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ПРОБЛЕМАТИКАИМЕТОДЕЕВАЛУАЦИЈЕ
МЕДИЈСКОГИПРДЕЛОВАЊА1)

Сажетак
Рад анализира проблематику евалуације медијског и
ПРделовања,каоиметодекојесекористеупроцесу
исте.Евалуацијасепримењујенесамоуопсежнијем
медијскомделовањупопутмедијскихкампања,већи
оглашавању,односимасајавношћуисвимосталимвр
стамапромотивнопропаганднихактивности.Њена
сврхајевишеструка:поредосновнемерењаефеката
деловања,вршисеирадикорекцијаидокументовања
извршеног.Стога јењена примена потребна у свим
етапама медијског деловања. Међутим, велики део
практичносенеруководиовомидејомвећевалуацију
остављајузасамкрајактивностиувидусумирања
чимесе(понекадизначајно)губинаефективностииз
вршењапланираног.Проблемсигурностипроцесапо
везанјесадинамичношћуимултидисциплинарношћу
медијскихиПРактивности.Какосуонеусмеренена
друштво (уцелиниилињеговесегменте),које јепод
утицајемразнихделовања,оценајечестоподложна
великојтолеранцији.Случајевиукојима јепроценат
грешкемалиуглавномсуретки,такодасепредте
оретичаримаиистраживачимамедија,оглашавања,
односаса јавношћуисл. јављапроблемкојизахтева
озбиљноангажовањенагенералномнивоу.
Кључнеречи:евалуација/медијииПР/кампања/ме
рење/тест/рејтинг

1)  Рад је на стао ин те пре ти ра њем и даљ њом раз ра дом ода бра них са др жа ја ма ги стар ске 
те зе мр Не на да Пе ри ћа:  Медијапланирање–стањеиперспективеуСрбији, Фа кул тет 
драм ских умет но сти, 2006, Бе о град и док тор ске те зе истог ауто ра: Креирањеиевалу
ацијамедијскеполитике–напримеруВојскеСрбије, Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је, 
Уни вер зи те та Ме га тренд у Бе о гра ду.



- 1334 -

НенадПерић ПРОБЛЕМАТИКАИМЕТОДЕЕВАЛУАЦИЈЕМЕДИЈСКОГ...

Mе ре ње-ева лу а ци ја је сте про цес ана ли зе ко ји се при ме њу је у 
ме диј ском, ПР де ло ва ња, као и свим про мо тив но-про па ганд-

ни мим ак тив но сти ма. Ако би смо се ру ко во ди ли ко тле ров ским при-
сту пом (Kot hler, 1978-1991) и ње го вом де фи ни ци јом 4П прет ход но 
на бра ја ње об у хва та све ATL и BTL (abo we/be low the li ne) ак тив но-
сти. Циљ ева лу а ци је је ге не рал на оп ти ми за ци ја у са да шњим или 
бу ду ћим ак тив но сти ма: по ве ћа ње успе шно сти уз скра ће ње рад них 
про це са и сма ње ње тро шко ва. Чи та оц би мо гао по ми сли ти да се 
ра ди о стрикт но по слов ној иде ји, но ка ко се ра ди о ме диј ском или 
ПР де ло ва њу ко је мо же има ти и свој еду ка тив ни, кул ту ро ло шки 
или ху ма ни зна чај, ма кар у ви ду естет ске ком по нен те, не тре ба ис-
кљу чи ва ти и на ве де не ком по нен те2). Ева лу а ци ја се од но си на:

– ме ре ње ефек тив но сти учи ње ног, 
– уви ђа ње гре ша ка и ис пра вља ње истих (по мо гућ ству у са мом 

то ку), 
– до би ја ње иде ја за по бољ ша ње у на ред ној ета пи или де ло ва-

њу и
– до ку мен то ва ње ефе ка та де ло ва ња-учи ње ног
Иако се ева лу а ци ја у ор га ни за ци о ном сми слу нај че шће ста вља 

