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Souhrn 

Příspěvek popisuje na základě provedeného deskriptivního šetření rozdíly v per
cepci tabákové reklamy v časovém kontextu jednak u respondentů členěných podle 
kuřáckého chování, a jednak dle věku dětí a mládeže od 9 do 24 let. 

V další části je percepce tabákové reklamy konkretizována ve vazbě na cigareto
vé značky přítomné v mediálním, reklamním a společenském prostředí dětí a mlá
deže, rovněž v členění podle typu kuřáckého chování a dle věku respondentů. 

K I í č o v á s l ov a: čerstvá percepce - starší percepce - tabáková reklama -
značky cigaret - děti a mládež - kuřáci - nekuřáci 
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Summary 

J. Pichrt: PERCEPTION OF TOBACCO ADVERTISING 
AND BRANDS OF CIGARETTES BY CHILDREN 
ANDYOUTH 

The contribution, based on a descriptive investigation, describes differences in 
perception of tobacco advertising in the time context by respondents divided accor
ding to smoking behaviour and also according to the age of children and youth from 
9 to 14 years oldo In the next part the perception of tobacco advertising is concreti
zed in connection with cigarettes brands present in media, advertising and social 
environment of children and youth, again by division according to the type of smo
king behaviour and the age of respondents. 

K e y w o r d s: new perception - older perception - tobacco advertisemnt - brand 
of cigarretes - children and youth - non.smokers 

Úvod 

V 50. letech minulého století došlo k realizaci nové marketingové strate
gie u jedné značky cigaret a k odlišnému pojetí reklamní komunikace v ob
chodu s tabákem. Tato značka se postupem času stala synonymem cigaret, 
a stejně tak se stal synonymem této značky kovboj. Jednalo se o značku 
dříve dámských cigaret - Marlboro, které jsou od té doby ryze mužskými ci
garety pro "tvrdé" muže. Známost a obliba této značky je celosvětová, a to 
především vzhledem k celosvětově pojatému marketingu realizovaném ze
jména v motoristickém sportu. I ostatní cigaretové značky se snaží dle toho
to vzoru prosadit na trhu a realizují různě interaktivní reklamní strategie. 
Situace na současném trhu je ovšem odlišná než v období boomu tabakismu. 
Zda někdy dosáhnou obdobné úrovně známosti nové cigaretové značky je 
těžko odhadnout, zejména vzhledem k realizaci protikuřáckých opatření ve 
vyspělé a civilizované části světa a několikanásobnému zvýšení počtu ciga
retových značek na trhu od dob 50. let 20. století. 

Na českém trhu se v současné době etablovalo přes dvě stě tabákových 
značek asi patnácti producentů a obchodních zastoupení, které jsou různě 
vnímány spotřebiteli a cílovými skupinami. Sympatie některých nových 
globálních cigaretových značek dosáhly na trhu ČR vysoké úrovně, zejména 
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mezi mladými lidmi, kteří tak nejvýznamněji přispě l i k úspěšnému zave
dení nových značek na nový trh. 

Reklama na cigarety vyvolává negativnější pocity než reklama na alko
hol, přesto je ale recipienty vnímána (Vysekalová , 2005). Na českém tabá
kovém trhu se v době tohoto deskriptivního šetření ve IV. čtvrtletí 2003 
plošně mediálně prezentovaly především cigaretové značky Petra, Marlboro, 
Gauloiuses, Lucky Strike, Trumf, West , Moon , Davidoff a L&M. Ostatní 
značky cigaret neměly v rámci svých marketingových strategií načasovány 
mediální prezentace. V době realizovaného deskriptivního šetření byla r e
klama na cigarety možná na reklamních plochách (outdoor médiích ) tj. bill
boardech, vitrínách, štítech domů , zastávkách hromadné dopravy, vla
kových nástupištích a dalších místech vyšší koncentrace osob. 

