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Hudba – reklama. Reklama – hudba. Dve slová, 
ktoré sú na prvý pohľad iba dobre fungujúcou 
partnerskou dvojicou, kde symbióza pracuje tak, 

že jedna druhú dopĺňa tam, kde tá druhá potrebuje. Tam 
kde potrebuje vyplniť medzery, respektíve upevniť na 
sile. Hudba dopĺňa reklamu a reklama na oplátku vy-
zdvihuje hudbu. Nevinnosť tohto spojenectva ale zaniká 
v moment, keď do tohto vzťahu vstúpi človek-konzu-
ment. To, čo mnohí z nás považujú iba za akési spojenie 
smerujúce k prospechu a úžitku, je veľakrát dohodnutou 
schémou, ktorá má viesť často až k nevedomej manipu-
lácii človeka ako takého a spoločnosti, ktorú tvorí. Práve 
toto spojenectvo je príznačným momentom dnešných 
marketingových, ale aj hudobných pomerov. A práve 
preto sme sa tento vzťah rozhodli v tejto práci bližšie 
špecifikovať a pokúsiť sa o akúsi ukážku, respektíve o na-
črtnutie obrazu toho, do akého štádia až dospeli pomery, 
ktoré sú dnes hlavným nástrojom ovládania ľudských 
myslí a formovania spoločenských názorov.

Človek je bytosť nedokonalá, aj keď si to možno mno-
hí z nás pripustia len veľmi ťažko. Všetkým nám boli do 
vienka nadelené rôzne prvky a predpoklady, ktoré po-
čas života môžeme rozvíjať a zdokonaľovať, po prípade 
aj získavať ďalšie. Nezáleží to však iba od nás. Veľakrát 
je práve naše okolie a podmienky, ktoré nás obklopujú 
a formujú, tým, čo určuje náš osobnostný a v konečnom 
dôsledku aj celkový rozvoj a vývoj. Ale danosti, s kto-
rými sa narodíme, nezmeníme; síce ich vieme do veľkej 
miery ovplyvniť, existujú však hranice, za ktoré už nie 
sme schopní sa dostať. A práve tieto limitácie a nedo-
konalosti nášho vedomia, podvedomia či nevedomia sú 
tým, čím marketingové spoločnosti a jednotliví ich pred-
stavitelia ovládajú ľudské masy, tým, čím manipulujú 
spoločnosť, a v konečnom dôsledku sa tým aj vo veľkej 
miere podieľajú na formovaní spoločenského nastavenia 
a jej názorového a ideového ukotvenia. Pretože ako sa 
ľudovo hovorí, v akej posteli si ustelieš, v takej budeš 
spať.

Marketing sám o sebe je v dnešných dobách veľkou 
témou. Už od časov, kedy ľudské pokolenie prišlo na to, 
že vynaloženie prostriedkov na reklamu neznamená ich 
zahodenie do koša, ba naopak, prináša to niekoľkoná-
sobnú návratnosť, sa marketing stal hlavným záujmom 
takmer všetkých ekonomicky, politicky či akokoľvek inak 
na spoločnosti závislých elementov. Skúmanie, skúšanie, 
aplikovanie a vo výsledku ovládanie širokých más spoloč-
nosti sa stali hlavným cieľom marketingových stratégií 
po celom svete. Samotná hodnota, ktorú majú produkty, 
služby či idey predkladané societe, sa stala druhoradou 
a do veľkej miery až nepodstatnou súčasťou rovnice. Ná-
vratnosť vecí alebo myšlienok neurčuje ich reálny dopyt 
či potreba medzi ľuďmi, ale intenzita marketingovej sily, 
s ktorou udrú na spoločnosť. A v boji, ktorý vedú, sa 
často neboja použiť tie najsilnejšie zbrane. Jednou z tých 
najúčinnejších sa ukázala byť práve hudba.

Hudba je skvelý prostriedok pri snahe o široký spo-
ločenský dosah, nakoľko jej nejednoznačnosť ju priam 
predurčuje k tomu, aby si ľudia jej posolstvá vedeli 
upraviť podľa toho, ako si to situácia momentálne vy-
žaduje. Výtvarné umenie, filmy či divadelná alebo aká-
koľvek iná podobná umelecká tvorba sú v tomto smere 
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až príliš jedno značné. Hudba ale po stáročia vedela vyplniť spoločenskú požiadavku a v rámci 
toho poukazovať, kritizovať či oslavovať societu spôsobom, ktorý jej bol na prvý pohľad vzdia-
lený, no v konečnom dôsledku tak blízky. Často neuvedomujúc si vplyv, ktorý na nás hudba 
má, sme boli podmaňovaní a smerovaní k istým momentom bez toho, aby sme z toho hudbu 
v akomkoľvek smere vinili či hanili.

Vyluxované mozgy alebo O čom je marketing
»Marketing je bitvou nápadů. Takže pokud máte uspět, musíte mít vlastní nápad nebo atri-
but, který bude ohniskem vašich snah. Pokud takový charakteristický znak mít nebudete, 
zvolte pro svůj výrobek raději nízkou cenu. Velice nízkou cenu.«1

V prvom rade si v krátkosti zrekapitulujme, čo to vlastne marketing je a na akej báze dnes 
vlastne funguje. Alfou a omegou celej marketingovej brandže je vytvoriť si stratégiu a takti-
ku, ktorá spoločnosť alebo jej jednotlivé subjekty privedie k požadovanému cieľu, ktorým je 
úspech. Či už pod úspechom rozumieme vidinu zisku, zviditeľnenia sa alebo čohokoľvek iného, 
podstatou je sa k danému cieľu dopracovať.

»Najprv sa rozhodnete, čo chcete robiť (stratégia), a následne sa rozhodnete, ako to chcete 
robiť (taktika). ›Naše plány stroskotali, pretože nemali žiaden cieľ,‹ riekol Seneca. ›Keď 
človek nevie, do akého prístavu smeruje, žiaden vietor nie je ten správny.‹ Kto môže proti 
tomuto namietať? My môžeme. Krištof Kolumbus chcel nájsť skratku do Indie (stratégia) 
tým, že vyplával na západ namiesto toho, aby šiel na východ (taktika). Zomrel mysliac 
si, že zlyhal, pretože nikdy nenašiel kontinent Indie, ktorý hľadal. Ak by nechal taktiku 
diktovať stratégiu, možno by si uvedomil, že objavil Ameriku, čin ďaleko väčšieho významu 
ako objavenie skratky do Indie.«2

Stratégia postavená na princípe pokus verzus omyl je už dávno prekonanou paradig-
mou a aj napriek tomu, že dopomohla k vypracovaniu mnohých marketingových stratégií, 
v dnešných pomeroch už hovoríme skôr o jasne vytýčených a cielených taktikách. Z ľudí pra-
cujúcich v marketingovom sektore sa stali v mnohých prípadoch takmer až mágovia, ktorí 
dlhodobým pozorovaním správania spoločnosti a jej reakcií na jednotlivé podnety dospeli až 
k prepracovaným schémam a postupom, ktoré sú každodenne aplikované na ľudí, ktorí si to 
často absolútne neuvedomujú. Veci tak jednoduché a primitívne, že by sa nám to mohlo zdať 
priam zanedbateľné a nepodstatné, no v konečnom dôsledku ide o premyslené a efektívne 
princípy manipulácie ľudskej mysle. V mnohých prípadoch to ani len my sami nepozorujeme 
a pri počutí niektorých týchto zásad len neveriacky krútime hlavou, uvedomujúc si, že niečo, 
čo nám vždy prišlo ako absolútne normálny jav, je v skutočnosti hra s naším podvedomím, 
respektíve až nevedomím. Medzi také najbežnejšie príklady z každodenného života patrí na-
príklad to, že pečivo, ktoré je najčastejšie kupovaným a žiadaným tovarom v supermarketoch, 
je vždy umiestňované až niekde pri konci, čo núti človeka k tomu, aby musel prejsť celým 
obchodom, dúfajúc, že zapracuje ľudský faktor, ktorý ho donúti k tomu, aby si spomedzi sor-
timentu, ktorým je obklopený, vybral niečo, po čo neprišiel a čo vlastne ani nepotrebuje. Ale 
veď, keď už je to tam, a po prípade, ak je to ešte označené žiarivou ceduľkou s nápisom zľava, 
kto by odolal.

»[…] protože je to obvykle matka, kdo bere dítě na nákup do potravin a smíšeného zbo-
ží, ovlivňují většinou matky nákupní preference adolescentů silněji než otcové, zvláště 
pokud jde o výrobky pro domácnost, jako jsou mýdla, dochucovací přísady, čistící pro-
středky a prací prášky. Častokrát souvisí naše preference v dospělosti pro značku, již 
jsme užívali jako děti, s nostalgií, kterou nám nejednou do hlavy zaseli svou jemnou, 
ale chytrou manipulací marketéři. [...] Nostalgie je vlastně , [...], jeden z nejmocnějších 

1 Ries, Al – TRouT, Jack: 22 věčných zákonů marketingu, Praha: Management Press, 1997, s. 75.
2 Ries, Al – TRouT, Jack: Bottom‑Up Marketing, New York: McGraw-Hill, 1989, s. 5: »First you decide 

what you want to do (the strategy) and then you decide how to do it (the tactics). ‘our plans miscarry 
because they have no aim,’ said Seneca. ‘When a man does not know what harbor he is making for, 
no wind is the right wind.’ Who can argue with that? We can. Christopher Columbus wanted to find a 
shortcut to india (the strategy) by sailing west instead of east (the tactic). He died thinking he was a 
failure because he never found the indian continent he was looking for. if he had let the tactic dictate 
the strategy, he might have realized that he had discovered America, a feat of far greater significance 
than finding a shortcut to india.« Preklad P. Mitrová.
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skrytých nástrojů přesvědčování a k vyluxusování našich mozků se jí využívá všemožnými 
způsoby.«3

Pri menovaní elementárnych marketingových princípov manipulácie s ľudskou mysľou ne-
smieme vynechať hudbu, uvedieme si jeden príklad, ktorý spája tieto dva fenomény. Hudba 
je využívaná ako zložka na dotvorenie atmosféry, ktorá má dopomôcť k tomu, aby si jed-
notlivé obchodné reťazce či spoločnosti pozornosť svojich zákazníkov udržali po čo najdlhší 
čas. Pretože čím dlhšie sa podarí udržať potenciálnych spotrebiteľov v kontakte s výrobkami 
či službami, tým väčšia je šanca toho, že si čo najviac z nich osvojí alebo pri najmenšom si 
aspoň uvedomí ich existenciu, čo môže v budúcnosti viesť k tomu, že budú náchylnejší k ich 
kúpe. A práve pri týchto marketingových schémach dopomáha hudba ako prostriedok tešiaci 
sa celospoločenskej obľube, ktorý si dokáže jednotlivé subjekty podmaniť natoľko, že nielen že 
strácajú pojem o čase a priestore, ale aj v rámci eufórie, ktorú im hudba navodzuje, prichá-
dzajú do istej miery o racionálny prvok zmýšľania a tým pádom sú náchylnejší k prchkejším 
rozhodnutiam. Každým dňom vznikajú stále nové a nové triky a s veľkým množstvom z nich 
nie sme dokonca ani do dnešných dní oboznámení, nakoľko marketingoví stratégovia si ich 
strážia ako tromfy v rukávoch, ktoré vyťahujú len v prípade, kedy sa nik nepozerá.