на крај про це са ме диј ског, ПР или не ког про мо тив но-про па ганд ног 
де ло ва ња бит но је на гла си ти да се она вр ши и то ком це ло куп ног 
про це са, од са мог по чет ка. Услед то га се сва ка озбиљ но пла ни ра ње 
ак тив но сти из на ве де них обла сти се вр ши та ко да су оне под ло жне 
из ме на ма “у хо ду” или це ло куп ном про це су про дук ци је. Основ ни 
усло ва за при ме ну ева лу а ци је је сте де фи ни са ње тран спа рент них, 
мер љи вих ци ље ва и ета па у оства ре њу истих. Ја сно је да је пла-
ни ра ње и спро во ђе ње ме диј ске по ли ти ке, ме диј ских и ПР кам па-
ња сло жен си стем ко ји мо же би ти угро жен и јед ним по гре шно по-
ста вље ним еле мен том: не пре ци зним ис тра жи ва њи ма, по гре шном 
про це ном циљ ног ауди то ри ју ма, не а де кват но ис пла ни ра ним бу џе-
том, ло ше осми шље ним или кре и ра ним ко му ни ка циј ским апе ли ма 
итд. Услед то га је ева лу а ци ја бит на у свим ета па ма као ко рек тив ни 
фак тор чи та вог де ло ва ња. Ло гич но, сва ки рад и рад ни про цес тре-
ба да се ева лу и ра, а од нос ула га ња енер ги је и вре ме на ко ја ор га ни-
за ци ја да је за то је пи та ње си сте ма ти за ци је про це са или тре нут них 
окол но сти. У том сми слу, ева лу а ци ја у ме диј ском и ПР де ло ва њу 
мо ра да бу де пра во вре ме на и ефи ка сна-до вољ но бр за да ис пра ти 
ток не ког про це са и ко ри гу је га ако је по треб но. 
2)  Na ža lost, ove kom po nen te sve vi še ustu pa ju me sto oni ma ko je ima ju is klju či vo ko mer ci jal ni 

ka rak ter. Prim. aut.
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Де ша ва се да и ис ку сни пла нер ски ти мо ви за не ма ре ева лу а ци-
ју у не ким фа за ма услед бр зи не про дук ци је у ме ди ји ма ко ја мо же 
би ти из у зет но ви со ка или се не на да но по ве ћа ти, али од ре ђе но (па 
и ми ни мал но) одва ја ње вре ме на је нај че шће по треб но. Ге не рал но 
гле да но, оце њи ва ње тре ба да об је ди ни све де ло ве про це не у јед ну 
ко ја ће ис пу ни ти че ти ри на ве де на сег мен та ева лу а ци је. У том сми-
слу, је дан од за да та ка пла не ра је сте да фор ми ра ме тод ева лу а ци је 
и пре ве де га у до ку мент са де фи ни са ном ти пом те сто ва (ко ји ће 
на да ље би ти по ја шње ни) и оце њи ва ња и по ве же их са кон крет ним 
ета па ма у де ло ва њу, спро во ђе њу пла но ва. У за ви сно сти од ти па 
ак тив но сти и ње них основ них ци ље ва та ко фор ми ра ни си стем оце-
њи ва ња ће се раз ли ко ва ти од слу ча ја до слу ча ја, али иде ја и осно ва 
кон цеп та су го то во увек исти. Рад ће по ку ша ти да при ка же (и евен-
ту ал но про ши ри) све ре ле вант не ме то де и ти по ве те сто ва ко ји би 
се мо гли ко ри сти ти у про це су ева лу а ци је.

ПРОБЛЕМЕВАЛУАЦИЈЕМЕДИЈСКОГИПРДЕЛОВАЊА

Ме ре ња ефек тив но сти је дан су од ве чи тих про бле ма ме диј ског 
де ло ва ња, огла ша ва ња и од но са са јав но шћу, свих ATL и BTL ak-
tiv no sti. Ева лу а ци ја је јед на од оних флу ид них ства ри у на бро ја ним 
ко ја се че сто јед ним де лом осла ња на осе ћај ти ма ко ји је вр ши. 
Узрок ово ме је сте не по сто ја ње уни вер зал ног на уч ног апа ра та ко-
јим се мо же ово учи ни ти или је он рет ко ка да до сту пан. По сто ји 
то ли ко фак то ра ко ји ути чу на ефи ка сност, на при мер, јед не ме диј-
ске кам па ње да је нај че шће не мо гу ће из вр ши ти си нер ги ју, а по том 
ко ре ла ци ју ре зул та та тих по је ди нач них фак то ра. До ду ше, по не кад 
су мар ке тин шко-огла ши вач ки ци ље ви то ли ко пре ци зно де фи ни са-
ни и јед но став ни за им пле мен та ци ју, а тр жи ште та ко по ста вље но 
да је мо гу ће ја сно од ре ди ти шта је сте а шта ни је има ло ефек та у 
кам па њи. На жа лост пла не ра ме ди ја и прак ти ча ра, ова кви слу ча је-
ви су и ви ше не го рет ки.