Restrikcí cigaretové reklamy od 1. července 2004 je možná tato reklama 
jen v místech prodeje koncovým spotřebitelům. Podle zákona o regulaci 
reklamy nesmí být přímá reklama na tabákové výrobky vysílána v televizi , 
a nesmí se nacházet v dalších médiích a venkovních reklamních plochách . 

Pro analýzu percepce tabákové reklamy a cigaretových značek podle vě
ku a kuřáckého chování byly stanoveny hypotézy. 

1. HO: Percepce tabá/wvé rehlamy bude mezi s/wpinami /wřállů a ne
kuřáků stejná. 

2. HO: Percepce tabá/wvé reklamy bude mezi s/wpinami respondentů dle 
vě/w stejná. 

3. Hl: Známost cigaretových značeh bude mezi shupinami /wřáhů a ne
/wřáhů různá. 

4. H2: Známost cigaretových značeh bude různá v různých vě/wvých hate
goriích. 

Nenulové hypotézy byly stanoveny s ohledem na nepravděpodobnost 
stejné známosti cigaretových značek podle typu kuřáckého chování a podle 
věku respondentů. 

Metodika 

Respondenti v dotazníku odpovídali na otázky percepce tabákové rekla
my obecně a dle druhů tabákových značek. 

a) Ke konkretizaci percepce tabákové reklamy v tehdejším prostředí měli 
respondenti možnost zvolit jednu ze čtyř možností, vztahujících se k časové 
percepci kontaktu s touto reklamou. Respondenti uváděli jednu ze čtyř mož-
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ností, kterými byla ča sová specifikace posledního kontaktu s tabákovou re
klamou (tj. dnes , včera , v posledním týdnu, už dávno). 

Pro transparentnost a přehlednost získaných časových údajů kontaktu 
s tabákovou reklamou byly uváděné odpovědi jako: 

- "dnes" a "včera" vyhodnocovány jako "čerstvá percepce", 
- "v posledním týdnu" a "už dávno" vyhodnocovány jako "starší percep-

" ce . 
Cílem dotazu bylo vyhodnocení percepce tabákové reklamy, oproti sledo

vanosti ostatní reklamy. 
b) K percepci tabákové reklamy dle značek cigaret byli respondenti v do

tazníku vyzváni , aby do prázdné tabulky uvedli spontánně 3 produktové 
značky cigaret v pořadí : 1. , 2., 3. - dle rychlosti recepce a reflexe. Možnosti 
uvedení komerčních značek cigaret byly volné, a nebylo požadováno - po
kud někdo tolik značek neznal , nebo nedokázal si je v daný čas vybavit -
uvedení všech do prázdných kolonek tabulky. Na základě takto zanesených 
údajů bylo vyhodnocováno pořadí známosti cigaretových značek uvedených 
na zvlášť prvním místě, na druhém a třetím místě , dle četnosti v šetřených 
kategoriích . 

Získané odpovědi byly analyzovány ve vztahu k typu kuřáckého chování 
(NK1 , NK2, K) a dle věkových intervalů. 

Výsledhy 
Ad aj 

Sledovanost tabáhové rehlamy podle shupin huřáchého chování 
Aktuální percepci tabákové reklamy týž den, kdy bylo prováděno 