»Tak proč volit něco, co je tak zřejmé? Marketing často ale je hledáním zřejmého. Protože 
nemůžete změnit názor, který si zákazník již utvořil, musí se vaše marketingové úsilí 
soustředit na využití myšlenek a konceptů, které už mají v mysli zákazníka své místo. 
Musíte své marketingové programy realizovat tak, aby se zákazníkovi „zadřely“ do mysli.«4

Marketing je teda hrou. Hrou s jasne vytýčeným cieľom a presne stanoveným postupom 
jeho dosahovania. Cieľom v podobe veľkého obnosu peňazí a postupom v podobe manipulácie 
čo najväčšieho počtu ľudí k utrateniu tých peňazí. Ako píšu autori v citáte vyššie, hlavnou 
úlohou marketingových a reklamných kampaní je podmaniť si čo najväčšie množstvo ľudských 
myslí, votrieť sa pod ich povrch a tým si ich nakloniť vo svoj prospech. Nakoľko táto štúdia 
nie je a ani nemá byť o hlbokých analýzach marketingových stratégií ani ich nástrojov, ne-
budeme sa tu do nich ponárať hlbšie. Dôležité pre naše ďalšie bádanie smerujúce za oponu 
tejto tematiky nie je ich presný a kompletný rozbor, ale ich prepojenie na hudobný priemysel 
a dopady tohto spojenia.

Úloha hudby v marketingových procesoch
»„Súbory objednávok,“ píše John Law, „sú iluzórne, ale dokonca aj takéto ilúzie sú výnim-
kami. Netrvajú dlho. Sú pomerne limitované. A sú produktom, výsledkom alebo efektom 
množstva práce – práce, ktorá môže príležitostne byť viac či menej úspešne skrytá za obja-
venie sa objednávanej jednoduchosti.“ Law píše o výskumnom laboratóriu v čase stresu, ale 
jeho pozorovania perfektne predstavujú koncept sociálnej objednávky ako úspechu, efektu 
dočasnej akcie, a ako jeho opis vedeckej práce vyjasňuje, taká akcia čerpá (a je na oplátku 
tvarovaná) médiami a materiálmi všetkých druhov – objekty, rozhovory a technológie. 
V každodennom živote, ako sme videli, je hudba jedným z tých materiálov.«5

Sociálna objednávka je silným momentom každodenného života spoločnosti. Spoločnosť tvo-
rená ľuďmi je jediným spotrebiteľom na poli globálneho trhu a teda udáva smer a tempo, ako 
a čím je utváraná ponuka, ktorú aj sama tvorí. Hudba je jedným z mnohých produktov, ktoré 
sú ľuďom ponúkané a ktoré sú súčasťou ich každodenného bytia. Silu jej výpovede a dosah, 
ktorý v spoločnosti má, využívajú mnohí. A naopak, aj ona na oplátku využíva a čerpá z os-
tatných. Jeden z najsilnejších vzťahov, ktoré si hudba rokmi vybudovala, je práve ten, ktorý 

3 LindsTRom, Martin: Vyluxusované mozky. Triky, které používají firmy, aby nás přiměly k nákupu, Praha: 
Management Press, 2012, s. 34-35.

4 Ries – TRouT, 22 věčných zákonů marketingu ( pozn. 1), s. 79-80.
5 Por. denoRa, Tia: Music as a device of social ordering, in: denoRa, Tia: Music in Everyday Life, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2000, s. 109-150, tu Summary, https://doi.org/10.1017/
CBo9780511489433.006: »‘Pools of order’, writes John Law, ‘are illusory, but even such illusions are the 
exception. They do not last for long. They are pretty limited. And they are the product, the outcome, 
or the effect, of a lot of work – work that may occasionally be more or less successfully hidden behind 
an appearance of ordered simplicity’ (1994:5). Law is writing about a research laboratory at a time of 
stress, but his observations perfectly introduce the concept of social order as an achievement, an effect 
of temporal action, and as his description of scientific work makes clear, such action draws upon (and is 
in turn shaped by) media and materials of all kinds – objects, discourses and technologies. in daily life, 
as we have seen, music is one of these materials.« Preklad P. Mitrová.
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má s oblasťou marketingu. Puto, ktoré tieto dva elementy spája, je dnes už nerozdeliteľným 
zväzkom, ktorého trvanie už bude zrejme večné. Chápadlá jednotlivých týchto elementov sú 
medzi sebou poprepletané natoľko, že je už nemožnou úlohou sa snažiť ich oddeliť, a to najmä 
preto, že ich prepojenie a prepletenie je s plynutím času stále silnejšie a pevnejšie.

Existuje mnoho prejavov a podôb, ktoré toto spojenectvo vykazuje. Mnohé z nich často 
ešte dodnes ostávajú iba nevypovedaným tajomstvom medzi nimi a spoločnosťou, a tak nám 
teda neostáva nič iné iba sa domnievať, že naše tušenia a predpoklady sú založené na pravde 
a nie sú iba našim konšpiračným skreslením reality, ktoré sme si vsugerovali na základe na-
šich či niekedy aj spoločenských postrehov.

Mnohí si s pojmom marketing spájajú reklamu a dávajú tieto dva pojmy do synonymic-
kého súvisu. Pravdou ale je, že reklama je len jednou z častí a jedným z nástrojov, ktoré mar-
keting využíva. Je ale asi jeho najsilnejšou a najmarkantnejšou zložkou. Taktiež vzťah hudby 
a reklamy je veľmi zaujímavým, no najmä silným momentom často určujúcim úspech nielen 
reklamovaného produktu či služby, ale aj hudobnej zložky samotnej. Toto spojenie sa prejavuje 
v mnohých formách a so stále sa rozširujúcou reklamnou základňou a prostriedkov jej šírenia 
sa priamo úmerne rozširujú aj možnosti využívania hudobnej stránky v reklamnom svete.

Jedným z prvých využití, ktoré si hudba v reklame našla, boli rôzne rádiové a reklamné 
džingle či využívanie už jestvujúcej hudby na dotvorenie alebo ozvláštnenie atmosféry. Tento 
postup sa ukázal ako veľmi úspešný, a tak po vzniku nového média, televízie, sa podobný prin-
cíp preniesol aj na obrazovky. Využívanie hudby v televíznych reklamách sa stalo základom 
pre ďalšie formovanie reklamných spotov pre celé ďalšie pokolenie a ešte aj do dnešných dní 
je správne použitie hudobnej zložky prvým krokom k úspechu tejto podoby reklamy. Najpri-
mitívnejším spôsobom upútania ľudskej pozornosti pri tomto druhu média je využitie známej 
skladby, ktorá je celospoločensky obľúbenou, a preto vieme, že ľudia ju postrehnú a pri troške 
šťastia si ju spoja s našim produktom. Použitie slova »najprimitívnejší« v tomto kontexte 
nemalo ale znamenať ani naznačiť akúkoľvek degradáciu tohto spôsobu užívania hudby pre 
reklamné účely, skôr sme tým chceli poukázať na fakt, že ide o najjednoduchší a najrýchlejší 
spôsob. Je samozrejmosťou, že pokiaľ je nejaká skladba celospoločensky známa a obľúbená, že 
aj reakcia na to, keď sa objaví niekde v pozadí propagovaného produktu, povedie k tomu, že 
človek zbystrí pozornosť a prejaví záujem aj o kontext, v ktorom je skladba sprostredkovaná. 
To, či je výsledný efekt natoľko silný, že zmobilizuje ľudské podvedomie k tomu, aby si vo 
výsledku prepojilo známu skladbu s reklamovaným tovarom a viedlo spotrebiteľa ku kúpe 
či minimálne ku ďalšej analýze a zvažovaniu, je otázne. Je to ale minimálne veľmi účinné 
pri tvorbe prvého dojmu, ktorý je podľa mnohých marketingových a reklamných odborníkov 
veľmi dôležitý a podstatný pri ďalšej snahe o získavanie si zákazníkov. No čo je ešte podstat-
nejšie, pomôže to k priamemu, náhlemu a neúprosnému preniknutiu do mysle potenciálneho 
zákazníka.

