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Abstrakt: Předkládaný příspěvek se zabývá uceleným výkladem pojmu neuromarketing, disciplíny, jež aplikuje 
neurovědecké metody k analýze a porozumění lidského chování ve vztahu k trhům a tržním výměnám. Po definicích 
souvislých pojmů marketing, neurověda a neuroekonomie nabízí různá vymezení samotného neuromarketingu. Dále 
shrnuje minulý vývoj tohoto odvětví a popisuje techniky neurovědy, jichž neuromarketing využívá 
(elektroencefalografii, funkční magnetickou rezonanci, biometrické metody a další). Poté se zabývá oborovou teorií, 
kterou rozděluje dle procesu rozhodování spotřebitele na kapitoly o pozornosti, vědomém a nevědomém rozhodování, 
emocích, volbě, smyslech, zrcadlových neuronech a značkách. Příspěvek popisuje i využití neuromarketingu, a to pro 
optimalizaci marketingové komunikace (v reklamách, při použití nových médií a v místě prodeje) a pro lepší poznání 
potřeb a přání spotřebitele ve výzkumech. Také se zabývá otázkou, je-li neuromarketing z etického pohledu v 
pořádku.  
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1. Úvod 

Lidský mozek fascinuje odborníky i veřejnost od nepaměti. Přes dlouhověký zájem zjistila věda o jeho 
fungování jen za posledních několik let více, než za celou svou předchozí historii (O’Connell et al., 2011). Ruku v 
ruce s prudkým vzestupem dostupných poznatků neurovědy, lékařské disciplíny zabývající se studiem mozku a 
nervové soustavy, se rozvíjí i snaha využít tyto vědomosti k lepšímu odhadu lidského chování v různých kontextech. 
Pojem neurokultura (Javor et al., 2013, s. 2) se ujal právě k označení využití neurovědy v oblastech jiných, než je 
zdravotnictví. Jednou z nich se stal i marketing. Vznikl tak neuromarketing, poměrně mladá disciplína, která aplikuje 
metody neurovědy k analýze a pochopení lidského jednání vztahujícího se k trhu a k tržním výměnám (Lee et al., 
2007, s. 200).  

Data zjištěná pomocí lékařských technik jsou neuromarketingem veskrze využívána dvěma způsoby. První 
vede k rozvoji teoretických vědomostí o lidském ekonomickém jednání a je uskutečňován především v akademickém 
výzkumu. Zahrnuje zkoumání průběhu rozhodování spotřebitele i faktorů, jichž jej ovlivňují, například vlivu emocí, 
volby pozornosti nebo role smyslových prožitků. Druhým je praktická snaha využít neuromarketing jak k 
optimalizaci marketingové komunikace, tak k lepšímu poznání potřeb a přání spotřebitele, poskytována rychle 
adaptovanými marketingovými agenturami komerčním zákazníkům. Tímto způsobem jsou pomocí neuromarketingu 
vylepšovány reklamy či testovány produkty. Pravděpodobně nejslibnější nabídkou neuromarketingu přitom je 
sledování a měření nevědomých faktorů, které ovlivňují lidské jednání v této oblasti. Ty totiž není možno sledovat 
konvenčními marketingovými technikami. Nabídka působí lákavě především v době, kdy kognitivní věda změnila 
svůj dřívější postoj a hlásá, že lidské rozhodování z velké většiny probíhá právě na nevědomé úrovni (Damasio, 2000; 
Calne, 1999). Neuromarketing přitom nabízí, na rozdíl od jiných odvětví marketingu, do těchto nevědomých procesů 
rozhodování vhled.  

O rozsahu tohoto vhledu se vedou spory. Především v popularizační literatuře o tématu se setkáváme s 
fascinujícími zprávami mluvícími o téměř dovršené snaze neuromarketingu najít „nákupní tlačítko“ v mozku 
spotřebitele. Oproti tomu se však staví ti, kteří tvrdí, že neuromarketing není nic jiného, než snaha zapojených vědců 
a marketingových konzultantů zbohatnout oslněním firemních klientů složitými vědeckými poznatky (Editorial, 
2004a). 

2 Metodologie 

Cílem předkládaného příspěvku je objektivně vyložit základy toho, jak neuromarketing funguje, ukázat, 
co nabízí, pojednat o jeho současné pozici, zhodnotit jeho přínos marketingu a tím se přiklonit k jednomu z 
výše uvedených názorů. Vhodné to může být v kontextu česky psané literatury o tématu, která v současnosti sestává 
především z publicisticko-popularizačních titulů. Cílem práce tak je i poskytnutí objektivního přehledu o tématu 
v češtině.  

Práce začíná uvedením pojmů marketing a neurověda, přičemž nastiňuje základ fungování neurálních procesů. 
Následuje nabídka definicí neuromarketingu, z nichž vybíráme tu nejpřiléhavější. Vysvětleny jsou i termíny 
související, neuroekonomie a neurověda o spotřebiteli. Práce pokračuje přehledem relativně krátké historie 
neuromarketingu s uvedením důvodů k inovaci klasických marketingových technik. Dále rozebírá neurovědecké 
metody. Následně se zabývá rozborem hlavních teoretických poznatků, které autoři studiem literatury identifikovali 
jako nejdůležitější. Na ty je tato práce vzhledem ke svému akademickému kontextu zaměřena. Rozděluje je dle 
procesu rozhodování spotřebitele. Poté práce pokračuje shrnutím praktických využití neuromarketingu. Na závěr jsou 
zhodnoceny argumenty mluvící pro a proti etičnosti využívání lékařských metod pro marketingové účely.  