výzkumné šetření nebo den před ním, nejčetněji uváděli kuřáci v téměř po
lovině svých odpovědí, nižší četnost odpovědí na úrovni 37 % uváděli neku
řáci se zkušeností s kouřením, a nejméně pak nikdy nekouřící (graf 1). 
Frekvence odpovědí kuřáků byly statisticky velmi významně vyšší než u ni
kdy nekouřících (p < 0,01 ). Rozdíly odpovědí kuřáků byly statisticky vý
znamné mezi K vs. NK2 a NK2 vs. NK1 (p < 0,05) (tab. 1). 
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Graf 1. 
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Pravidelně cigaretovou reklamu nesledují a časově více vzdálený kontakt 
s ní si vybavilo téměř tři čtvrtě nikdy nekouřicích respondentů , více jak po
lovina nikdy nekouřících, a minimálně ji nesledovali kuřáci (graf 2). Frek
vence odpovědí nikdy nekouřících byly statisticky velmi významně vyšší než 
kuřáků (p < 0,01). Rozdíly ve frekvenci odpovědí NK1 vs. NK2 a NK2 vs. K 
byly statisticky významné (p < 0,05) (tab. 1) (graf 2). 
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Graf 2. Starší percepce tabákové reklamy - dle skupin (%) 
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Tabulka 1. Vyhodnocení sledovanosti (vnímání) 
tabákové reklamy - dle skupin (%) 

Percepce tabákové reklamy NK1 NK2 

čerstvá percepce 27,5 37,2 

starší percepce 72,4 62,9 

Relace statistické významnosti: 
PI = NK1 : NK2, P2 = NK1 : K, P3 = NK2 : K, 
Úrovně statistické významnosti: 

K PI 

46 * 
53,9 * 

P2 

** 

** 

* p < 0,05; ** p < 0,01, . NS" - nesignifikantní (statisticky nevýznamné) 

53,9 

K 

Sledovanost tabálwvé reklamy podle věkových kategorií 

P3 

* 

* 

Čerstvá percepce reklamy na cigarety byla nejvyšší mezi věkovýmí sku
pinami 13-15 let a mladistvými 16-17 let , což uvedla cca polovina respon-
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dentů těchto věkových intervalů (graf 3). Frekvence odpovědí byly statistic
ky významně vyšší než u ostatních věkových skupin (tab. 2). 

Graf 3. 
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Kontakt s reklamou na cigarety ve vzdálenější minulosti uváděly nejvíce 
dospělí studenti z téměř tří čtvrtin a mladší děti 9-10 a 11-12 let ze dvou 
třetin . Rozdíly ve frekvenci odpovědí dětí věkových kategorií 9-12 let byly 
statisticky významné oproti ostatním skupinám, vyjma dospělých studentů. 

Naopak nejméně cigaretovou reklamu nesledovaly věkové kategorie 
starších dětí 13-15 let a adolescentů 16-17 let (graf 4). Frekvence odpovědí 
byly statisticky významně nižší oproti ostatním věkovým skupinám (tab. 2). 
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Graf 4. Vnímání tabákové reklamy - dle věku 
Starší percepce tabákové reklamy - dle věku (%) 
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Tabulka 2. 

věková kategorie 

Vyhodnocení sledovanosti tabákové 
reklamy - dle věku (%) 

Percepce tabákové reklamy 9-10 let 11-12 let 13-15 let 16-17 let 

čerstvá percepce 33,3 33,3 52,2 49,2 

starší percepce 66,7 66,7 47,8 50,8 

Percepce tabákové reklamy 18-24 let 18-24 let P4 P5 P6 P7 Pa 
studující pracující 

čerstvá percepce 27,5 38,5 NS * * * ** 
starší percepce 72,5 61,5 NS * * * ** 

Relace statistické významnosti: 
P4 = (děti 9-10 let) : (11-12 let), Ps = (9-10 let) : (13-15 let), 
P6 = (děti 11-12 let) : (13-15 let), P7 = (děti 11-12 let) : (děti 16-17 let), 
PB = (13-15 let) : (18-24 let studenti), Pg = (13-15 let) : (18-24 let nestudenti); 
Úrovně statistické významnosti : * P < 0,05; ** P < 0,01, 
"NS" - nesignifikantní (statisticky nevýznamné) 
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Ad b) 
Percepce cigaretových značeh podle s/wpin /wřáchého chování 

Nejrychleji se šetřenému vzorku respondentů v paměti "revitalizovala" 
globální značka cigaret - Marlboro, shodně ji na prvním místě uváděli re
spondenti všech skupin NKl, NK2 a K. Z téměř poloviny ji uvedli nekuřáci 
co zkoušeli kouřit, z více jak 40 % nikdy nekouřící a v třetině registrova
ných údajů ji jako první značku uváděli kuřáci (graf 5). Kuřáci statisticky 
významně méně uváděli tuto značku na prvním místě než nekuřáci co již 
kouřili (p < 0,05). U ostatních frekvencí odpovědí nebyly zjištěny statisticky 
významné rozdíly (tab. 3). 