Про блем ме ре ња про из и ла зи из чи ње ни це да:
– су ме диј ско или ПР де ло ва ње нај че шће јед на од ва ри ја бли у 

про мо ци о ном (ATL-BTL) мик су,
– на про мо тив но-про па ганд не на по ре/про да ју ути чу и број ни 

екс тер ни фак то ри (кон ку рен ти, 
– ме диј ска сли ка, пла те жне мо гућ но сти циљ не гру пе, со ци јал-

ни усло ви итд.) и
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– по сто ји вре мен ски ра спон у де ло ва њу (про блем од ло же ног 
ефек та)

За ре зул тат има мо по де лу ми шље ња те о ре ти ча ра и прак ти ча ра 
ка да је реч о иден ти фи ко ва њу ефе ка та ме диј ског и ПР де ло ва ња на 
оне ко ји ефек те ви де са мо у ње го вом ути ца ју на про да ју, и оне ко ји 
сма тра ју да се мо же го во ри ти са мо о по сред ним ефек ти ма, тзв. ко-
му ни ка ци о ним ефек ти ма (што је при мен љи ви је у слу ча ју кам па ња 
не ко мер ци јал ног ка рак те ра). Ева лу а ци ја ме диј ског и ПР де ло ва ња 
је, услед ком плек сно сти објек та, је дан од рет ких сег ме на та мар-
ке тин га ко ји у прет ход них пар де це ни ја ни је до жи вео су штин ски 
раз вој. Ква ли тет и ме то ди ка те сти ра ња су се по ве ћа ва ли, као и ин-
фор ма тич ки си сте ми за рад, али пред ло зи и ино ва ци је це ло куп ног 
про це са су се фор ми ра ли на осно ву већ по сто је ћих ме то да. 

Нај ло гич ни је је да у слу ча ју ко мер ци јал них кам па ња тре ба 
ком би но ва ти оба на ве де на при сту па. То, на рав но, усло жња ва ева-
лу а ци ју, али је и чи ни ква ли тет ни јом ако се про це на из вр ши до-
вољ но сту ди о зно. У сва ком слу ча ју, што су ци ље ви ме диј ског де-
ло ва ња ја сни је по ста вље ни, то је и њи хо во ме ре ње јед но став ни је. 
Крај њи ефе кат свих ак ци ја пред у зе ћа је сте ни во оства ре не про да је 
или по зи ти ван имиџ у јав но сти. Ме ђу тим, про бле ми пре ци зног ме-
ре ња до при но са огла ша ва њу до хот ку, до ве ли су до то га да те о ре-
ти ча ри ра ди је го во ре о ме ђу е фек ти ма. “Про дај ни циљ мо ра би ти 
оства рен за о би ла зним пу тем. Дуж тог пу та про па ган да има мно го 
по сред них ци ље ва: да иден ти фи ку је про из вод, да из ло жи ње го ве 
ка рак те ри сти ке, да га по ста ви у емо ци о нал не окви ре, да ин фор ми-
ше љу де о ње го вим ка рак те ри сти ка ма, да их под се ти да про из вод 
по сто ји, да их убе ди да га вре ди упо тре би ти.” (Вра чар, 1986: 120) 
При ме ћу је мо да овај кон цепт има уни вер за лан ка рак тер - мо же се 
при ме ни ти и на иде је уко ли ко про да ју схва ти мо као про сле ђи ва-
ње, а про из вод као иде ју3). У при пре ма њу ме диј ских и ПР кам па ња 
че сто по сто ји ве ли ка кон фу зи ја око то га ко ји од про кла мо ва них 
ци ље ва је при мар ни циљ што мо же бит но да ути че на ток кам па ње 
или си стем оце њи ва ња. 

Ме ре ње успе шно сти не про фит ног ме диј ског де ло ва ња та ко ђе 
је ком плек сно, али не ма прет ход но опи са ни (оте жа ва ју ћи) еле мент, 
већ не ке дру ге. У би ти про це не не ко мер ци јал них кам па ња је сте на-
чин на ко ји је де фи ни сан основ ни циљ кам па ње. Ако се, нпр. ра ди 

3) Што им пли ци ра на кам па ње не ко мер ци јал не при ро де и по ли тич ки мар ке тинг. Прим. 
аут.
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о кре и ра њу од ре ђе ног јав ног мње ња, оно се да из ме ри ти кроз те-
сто ве истог на ру че не код ис тра жи вач ких цен та ра или не за ви сних 
ку ћа. Ме ђу тим, циљ мо же има ти и вре мен ску од ред ни цу ко ја ни је 
тре нут не већ ду го роч не при ро де. У том слу ча ју је, већ, да ле ко те же, 
а у слу ча ју де ло ва ња ви ше кам па ња по не кад и не мо гу ће од ре ди ти 
успе шност јед не од ре ђе не или сег мен та не ке ме диј ске по ли ти ке.