Vzhledem k tématu prezentuje práce pouze sekundární data. Potřebné technologie pro oborový výzkum, a tudíž 
pro získání primárních dat, pro nás nejsou v současné době dostupné.  

Většina zdrojů pochází z odborných zahraničních, marketingových, neurovědeckých či psychologických 
periodik. Tyto zdroje jsou vhodnější než již zmíněná nedostatečná česky psaná literatura, protože poskytují více 
souvisejících informací, vzhledem k tomu, že výzkumy i odborné články vedoucích výzkumníků oboru jsou 
publikovány právě tímto způsobem.  
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3 Základní teoretická východiska 

Samotný neuromarketing je v literatuře pochopitelně definován rozdílně. Hubert a Kenning (2008, s. 272) 
uvádějí, že je neuromarketing „podmnožinou neuroekonomie, která řeší problémy marketingu prostřednictvím 
poznatků a metod zkoumání mozku“. Wilson et al. (2008, s. 390) zmiňují definici neuromarketingu jako „aplikování 
metod neurovědy na oblast reklamy“. McDowell (2013, s. 27) mluví o neuromarketingu jako o „alternativě k 
výzkumům založeným na jazyku, která za pomocí biologických měření umožňuje poznat nevědomé pohnutky jednání“. 
Renvoise a Morin (in Marci, 2006, s. 381) popisují neuromarketing jako „pokus o využití neurovědeckého porozumění 
mozku a emocí pro reklamní účely“. Marci (2008, s.473) sám stručně definuje neuromarketing jako „aplikaci 
neurovědy na marketingový výzkum“. Javor et al. (2013, s.2) se o neuromarketingu vyjadřují jako o „disciplíně, která 
užívá neurovědecké metody ke studiu chování spotřebitele a jeho rozhodování při nákupu, k lepšímu poznání 
psychologických procesů a role emocí v tomto rozhodování, stejně jako k zvýšení účinnosti marketingové komunikace, 
jako reklamy nebo umístění produktu (product placement), to vše skrze analýzu neurobiologických determinantů.“  

Tyto definice, ač poskytují poměrně konkrétní obrázek o působnosti neuromarketingu, nejsou úplné. Škála 
neuromarketingových výzkumů se totiž vztahuje na širší pole působnosti, než které tyto definice zahrnují. Přikláníme 
se tedy jako k nejvhodnější k definici Leeho et al. (2007, s. 200), který obecně a stručně charakterizuje 
neuromarketing jako disciplínu, jež aplikuje neurovědecké metody k analýze a porozumění lidského chování ve 
vztahu k trhům a tržním výměnám.  

Přilehlé myslitelné neurobiologické vysvětlení začíná na základní úrovni nervových spojů, které představují 
nejjednodušší měřitelné prvky chování. V tomto směru lze v analogii k cíli neurovědy chápat cíl neuromarketingu 
jako poskytnutí kompletní teorie vysvětlující jednání spotřebitele na neurální úrovni. Pomocí neurovědeckých metod 
se tak neuromarketing snaží rekonstruovat proces, který člověka vede od prvotního vnímání podnětu až k závěrečné 
tržní aktivitě (Glimcher, Rustichini 2004, s. 452).  

Od neuromarketingu je naopak vhodné odlišit pojem velmi těsně související, a to neurovědu o spotřebiteli 
(consumer neuroscience). V literatuře jsou pojmy často zaměňovány, avšak někteří autoři (Hubert, Kenning, 2008, s. 
274; Plassmann et al., 2012, s. 1–2) jej od neuromarketingu odlišují na základě jeho motivů: zatímco neurověda o 
spotřebiteli je prováděna akademickými pracovníky s cílem lépe porozumět spotřebitelskému chování, 
neuromarketing míří na využití těchto poznatků v manažerské praxi. I komerční subjekty však mohou akademická 
zjištění sledovat a některá z nich přebírat, a tak do této práce bezesporu obsahově plně zapadá i neurověda o 
spotřebiteli.  

Původní myšlenky na propojení marketingu a měření biologických pochodů člověka sahají až do osmdesátých 
let minulého století (Lee et al., 2007). Dále byly rozpracovávány v letech devadesátých již konkrétními návrhy na 
propojení neurozobrazovacích technik a marketingu (Wilson et al., 2008). První marketingová firma nabízející 
neuromarketingové techniky, americká BrightHouse® , byla založena v roce 2001, načež toto pole začalo přitahovat 
více pozornosti jak v oblasti obchodu, tak i vědy a médií.  