»Pokud chcete na druhého opravdu zapůsobit, nemůžete se jeho mysli zmocňovat jen 
zvolna, po určitou dobu v něm pomalu o sobě vytvářet příznivý dojem. Lidské povědomí 
tak nefunguje. Musíte se do jeho povědomí vřítit. Důvodem, proč se musíte do povědomí 
vřítit, a ne se vkrást, je to, že lidé jen neradi mění svůj názor. Pokud si o vás jednou udělají 
svou představu, už to nezměníte. V mysli si vás zařadí do určité přihrádky. I když se budete 
sebevíc snažit, do jiné přihrádky se už nemůžete dostat.«6

Ďalším trendom, s ktorým sa pri reklamách tohto typu stále častejšie stretávame, je pre-
tvorenie známej melódie vložením nového textového materiálu, ktorý korešponduje s našimi 
zámermi. Tento spôsob využívania hudobného materiálu je čisto účelovým a prvoplánovým 
postupom preniknutia do ľudských podvedomí. Podobným spôsobom sa spracovávajú totiž tie 
najchytľavejšie a najznámejšie melódie, ktoré sa už v minulosti ukázali byť účinným prostried-
kom pri podmaňovaní si ľudských myslí a svojou jednoduchosťou, no zároveň nákazlivosťou 
dokázali prinútiť širokú masu k tomu, že si ich osvojili a nedokázali ich vykázať zo svojej 
hlavy. Nebezpečenstvom v takomto prípade však býva trvácnosť obľuby, ktorej sa dané meló-
die medzi ľuďmi tešia. Tie najchytľavejšie a najnákazlivejšie z nich totiž často mávajú medzi 
ľuďmi iba krátkodobú popularitu a často sa stáva, že mnohé z nich dokonca po istej dobe 
začnú človeka priam až otravovať. Po uplynutí istého signifikantného času je ale opäť možné 
ich oživiť a skúsiť z ich zašlej slávy ešte aspoň čo to vyťažiť. A práve tu často nastupujú re-
klamy a reklamné kampane, ktoré majú v moci vrátiť späť do povedomia ľudí už aj prachom 
zapadnuté skladby, efektom čoho nebýva iba to, že vyšvihnú zisky propagovaného produktu 
či služby, ale často prinavrátia ziskovosť v istej miere aj hudobnej zložke. Podobný účinok vi-

6 Ries – TRouT, 22 věčných zákonů marketingu ( pozn. 1), s. 23.
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díme často napríklad aj vtedy, keď autor alebo interpret, ktorý už možno nie je veľmi aktívny 
a dlhšie o ňom v spoločnosti už nie je počuť – s čím samozrejme prichádza automaticky aj 
pokles záujmu a pozornosti –, zomrie. Smrť tých najznámejších umelcov vystrelila ich predaje 
do dimenzií, ktoré možno nedosahovali ani za života. Tak napríklad po smrti frontmana skupi-
ny Queen, Freddieho Mercuryho, sa ich zrejme najväčší a najziskovejší hit Bohemian Rhapsody 
vyšplhal znova na prvé miesta svetových hitparád a udržal sa tam celkom dlhú dobu. Bolo to 
po prvýkrát v histórii kedy sa skladba, ktorá už mala nie málo rokov života za sebou, dostala 
opätovne na prvé miesta hitparád. A v podobnom duchu fungujú aj reklamy, ktoré dokážu 
obdobne prinavrátiť úspech niektorým hitom z minulosti. A tak sa kľudne môže stať, že osoh 
z danej propagandy má hudba väčší ako tovar samotný.

Spolu s týmto trendom tu nastáva otázka, či prepojenie hudobného priemyslu s marke-
tingovým svetom nie je tak trochu účelovým nie len zo strany reklamy, ale aj z tej hudobnej. 
Čím ďalej tým častejšie sa stretávame s momentami, kedy jednotlivé hviezdy hudobného neba 
produkujú skladby priamo pre isté značky či produkty. Stále väčším trendom je využívanie 
verejne známych osôb ako ambasádorov najmä konkrétnych značiek, nakoľko reklamy, či už 
v podobe tých televíznych, rozhlasových či dokonca aj rôznych internetových bannerov a po-
dobne, o tlači už ani nehovoriac, sa ukazujú ako stále menej účinné a úlohu vo svete reklamy 
preberajú sociálne siete, kde práve tieto známe osoby vďaka pozícii ambasádora značky či 
značiek propagujú jednotlivé produkty. V dnešnej dobe totiž hviezdy šoubiznisového neba, 
od hercov, modeliek, hviezd z reality show až po hudobné superstars, sleduje na sociálnych 
sieťach obrovské množstvo ľudí. Počet followerov niektorých popových hviezd presahuje hra-
nicu sto miliónov. Globálny dosah a moc, ktorú sociálne siete týmto jedincom poskytujú, sa 
stávajú novodobou platformou pre marketingové spoločnosti. Bežný človek si veľakrát ani len 
neuvedomuje, ako veľmi a ako často na neho reklama v každodennom živote pôsobí. od tých 
nenápadnejších prejavov, kedy si nejaká celebrita na instagram pridá fotku, ktorá sa na prvý 
pohľad javí ako nevinný príspevok bežného človeka počas každodennej bežnej aktivity, no 
v skutočnosti ide o dobre mienenú a účelovú reklamu napríklad istého módneho domu. Stačí, 
že si obuje nový model botasiek, či drží v ruke nejaký nápoj, alebo jednoducho obeduje v ne-
jakej reštaurácii. V dnešnej dobe, kedy je najväčším poslaním spoločnosti vytvárať si z istej 
skupiny ľudí idoly dokonalosti, stačí len maličkosť na to, aby ste ľudí opantali. Každý predsa 
túži byť presne taký ako jeho vzor. Vyzerať tak isto, stravovať sa presne rovnako, navštevovať 
totožné lokality, žiť jeho život. Život, ktorý nám je podsúvaný ako dokonalý a vzorový príklad 
toho, ako má život vyzerať, a my obyčajní ľudia máme vynaložiť všetku snahu a prostriedky, 
ktoré máme, a často aj nemáme k dispozícii, na to, aby sme sa k tomuto ideálnemu prototypu 
priblížili najviac, ako sa len dá.

A tak aj hudba, teda najmä jej dnešní predstavitelia sa nechali zaslepiť vidinou jednodu-
chého a nenáročného zisku a dali sa taktiež vtiahnuť do tohto marketingového kolobehu. Je 
dnes už bežným javom, že v hudobných klipoch tých najväčších svetových mien, ktoré dnes 
dosahujú aj niekoľko sto miliónov zhliadnutí, sa bežne vyskytujú rôzne produkty, ktoré nie 
sú umiestnené na miestach, kde umiestnené sú, iba náhodou. Umiestňovanie produktov je 
veľkým hitom dnešnej reklamnej obce. Či už v rôznych filmoch, seriáloch, ale ako sme už 
spomínali, aj v hudobných klipoch či pri rôznych predstaveniach alebo iných verejných vystú-
peniach či manifestáciách. Táto cesta je však obojsmerná. Nie len umiestňovanie produktov 
do prostredia hudbe prirodzeného, ale aj jednotlivých hudobných predstaviteľov či produktov 
do reklamného prostredia. Predsa čo by nás o pravdivosti a dôveryhodnosti výrobku či služby 
presvedčilo viac ako to, keď nám počas reklamnej prestávky v televízii či po vyskočení nového 
okna pri pozeraní seriálu na internete naša obľúbená speváčka povie, že aj ona ten daný pro-
dukt využíva a obľubuje.

Fenomén, ktorý je možné v poslednom období taktiež pozorovať, je fenomén prezentovania 
novej hudby pomocou reklám, ktoré ale reklamujú niečo úplne iné, a nie hudobnú skladbu 
samotnú. Je celkom frekventovaným javom v súčasnom hudobnom priemysle, že hudba za-
znievajúca z televíznych obrazoviek, internetových priestorov alebo rozhlasových staníc je 
novinkou v ušiach ľudí, aj keď v skutočnosti možno úplnou novinkou už nie je. Mnohokrát sa 
stáva, že práve ono reklamné využitie skladby ju vyšvihne v povedomí ľudí a stane sa z nej 
úspešný, a teda zárobkový produkt. A práve tu potom nastáva otázka, či práve tento efekt nie 
je cieľom, ktorý je sledovaný tou onou propagandou väčšmi ako predaj samotného produktu či 
služby. Predsa len produkty hudobného priemyslu sú taktiež tovarom, ktorý sa dá veľmi ľahko 
speňažiť aj napriek tomu, že ich možno spoločnosť nevníma ako tovar až tak, ako iné hmata-
teľné produkty. Pre bežného človeka je obchod s komoditou, akou je hudba či umenie, v celku 
len ťažko predstaviteľné a pretaviteľné do ziskov. No pravdou je, že v tomto biznise sa točia 
peniaze minimálne v podobnom obnose a rozsahu ako v akomkoľvek inom. Ba dokonca sa 
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ukazuje, že práve hudobný priemysel (spolu s filmovým) má stále sa rozpínajúci a zväčšujúci 
potenciál. Aj keď ich najväčšie zisky často neplynú priamo z produktu, ktorý je alfou a ome-
gou ich existencie, no sú to skôr produkty a činnosti k tomu pridružené. od merchandisingu 
až po ich rolu v marketingu a reklame samotnej.

očakávať od umenia umenie a od reklamy reklamu je už dávno prekonaný systém mys-
lenia. V dnešnej dobe sú vzťahy medzi jednotlivými týmito subjektami natoľko prepletené 
a zložité, že jediné, čo vieme povedať s istotou, je, že vidinou jednotlivých týchto elementov je 
zisk, no to, akým spôsobom sa tento cieľ dosahuje, je už len ťažko zodpovedateľné. Sami sme 
totiž vystavení toľkým vplyvom a podnetom, že ani len netušíme, ako veľmi nás ovplyvňujú 
a ako veľmi my ovplyvňujeme ich. A často za tým, čo sa nám môže zdať ako nevinná reklama 
na auto, prací prášok či koncertné turné nejakej hviezdy, je oveľa spletitejší, premyslenejší, ob-
šírnejší a cielenejší zámer. Lebo to, že si neuvedomujeme, že niečo vnímame, ešte neznamená, 
že to nevnímame. Pretože často práve to, o pôsobení čoho ani len netušíme, nás zasahuje oveľa 
viac a väčšmi ako to, čo vstrebávame pri plnom vedomí a svedomí.

Sociologický prieskum alebo Čo sme sa dozvedeli z slovenskej praxe
V tomto sociologickom prieskume sme sa rozhodli venovať iba miniatúrnemu záberu v rámci 
funkcií hudby. Jeho cieľom bolo skôr poukázať na istú rovinu, ktorú považujeme za jedno 
z najväčšmi rozšírených využití hudobných produktov. Konkrétne ide o hudbu v zajatí marke-
tingu. Aj v rámci toho sme si však vybrali len istú oblasť hudobného využitia marketingovými 
silami. Považujeme za zmysluplnejšie venovať sa menšej problematike, respektíve menšiemu 
záberu a v rámci neho sa pokúsiť o čo najpresnejšie a najexaktnejšie pomenovanie problemati-
ky, ako o záber podstatnejšie širší, ale na druhej strane menej komplexný a presný. Preto sme 
sa rozhodli pre sociologický prieskum a vytvorili dotazník, ktorý bol zameraný na funkciu 
hudby v televíznych reklamách, respektíve na jej pôsobenie na ľudské bytosti ( Príloha č. 1).