Graf 5. Nejznámější značka cigaret - dle skupin (%) 
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Druhá nejčetněji spontánně uváděná cigaretová značka u kuřáků a ne
kuřáků se zkušeností s tabákem, byla z více jak pětiny rovněž globální znač

ka Marlboro, zatímco u nikdy nekouřících to byla z více jak čtvrtiny tradiční 
tuzemská značka cigaret Petra (graf 6). Nikdy nekouřící statisticky význam
ně více uváděli značku cigaret Petra, než kuřáci . Rozdíly u dalších frekvencí 
odpovědí nebyly na statisticky významné úrovni (tab. 3). 
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Graf 6. Druhá nejznáměj ší značka cigaret - dle skupin (%) 
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Jako třetí spontánně uvedená značka cigaret byla všemi skupinami dle 
kuřáckého chování (NK1, NK2, K) uvedena z cca pětiny značka Petra. Roz
díly v četnostech odpovědí opět nebyly zjištěny jako statisticky významné 
(tab. 3). 

Tabulka 3. Vyhodnocení známosti cigaretových 
značek - dle skupin (%) 

Známost cigaretové značky NK1 NK2 

l. Marlboro 41,7 46,2 

2. Marlboro 23,0 21,9 
Petra 26,5 21,9 

3. Petra 20,0 20,6 

Relace statistické významnosti: 
pl = NK1 : NK2, p2 = NK1 : K, p3 = NK2 : K, 
Úrovně statistické významnosti : * p < 0,05; 
"NS" - nesignifikantní (statisticky nevýznamné) 
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Ze získaných výsledků za zmínku stojí frekvence uvádění značky cigaret 
Davidoff, která byla relativně frekventovaná respondenty především z řad 
kuřáků. Registrovaným počtem se pohybovala v úrovni cca 17 - 18 0- , a za
řadila by se tak na čtvrtou pozici známosti značek. V četnosti odpovědí ne
byly zjištěny statisticky významné rozdíly. I přesto by značka Davidoff byla 
absolutně třetím titulem mezi třemi nejoblíbenějšími značkami cigaret - po 
značkách Marlboro a Petra. 

Percepce cigaretových značeh podle vělwvých hategorií 

Nejznámější cigaretovou značkou rozborem podle věkových kategorií by
la značka Marlboro, která byla nejčetněji uváděna respondenty ve věku 
11-12 let. Nejmladší děti 9-10 let jako nejznámější značku cigaret shodně 
s cigaretami Marlboro, uváděly ještě značku Petra z více jak dvou pětin, 
významně častěji než ostatní skupiny (graf 7, tab. 4). 

Značky Petra a Marlboro byly také nejčastěji uváděny na druhém a tře
tím místě. 

Graf 7. Nejznámější značka cigaret - dle věkových kategorií (%) 
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Druhou nejznáměj ší značkou uváděnou nejmladšími dětmi byly ve třeti
ně sdě l e ní cigarety Camel. S rostoucím věkem jejich spontánní recepce u re
spondentů klesala. Frekvence odpovědí nejmladších dětí byly statisticky 
významně vyšší než u respondentů 13-15 let a dalších věkových skupin 
(p < 0,05) (graf 8, tab. 4). 