Poprvé samotný termín neuromarketing uvedl v roce 2002 Ale Smidts (Boricean, 2009, s. 119). Co vyvolalo 
zájem o využití neurovědeckých metod v marketingu? Desítky let spoléhali marketingoví odborníci na klasické 
výzkumné techniky, experimenty, dotazníky či skupinové diskuze ve snaze měřit přání, potřeby a nálady spotřebitelů. 
Avšak výsledky těchto měření často plně nevysvětlovaly situaci, ve které se daný řešitel nacházel. To potvrzuje i 
Zaltmanovo pozorování (in Milosavljevic, Cerf, 2008, s. 381), že existuje velká mezera mezi tím, co si spotřebitelé 
myslí, a metodami, které marketingoví odborníci používají ke sběru těchto dat. Jako jedno z možných vysvětlení této 
situace se nabízel vliv nevědomých mechanismů, které je klasickými technikami velmi obtížné, ne-li nemožné odhalit 
(McDowell, 2013, s. 27). Jak jsme již zmínili, kognitivní věda potvrdila, že lidské rozhodování z velké většiny 
probíhá právě na nevědomé úrovni (Damasio, 2000; Calne, 1999). Ale i další faktory hrály při vzestupu poptávky po 
neuromarketingu roli. Především západní ekonomika se od konce dvacátého století postupně propracovávala ke 
globalizovanému světovému obchodu. To vedlo k dosud nevídané přemíře nabídky nad poptávkou v mnoha 
odvětvích, a tudíž i tlaku na lepší zpracování nabízených produktů. Expanze nově všudypřítomné marketingové 
komunikace způsobila, že se stalo těžší propracovat komerční sdělení k cílovým příjemcům. Dále se navyšovaly 
rozpočty marketingových oddělení. Neurověda také ve svých poznatcích razantně pokročila a lékařské techniky, jichž 
využívá, se staly dostupnějšími. Neuromarketing tak sliboval přispění k řešení zmíněných problémů, přičemž i další 
parametry situace usnadňovaly jeho rozvoj.  
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Dalším krokem, který výrazně přispěl k publicitě a následnému rozšíření neuromarketingu, byla známá, níže 
podrobněji rozebraná studie McClura et al. (2004) o ovlivnění prožitku z konzumace slazených nápojů uvědoměním 
si jejich značky (Marci, 2008, s. 474).  

Hubert a Kenning (2008, s. 274) demonstrují další vývoj neuromarketingu prostřednictvím měření počtu 
výsledků při hledání slova neuromarketing internetovým vyhledávačem Google®. Zatímco v roce 2004 byly ještě 
výsledky v řádu tisíců, v roce 2005 přesáhly 100 000, v dalším roce už 400 000 a v roce 2008 dosáhly již 800 000 
výsledků. Javor et al. (2013) tyto výsledky doplňují o rok 2012, kdy stejný proces vytvořil 1 400 000 výsledků. 
Ačkoli tento způsob jistě není exaktním důkazem, poskytuje alespoň představu o stoupajícím zájmu o 
neuromarketing.  

Další technologický pokrok vedoucí ke zvýšení rychlosti, efektivity a přenositelnosti sofistikovaných 
neurovědeckých přístrojů přinesl exponenciální růst marketingových firem nabízejících neuromarketingové produkty 
(McDowell, 2013, s. 27). Plassmann et al. (2012, s. 22) hovoří o více než 150 takových společnostech. I v České 
republice poskytují marketingové agentury podobné služby, v roce 2012 to byly Confess, Ipsos Tambor, GfK a 
Millward Brown (Huberová, 2012). Podle řady autorů hlavní výsledky neuromarketingu teprve přijdou. Za všechny 
uvedeme předpověď Achlora a Kotlera (2011, s. 39), ve které hovoří o jasně propojené budoucnosti vědy o 
spotřebním chování a metod biologického poznávání jeho průběhu.  

3.1 Techniky neuromarketingu  

Fungování mozku, jak bylo zmíněno, závisí na interakci neuronů, uskutečňované pomocí elektrochemických 
procesů. Techniky využívané neurovědou pro zachycení těchto energeticky náročných výměn můžeme rozdělit na ty, 
které je měří přímo pozorováním změn v elektrických a magnetických polích mozku (EEG, MEG a TMS), a ty, které 
je měří nepřímo zachycováním jejich metabolických projevů, projevujících se energetickými výdaji (PET, fMRI, 
biometrické metody): 

• Elektroencefalografie (EEG) měří souběžnou elektrickou aktivitu mnoha neuronů v mozku pomocí elektrod 
umístěných na hlavu zkoumaného subjektu. Počty použitých elektrod se liší (běžně od 16 do 256), s čímž se mění 
i přesnost měření (Egidi et al., 2008, s. 1188). EEG je technika neinvazivní, přenosná, relativně pohodlná a tichá 
(Plassmann et al., 2007, s. 155). Lze tak předpokládat, že má menší dopad na ovlivnění prožitků zkoumaného 
subjektu. Díky přenositelnosti jde například využít v prostředích, kde subjekt zkoumané aktivity normálně 
podstupuje. EEG je taky relativně levná, zařízení je možno pořídit i za méně než 200 000 korun (Ariely, Berns, 
2010, s. 288). Také poskytuje velmi dobré časové rozlišení mozkových procesů, běžně je zachycuje každou 1 
milisekundu až 3 milisekundy (Plassmann et al., 2007, s. 155). Nevýhodou EEG je špatné prostorové rozlišení, 
typicky kolem jednoho centimetru, a nemožnost zachytit aktivitu neuronů situovaných jinak než svisle k laterální 
straně mozku (Egidi et al., 2008, s. 1188). Nejvhodnější využití EEG je ke zkoumání, kde na pravolevém spektru 
mozku probíhá mozková aktivita při vnímání marketingových sdělení. Aktivita v pravé části mozku je spojována 
s vyšším emocionálním dopadem nebo s touhou interakce s předmětem, a tak se nabízí možnost využití pro 
měření emocionálního dopadu reklam (Ariely, Berns, 2010, s. 288). 

• Magnetoencefalografie (MEG). Je založena na měření změn v magnetickém poli vyvolaných neurální aktivitou 
(Egidi et al., 2008, s. 1189). MEG nabízí mnohem lepší prostorové rozlišení než EEG, vzhledem k nižšímu 
ovlivnění magnetických polí lebkou, zachovává stejné výhody časového rozlišení a je neinvazivní. Na druhou 
stranu je vzhledem k nutnosti velmi citlivých přístrojů nutné měření provádět v magneticky izolované místnosti, 
kde jsou velké magnetometry umístěny kolem hlavy subjektu. V důsledku je tak tato metoda mnohem dražší, 
pořizovací cena přístrojů se pohybuje okolo 40 000 000 korun (Ariely, Berns, 2011). Další nevýhodou je 
nepřirozené prostředí, které může ovlivnit výsledky měření. Roulett a Droulers (2010, s. 98) navrhují využití 
MEG pro zkoumání rozhodnutí o nákupu. 