Tento prieskum bol realizovaný v rámci diplomovej práce, ktorá sa venovala funkciám 
hudby v súčasnej spoločnosti.7 No ako sme už vyššie podotkli, témou tohto prieskumu bo-
lo iba jedno z mnohých využití hudobných produktov, konkrétne funkcia hudby v televíz-
nych reklamných spotoch. Toto smerovanie vyplynulo z nášho záujmu o spojenie marketingu 
a hudby a televízne spoty sa ponúkajú ako jedno z efektívnych a očividných spojení týchto 
dvoch svetov. Prieskum bol realizovaný bez finančného či iného inštitucionálneho vkladu. 
Prieskum realizovala autorka tohto príspevku za pomoci školiteľky diplomovej práce, ktorou 
bola Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD. inšpiráciou pre tento typ bádania boli mnohé zahra-
ničné prieskumy, ktoré sa v priebehu rokov podobnou problematikou zaoberali, napríklad 
výskum publikovaný v roku 2017 na platforme SAGE journals pod názvom Music in advertising 
and consumer identity: The search for Heideggerian authenticity.8 Jeho cieľom bolo poukázať 
na to, ako hudba prepojená s reklamou vie v spotrebiteľoch vyvolať pocit ideologickej, ale aj 
materiálnej autenticity. Ďalším dôležitým podnetom bola štúdia Purchase occasion influence 
on the role of music in advertising,9 ktorá sa snaží pomocou hudobnej teórie analyzovať vplyvy 
hudobných štruktúr na emócie a nálady spotrebiteľa a vysledovať efekt, aký to následne má 
na zámery a príležitosti kúpy.

Samotný dotazník, ktorý bol základom pre tento prieskum, bol pripravovaný v spolupráci 
so školiteľkou diplomovej práce a jeho cieľom bolo zistiť, či a do akej miery spoločnosť vníma 
hudobné prepojenie, ktoré pri tomto druhu reklamy nastáva, a to: 1) či a nakoľko si ľudia spá-
jajú jednotlivé hudobné produkty priamo s propagovanými produktami, a 2) či vôbec hudba 
samotná prispieva k tomu, aby sa daný produkt votrel do ľudských myslí rýchlejšie či efektív-
nejšie, alebo je len akýmsi dotvorením atmosféry. V rámci toho sme si vybrali päť reklamných 
spotov, ktoré sme považovali (každý z iného hľadiska) za hudobne zaujímavo riešené, a snažili 
sme sa zistiť odpovede na kladené otázky. Výber jednotlivých spotov nebol nijako objektívne 
podložený, išlo skôr o naše osobné preferencie, čo však nevnímame ako problém, nakoľko cie-
ľom bol náhodný výber podmienený iba tým, aby išlo o platformu, ktorá je celospoločensky 

7 miTRová, Petra: Nové funkcie hudby v súčasnej spoločnosti, diplomová práca, Vysoká škola múzických 
umení, Hudobná a tanečná fakulta, Katedra teórie hudby, Bratislava 2019, 105 s.

8 aboLhasani, Morteza – oakes, Steve – oakes, Helen: Music in advertising and consumer identity: 
The search for Heideggerian authenticity, in: Marketing Theory 17/4 (2017), pp. 473-490, https://doi.
org/10.1177/1470593117692021.

9 aLpeRT, Mark I. – aLpeRT, Judy i. – maLT, Elliot N.: Purchase occasion influence on the role of 
music in advertising, in: Journal of Business research 58/3 (2005), s. 369-376, https://doi.org/10.1016/
S0148-2963(03)00101-2, https://www.researchgate.net/publication/222646056_Purchase_occasion_influ-
ence_on_the_role_of_music_in_advertising.
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prístupná, čo reklamné televízne spoty vysielané v celoštátnych televíziách sú. Taktiež výber 
respondentov bol náhodný.

Dotazník bol distribuovaný cez sociálne siete a naším zámerom bolo obsiahnuť čo najroz-
manitejšiu skupinu ľudí. Dokopy sme dostali 174 odpovedí v priebehu iba štyroch dní, kon-
krétne od 1. 4. až po 4. 4. 2019. Platforma, ktorú sme na vytvorenie, distribúciu a v konečnom 
dôsledku aj samotné vyhodnocovanie využili, bola Google Forms, kde sú výsledky prístupné 
pre naše osobné účely. Výsledky prieskumu boli doposiaľ prezentované iba v rámci vyššie 
spomínanej diplomovej práce. Tematike prepojenia marketingu a hudby sa venujeme aj v pri-
pravovanej dizertačnej práci, ktorá na tento prieskum nadväzuje.

Výsledky alebo Čísla z prieskumu
Základné informácie:

Menovanie základných informácií v rámci vyhodnocovania tohto prieskumu je dôležité najmä 
preto, lebo práve zistenia, ako a či vôbec sa od seba líšia odpovede jednotlivých skupín, či už 
vekových, vzdelanostných alebo iných, a do akej miery tieto jednotlivé elementy ovplyvňujú 
ich nazeranie na danú problematiku, sú pre nás podstatnými.
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Čo sa týka hudobných preferencií, odpovede podľa nášho názoru do veľkej miery odzr-

kadľujú súčasný stav, a to najmä medzi mladými ľuďmi. Až takmer polovica opýtaných sa 
priklonila k hudbe populárnej, približne po 10 % získal hip -hop a taktiež disco a house hudba. 
Priamo klasickú hudbu zaškrtlo iba 8 respondentov, aj keď sa našlo viacero odpovedí, ktoré sa 
vyjadrili v zmysle, že počúvajú všetko, od hudby klasickej až po tú populárnu.

Taktiež čo sa týka prijímania hudobných produktov, zaznamenali sme očakávané výsledky, 
nakoľko až 62 % respondentov sa vyjadrilo, že hudbu počúva pomocou streamovacích služieb 
ako napríklad iTunes či Spotify, alebo po prípade cez YouTube. istá signifikantná časť opýta-
ných, konkrétne asi 26 %, na počúvanie hudby používa mobil, prípadne mp3 prehrávač, a len 
nejakých 11 % hudbu prijíma cez rozhlasové vysielače. Tieto výsledky samozrejme súvisia aj 
s tým, že ide najmä o mladých ľudí, a tak sa dalo predpokladať, že rádiá nebudú prvotným 
a najväčšmi využívaným zdrojom hudby. Predpokladali sme, že aj tu sa prejaví súčasný trend, 
ktorým je presúvanie hudby na internet a využívanie streamovacích a internetových služieb 
na jej počúvanie, sťahovanie či objavovanie.

Čo sa týka priestoru, kde sú ľudia najviac vystavení reklamným útokom, viac ako polo-
vica odpovedí, konkrétne hovoríme o 58 %, hovorí o internetovom priestore, teda o rôznych 
banneroch, reklamných videách, vyskakovacích oknách a pod. Na druhom mieste v tomto 
prípade skončili sociálne siete, ktoré za najčastejšie miesto stretávania sa s reklamami označilo 
23 % opýtaných. Televíziu za hlavný príjem reklamnej propagandy považuje iba asi 14 % re-
spondentov. Pri tejto otázke nás prekvapil markantný rozdiel medzi prvým a druhým miestom, 
nakoľko naše predpoklady smerovali k tomu, že väčšina marketingovej reklamnej aktivity sa 
v súčasnosti deje najmä na sociálnych sieťach. Pri tomto nastáva otázka, či práve reklama, 
ktorá je spoločnosti predkladaná takýmto spôsobom, nie je dobre mienenou manipuláciou, 
ktorú si ľudia sami ešte nie až tak úplne uvedomujú. Podľa všetkého naivne považujú túto 
formu propagácie iba za nevinné prejavy, ktoré nie sú schopné nijako ovplyvniť ich úsudok.

Graf č. 8:
Najčastejší prostriedok
na počúvanie hudby

Graf č. 9:
Najčastejšie reklamné 
prostredie

Graf č. 10:
Frekvencia stretávania  
s reklamou
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odpoveď na otázku ohľadne času, ktorý ľudia strávia tým, že sú vystavovaní marketin-
govým, respektíve v tomto prípade skôr reklamným náporom, bola takmer jednoznačná. Až 
takmer 95 % respondentov si z možností, ktoré im boli predložené, vybrali tú, ktorá mala 
najpočetnejšiu tendenciu, teda že sú jej vystavovaní niekoľkokrát denne.

Keď hovoríme o ovplyvňovaní ľudského vedomia, aby si ľudia zakúpili práve daný produkt 
či službu, tak je faktom, že veľa ľudí si samotné toto bremeno ani len neuvedomuje a považuje 
svoje rozhodnutia prikloniť sa ku kúpe daného tovaru za svoje vlastné rozhodnutie. Práve 
v tom tkvie sila marketingu a na tom sa ukazuje úspešnosť jednotlivých stratégií, ktorých 
úlohou je často votrieť sa do ľudského podvedomia bez toho, aby to človek sám na sebe ako-
koľvek spozoroval.

Jednou z otázok, ktorú sme v našom dotazníku respondentom kládli, bolo to, ako veľmi 
sú podľa ich vlastného názoru ovplyvnení reklamou pri kupovaní istého výrobku či služby. 
V priemere priznalo ovplyvnenie približne 42 % respondentov. U žien išlo o čosi vyššie percen-
to, teda aj o samotný väčší vplyv. Konkrétne hovoríme o približne 46 %, na rozdiel od mužov, 
pri ktorých percentuálny výsledok je cca 32 %. Tieto čísla vypovedajú čiastočne o niečom, čoho 
sme si všeobecne vedomí, a to, že ženy sú na rôzne marketingové machinácie často náchylnej-
šie ako muži a neboja sa si to ani priznať. Množstvo reklám, aj tých televíznych, no aj rôznych 
iných, je smerovaných práve voči nežnejšiemu pohlaviu, nakoľko marketingové korporácie si 
plne uvedomujú fakt, že dosah, ktorý na ženy v spoločnosti majú, je väčší. Samozrejme nie je 
to vždy pravdou, pretože do veľkej miery určite záleží aj od produktu či služby, ktorý je ponú-
kaný. Faktom je, že ak si počas prestávky pri filme pozrieme reklamy, jednoznačne dominujú 
tie, ktoré propagujú tovary pre ženy, respektíve tie, ktoré sa na ne snažia pôsobiť.