При хва та ју ћи ко му ни ка ци о не ефек те као ета пе у оства ре њу 
глав ног ци ља, на ме ће се про блем њи хо вог иден ти фи ко ва ња и ме-
ре ња. 

Под прет по став ком да ме диј ско и ПР де ло ва ње, пре не го што 
из вр ши ути цај на ауди то ри јум (и про да ју) мо ра де ло ва ти као ко-
му ни ка ци ја, и да му је функ ци ја, да код љу ди ство ри дис по зи ци ју 
за од ре ђе но схва та ње/де ло ва ње/ку по ви ну, ство ре ни су раз ли чи-
ти те сто ви, ко ји ма се ме ри ко му ни ка ци о ни учи нак из ра жен као: 
скре та ње па жње, по бу ђи ва ње ин те ре са, пре но ше ње ин фор ма ци је, 
ства ра ње сли ке, раз у ме ва ње, ули ва ње по ве ре ња, све сти о про па-
ги ра ном про из во ду/услу зи/иде ји, ства ра ње по вољ ни јих ста во ва 
итд. Ко му ни ка ци о ни ци ље ви се у ли те ра ту ри ко ја се ба ви и овим 
сег мен том че сто по ре де или при хва та ју као мо ти ва ци о ни ци ље ви, 
што је ини ци ра но ин тен зив ном упо тре бом пси хо ло ги је у оце њи ва-
њу ме диј ског и ПР, свим вр ста ма про мо тив но-про па ганд ног де ло-
ва ња. 

Од ре ђе не крат ко роч не ефек те мо гу ће је сни ми ти са по при-
лич ним про цен том си гур но сти. Они се од но се на пер це пи ра ње, 
пре фе рен ци је и по др шку јав но сти од ре ђе ној оп ци ји (иде ји ко ја се 
спро во ди) и кре и ра ње ста во ва јав ног мње ња. Сред ње роч не и ду го-
роч не је да ле ко те же ис пра ти ти због кон стант не из ло же но сти по-
је дин ца, гру па и дру штва ме диј ском де ло ва њу и не пре ста ном, ди-
на мич ком ме ња њу пси хо ло шко-со ци о ло шких мо ме на та дру штва. 

Иако се ци ље ви од кам па ње до кам па ње раз ли ку ју, сле де ћа ли-
ста са др жи основ на пи та ња ко ја прак ти ча ри мо ра ју да има ју пред 
со бом ка да вр ше оце њи ва ње (Вил кокс и сар, 2006):

– Да ли су ак тив но сти или про грам ме диј ског и ПР, ATL-BTL 
де ло ва ња аде кват но ис пла ни ра ни?     

– Да ли су при ма о ци по ру ке схва ти ли исту?
– Ка ко је стра те ги ја про гра ма мо гла да бу де још успе шни ја?
– Да ли су ис тра же не све при мар не и се кун дар не пу бли ке?
– Да ли је оства рен же ље ни циљ ор га ни за ци је?
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– Ко је не пред ви ђе не окол но сти су ути ца ле на успе шност про-
гра ма или ак тив но сти?

– Да ли су про грам или ак тив ност пре ма ши ле за њих пред ви-
ђе ни бу џет?

– Ко је ко ра ке је по треб но пред у зе ти да би се по бољ ша ла успе-
шност слич них ак тив но сти у бу дућ но сти?