• Transkraniální magnetická stimulace (TMS) nemá za cíl zkoumat, ale měnit mozkovou aktivitu. Pomocí 
elektromagnetické indukce vyvolané cívkou přiloženou k hlavě vyvolává magnetické pole, které skrze lebku 
zapříčiní změny v mozkové aktivitě. Tyto změny buď mozkovou aktivitu vyvolají, nebo ji naopak utlumí 
(Zurawicki, 2010, s. 50). TMS se tak hodí k vytváření závěrů o tom, jaké části mozku jsou v daných 
myšlenkových procesech účinné, a o tom, jakou v nich hrají roli. Použitelnost je však omezena dosahem, který 
činí pouze 1 až 2 centimetry do hloubky mozku. S rozvojem této technologie však lze očekávat její větší využití. 
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Nepřímé měření spočívá ve sledování metabolických procesů souvisejících s neurální aktivitou. Základní 
myšlenkou zde je, že různé mentální aktivity jsou řízeny v různých částech mozku, a že tyto lokality lze identifikovat 
zachycením změn ve spotřebě energie, signalizované úbytkem glukózy či kyslíku (Plassmann et al., 2007, s. 155). 

• Pozitronová emisní tomografie (PET) měří právě spotřebu glukózy, kyslíku a vázání neuropřenašečů. 
Zkoumané osoby dostanou na začátku procesu injekci s radioaktivní látkou, jejíž isotopy se vážou na zmíněné 
prvky a umožňují je tak měřit. PET poskytuje přesné výsledky a data velmi prospěšná pro utváření závěrů o 
fungování psychologických procesů (Egidi et al., 2008, 1190), avšak je invazivní, pročež je její využití v 
neuromarketingu poněkud limitované (Plassmann et al., 2007, 155). 

• Funkční magnetická rezonance (fMRI) je využívána v neuromarketingových studiích hojně. Její 
nejpoužívanější metodou je BOLD (blood oxygen level-dependent), která je postavena na zachycování změn v 
okysličení krve proudící v mozku. Premisa spočívá v tom, že aktivní části mozku spotřebovávají kyslík obsažený 
v čerstvé krvi, která do nich proudí. Protony v hemoglobinu, na kterém je navázán kyslík, totiž reagují s 
vyvolaným magnetickým polem jinak, než ty, na nichž kyslík navázán není (Sanders, 2009). Tato interakce je 
měřena pomocí magnetické rezonance (MRI), jejíž variaci, která zachycuje změny v čase, nazýváme funkční 
(Egidi et al., 2008, s. 1190). fMRI poskytuje vysoké prostorové rozlišení i v hlubších částech mozku, typicky v 
měřítku 1 až 3 milimetry (Plassmann et al., 2007, 155). Skýtá proto kvalitní data k lokalizování neurální aktivity. 
Dále je neinvazivní, tudíž nabízí možnost opakovaných pokusů i se stejnými subjekty (Egidi et al., 2008). Na 
druhou stranu má fMRI špatné časové rozlišení, snímá mozek pouze každých pět až osm vteřin. Dále se měření 
děje v nepřirozeném prostředí pro testovaný subjekt, jelikož ten musí vleže, obklopen hlučným přístrojem, 
vydržet striktně nehybně celou dobu snímání (Plassmann et al., 2007). fMRI je také v porovnání s jinými 
technikami dražší, vzhledem k pořizovací ceně zhruba 20 000 000 korun za Teslu (kvalita přístrojů se odvíjí od 
této kapacity) a dalším ročním výdajům v rozmezí 2 až 6 miliónů korun (Ariely, Berns, 2010). Využití fMRI 
může spočívat ve zkoumání prožité subjektivní hodnoty nebo vztahu ke značce (Roullet, Droulers, 2010). Tato 
technika je v neuromarketingových výzkumech často aplikována, přičemž můžeme předpokládat další nárůst při 
očekávaném technologickém vylepšení směřujícím k tomu, aby bylo fMRI použitelné v přirozenějším prostředí, 
například vsedě (Zurawicki, 2010). Někteří autoři spolehlivost fMRI zpochybňují. Ve známém výzkumu Bennett 
et al. (2009) učinili mimořádně atraktivní objev při zkoumání mozkové činnosti lososa atlantského. Po vyzvání, 
aby vyhodnotil lidské emoce na obrázcích, v jeho mozku pomocí fMRI změřili aktivitu a potvrdili tak, že lidské 
emoce byl opravdu schopný posoudit. Jenže losos byl již po smrti. Bennett et al. tímto způsobem demonstrovali 
nespolehlivost fMRI měření. Vzývají proto k důkladnému ověřování všech výsledků této techniky. Na fMRI je 
dále zpochybňována opakovatelnost výsledků i to, že pohyb krve v mozku (kterou měří metoda BOLD) vypovídá 
o všech mozkových procesech (Sanders, 2009).  

• Pro úplnost je třeba dodat, že recentní nepřímou technikou je i blízká infračervená spektroskopie, která data 
sbírá využitím infračerveného záření a nabízí dobrý poměr kvality výsledků a investované ceny (Roullet, 
Droulers, 2010). 