Pri rovnakej otázke je možné pozorovať rôzne odpovede aj pri iných deleniach, napríklad 
ak hovoríme o stupni dosiahnutého vzdelania, tak najväčšmi ovplyvnení reklamnou propagan-
dou sa cítia byť ľudia so základným vzdelaním, no aby sme boli úplne exaktní, treba povedať, 
že respondentov, ktorí dosiahli iba základné vzdelanie, je veľmi málo, a preto hovoriť o neja-
kom hodnotnom a spoľahlivom výsledku sa nedá. Prekvapivým výsledkom je to, že odpovede 
od vysokoškolsky vzdelaných ľudí dosahujú vyššiu priemernú hodnotu ovplyvňovania rekla-
mami pri kupovaní tovarov a služieb, ako je to pri respondentoch stredoškolsky vzdelaných. 
Všeobecnou paradigmou je, že ľudia s vyššou vzdelanostnou úrovňou sú menej náchylní na 
manipuláciu marketingovými stratégmi. Pravdou na druhej strane však je aj to, že ako sme 
spomenuli vyššie, spotrebitelia si často neuvedomujú, ako veľmi sú reklamou manipulovaní, 
a tak teda tento výsledok môže znamenať aj to, že ľudia s vyšším vzdelanostným zázemím si 
tento fakt uvedomujú väčšmi ako tí druhí.

Čo sa týka súčasného zamestnania, tu sa ukazujú študenti ako tí, na ktorých reklama 
pôsobí najefektívnejšie, respektíve ako tí najuvedomelejší si jej vplyvu. A aby sme túto otázku 
zhrnuli zo všetkých aspektov, spracovali sme aj odpovede podľa toho, z ako veľkého mesta 
respondenti pochádzajú. Podľa odpovedí, ktoré sa nám podarilo vyzbierať, sú reklamnými 
chápadlami najviac zasiahnutí ľudia žijúci v menších obciach, konkrétne v našom prípade sa 
jedná o číslo do 5 000 obyvateľov. Podobným počtom obyvateľom disponujú zväčša vidiecke 
obce a oblasti. Celospoločenská mienka sa vo všeobecnosti prikláňa presne k tomuto záveru, 
a teda, že ľudia žijúci vo vidieckych oblastiach sú viac otvorenejší a prístupnejší manipulácii 
vonkajšími vplyvmi, respektíve že sú náchylnejší k tomu uveriť rôznym či už dezinformáciám, 
ale aj manipuláciám.

Ďalšia otázka, ktorú sme našim respondentom položili, sa týkala už priamo prepojenia 
hudby, respektíve jej produktov na svet reklamy a marketingu. Chceli sme zistiť, nakoľko 
si ľudia uvedomujú samotnú prítomnosť hudobnej stránky v reklamných spotoch a reklame 
celkovo. Našim predpokladom bolo veľmi vysoké číslo, no pravdou je, že tento odhad sa nám
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Graf č. 11:
Ovplyvnenosť rekla-

mou pri kupovaní 
výrobku/služby
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nie úplne naplnil. V priemere ide približne o 67 %, čo pri sile a intenzite, ktorou reklama 
a marketing s hudbou a jej produktami nakladajú, je neadekvátne. Pri respondentoch bez 
akéhokoľvek hudobného vzdelania je toto číslo dokonca ešte o niekoľko percentuálnych bodov 
nižšie a naopak, pri tých, ktorí majú za sebou základné hudobné vzdelanie, je o čosi vyššie 
(74 %) a najvyššie (85 %) je zasa pri respondentoch, ktorí pochádzajú priamo z hudobného pro-
stredia, respektíve majú vyššie hudobné vzdelanie v podobe konzervatória alebo vysokej hu-
dobnej školy. Tento výsledok odzrkadľuje naše odhady, že ľudia s hudobným vzdelaním si budú 
vedomejší prítomnosti hudby a celkovo jej využívania, nakoľko ich vedomie ale aj podvedomie 
je na podobné podnety citlivejšie a náchylnejšie.

Nie len citlivosť na hudobné podnety je v prípade ľudí hudobne vzdelanejších vyššia, ale 
aj samotná ich znalosť a rozsah repertoáru, s ktorým sú oboznámení, je podstatne vyššia. 
V konečnom dôsledku ale treba podotknúť, že tohto nášho prieskumu sa zúčastnilo veľké 
percento najmä hudobne nevzdelaných ľudí, a preto je finálny priemer z veľkej miery ovplyv-
nený práve ich mienkou. respondentov bez hudobného vzdelania je totiž približne až 60 %. Na 
tomto výsledku sa však ukazuje schopnosť marketingových a reklamných mágov, ktorí dokážu 
jasne a cielene narábať s hudbou a jej funkciou tak, aby prenikli do ľudských myslí a ovplyv-
nili ich. Fakt, že veľké percento spoločnosti hudbu nevníma, respektíve ju pravdepodobne 
považuje iba za isté dokreslenie a dotvorenie atmosféry celku, znamená, že hudba svoju úlohu 
v reklamách plní veľmi dôstojne a obstojne. Predstavme si napríklad situáciu, že by televízne 
reklamné spoty neobsahovali hudbu. Boli by natoľko efektívne, ako sú s ňou? o tom vážne 
po chybujeme.

Spolu s otázkou o tom, či a nakoľko ľudia vnímajú prítomnosť hudby v reklamách, je na 
stole aj otázka o tom, nakoľko jej prítomnosť považujú za relevantnú a dôležitú. V tomto prí-
pade sme od respondentov dostali už priaznivejšie a povedzme viac nami očakávané odpovede. 
V celkovom ponímaní je hudobná stránka reklám ich podstatnou súčasťou priemerne na pri-
bližne 76 %. Aj tu môžeme hovoriť o odlišnosti nazerania ľudí s rôznym hudobným vzdelaním 
a tak isto ako pri otázke predošlej ľudia bez akéhokoľvek vzdelania v tomto smere považujú 
hudbu za menej podstatnú súčasť ako tí, ktorí nejakým hudobným vzdelaním disponujú. Aby 
sme boli konkrétni, ľudia bez znalosti hudobnej problematiky ohodnotili relevantnosť hudby 
v reklamách na približne 72 % a na strane druhej ľudia so vzdelaním základným považujú 
hudbu za podstatnú až na cca 81 %. Tí, ktorí majú hudobné vzdelanie vyššie ako len to zák-
ladné, pridelili aj pri tejto otázke najvyššie percentuálne ohodnotenie, konkrétne 88 %. Znova 
sa budeme opakovať, ale aj pri tomto konkrétnom bode sme očakávali, že jednotlivé stupne 
hudobného vzdelania sa ukážu v približne takejto podobe. Aj v tomto prípade ale boli naše 
prvot né predpoklady trochu odvážnejšie, no napriek tomu treba podotknúť, že konečný výsle-
dok sa k nim približuje viac ako u predošlej otázky. Faktom ale ostáva, že hudba v reklamách 

/10
Graf č. 12:
Uvedomenie si 
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Graf č. 13:
Relevancia prítomnos-
ti hudby v reklame
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tvorí neoddeliteľnú súčasť celku a je podstatnou pri dosahovaní cieľov, ktoré daná propagácia 
sleduje. Z nášho pohľadu by sa dalo povedať, že úloha hudby v tomto procese tvorí stopercent-
nú podstatnosť, nakoľko bez nej by celok nebol celkom a nebol by schopný účinnosti.

Prekvapivý výsledok sa nám naskytol pri otázke, ktorá smerovala k tomu, či niekedy neja-
ká skladba v reklame zaujme natoľko, že si ju neskôr dotyčná osoba bližšie dohľadá, po prípade 
stiahne alebo ďalej počúva aj mimo reklamného kontextu. Pravdepodobnosť takejto možnosti 
sa vyšplhala až na 60 %. Naše odhady boli v tomto smere trochu nesmelšie, no práve na tomto 
sa ukazuje, že hudobná stránka reklám je jej veľmi podstatnou súčasťou a výber skladby doká-
že reklamu poslať na cestu úspechu, či naopak neúspechu. Najmä pokiaľ ide o televízne spoty 
vysielané počas prestávok medzi jednotlivými programami, ľudia často nevenujú pozornosť 
vizuálnej stránke. Uši si ale zavrieť nevedia, ani úplne odvrátiť ich pozornosť, akokoľvek veľmi 
by chceli. A preto je často hudobný vnem elementom prvotným a práve tým, ktorý dokáže za-
ujať a osloviť a daný produkt či službu dostať do ľudských myslí. Už len to, že ľudia sú ochot-
ní na danú reklamu upriamiť svoju pozornosť, je momentom, ktorý sa často pripisuje práve 
hudobnej stránke. Aj vďaka tomuto výsledku nášho prieskumu vieme povedať, že hudba je 
veľmi závažným elementom pri získavaní si priazne spoločnosti a pri strhávaní jej pozornosti 
na stranu propagandy. Správnym využitím hudobných produktov je možné nielen dosiahnuť 
marketingový cieľ, ale niekedy rozhodnúť aj o úspechu hudobného elementu. A ako sme pri 
tomto bode zistili, takýto úspech je častejší, ako sa na prvý pohľad zdá.

Ďalšie otázky smerovali k tomu, ako veľmi dokáže hudba, ktorá je nám známa z reklám, 
rezonovať v našich hlavách.

Pri otázke, či si niektorý z respondentov pamätá skladbu z reklamy, ktorá sa mu vyslovene 
páčila, až takmer 63 % označilo možnosť »áno«. Pri bode, kde mali presnejšie objasniť to, o kto-
rú skladbu ide, sa najčastejšie spomedzi všetkých objavila skupina Queen. Viackrát taktiež 
odzneli rôzne reklamné spoty na značky ako napríklad Coca -Cola a párkrát aj tie od mobilných 
operátorov. Pri tomto bode vyplával na povrch jeden zaujímavý fakt, že najväčšmi sa ľuďom 
v reklamách páčia skladby, ktoré dobre poznajú, teda melódie, ktoré sú ich srdciam a hlavám 
známe. Predsa len skupina Queen a jej hudba je známou a hlavne obľúbenou komoditou u veľ-
kej časti populácie, o ich skladbách, ktoré sa využívajú v reklamnom priemysle, nehovoriac.

Queen a jej hudba sa nám ukazuje ako vďačný komponent pri tvorbe reklamných spotov, 
nakoľko pri ďalšej otázke, ktorá sa pýtala presný opak, teda to, či a ktorá skladba využívaná 
v reklamách sa respondentom nepáči, sa táto skupina neobjavila ani raz. Zrejme je to spôso-
bené aj rozumným a uvedomelým využívaním jej skladieb. Takým, ktoré spoločnosti nepríde 
vlezlé a násilné, ale naopak ako lichotivé a adekvátne. Práve toto je tenká hranica, ktorú 
musia jednotliví marketéri a reklamní tvorcovia sledovať. Niekedy totiž pri snahe o rýchle 
a náhle preniknutie do ľudských myslí si sami privodia škodu v podobe otravnosti a často až 

Graf č. 14:
Vplyv reklamnej 

hudby na sekundárny 
záujem o ňu

Graf č. 15:
Zafixovaná obľúbená 

skladba z reklamy 

 Graf č. 16:
Zafixovaná neobľúbená

skladba z reklamy
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akejsi averzie voči danému produktu. Ale zasa na druhej strane, ako sa hovorí, aj zlá reklama 
je predsa reklama a veľakrát to môže byť práve ona, ktorá napomôže k lepšiemu výsledku viac 
ako tá pozitívna.

