľný impulz 

nakupovať alebo  pokojne uvažovať  nad jeho skutočnou užitočnosťou a nad rôznymi 

alternatívami? 

Štúdia spotrebiteľského správania je štúdiom procesov, ktoré sa uskutočňujú, keď spotrebitelia 

vyberajú, kupujú, používajú alebo vlastnia výrobky a služby, ktoré zodpovedajú ich potrebám 

alebo želaniam: jedným zo základných predpokladov je zvážiť, prečo ľudia často kupujú 

výrobky a služby, ktoré nevyberajú z hľadiska užitočnosti, ale pre svoj význam, pre obraz, 

ktorý z nich odvodzujú. 

Nákupy sa preto môžu považovať za činnosť, ktorá spotrebiteľom umožňuje: 

− stelesňovať niečo (časť) z ich osoby, 

− prežívať zážitok, 

−  stotožniť sa so skupinou, 

− zobraziť svoj statusový symbol, 

− byť moderný, 

− atď. 

 

Ako môžete jednoducho vidieť, ide skôr o emocionálnu úroveň ako o skutočné potreby; je to 

skôr otázka túžby ako nevyhnutnosti a zapojené sféry sú afektívne, emocionálne a symbolické. 

Spotrebiteľská skúsenosť je oblasťou, v ktorej ľudia občas obnovujú svoju vlastnú dočasnú 

identitu v integrácii so situačnými kontextami. Ak dnes spotrebitelia komunikujú 

prostredníctvom spotreby,  časť z nich samotných existuje iba v reklame, ktorá premieta 

identitu a naznačuje jej dôležitosť spotrebiteľom, taktiež vytvára situačný kontext a stav mysle 

zhodný s produktom. 

HĽADANIE ROVNOVÁHY NAPÄTIE NÁKUP ODPOVEĎ NA 

VÝSKUM 
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Vďaka presviedčaniu reklama propaguje túžby, nádeje, sny týkajúce sa pohody, úspechu, 

šťastia, výmenou za nákup alebo používanie produktu a niekedy len za pozornosť, za meno či 

značku. Podpora spotreby vyžaduje, aby sa reklama neustále zameriavala na prezentáciu 

príjemnej, atraktívnej reality, v ktorej sa naplnia všetky sny; ženy sú dynamické, nezávislé, 

zvodné, ale zároveň venujú pozornosť rodine, muži riadia športové autá a cvičia extrémne 

športy, sú silní a rozhodní. 

 

Reklama nesmie byť vnímaná ako niečo negatívne, nesmie byť démonizovaná, ale musí byť 

zrozumiteľná; spotrebitelia musia byť schopní ju dekódovať, aby neboli príliš ovplyvniteľní. 

Je tiež dôležité zdôrazniť, že účelom reklamy je informovať spotrebiteľov o produkte, pomôcť 

pri predaji toho produktu,  a  vtedy nemá v sebe nič negatívne. Mnohé z nich sú tiež veľmi 

krásne na pohľad, kvalitne vyrobené, kvalitne vystavané a zamerané na produkt; to ale nie je 

problémom pre spotrebiteľov, ktorí ľahko porozumejú, či je tento výrobok vhodný pre ich 

potreby. 

 

Reklama je problematická, ak využíva stereotypy a predsudky a predovšetkým, keď je 

klamlivá. Klamlivá reklama je forma reklamy, ktorá skresleným odkazom zvyšuje kvalitu 

výrobku, ktorý výrobok nemá, a tak klame spotrebiteľa. Reklama je klamlivá, ak je schopná 

zavádzať tých, ktorým je určená, ovplyvňuje ich ekonomické správanie alebo keď je 

pravdepodobné, že poškodí konkurenta. Podvod sa môže týkať vlastností tovaru alebo služieb, 

ako ich dostupnosť alebo dátum výroby, cena a podmienky dodania. 

Spotrebiteľský kódex hovorí o nekalých obchodných praktikách, ktoré sú prísne 

sankcionované. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32010 

 

Ako rozdeliť reklamné správy 

Analýza reklamy vychádza z niekoľkých pozorovaní: 

− Aký je to druh reklamy? (Televízia, rádio, papier, na internete ...) 