• Biometrické techniky: Při rozboru technik využívaných neuromarketingem je důležité připomenout i ty 
klasičtější, spočívající v přímém sledování fyziologických procesů a změn.  

o Měření očních pohybů. Tato metoda spočívá ve sledování toho, na co se zkoumaná osoba dívá, jak 
dlouho se na daný podnět dívá a jakým způsobem se k tomu dostala, a dále i v měření rozšíření 
zorniček. Okamžikům relativní nehybnosti očí říkáme fixace, rychlým pohybům očí sakády či 
sakadické pohyby (Nolen-Hoeksema et al., 2012). Měření očních pohybů skýtá využití například v 
analýze zaměření pozornosti při zobrazování reklam, webových stránek nebo v místě prodeje 
(Zurawicki, 2010).  

o Měření fyziologických procesů, jako srdečního tepu, krevního tlaku, času reakce, hladiny hormonu 
kortizol (spojeného se stresem), galvanického odporu kůže (ovlivněného pocením) nebo zachycování 
pohybů mimických svalů kamerou, načež navazuje vyhodnocení prožitých emocí pomocí 
počítačových programů (face reading). Tyto reakce vypovídají o emočních prožitcích zkoumaného 
subjektu.   

Shrneme-li rozdíly mezi zmíněnými technikami, konstatujeme, že každá díky svým výhodám a nevýhodám 
skýtá jiné možnosti využití. Nelze proto jednu z nich bez notného zjednodušení prohlásit jako pro neuromarketingové 
výzkumy nejvhodnější.  
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Pro ilustraci uvedeme, že „na 1 milimetru čtverečním povrchu mozku je až 100 000 neuronů, a například fMRI, 
metoda s dobrým prostorovým rozlišením, obsahuje ve své nejmenší rozlišitelné jednotce voxelu data z asi 55 
milimetrů krychlových mozku, které obsahují 5 500 000 neuronů či 220 kilometrů axonů, výběžků neuronů“ 
(Kenning, 2008, s. 472). Po uvážení této složitosti mozku je zřejmé, že nejpřesnější výpovědní hodnotu budou mít ty 
výzkumy, které budou využívat kombinaci technik, profitujíce z předností každé z nich.  

4 Výsledky a diskuse 

Koncepčně lze praktická využití neuromarketingu rozdělit na dvě skupiny. První tvoří způsoby aplikace vedoucí 
k optimalizaci marketingové komunikace. Druhou pak využití neuromarketingových výzkumů ke zjištění konkrétních 
poznatků o potřebách či přáních spotřebitele či jeho vnímání produktu.  

4.1 Optimalizace marketingové komunikace  

Využití neuromarketingu ve vztahu k marketingové komunikaci se týká především optimalizace reklam, správy 
značek nebo komunikace v místě prodeje: 

• Reklama: Na měření efektivity reklam se dle Arielyho a Bernse (2010, s. 284) dosud soustředila převážná část 
neuromarketingové praxe. U reklam neuromarketing poskytuje dle Zurawického (2010, s. 212) data ke třem 
kategoriím dopadů vnímání reklam na spotřebitele. První je valence emocionální reakce, tedy vnímá-li 
zkoumaný subjekt reklamu emocionálně pozitivně nebo negativně. Druhá reprezentuje míru zapojení (arousal), 
neboli intenzity prožitých pocitů. Třetí pak popisuje míru zapojení kognitivních procesů, včetně zaměření 
pozornosti na informace v reklamě, či způsob jejich přechodu do paměti.  

Nyní ukážeme využití na příkladech, nejprve na dvou televizních reklamách. V nich byly měřeny emocionální 
reakce, které zkoumané osoby zažívaly v průběhu sledování daných reklam. Jak vidíme na Obrázku 1 i 2, u 
obou reklam byla naměřena míra emocionálního zapojení, u první pak pozitivní a negativní prožitky, u druhé, 
měřené pomocí automatického rozpoznávání mimiky obličeje, i jednotlivé druhy prožitých pocitů. Typy takto 
získaných dat skýtají několik možných využití k adaptaci televizních reklam. Vidíme například, ve které 
momenty jsou emocionální prožitky větší či menší, a můžeme tak identifikovat potencionálně slabé momenty, 
tak jako u Obrázku 2 v 10. vteřině. Rozpoznání momentů, kdy zkoumané osoby prožívají nejkladnější reakce na 
reklamu, odhalí vhodné chvíle pro zobrazení značky nebo produktu, a umožní proto z kladného emocionálního 
stavu diváka v daném momentu profitovat. 

 

Obrázek 1 Měření emocionální reakce na televizní reklamu společnosti Sony® (Zdroj: Žurawicky, 2010, s. 
214) 
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Obrázek 2 Měření emocionální reakce na televizní reklamu společnosti Heineken® (Zdroj: nViso SA, 2011) 

Jiný příklad využití neuromarketingu v souvislosti s televizními reklamami podávají Ohme et al. (2009). Ve 
výzkumu testovali dvě verze reklamy, které se od sebe lišily jen v jedné pětivteřinové scéně, jež nebyla vědomě 
zkoumanými osobami hodnocena jako důležitá. Použití konvenčních marketingových technik tak ukázalo, že 
jsou obě reklamy hodnoceny téměř identicky. Avšak neuromarketingový výzkum pomocí EEG a měření 
galvanického odporu kůže ukázal značný rozdíl v efektivnosti obou reklam, a na jeho základě tak bylo možné 
jednoznačně doporučit použití jedné z nich.  