КЛАСИФИКАЦИЈАТЕСТОВАУПРОЦЕСУЕВАЛУАЦИЈЕ
МЕДИЈСКОГДЕЛОВАЊА

Ве ро ват но нај и зра жај ни ји мо ме нат ме ди ја, од но са са јав но шћу 
и про мо тив но-про па ганд них ак тив но сти је сте ши ри на и ком плек-
сност ефе ка та њи хо вог де ло ва ња. Услед то га, на ста ла су ра зна ис-
тра жи ва ња ко ја се ба ве по је ди нач ним сег мен ти ма ових де ло ва ња. 
За успе шно ме ре ње по треб но је ко ри сти ти ши ро ку мре жу те сто ва 
раз ли чи тих про фи ла. По сто ји не ко ли ко на чи на за кла си фи ка ци ју 
те сто ва (Вил кокс и сар, 2006):

• пре ма вре ме ну:
– пред те сто ви 
 (слу же оце ни огла са, де ло ва огла са или про па ганд не  кам па-

ње у це ли ни) и
– пост те сто ви 
(ко ри сте се за оце ну ефе ка та ко је је оглас или це ла кам па ња 

оства ри ла-ева лу а ци ју)
Њи хов за јед нич ки циљ је сте иден ти фи ко ва ње и кван ти фи ци-

ра ње од ре ђе ног пси хо ло шког ста ња по је дин ца, ко је на ста је као ре-
зул тат ме диј ског де ло ва ња.

• пре ма оно ме што се те сти ра:
– цопy те сто ви и
– те сто ви ме ди ја
• пре ма на чи ну спро во ђе ња:
– екс пе ри мен тал ни и
– ис тра жи вач ки
Успе шно лан си ра ње и во ђе ње кам па ње зах те ва дуг пе ри од 

прет ход не при пре ме, од но сно пла ни ра ња. Сма тра се да је реч о 
вре ме ну од нај ма ње два до три ме се ца, пре кре та ња у ре а ли за ци-
ју кам па ње. У том пе ри о ду по треб но је до не ти низ од лу ка ко је се 
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од но се на са др жај огла сних ак ци ја, до го во ри ти се са сред стви ма 
ма сов ног ко му ни ци ра ња око за ку па про сто ра и вре ме на; у истом 
пе ри о ду тре ба при сту пи ти и про ве ри пла ни ра них ак тив но сти. (Sis-
sors, Lin coln, 1992) Да би кам па ња би ла што успе шни ја, пла нер мо-
ра да из вр ши пред те сти ра ње тј. те сти ра ње успе шно сти по је ди них 
ме ди ја, сред ста ва и де ло ва ња огла сне по ру ке, пре но што је по кре-
ну та кам па ња или њен глав ни део.

Прет ход но ис тра жи ва ње (цопy те сти ра ње) оба вља се на проб-
ном тр жи шту/ауди то ри ју му. Пла нер ана ли зи ра ка кав је ути сак, за-
па же ност, ин те рес, ра зу мљи вост, се ћа ње, ми шље ње иза зва ла по ру-
ка код иза бра ног, циљ ног де ла ауди то ри ју ма/по тро ша ча, ко ри сте ћи 
се ме то да ма: по сма тра ња, по је ди нач ним или груп ним ин тер вју ом, 
до пи сном тех ни ком мо ти ва ци о них ис тра жи ва ња и сл. Ино ва тив-
ни је ме то де ко ри сте и ка ме ре ко је бе ле же кре та ње очи ју, за др жа ва-
ње по гле да и ши ре ње зе ни ца.4) На рав но, ова кви те сто ви су и ви ше 
не го зах тев ни у ор га ни за ци о ном и фи нан сиј ском сми слу. 

Пред те сти ра ње под ра зу ме ва и ана ли зу ис тра жи ва ња ме ди ја, 
спро ве де ног у соп стве ној ре жи ји или од стра не ис тра жи вач ких 
цен та ра или аген ци ја, и вр ши се на узор ку ко ји тре ба да је што 
слич ни ји при мар ној циљ ној гру пи. С об зи ром да је не мо гу ће ан-
ке ти ра ти ауди то ри јум у це ли ни, ан кет на ме ре ња се оба вља ју на 
огра ни че ним узор ци ма укуп не по пу ла ци је, те реј тинг пред ста вља 
про це ну, а не тач но ме ре ње. Од ре ђи ва не циљ не гру пе се, као и у 
прет ход ном при ме ру вр ши ста ти стич ким мо де лом екс тра пло а ци је 
узор ка ми шље ња. Обич но се вр ши на гру пи ис пи та ни ка од 1000 
по је ди на ца ко ји тре ба да по де мо граф ском, со ци о ло шком, кул ту ро-
ло шком и дру гим ре ле вант ним па ра ме три ма бу ду што бли жи ге не-
рал ном ауди то ри ју му. Ис тра жи ва чи ма да ље сто је на рас по ла га њу 
раз не ме то де ис тра жи ва ња (Су дар, 1984):