Graf 8. 
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Výčet známých cigaretových značek se na dalších pozicích známosti 
rozšiřoval a diverzifikoval. Děti ve věku 9-10 let a dospělí studenti z třetiny 
jako třetí nejznámější značku uváděli produkt prezentovaný ve spojitosti 
s Formulí 1 - cigarety West, statisticky velmi významně více než ostatní 
věkové kategorie (tab. 4). 

Děti 11-12 let a dospělí studenti z cca 30 %, a v pětině odpovědí mla
diství 16-17 let, uváděli jako třetí nejznámější značku Petra. Děti 11-12 sta
tisticky významně více uváděli "Petry" než děti ve věku 13-15 let, ostatní 
rozdíly ve frekvenci odpovědí nebyly zjištěny jako statisticky významné. 
Věková kategorie 13-15 let uvedla z čtvrtiny jako třetí nejznámější značku 
Marlboro. Rozdíly ve frekvenci odpovědí ale nebyly statisticky významné. 
(tab. 4) 
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Dospělí pracující uváděli mezi známými značkami na třetím místě ciga

rety L&M. Rozdíly ve frekvenci odpovědí nebyly na statisticky významné 
úrovni (tab. 4). 

Tabulka 4. Vyhodnocení známosti cigaretových 
značek - dle věkových kategorií (%) 

Nejznámější značky cigaret: 9-10 let 11-12 let 13-15 let 16-17 let 

1. Marlboro 42,9 48,5 35,4 42,0 

Petra 42,9 9,1 29,2 18,8 

2. Camel 33,3 18,2 15,4 4,3 

Petra 16,7 21,2 24,6 17,4 

Marlboro 16,7 15,2 16,9 23 ,2 

3. West 33,3 9,1 1,5 1,5 

Petra 16,7 30,3 15,4 22 ,7 

Marlboro ° 12,1 24,6 9,1 

L&M 16,7 18,2 6,2 9,1 

Nejznámější značky cigaret: 18-24 let 18-24 let P4 Ps P6 P7 PB 
studující pracující 

1. Marlboro 46,4 38,5 NS NS NS NS NS 
Petra 10,1 15,4 * NS * NS ** 

2. Camel 4,3 6,6 * NS * * NS 
Petra 15,9 16,5 NS NS NS NS NS 
Marlboro 31,9 23,1 NS NS NS NS NS 

3. West 1,4 1,1 ** NS ** ** ** 
Petra 29,0 13,2 NS NS NS NS NS 
Marlboro 4,3 14,3 NS 
L&M 20,3 15,4 NS NS NS NS NS 

Relace statistické významnosti: 
P4 = (děti 9-10 let) : (18-24 let studující), 
Ps = (18-24 let studující) : (18-24 let nestudující), 
P6 = (děti 9-10 let) : (18-24 let nestudující), P7 = (děti 9-10 let) : (děti 13-15 let), 
PB = (děti 9-10 let) : (děti 11-12 let), P9 = (děti 11-12 let) : (děti 13-15 let), 
Úrovně statistické významnosti : * P < 0,05; ** P < 0,01, 
"NS" - nesignifikantní (statisticky nevýznamné) 

P9 

NS 
* 

NS 
NS 
NS 

NS 
* 
* 
* 
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Dislwse 

V době realizovaného deskriptivního šetření - tj . v IV. čtvrtletí 2003 -
byla reklama na cigarety možná na reklamních plochách - outdoor médiích 
tj. billboardech , vitrínách, štítech domů , zastávkách hromadné dopravy, vla
kových nástupištích a dalších místech vyšší koncentrace osob . 