 

Obrázek 3 Heatmapa tištěné reklamy společnosti Sunsilk® (Zdroj: Suomala et al., 2012) 
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Další možnosti využití neuromarketingu se nabízí u tiskové, venkovní či internetové reklamy. Uvedeme příklad 
tzv. heatmapy, která pomocí kamer měřících oční pohyby sleduje, na které body se zkoumaná osoba v průběhu 
sledování reklamy dívá. 

Na Obrázku 3 vidíme četnost pohledů na různá místa znázorněnou barvami. Platí, že četnost pohledů je největší 
v místech, které jsou na obrázku znázorněny červeně, a klesá postupně přes oranžovou a žlutou barvu až k 
zelené. Potemnělým místům pak pozornost byla věnována buď jen nepatrně, nebo vůbec. Při porovnání dvou 
verzí této reklamy vidíme jasně, že ta vlevo přitahuje více pozornosti k inzerovanému produktu i značce, a lze 
tak předpokládat, že by pro zadavatele přinesla kladnější výsledek. Zkoumání reklam pomocí 
neuromarketingových technik tak, zejména při použití v testovací fázi předcházející samotné placené inzerci, 
může mít významný vliv na její efektivitu. 

• Nová média: Obdobně jako u předchozího příkladu využití heatmapy u tištěných reklam se měření očních 
pohybů používá i pro optimalizaci webových stránek. Zjištěné poznatky jsou důležité pro správné nastavení 
uživatelského prostředí, zejména tedy k tomu, aby byl návštěvník stránkami bez zbytečných ztrát veden na 
zamýšlená místa a prováděl tak žádoucí úkony. Adhami (2013) například ve výzkumu pomocí EEG a měření 
očních pohybů testovala tři mobilní aplikace umožňující nakupování na internetu. Kromě identifikace 
problémových míst v uživatelském prostředí nákupního procesu, jako příliš velké nabídky produktů vedoucí ke 
ztrátě zájmu uživatele, patřilo mezi zjištění i to, že uživatelův výběr produktů závisí výrazně více na obrázcích, 
než na textových popisech. Dále bylo pomocí EEG zjištěno, v rozporu s tím, co zkoumané osoby explicitně 
uváděly v dotaznících, že nejpozitivnější emocionální zapojení nepřichází při výběru produktů, ale po jejich 
zaplacení. Například tak lze doporučit směřování pozornosti uživatele ke značce spíše v této pozdější fázi. 
Neuromarketingový výzkum poskytuje i další poznatky týkající se nových médií. Například McRae et al. (2013) 
navrhují, že spotřebitel zažívá silnější emocionální prožitky, pokud navštíví webovou stránku z mobilního 
zařízení v porovnání s návštěvou ze stolního počítače. Toto zjištění tedy může opodstatnit věnování větší 
pozornosti komunikaci na těchto platformách, nebo větší zaměření na mobilní zařízení při rozvrhování 
marketingového rozpočtu pro inzerci na internetu, a to zejména u společností, jež kladou důraz na tento 
komunikační kanál. 

• Místo prodeje: Nakupování v místě prodeje je řízeno především zvyklostmi nakupujících (Jesenský in 
Vysekalová, 2014, s. 198). Pro zvýšení tržního podílu je nutné spotřebitele z těchto zvyků vyvést, čehož lze 
nejlépe dosáhnout jejich emocionálním zapojením. Zkoumání tohoto zapojení je možné především využitím 
EEG díky jeho snadné přenositelnosti a relativně nízké míře narušení normálního prostředí. Nadto, zabezpečení 
určité míry spokojenosti po celou dobu nákupního procesu je důležitější, než bezvýhradné soustředění na 
samotný produkt (Suomala et al., 2012, s. 19), a tak využití dat získaných neuromarketingovými metodami k 
adaptaci prostředí skýtá velký potenciální efekt na celkový tržní výkon produktu. Kromě toho však 
neuromarketing studuje v místě prodeje i samotné chování spotřebitele. V rámci toho se věnuje například 
procesům, kterými spotřebitel hledá produkty, či otázce, co jeho rozhodnutí v místě prodeje ovlivňuje. 
Reutskaya et al. (2011) zkoumali vliv množství nabízených produktů, i vliv jejich rozmístění v regálech, na 
jejich prodej. Mimo jiné zjistili, že mají nakupující tendenci nejprve pohlédnout na produkty umístěné uprostřed 
všech vystavených, a že takto umístěné produkty se prodávají nejvíce. U vzorku 9 výrobků byla například 
pravděpodobnost koupě produktů umístěných uprostřed o 60 % větší než u produktů umístěných jinde. Samotné 
rozmístění produktů v místě prodeje tak výrazně ovlivňuje jejich odbyt a jeho správné nastavení může hrát 
významnou roli. 

4.2 Výzkumy 

Další oblast využití neuromarketingu je v marketingových výzkumech testujících produkty či zjišťujících data o 
cílové skupině a jejích preferencích. Ty jsou uskutečňovány převážně před samotným uvedením výrobků na trh. 
Poskytují tak lepší schopnosti předvídat úspěch produktu, stejně jako efektivnější rozdělení zdrojů. 