− Ktorý produkt je inzerovaný? 

− Komu je určená? (Cieľ.) 

− Aký druh obrázka / zvučky sa používa? 

− Ktoré farby vynikajú? (Pri reklame sa nič nestane náhodou.) 

− V čom má produkt alebo výstup prednosť?  

 

Aký je to druh reklamy? 

Reklama môže využívať rôzne distribučné kanály, rozhlas - televíziu - časopisy a noviny - 

dopravné značky - internet. V závislosti od kanála, nástroj sa tiež mení a menia sa aj používané 

presvedčivé metódy; napríklad v rádiu pri absencii obrázkov bude veľmi dôležitá zvučka. 

 

Aký druh obrázka alebo zvučka sa používa? 

Obrázok alebo zvučka často vyvolávajú atmosféru, spôsob ako pochopiť aký veľký je ich 

význam pri pozeraní alebo počúvaní správy bez obrázka alebo zvučky. Jedná sa o „čistiacu“ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32010
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operáciu, ktorá slúži aj na analýzu rôznych častí jednotným spôsobom, aj na porozumenie, ako 

sa bude táto správa líšiť v prípade absencie tejto konkrétnej. 

 

Aký produkt sa propaguje? 

Po vykonaní práce, ktorá slúži na izoláciu produktu od zvyšku reklamy, môžeme skutočne 

pochopiť čo je predmetom propagandy. Všetko, čo obklopuje produkt slúži na to, aby nás to 

„vzrušilo“, zapojilo nás to na emocionálnej úrovni a aby sme oklamali seba samých, že spolu 

s tou vecou tiež kupujeme rám. 

Otázka, ktorú si musíme položiť je: Čo má prednosť, produkt alebo výstup? 

 

Komu je určená? (Cieľ) 

Reklamy sa tiež odlišné, v závislosti od publika, na ktoré sa vzťahujú. Cieľ je ďalším veľmi 

zaujímavým ukazovateľom pri dekódovaní správy a je jednou z prvých premenných, ktoré 

treba zvážiť. 

Niektoré staré reklamy môžu byť dobrým príkladom, pretože tieto odlišnosti boli veľmi 

prehnané, dnes sú stále vyrábané a vytvárané, ale viac skrytým, jemnejším a implikovanejším 

spôsobom. 

 

Prečo sa v reklame používa toľko stereotypov (a niekedy aj predsudkov)? 

Stereotyp je vopred pochopená myšlienka, ktorá nie je založená na priamych skúsenostiach a 

je ťažké ju zmeniť; predsudkom je „predčasný rozsudok“, ktorý je čiastočný a vychádza z 

nedostatočných argumentov alebo z ich neúplných alebo nepriamych vedomostí. Rozdiel je 

jemný, ale dôležitý a majú spoločné to, že obe sú to mentálne skratky, spôsob ako sa 

nerozhodnúť mysľou ale „na základe klebety, chýru“. Ďalšia vec, ktorá ich spája, je, že sú 

veľmi bežné. Je to ideálne pre reklamu, pričom stereotypné zábezpeky (záruky) umožňujú 

nájsť veľkú časť populácie, ktorá im rozumie a zdieľa ich. 

Preto aj dnes nájdeme veľa reklám, ktoré hovoria o ženách, ktoré nepracujú a zostávajú doma, 

starajúc sa o  svoje deti, čakajúc na svojho manžela, ktorý je silný a zabezpečuje svoju rodinu. 

Rodina, ktorá je vždy šťastná a skladá sa z krásnych členov. 

 

Ktoré farby vynikajú? (Pri reklame sa nič nestane náhodou) 

Pozorne si prečítajte „farebnú paletu“ a potom vyhľadajte zhodu medzi reklamami, ktoré 

nájdete v časopisoch alebo online. 

 

ÚLOHY 

Vyhľadajte reklamu a overte súlad medzi významom a farbou. 

Identifikujte reklamy, ktoré sú založené na stereotypoch. 

Porovnajte reklamy a identifikujte ciele,  na ktorý sú určené. 

Vyhľadávajte reklamy pomocou odkazov (posolstiev), o ktorých si myslíte, že môžu byť 

zavádzajúce. 
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