Česká veřejnost je tolerantní k reklamě na cigarety, alkohol a léky -
z provedeného šetření TNSF v roce 2005 uvedla více než polovina respon
dentů (57 %), že reklamu na cigarety, alkohol a léky jim nevadí. Necelá tře
tina uváděla , že by tento druh reklamy umožňovala s určitými omezeními 
a 7 % by ji úplně zakázalo (Vysekalová, 2006). Ačkoliv většina české veřej
nosti je přesvědčena o tom, že reklama manipuluje lidmi a že podporuje 
zbytečný konzum, skutečnost, že sami "podlehli" reklamě, lidé připouštějí 
v mnohem menší míře (Brannan, 1995). Vliv reklamy na své nákupní cho
vání dlouhodobě přiznává asi třetina lidí, a to výrazně častěji ženy a mladší 
lidé. Reálně lze předpokládat, že reklama ovlivňuje větší procento lidí než 
kolik uvádí. Mnozí si tuto skutečnost neuvědomují a část populace není 
ochotna ovlivnění reklamou při nákupním chování připustit (Kobera, 1995). 

Nejvyšší čerstvá percepce tabákové reklamy byla zjištěna ve věkovém 
rozmezí 13 - 17 let, resp. ve věkovém intervalu: 

- 13-15 let, v němž respondenti nejčastěji získali první kuřácké zkuše
nosti , 

- 16-17 let, v němž byla nejvyšší prevalence kouření, v našem souboru. 
Zaznamenané výsledky percepce cigaretových značek z našeho šetření 

zvlášť výrazně nepřekvapily jak z pohledu celosvětového tak tuzemského. 
Výsledky korespondovaly s výzkumy známosti cigaretových značek prove
dených v roce 2003. Preference značky cigaret je odrazem vlivu tabákové re
klamy, kterému dospívající snadno podléhají. 

Reklama se snaží u cílové skupiny vyvolat určitý myšlenkový pochod 
a současně zabránit tomu, abychom si ji příjemce uvědomoval , protože po
tom by se od ní začal distancovat. Tento podprahový myšlenkový pochod by 
měl mít následující schéma: 

1. Drsní muži jsou zobrazeni s cigaretami nebo kouří cigaretu značky X. 
2. Nejsem sice drsný muž, ale chtěl by jsem tak vypadat. 
3. Když budu kouřit značku X, budu vypadat jako drsný muž. 
(Schultz, 1995) 
První teze je záměrně zevšeobecněná, druhá vyjadřuje pochopitelné 

a skryté přání , a třetí je implikací vypovídající o budoucnosti. Ve všech 
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třech případech se nejedná o klamání, ale ani o pravdu. To je právě způsob 
jakým reklama (tabáková) ovlivňuje . 

Příklady : 

- kovboj na billboardu s krabičkou cigaret a červené pozadí - chybí jen 
značka Marlboro, 

- drsný muž v divočině kouří cigaretu a žluté pozadí - chybí jen značka 
Camel, atd. 

Výše uvedený způsob ovšem není jediný jaký je v tabákové reklamě 
užíván, reklama neapeluje jen na přirozenou touhu být šťastný. Reklama 
společně s módními trendy a změnami společnosti přiřazuje sociálnímu sta
tusu jedince atributy značek a produktů (cigarety, auta, počítače, mobilní 
telefony aj.) . Vzhledem k tomu, že tento trend přijímá většina lidí z okolí, 
předpokládá se totéž i od samotného jedince. Reklama se stává mechanis
mem sociální kontroly - reguluje přístup do formálních a neformálních in
stitucí, životní styl, výběr kamarádů , trávení volného času apod . Reklama je 
příčinou a důsledkem přízpůsobování se a diktuje zdánlivý smysl života 
(Ogilvy, 1996). 

Tabáková reklama v ČR může v rámci své vizuální kreativity zobrazovat 
značku cigaret, osobu, ale nesmí zobrazovat kouřící osoby (tj. osoby s cigare
tou v ruce či ústech). Tato skutečnost je argumentem zastánců tabákové re
klamy a tabákových producentů , že cigaretová reklama slouží jen k propa
gaci značky a nikoliv kouření. 