• Produkt: Velký potenciál využití neuromarketingu skýtá testování produktů před jejich uvedením na trh s cílem 
vylepšit je na základě získaných poznatků. Ariely a Berns (2010) jmenují hlavní oblasti, jimž se 
neuromarketingový výzkum spojený s vývojem produktů věnuje. Jsou jimi potravinový a zábavní průmysl, 
architektura a politika. Kromě produktů samotných neuromarketing zkoumá třeba i jejich obaly (Stoll et al., 
2008). Příklad využití lze demonstrovat na výzkumu Bernse a Moora (2012). V něm byly pomocí fMRI 
testovány reakce relativně malého vzorku zkoumaných osob při poslechu písniček převážně neznámých umělců. 
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Na základě identifikace aktivovaných částí mozku při poslechu byly učiněny předpoklady o úspěchu či 
neúspěchu daných písniček, a to často v rozporu s vyřčeným subjektivním prožitkem testovaných osob. Ukázalo 
se, že předpokládané hodnoty prodejů daných písniček značně odpovídaly jejich reálným prodejům, které byly 
spočteny po třech letech jejich dostupnosti na trhu. Výzkum tak navrhuje, že neuromarketingové testování 
produktů před jejich uvedením vypovídá nejen o subjektivním hodnocení produktu zkoumanou osobou, ale že 
výsledky je možné i zobecnit, a v důsledku tak odhadnout, bude-li produkt úspěšný. 

• Segmentace a umístění: Zurawicki (2010, s. 178) rozděluje vztah neuromarketingu, segmentace a tržního 
umístění (positioning) do dvou skupin. První obsahuje obecné demografické poznatky, dle nichž je možné lépe 
segmentovat trh. Ty nabízí zjištění o různém fungování kognitivních i afektivních procesů osob rozdělených 
zejména na základě pohlaví nebo věku. Druhá se pak vztahuje ke konkrétnějším poznatkům, závislým na 
zaměření dané společnosti. Obsahuje rozdělení cílových skupin na základě nákupního chování, stylu jejich 
rozhodování nebo míry jejich otevřenosti ke komunikačním podnětům. Jako příklad uplatnění lze zmínit 
výzkum Neffa (2012), který na základě EEG studie předkládá myšlenku, že generace lidí narozených během 
ekonomické prosperity v USA následující po 2. světové válce (baby boomers), v porovnání s jinými skupinami 
obyvatel, vnímají komplexní vizuální i verbální informace obtížněji, a že zažívají méně negativních prožitků při 
vnímání reklam. Na základě tohoto zjištění by pak společnost, jež cílí na tuto generaci, mohla upravit svou 
marketingovou komunikaci směrem k jednodušším, častějším sdělením. 

Vzhledem k využití lékařských neurovědeckých metod pro marketingové účely se v médiích, odborných i 
neodborných kruzích diskutuje o etičnosti neuromarketingu. Nejprve popíšeme argumenty odpůrců. Ty jsou 
soustředěny především na otázky svobodné vůle spotřebitele a ochrany jeho soukromí.  

První zmíněný argument je založen na předpokladu, že se neuromarketing snaží najít „nákupní tlačítko“ v 
mozku spotřebitele, po jehož stlačení marketingovými specialisty bude spotřebitel výrobky kupovat automaticky. 
Zastánci tohoto názoru tvrdí, že neuromarketing necílí na informování o výrobku, nýbrž především na využití emocí i 
jiných z části či plně nevědomých procesů v mysli spotřebitele k přesvědčení ke koupi produktu. Pokud dosáhne tato 
schopnost neuromarketingu kritické míry efektivity, bude dle těchto autorů znamenat hrozbu pro svobodné, logické a 
informované rozhodování spotřebitele (Wilson et al., 2008, s. 394; Murphy et al., 2008, s. 293).  

Druhým vyvstávajícím argumentem mluvícím proti etičnosti neuromarketingu je ten popisující ohrožení 
soukromí zkoumaných osob (Editorial, 2004b). Mozek je centrum lidské osobnosti a jeho úspěšné zkoumání tak může 
vést k jejímu úplnému poznání. Již nyní jsou při zkoumání reakcí na různé reklamy výzkumníkům přístupné soudy 
zkoumaných osob o věku, pohlaví či barvě pleti osob vystupujících v těchto reklamách. Dalším problémem je, že 
hrozí prodeje či úniky těchto zvláště soukromých dat pro další komerční i nekomerční účely. Mimo jiné jsou 
například náhodné nálezy patologických jevů v mozcích zkoumaných osob, které se naskytnou v 1 až 2 % případů, 
potencionálně zajímavé pro pojišťovny (Rapp et al., 2009, s. 57).  

Kromě těchto dvou lze nalézt i jiné argumenty mluvící proti etičnosti neuromarketingu, které se však týkají i 
marketingu jako takového. Patří mezi ně například kritika využití neuromarketingu společnostmi prodávajícími 
tabákové či alkoholové výrobky. Oproti těmto názorům stojí argumenty vyzdvihující prospěšnost neuromarketingu.  

Prvním je tvrzení, že neuromarketing poskytuje lepší poznání spotřebitele, jeho přání a potřeb, jimž se následně 
společnosti přizpůsobují. V důsledku tak neuromarketing dle tohoto názoru přináší větší uspokojení spotřebitele 
(Wilson et al., 2008, s. 394; Pop et al, 2009, s. 806). Dále může neuromarketing v rámci aplikace poznatků o 
pozornosti či preferencích vést k méně častému používání šokových taktik či obrázků se sexuálními motivy v 
marketingové komunikaci, jelikož umožňuje poznat, co adresáty lépe upoutá. Stejně tak může vést k lepšímu zacílení 
reklam a tedy větší relevantnosti k zájmům a prožitkům spotřebitelů (Lee et al., 2007, s. 203). Dále může skrze lepší 
porozumění některým negativním vlivům reklam omezit například nadbytečnou kompulzivní spotřeb.  