Čo sa týka Coca-Coly, ktorá taktiež medzi týmito odpoveďami figurovala pomerne často, tu 
treba podotknúť, že táto značka pre svoje spoty využíva často nie až tak známe melódie, kto-
ré ale často práve pri globálnom dosahu, ktorým táto značka disponuje, sa neskôr známymi 
stanú. Nedá sa ale povedať, že jediné kritérium, ktoré ich vyšvihne v rebríčkoch spoločenskej 
obľuby, je, že odzneli v danej reklame. Podľa nášho osobného názoru táto značka narába s hu-
dobnými produktami, ktoré využíva vo svoj prospech, veľmi vyberavo a uvážlivo. Skladby, 
ktoré sa objavujú v jej spotoch, sú na jednej strane chytľavé a zaujímavé, no na strane druhej 
určite nie otravné. Čo sa prejavilo v našom prieskume aj pri tom, že ani tento produkt sa ne-
objavil pri opačne kladenej otázke ani raz.

To sa ale nedá povedať o tretej najčastejšej odpovedi. reklamy mobilných operátorov sú 
často príkladom práve snahy o rýchly prienik do ľudských myslí a známe melódie často podlo-
žené novým textom sú doménou, ktorú veľmi radi využívajú. Nakoľko sa táto odpoveď objavila 
viackrát pri otázke o obľube hudobných produktov, musíme konštatovať, že »vlezlosť« po-
dobne konštruovaných reklamných spotov zrejme nie je celospoločensky zdieľaným názorom. 
Treba ale podotknúť, že na rozdiel od predošlých dvoch príkladov sa tento objavil aj pri otázke 
smerujúcej k neobľúbeným hudobným stránkam reklám.

Čo sa týka už vyššie spomínanej odpovede respondentov na otázku, či si pamätajú ne-
jakú skladbu v reklame, ktorá sa im vyslovene nepáčila, tu bol rozdiel o čosi vyšší ako pri 
predošlom bode. Konkrétne skladbu, ktorá sa vyslovene nepáčila, si pamätalo iba približne 
24 % opýtaných. Pri konkretizovaní najviac rezonovali najnovšia reklama značky Dermacol, 
ktorou oznamovali príchod novej kolekcie pre mužov, a taktiež značky Alza, ktorej otravný 
zelený panáčik je známy asi takmer každému, kto si sem tam zapne televízne obrazovky či 
nejaké to video na YouTube. Vlna kritiky voči tomuto spotu, ktorá sa strhla po jeho spustení, 
bola obrovská. Ako sa hovorí, aj majster tesár sa niekedy utne a pri tejto konkrétnej reklame 
sa uťal až príliš. Dokonca, ak máme správne informácie, bola táto reklama po spoločenskom 
odmietnutí stiahnutá z obehu v nádeji, že sa na jej škodlivé vyznenie rýchlo zabudne. No aj 
tu by sme mohli polemizovať o tom, či účinok, ktorý tento spot vyvolal, nebol vopred predpo-
kladaný, a teda žiadaný. Zlá reklama totiž dokáže danú značku či priamo konkrétny produkt 
dostať medzi ľudí veľakrát efektívnejšie ako tá dobrá. A práve v takomto prípade, kedy sa strh-
ne vlna kritiky, polemiky a diskusie, sa môže propagovaný tovar dostať aj do zákutí spoloč-
nosti, do ktorých by sa len prostým vysielaním v televízii nedostal. Podobný prípad môžeme 
sledovať aj pri »zelenom panáčikovi« od Alzy. Aj keď tu priamo nemôžeme hovoriť o hudobnej 
stránke, nakoľko daná reklama je skôr o opakovaných sloganoch či mottách. Ale samotný 
princíp vtieravosti a otravnosti je aj tu prítomný. Sama spoločnosť sa veľakrát voči tomuto 
prejavu vyhradila a aj napriek tomu princíp, respektíve maskot využívaný touto značkou z ich 
reklamných spotov nezmizol. Aj napriek tomu, že to možno veľa ľudí znervózňuje, je to niečo, 
čo majú s onou značkou priamo prepojené, a ťažko by sa hľadalo niečo iné, čo by dokázalo 
nahradiť miesto, ktoré tento panáčik získal v ľudských podvedomiach.

Podobný princíp funguje aj pri výbere hudby. Existujú viaceré prípady, kedy majú ľudia isté 
skladby priamo prepojené s istými produktami alebo službami, a nahradiť ich je úlohou priam 
nemožnou. Výhodou hudobných produktov je ale fakt, že sa dajú rôzne upravovať či aranžo-
vať a vďaka tomu si dokážu jednotlivé značky udržať svoje »hymny« aj bez toho, aby dookola 
ľuďom prehrávali stále to isté. Navonok niečo nové, ale zároveň stále to staré známe, čo dobre 
poznáme a s čím sa vieme stotožniť, čo si vieme niekam zaradiť.

Priamo tejto problematiky sa dotýka aj ďalší bod nášho 
prieskumu, v ktorom sme sa pýtali práve na to, či existuje 
konkrétna skladba, ktorú by mali naši respondenti spoje-
nú s nejakým produktom či službou. Táto otázka skončila 
takmer nerozhodne. Tento pomer nám taktiež prišiel ako 
prekvapivý, nakoľko podľa nášho vnímania existuje mnoho 
značiek, ktoré si osvojili jednotlivé hudobné produkty za 
svoje a po dlhé roky ich prítomnosť pri svojej propagácii 
využívajú. Tu sa podľa nášho názoru odzrkadlil aj fakt, že aj 
otázka, nakoľko spoločnosť vní ma prítomnosť a dôležitosť 
hudby v reklamách, skončila pod úrovňou nášho očakáva-
nia. Mnoho ľudí nevníma hudobnú stránku ako podstatnú a neoddeliteľnú súčasť celku, kto-
rými sú finálne podoby reklamných spotov. Sami si neuvedomujú, že práve hudba je jedným 
z hlavných nástrojov ovplyvňovania ich mienky. No presne to je to, čo vypovedá o jej sile. 
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Graf č. 17:
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Pretože boj, ktorý je vyhraný v tichosti a bez toho, aby za sebou zanechal akékoľvek obete, je 
ten najefektívnejší. Je to práve ten typ výhry, ktorý nevyvolá žiadnu odozvu, žiadnu chuť po 
pomste, respektíve po odvete. Ako by aj mohol, pokiaľ si tí, na ktorých bola ujma spáchaná, 
ani len sami neuvedomujú, že nejaká spáchaná bola. Neuvedomujú si, že ich názor nie je iba 
ich vlastný názor a že ich mienka nie je iba ich vlastná mienka.

V druhej časti nášho prieskumu sme sa zamerali na reklamné spoty, konkrétne výber pia-
tich z nich. Vyberali sme podľa vlastného uváženia, kde kritériom bolo prepojenie hudby a re-
klamy v miere, kedy je hudba jej značným elementom. Našim cieľom bolo ilustrovať na kon-
krétnych príkladoch, akým dôležitým aspektom je puto, ktoré sa pri tomto vzťahu vytvára. 
Každá z vybraných reklám bola príkladom, ktorý mal ilustrovať rôzne prejavy tohto spojenia.

Pizza Ristorante (Verdi: Rigoletto)
Prvou z nich bol televízny 
spot na Pizzu ristorante 
s jej povestnou znelkou 
prevzatou z Verdiho opery 
Rigoletto,10 fakt ktorý je 
bežnému človekovi zrej-
me iba málo známy. La 
donna è mobile je jednou 
z najznámejších árií oper-
ného sveta. Tento spot 
sme vybrali práve preto, 
lebo v našom ponímaní je 
to presný príklad pevného 
spojenia hudobného pro-
duktu s konkrétnou znač-
kou, respektíve jej marke-
tingom.

Cieľom bolo zistiť, či 
daná skladba v spoločnos-
ti rezonuje v rámci spo-

jenia s touto konkrétnou značkou aj mimo jej reklamného 
kontextu. ide totiž o značku, ktorej marketingová propa-
ganda je už po dlhé roky, iba s istými malými obmenami, 
rovnaká. Preto sme aj predpokladali, že sa ľuďom bude daná 
skladba s danou značkou spájať oveľa intenzívnejšie. Nič to 
ale nemení na fakte, že je to najvyšší výsledok spomedzi 
všetkých ostatných spotov, a preto môžeme konštatovať, že 
predpoklad toho, že ide o reklamu hlboko prepojenú s da-
nou skladbou, sa síce v menšej miere, ale predsa naplnil. 
V každom prípade všetci, ktorí toto spojenie vnímajú a da-

nú skladbu počujú v reklamnom prostredí, určite očakávajú, že pôjde práve o spojenie s touto 
značkou. Taktiež čo sa týka toho, na koľko podľa opýtaných korešponduje daná skladba s kon-
textom, s ktorým je stotožňovaná, sa až 78 % účastníkov nášho prieskumu vyjadrilo pozitív-
ne, teda inak povedané, daná skladba je podľa nich vhodným výberom tejto marketingovej 
stratégie.

Hera (Dvořák: Humoreska)
Ako druhú v poradí sme 
si vybrali reklamu, ktorá 
podľa nás mala poukázať 
na prepojenie, ktoré mož-
no nie je natoľko silné ako 
predošlé, no napriek tomu 
ide o dlho pretrvávajúci 
a pevný vzťah. Konkrétne 
ide o vzťah značky Hera 
a Humoresky českého skla-

10 http://www.tvspoty.cz/dr-oetker-pizza-ristorante.
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Graf č. 18:
Pizza Ristorante:

a) Poznáte 
túto reklamu?

 b) Poznáte skladbu 
použitú v reklame?

c) Ak áno, poznali ste 
túto skladbu aj 

pred tým, ako ste ju 
počuli v reklame?

 d) Korešponduje 
hudobná stránka re-

klamy s jej obsahom?

e) Ak počujete túto 
skladbu mimo tohto 

kontextu, spájate si ju 
s týmto produktom?