Děti od ll-ti let výše se nejvíce stávají v současnosti uživateli produktů 
určených dospělým, a tak si sami kupují nebo alespoň vybírají - mimo dro
gistického zboží, elektroniky, mobilních telefonů, sportovního vybavení , 
počítačů, her - také značky cigaret, které je oslovují nejvíce a asociují jim 
jejich cíle. Podmínkou úspěšnosti a publicity značkové reklamy u dětí je vy
užití co nejvíce interaktivních akcí, komunikačních kanálů a nosičů (Weber, 
2004). 

Cigaretová značka Marlboro je svojí rozšířeností v okolí dětí a svojí re
klamní strategií dětmi a studenty stále hodně vnímána. Oslovuje především 
romantickou filosofií, např. předjarní kampaň z roku 2001 - kovboj v záři 
zapadajícího slunce symbolizuje nezávislost, dobrodružství , mužnost a vzne
šenost a krásu "světa Marlboro" (Burnett, 2001). Jedná se o motivy atrak
tivní jak pro muže a ženy, tak pro široké věkové spektrum, ale více působící 
na mladé. 

Prolínání známosti značek Marlboro vs. Petra , jako neznámějších mezi 
mladými lidmi z našeho šetření, je možno vztáhnout k dlouholeté tradici 
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těchto produktů na trhu . Podle kuřáckého chování značku Marlboro statis
ticky významně více uváděli nekuřáci, než kuřáci. Tuto skutečnost je možno 
vysvětlit preferencí jiné značky cigaret, s níž se současní kuřáci více subjek
tivně identifikují , přičemž jim Marlboro není neznámé. I přes celosvětovou 
proslulost je pro některé kuřáky značka Marlboro "zprofavanovaná", a proto 
volí pro originalitu a osobitost jinou "svoji" značku cigaret. 

Překrývání cigaretových značek Marlboro a Petra ve vyhodnocení na 
dalších místech je především důsledkem: 

- všeobecné známosti synonyma cigaret - značky Marlboro na světě , 

- léta v tuzemsku nejoblíbenější a tradiční značky Petra, 
- širokého spektra (roztřištěnosti) méně masových značek cigaret se spe-

cifickou image adresnou různým sociálním skupinám kuřáků. 
Z provedeného průzkumu GfK obliby cigaretových značek na Slovensku 

v roce 2005 se na prvním místě umístila značka Marlboro, druhá se umísti
la Petra a třetí značka Mars (Rozborová, 2005). 

Celkem šetřená skupina dětí a mládeže ve věku 9 - 24 let registrovala 
33 tabákových značek. 

Výčet značek vyjma v dotazníku osmi uvedených (L&M, Lucky Strike, 
Marlboro , Camel, Sparta, Petra, Start a West) byl mezi oslovenými dětmi 
a mládeží velmi pestrý a ukazuje tendenci kouřit pro originalitu, sociální 
diferenci a imagem značky cigaret asociovanou roli. Další značky cigaret 
etablované v paměti mládeže jsou Davidoff, OK, Trumf, Gauloises, Pall 
Mall , Carelia Slims, Mars, Channel, Route 66, Gitanes, Dunhill, Cristal , 
Tatra, Lípa, Go Rockets, Inka, Ronson, Astor, Bastos, Prima, Prince , Ron
hill , Kusovka a Kent. 

Parametrem trvalé známosti značek, je zachování identity značky i po 
odstranění loga, a transparentnost značky. Efektivní reklamní kampaně se 
vyznačují vazbou na jiné komodity ze života spotřebitelů (Weber, 2004). 