Shrneme-li tuto kapitolu, konstatujeme, že názory nejhlasitějších odpůrců neuromarketingu často pramení ze 
špatného porozumění jeho současného stavu či přehánění jeho možností. Veřejnost i média totiž přeceňují výsledky 
neuromarketingu (Murphy et al., 2008, s. 297). Zatím lze říci, že neuromarketing sám o sobě neohrožuje svobodnou 
vůli spotřebitele, a je tak z etického pohledu v pořádku tolik, co celek marketingu. Co se budoucnosti týče, Murphy et 
al. (2008, s. 293) navrhují pro další bezpečný vývoj odvětví přijmout etický kodex. 
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5 Závěr 

Neuromarketing spojuje striktně odbornou disciplínu neurovědy s marketingem, jehož cíle i prostředky jsou 
často zpochybňovány s odkazem na jeho dopad na jedince i společnost. I proto je neuromarketing mediálně atraktivní, 
přičemž zájem médií při referování o tomto fenoménu často nesměřuje k podání objektivního pohledu, nýbrž k 
maximalizaci čtenosti článku. Pokud by se těmito zmínkami zaujatý čtenář o neuromarketingu chtěl dozvědět více, v 
česky psané literatuře by se pravděpodobně setkal s podobným přístupem, kdy by mu popularizační tituly slibovaly 
nahlédnout do hlav spotřebitelů a nalézt v nich „nákupní tlačítko.“  

Jedním z cílů předkládaného příspěvku bylo poskytnout alternativu k tomuto scénáři. Na cestě k vyložení 
objektivního obrazu současného stavu neuromarketingu tak v práci byly nejprve definovány pojmy, poté probrány 
historie i techniky, hlavní teoretické oblasti i způsoby praktického využití a na konec i otázka etická.  

Konstatujeme, že neuromarketing je disciplína, jež aplikuje neurovědecké metody k analýze a porozumění 
lidského chování ve vztahu k trhům a tržním výměnám. Má poměrně krátkou historii. Jeho kořeny sahají do 
osmdesátých let minulého století, avšak jeho hlavní vývoj, související s globální světovou ekonomickou situací, začal 
až po roce 2004. Každá z technik neuromarketingu měří jiná data a hodí se k odlišným účelům, přičemž 
nejspolehlivější výsledky přináší jejich kombinace. Zájem teoretického zkoumání neuromarketingu se soustředí na 
proces rozhodování spotřebitele, jenž zkoumá především pomocí funkční magnetické rezonance. Rozhodování 
spotřebitele probíhá nejčastěji na nevědomé úrovni za použití systémů hodnocení postavených na emocích. Do tohoto 
rozhodování poskytuje neuromarketing jedinečný vhled.  

Získané teoretické poznatky lze při správné aplikaci využít i v praxi, jak bylo na příkladech ukázáno, a to s 
téměř nulovými náklady. Kromě toho neuromarketing skýtá využití zvláště v optimalizaci reklam a v testování 
produktů před jejich vydáním. K tomu užívá nejvíce elektroencefalografii a biometrické metody, techniky dostupné, 
levné a v porovnání s jinými snadno vyhodnotitelné. Na rozdíl od toho jsou ostatní techniky, jako fMRI, na konkrétní 
případy poměrně těžko aplikovatelné, nákladné a jejich využití komerčním firmám dosud nedává dostatečnou 
přidanou hodnotu. I v praktickém využití jsou hlavním přínosem neuromarketingu data, která zjistit konvenčními 
marketingovými technikami nelze, nebo je to přinejmenším velmi obtížné.  

Z etického pohledu je neuromarketing v současnosti v pořádku do té míry, co marketing samotný.  

Na tomto místě je také třeba říci, že neuromarketing nenabízí magické řešení pro marketingová oddělení. Kritika 
neuromarketingu zahrnuje zpochybňování funkčnosti samotných technologií (Bennett et al., 2009; Sanders, 2009), 
správnost získání dat (například velikostí vzorků), jejich aplikaci, interpretaci a opakovatelnost (Vul et al., 2008; 
Kaye et al., 2013; Wardlaw et al., 2011; McDowell, Dick, 2013; Walvis, 2008; Egidi et al., 2008), přínos oproti 
konvenčním výzkumným technikám (Page, Raymond, 2007), nebo přecenění možností využití neurovědy v 
marketingové praxi (Kenning, 2008; Rapp et al., 2011; Javor, 2013).  

Výběrem relevantních publikací, z nichž převážná většina pocházela ze zahraničních odborných periodik, 
identifikací jejich hlavních témat a následným spojením v nich obsažených poznatků jsme cílili na poskytnutí 
uceleného výkladu pojmu neuromarketing z hlediska marketingové komunikace. Záměrem bylo také nabídnout 
objektivní, akademický přehled o tématu a jeho hlavních oblastech zájmu v češtině, tak aby byly alespoň v omezené 
formě informace pro čtenáře v tomto jazyce dostupné. Oba cíle považujeme za naplněné.  

Jeden z hlavních přínosů neuromarketingu je potenciál změřit přesná, objektivní data, na základě nichž se lze v 
manažerské praxi odůvodněně rozhodovat. Avšak k jiným oblastem marketingu je v současnosti jen doplňkem a bude 
přínosný právě tehdy, pokud bude využíván k získávání jinak nepřístupných dat. K tomu, aby na něj bylo 
nezpochybnitelné spolehnutí, ale ještě musí dospět, mimo jiné skrze vývoj v oblasti neurovědy.  

Neuromarketing je užitečným nástrojem s poměrně velkým potencionálem. V rozporu s tím, co se o něm 
dovídáme v médiích či popularizační literatuře, však lze konstatovat, že neposkytuje všeobsáhlé odpovědi, a rozhodně 
v současnosti neodhaluje „nákupní tlačítko“ v hlavě spotřebitele. 
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