Graf č. 19:
Hera:

a) Poznáte 
túto reklamu?

 b) Poznáte skladbu 
použitú v reklame?

http://www.tvspoty.cz/dr-oetker-pizza-ristorante
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dateľa Antonína Dvořáka.11 
Aj túto reklamu naši res-
pondenti celkom poznali.

Aj v tomto prípade ide 
o skladbu klasickú, a preto 
použiť ako argument to, 
že väčšina respondentov 
obľubuje hudbu populár-
nu, a preto zrejme túto 
skladbu nepozná, nie je 
na mieste. Vysvetľovať si to môžeme tým, že táto hudba je 
menej násilná, alebo inak povedané, menej razantná, a preto 
aj v ľudských podvedomiach rezonuje slabšie ako talianska 
operná ária z predošlého spotu. Čo za tým stojí, je už otázkou 
smerujúcou na psychológov zaoberajúcich sa tým, ako človek 
(ne)vníma hudbu a podľa akých kritérií naša myseľ filtruje 
melódie, ktoré sa do jej útrob zapíšu a ktoré nie.

Dôležitý pre náš kontext je fakt, že hudobný aspekt re-
klám sa tu ukazuje ako jeden z elementov, ktorý pomáha re-
klame vnoriť sa spoločnosti pod kožu. Táto skladba sa v tomto smere javí ako menej účinná, čo 
sa odzrkadlilo aj na fakte, že nielen skladbu, ale aj reklamu samotnú pozná menšie percento 
opýtaných, a to napriek tomu, že kvantitatívne sa vysielala približne tak isto ako predošlá.

Ešte podstatnejšie menšie percento si hudbu s týmto produktom priamo prepája (24 %). My 
osobne to pripisujeme faktu, že marketingoví stratégovia, ktorí stáli pri zrode tohto spojenia, 
neodviedli až natoľko dobrú prácu ako tí, ktorí stáli pri marketingovej stratégii značky ris-
torante. Aj napriek tomu ale 68 % opýtaných považuje túto hudbu za vhodnú a korešpondujú-
cu s obsahom danej reklamy, čo je síce menšie číslo ako v predchádzajúcom prípade, no stále 
celkom rezonujúce a nie zanedbateľné.

Coca-Cola: Vánoce 2010 (Train: Shake Up Christmas)
Nasledujúca ukážka, kto-
rú sme použili pre náš 
dotazník, patrí ku Co-
ca-Cole, jednej zo značiek 
s najdlhším patentom na 
svete a s najväčším glo-
bálnym dosahom. Vybrali 
sme jednu z jej vianočných 
reklám, ktorými je táto 
značka známa; konkrétne 
je tu ako hudobný element 
využitá skladba Shake Up 
Christmas od speváka me-
nom Train.12

Pri tomto príklade by 
sme mohli hovoriť o sym-
bióze produktu hudobné-
ho a reklamného, ktorá sa 
v tomto prípade prejavuje 
nie len ako úspech tovaru 
propagovaného, ale aj samotnej skladby a v konečnom dô-
sledku aj umelca, na ktorého daný produkt takýmto spôso-
bom ukázal a spopularizoval ho v očiach spoločnosti.

Tu sa naskytuje otázka, či takéto spojenie nie je dopredu 
dohodnutým obchodom, nakoľko pri značke takéhoto rozsa-
hu a dosahu je samozrejmosťou, že vyprodukovaná reklama 
sa dostane do domovov, a teda aj do uší a hláv ľudí po celom 

11 http://www.tvspoty.cz/hera-peceni-je-radost-hera-je-peceni.
12 http://www.tvspoty.cz/coca-cola-vanoce-2010.

 c) Ak áno, poznali 
ste túto skladbu aj 
pred tým, ako ste ju 
počuli v reklame?

d) Korešponduje  
hudobná stránka re-
klamy s jej obsahom?

e) Ak počujete túto 
skladbu mimo tohto 
kontextu, spájate si ju 
s týmto produktom? 

Graf č. 20:
Coca-Cola:
 a) Poznáte 
túto reklamu?

b) Poznáte skladbu 
použitú v reklame?

 c) Ak áno, poznali 
ste túto skladbu aj 
pred tým, ako ste ju 
počuli v reklame?

d) Korešponduje 
hudobná stránka re-
klamy s jej obsahom?

e) Ak počujete túto 
skladbu mimo tohto 
kontextu, spájate si ju 
s týmto produktom? 

http://www.tvspoty.cz/hera-peceni-je-radost-hera-je-peceni
http://www.tvspoty.cz/coca-cola-vanoce-2010
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svete. V tomto prípade sa totiž zdá, že úžitok z tohto reklamného spotu mala daná skladba 
väčší ako značka, ktorej mala slúžiť.

Čo sa týka obsahovej stránky veci, až 85 % z odpovedí sa zhoduje, že hudba korešponduje 
s obsahom reklamy. Je však možné, že ide o efekt, kedy hudba aj načrtnutá atmosféra sú via-
nočne ladené, čo môže v spoločnosti vzbudzovať vysoký dojem harmónie.

Kinder: Made of Happy, 2018 (Måns Zelmerlöw: Happyland)
Ďalšia reklama je po dľa 
náš ho mienenia ukážkou 
javu, ktorý sme už nazna-
čili pri Coca-Cole, teda že 
hudba ako taká z danej 
kampane profituje viac 
ako produkt samotný. Ide 
o reklamu pre značku Kin-
der ku jej päťdesiatemu 
výročiu existencie.13 V nej 
použitá skladba má názov 
Happyland a pochádza od 
švédskeho popového spe-
váka, ktorý podobne ako 
v predošlom prípade bol 
predtým, ako sa tento 
spot dostal na obrazovky, 
neznámy. Väčšina ľudí tú-
to pieseň postrehla prvý-
krát až v spojitosti s tou-

to reklamou; až potom skladba prenikla aj do rádií.
Popularita a dosah tejto piesne nebol taký, ako sme 

predpokladali, no aj tak za svoj úspech zrejme vďačí tomu, 
že sa zúčastnila na tomto projekte. Čo sa týka jej prepojenia 
so značkou Kinder, iba 15 % respondentov sa vyjadrilo, že sa 
im hudba s ňou spája, aj keď ju počujú napríklad v rádiu. 
Čo sa ale marketingovým stratégom v tomto prípade celkom 
vydarilo, je, že podľa 63 % opýtaných vystihli touto skladbou 
atmosféru, teda že hudobná stránka podľa nich korešpondu-
je s obsahom reklamného spotu.

Volvo Trucks (Jean Claude van Damme + Enya: Only Time)
Posledná z vybraných re-
klám mala podľa nášho 
názoru predstavovať spo-
jenie dvoch svetov, ktoré 
si medzi sebou nevyvinuli 
žiadne puto či iný silnej-
ší vzťah. Konkrétne ide 
o virálnu reklamu značky 
Volvo, ktorá pre propagá-
ciu použila známu tvár 
(Jean Claude van Damme) 
a všetko doplnila zná-
mou skladbou (Enya: Only 
Time).14 Tato populárna 
pieseň ale nezaimponova-
la v tomto kontexte na-
toľko, aby prinútila široké 
masy k tomu, aby si ju 

13 http://www.tvspoty.cz/kinder-stvoreno-z-radosti-made-of-happy.
14 http://www.tvspoty.cz/volvo-trucks-jean-claude-van-damme-live-test.
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Graf č. 21:
Kinder:

a) Poznáte 
túto reklamu?

 b) Poznáte skladbu 
použitú v reklame?

c) Ak áno, poznali ste 
túto skladbu aj 

pred tým, ako ste ju 
počuli v reklame?

 d) Korešponduje 
hudobná stránka re-

klamy s jej obsahom?

e) Ak počujete túto 
skladbu mimo tohto 

kontextu, spájate si ju 
s týmto produktom? 

Graf č. 22:
Volvo Trucks:

a) Poznáte 
túto reklamu?

 b) Poznáte skladbu 
použitú v reklame?

c) Ak áno, poznali ste 
túto skladbu aj 

pred tým, ako ste ju 
počuli v reklame?

 d) Korešponduje 
hudobná stránka re-

klamy s jej obsahom?

http://www.tvspoty.cz/kinder-stvoreno-z-radosti-made-of-happy
http://www.tvspoty.cz/volvo-trucks-jean-claude-van-damme-live-test
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spojili s propagovaným produktom. iba pre 11 % opýtaných 
sa daná skladba spája s Volvom aj vtedy, ak ju nepočujú 
v tomto konkrétnom spote. Na druhej strane až 83 % z opý-
taných skladbu poznalo a z týchto až 84 % ju registrovalo už 
predtým, než sa spojila s touto značkou. Samotnú reklamu 
však poznalo iba 49 % ľudí. Tu sa ukazuje, že známa hudba 
nie vždy dokáže presadiť produkt či službu natoľko, ako pre-
sadila samu seba. A teda že cesta, kedy využívame celospolo-
čensky známu melódiu, nie je vždy úspešná.

Záver: Čo dané výsledky znamenajú
Prieskum, ktorého výsledky sme v predošlej časti analyzovali, je iba malým výsekom z celku, 
ktorý je oveľa honosnejší a obsažnejší. Nakoľko sme chceli, aby naše výsledky dosahovali is-
tú mieru relevantnosti, rozhodli sme sa pre menší záber, v rámci ktorého sme mohli hlbšie 
preskúmať síce menšiu, no stále dôležitú súčasť dopadu hudby na spoločnosť. Podľa nášho 
osobného názoru ide o dopad, ktorý je zrejme spoločensky najväčšmi zneužívaný a zároveň aj 
najviac prítomný v každodennom živote jednotlivých subjektov society.

Sociologický prieskum bol sformulovaný k tomu, aby nám ukázal, či naše dohady a pred-
poklady o sile a intenzite hudby v područí marketingovej propagandy sa v praxi prejavujú 
tak, ako sme predpokladali, respektíve tak, ako sme ich formulovali. Treba v prvom rade 
podotknúť, že dotazník vyplnilo 174 ľudí, čo je síce už celkom signifikantný počet, no ak by 
sme toto číslo razantnejšie zväčšili, najmä o kategórie ľudí, ktoré v našom prieskume nemajú 
dostatočné zastúpenie, tieto čísla a výsledky by sa mohli v konečnom merítku od našich ziste-
ní odkloniť. Podľa nášho názoru by ale tento odklon nepôsobil extrémne, teda nepredpokladá-
me to, že by pri väčšom počte respondentov naše výsledky stratili svoju relevanciu.