"Petry" znají především osoby z řad kuřáků nebo dětí a mládeže, které 
jsou v kontaktu s letitými kuřáky (rodiče , přibuzní, kamarádi apod.). V této 
věci uvádíme celoplošné reklamní kampaně z roku 2003 cigaretové značky 
Petra "Všude dobře s Petrou nejlíp" nebo "Kde je Petra tam je parta", "Petra 
moje parta", nebo z roku 2005 "S Petrou na plný plyn!", jejímž motivem au
tomobilová tématika ve sportovním (rallye) duchu. Děti mají velmi v oblibě 
specifickou značkovou propagaci, např. když jejich fotku umístí výrobce na 
etiketě oblíbeného nápoje, mohou si sednout do Formule 1 a vyfotit se v ní, 
svézt se v závodním automobilu apod. (Weber, 2004). Děti oceňují co 
nejvěrnější repliky skutečných jim nedostupných (zakázaných) věcí a sběra-
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telskou atraktivnost těchto reklamních předmětů. 
Efekty nejúspěšnějších značek oblíbených u dětí jsou založeny u: 
- chlapců na strachu, vzrušení a dokonalém ovládání, 
- dívek na akcentaci lásky a péče (např. kampaní hracích panenek). 

(Weber, 2004) 
Pro ilustraci vlivu prezentace tabákové produkce následující příklad: 

v období 16. - 17. srpna 2003 probíhalo v Brně na Masarykově okruhu Mis
trovství světa silničních motocyklů Gauloises Grand Prix 2003 , čemuž 
předcházela adekvátní reklamní strategie ve všech médiích nejen v Brně, 
ale po celé ČR. V období realizace dotazníkového šetření zejména počátkem 
září, října 2003 byla registrována zvýšená četnost uvádění této značky mezi 
respondenty oproti jiným značkám , vyjma těch, které byly uvedeny v do
tazníku. 

I když se tématika reklamy dětem líbí , neznamená to, že si ihned propa
govaný produkt koupí (Hradiská, 1995). Tvůrci reklam zaměřených na děti 
musí ovšem myslet nejen na ně samotné, ale také na jejich rodiče (matky), 
které o postoji k dané komoditě významně rozhodují. K těmto dvěma roz
dílným cílovým skupinám je třeba přistupovat diferencovaným způsobem 
(Weber, 2000). Děti nechtějí propagovaný produkt jen na základě samotné 
reklamy, důležité jsou hodnoty dětí, sociální prostředí a výchova (Hradiská, 
1995). Tabáková reklama, jak argumentují její zastánci, nenabádá ke kouře
ní a koupi cigaret, ale snaží se asociovat hodnoty, tužby a přání oslovující 
především mladé utvářející osobnosti prostřednictvím dané image značky 
(Wagner, 2000). Image je komplexem kladných nebo záporných představ 
a pocitů, chápán je jako symbolický obraz výrobku ve vědomí spotřebitele. 
Pří koupi výrobku si spotřebitel, v souladu s vytvořenou představou o výrob
ku, kupuje naplnění svých přání a cílů (Hradiská, 1998). 

Producenti spotřebního zboží a marketingu značek mají za cíl, aby výro
bek dané značky oslovení spotřebitelé kupovali opakovaně a po celý život, 
nejen jednorázově na základě reklamy. Reklama se tak stává sofistikovanou 
komunikační disciplínou (Hořčica, 2004). 

Závěry (potvrzení nebo vyvrácení stanovených hypotéz): 

1. HO: Percepce tabákové reklamy bude mezi skupinami /wřáhů a ne
kuřáků stejná - hypotéza byla potvrzena, kuřáci si více vybavovali čerstvé 
vjemy tabákové reklamy a nekuřáci více starší vjemy - na statisticky vý
znamné úrovni. 
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2. HO: Percepce tabá/wvé reklamy bude mezi s/lUpinami respondentů dle 
Vě/lU stejná - hypotéza nebyla potvrzena, rozdíly v četnosti odpovědí byly 
statisticky významné. 

3. Hl: Známost cigaretových značek bude mezi skupinami /lUřáků a ne
kuřáků různá - hypotéza byla potvrzena. 

4. H2 : Známost cigaretových značek bude různá v různých věkových /wte
goriích - hypotéza byla potvrzena. 
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