»Marketing je hrou mentálních zbraní. Je to bitva vjemů, nikoli výrobků či služeb.«15 
A presne preto sa marketing hudby zmocnil. Zmocnil sa jej násilne a bez toho, aby jej dal akú-
koľvek možnosť protestovať. No s plynutím času sa sama hudba tomuto zmocneniu podriadila 
a začala vykazovať známky podobné štokholmskému syndrómu. Sama sa totiž na marketingo-
vé zneužívanie svojej podstaty naviazala a začala z neho čím ďalej tým viac ťažiť a profitovať.

Náš prieskum poukázal iba na jeden z mnohých spôsobov využívania hudobných produk-
tov reklamnými a marketingovými spoločnosťami. rôzne stratégie si vyžadujú rôzne podoby 
hudobného zapojenia, no využitie hudby v reklamných spotoch, a teda jej spojenie s vizuál-
nym prejavom, je asi tou najčastejšou a najviac vnímanou podobou tohto vzťahu. Marketing 
hudbu využíva rôznymi spôsobmi. Niekedy netvorí jeden z hlavných elementov, nakoľko úlohu 
sprostredkovateľa a lákadla prebrali iné prvky. Jej funkciou v takomto prípade je iba akési 
obohatenie či dokreslenie celku. V iných, podľa nás častejších prípadoch je hudba ak nie naj-
podstatnejšou, tak minimálne jednou z najdôležitejších častí tvoriacich finálny celok.

Tézy, ktoré sme si v rámci nášho prieskumu stanovili, sa takmer všetky do väčšej či menšej 
miery potvrdili. Poznanie, ktoré zo zistených čísel vyplýva, je, že hudba, akokoľvek veľmi sa 
snaží strániť sa od obchodovania s ľudským podvedomím a spoločenským vnímaním okolitého 
sveta, bola, je a aj vždy bude spoluzodpovedná za jeho podobu. Svoju úlohu, ktorú v celom 
tomto procese má, môže len veľmi ťažko popierať. Aj napriek tomu, že podľa nášho prieskumu 
podstatnosť jej zapojenia do tohto procesu nevníma ako podstatnú až toľko ľudí, koľko by sa 
pri intenzite, aké toto spojenectvo vykazuje, očakávalo. No práve tá nevinnosť, ktorou hudba 
navonok pôsobí, ju robí v rukách ľudí, ktorý to vedia využiť, tak nebezpečnou a tak účinnou. 
Pre tých, ktorí si uvedomujú fakt, že pod jej chápadlami sa nachádzame aj my sami, to často 
neznamená žiadnu útechu. Aj napriek tomu, že si možno sme do istej miery vedomí jej síl 
a schopností, nezmôžeme veľa, ba dokonca možno že nezmôžeme absolútne nič. Sme totiž len 
natoľko silní, nakoľko je odolné naše podvedomie. To je však obrnené len takou silou, aká mu 
bola daná. Je pravdou, že uvedomovaním si istých spojitostí a prepojení môžeme články vedo-
mia a podvedomia čiastočne prepojiť a tým ich vycvičiť k odolnosti voči vonkajším vplyvom, 
no dosiahnuť úplnú odolnosť voči všetkým účinkom by znamenalo úplne odstrihnutie sa od 
okolitého sveta, teda od spoločnosti, v ktorej rastieme, žijeme, sme. A preto nám neostáva nič 
iné, iba zmieriť sa s nedokonalosťou nášho bytia a skúsiť sa do miery, do akej sme schopní, 
odstrihnúť a vyvarovať sa všetkým atribútom zneužívania a manipulácie spoločenského mie-
nenia.

15 Ries – TRouT, 22 věčných zákonů marketingu ( pozn. 1), s. 69.

/16
e) Ak počujete túto 
skladbu mimo tohto 
kontextu, spájate si ju 
s týmto produktom?
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PrÍLoHA č. 1:
Použitý sociologický dotazník

1.	Pohlavie:	žena	/	muž

2.	Vek:	do	20	/	do	45	/	do	60	/	nad	60

3.	Najvyššie	dosiahnuté	vzdelanie:	základné	/	stredoškolské	bez	maturity	/	stredoškol-
ské	s	maturitou	/	vysokoškolské

4.	Aké	je	Vaše	hudobné	vzdelanie?	žiadne	/	ZUŠ	/	vyššie	(konzervatórium,	VŠMU)

5.	Súčasné	zamestnanie:	študent	/	zamestnaný	/	osoba	samostatne	zárobkovo	činná	/	
nezamestnaný

6.	Miesto	súčasného	bydliska	podľa	počtu	obyvateľov:	do	5	000	/	do	20 000	/	do	
100 000	/	viac	ako	100 000

7.	Akú	hudbu	najčastejšie	počúvate?	klasická	/	populárna	/	hip-hop,	rap	/	rock,	metal,	
hardrock	/	disco,	dance,	house,	techno	/	inú	(akú?)

8.	Čo	najčastejšie	používate	na	počúvanie	hudby?	rádio	/	streamovacie	služby	(iTunes,	
Spotify,	Deezer…),	Youtube	/	mobil,	mp3	prehrávač	/	CD	prehrávač/	iné	(čo?)

9.	Kde	sa	najčastejšie	stretávate	s	reklamou?	Internet	(bannery,	reklamné	videá,	vyska-
kovacie	okná…)	/	sociálne	siete	/	televízia	/	rozhlas	/	časopisy,	denná	tlač	/	letáky	/
plagáty,	billboardy

10.	Ako	často	ste	vystavení	reklamám?	vôbec	/	približne	raz	za	týždeň	/	približne	raz	za	
deň	/	niekoľkokrát	denne

11.	Ako	veľmi	ste	podľa	Vás	ovplyvnený	reklamou	pri	kupovaní	výrobku/služby?	(vô-
bec)	1-10	(úplne)

12.	Nakoľko	si	uvedomujete	prítomnosť	hudby	v	reklamách?	(vôbec)	1-10	(úplne)

13.	Ako	veľmi	je	podľa	Vás	hudba	podstatnou	súčasťou	v	reklamách?	(vôbec)	1-10	
(úplne)

14.	Zaujme	Vás	niekedy	skladba	v	reklame	natoľko,	že	sa	o	ňu	zaujímate	(vyhľadáte,	
stiahnete,	počúvate.)	aj	mimo	reklamného	kontextu?	(nikdy)	1-10	(stále)

15.	Pamätáte	si	na	nejakú	skladbu	v	reklame,	ktorá	sa	Vám	vyslovene	páčila?	áno	(kto-
rá?)	/	nie

16.	Pamätáte	si	na	nejakú	skladbu	v	reklame,	ktorá	sa	Vám	vyslovene	nepáčila?	áno	
(ktorá?)	/	nie

17.	Existuje	nejaká	skladba,	ktorú	máte	priamo	spojenú	s	nejakým	výrobkom/službou?	
áno	(ktorá?)	/	nie
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	 RISTORANTE:	http://www.tvspoty.cz/dr-oetker-pizza-ristorante/

18.	Poznáte	túto	reklamu?	áno	/	nie

19.	Poznáte	skladbu,	ktorá	je	použitá	v	reklame?	áno	/	nie

	 Ak	áno,	poznali	ste	túto	skladbu	predtým,	ako	ste	ju	počuli	v	reklame?	áno	/	nie

20.	Myslíte	si,	že	hudobná	stránka	korešponduje	s	obsahom	reklamy?	áno	/	nie

21.	Ak	počujete	túto	skladbu	mimo	tohto	kontextu,	spája	sa	Vám	s	týmto	produktom?	
áno	/	nie

	 HERA:	http://www.tvspoty.cz/hera-peceni-je-radost-hera-je-peceni/

22.	Poznáte	túto	reklamu?	áno	/	nie

23.	Poznáte	skladbu,	ktorá	je	použitá	v	reklame?	áno	/	nie

	 Ak	áno,	poznali	ste	túto	skladbu	predtým,	ako	ste	ju	počuli	v	reklame?	áno	/	nie

24.	Myslíte	si,	že	hudobná	stránka	korešponduje	s	obsahom	reklamy?	áno	/	nie

25.	Ak	počujete	túto	skladbu	mimo	tohto	kontextu,	spája	sa	Vám	s	týmto	produktom?	
áno	/	nie

	 COCA	COLA	(Vianoce):	http://www.tvspoty.cz/coca-cola-vanoce-2010/

26.	Poznáte	túto	reklamu?	áno	/	nie

27.	Poznáte	skladbu,	ktorá	je	použitá	v	reklame?	áno	/	nie

	 Ak	áno,	poznali	ste	túto	skladbu	predtým,	ako	ste	ju	počuli	v	reklame?	áno	/	nie

28.	Myslíte	si,	že	hudobná	stránka	korešponduje	s	obsahom	reklamy?	áno	/	nie

29.	Ak	počujete	túto	skladbu	mimo	tohto	kontextu,	spája	sa	Vám	s	týmto	produktom?	
áno	/	nie

	 KINDER:	http://www.tvspoty.cz/kinder-stvoreno-z-radosti-made-of-happy/

30.	Poznáte	túto	reklamu?	áno	/	nie

31.	Poznáte	skladbu,	ktorá	je	použitá	v	reklame?	áno	/	nie

	 Ak	áno,	poznali	ste	túto	skladbu	predtým,	ako	ste	ju	počuli	v	reklame?	áno	/	nie

32.	Myslíte	si,	že	hudobná	stránka	korešponduje	s	obsahom	reklamy?	áno	/	nie

33.	Ak	počujete	túto	skladbu	mimo	tohto	kontextu,	spája	sa	Vám	s	týmto	produktom?	
áno	/	nie

	 VOLVO:	http://www.tvspoty.cz/volvo-trucks-jean-claude-van-damme-live-test/

34.	Poznáte	túto	reklamu?	áno	/	nie

35.	Poznáte	skladbu,	ktorá	je	použitá	v	reklame?	áno	/	nie

	 Ak	áno,	poznali	ste	túto	skladbu	predtým,	ako	ste	ju	počuli	v	reklame?	áno	/	nie

36.	Myslíte	si,	že	hudobná	stránka	korešponduje	s	obsahom	reklamy?	áno	/	nie

37.	Ak	počujete	túto	skladbu	mimo	tohto	kontextu,	spája	sa	Vám	s	týmto	produktom?	
áno	/	nie
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