– тест жи ри ја ауди то ри ју ма/по тро ша ча,
– груп ни ин тер вју,
– пред те сти ра ње упит ном (ку пон ском) ме то дом,
– пред те сти ра ње пу тем ло кал не штам пе и
– тест по сла тих ку по на
Ти по ви те сти ра ња пре, за вре ме и по сле ме диј ског и ПР де ло-

ва ња мо гу се кла си фи ко ва ти у и сле де ће гру пе:

4)  Из вор: URL: http://www.ada ge.com/cre a ti vity/ra te the ad i URL:http://www.adver ti sing.
abo ut.com/news 
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– те сто ви за утвр ђи ва ње бро ја и ка рак те ри сти ка кон зу ме на та 
ме ди ја,

– те сто ви ана ли зе ме диј ског и ПР са др жа ја
– те сто ви за утвр ђи ва ње сте пе на се ћа ња у од но су на по ру ку,
– те сто ви за пра ће ње ин те ре со ва ња и
– те сто ви оства ре не про да је (ако се ра ди о ко мер ци јал ном де-

ло ва њу)

МЕТОДЕМЕРЕЊА
ИЕВАЛУАЦИЈЕМЕДИЈСКОГИПРДЕЛОВАЊА

Кроз рад смо већ из не ли да се ефек ти ме диј ско-про па ганд ног 
де ло ва ња у осно ви де ле на еко ном ске и ме диј ско-мо ти ва ци о не. Ло-
гич но, пр ви се ра чу на ју ис кљу чи во за кам па ње чи ји је пре вас ход ни 
за да так по ве ћа ње про да је, про ме та, до би ти и сл, док се дру ги ра чу-
на ју за оба ти па кам па ња и ме диј ских по ли ти ка. 

Су дар на во ди ли сту ефе ка та про па ган де (Су дар, 1984), од ко-
јих сле де нај зна чај ни ји струк ту ри са ни у од но су на пла ни ра ње ме-
ди ја у ко мер ци јал ним (“по тро шач ким“) кам па ња ма: 

1. Ути цај на по ве ћа ње про да је.
2. Про ши ре ње тр жи шта.
3. По ве ћа ње ин ве сти ци ја.
4. Ути цај на тро шко ве тр жи шног по сло ва ња.
5. Ути цај на це не.
6. Ути цај на раз вој ка на ла ди стри бу ци је.
7. Ути цај на сма ње ње ци клич них по ре ме ћа ја.
8. Ути че на по бољ ша ње ква ли те та про из во да.
9. Пот по ма же ма сов не ме ди је.
По што се је основ на те ма ра да де ло ва ње ме ди ја и од но са са 

јав но шћу у сми слу ути ца ја на ауди то ри јум пре вас ход но у со цио-
пси хо ло шком сми слу, раз ра да и ана ли за еко ном ских ефе ка та би 
нас од ве ла од исте ула же њем у де ло ве мар ке тин га ко ји се пре вас-
ход но ба ве прин ци пи ма еко но ми ке и по сло ва ња. Сто га ће мо пре ћи 
на ана ли зу не е ко ном ских аспе ка та де ло ва ња пу тем ме ди ја и од но-
са са јав но шћу, од но сно ме то да за њи хо во ме ре ње и оце њи ва ње, 
ко је се при ме њу је у оба ти па ме диј ских и ПР кам па ња.
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Пр ви тип те сто ва у кла си фи ка ци ји, те сто ви за утвр ђи ва ње 
бро ја и ка рак те ри сти ка кон зу ме на та ме ди ја тре ба да од го во ре ис-
тра жи ва чи ма и пла не ри ма да ју од го во ре кван ти та тив не при ро де. 
За де таљ ни ју раз ра ду овог ти па те сто ва, ме ре ња мо ра мо ана ли зи-
ра ти по јамрејтинга.

Под реј тин гом се под ра зу ме ва про це нат до ма ћин ста ва или по-
је ди на ца ко ји су из ло же ни од ре ђе ном ме ди ју или ме диј ском сред-
ству. (Лу кић, 2000) Ова де фи ни ци ја нас упу ћу је на то да се реј тинг 
мо же из ра чу на ва ти за све ме ди је: штам пу, те ле ви зи ју, ра дио, Ин-
тер нет, иако се по нај пре од но си на елек трон ске ме ди је. Прак тич но 
гле да но, је дан реј тинг по ен јед нак је јед ном про цен ту по пу ла ци је 
ко ја ко ри сти да ти ме диј у по сма тра ном тре нут ку. Ва жност ме ре-
ња реј тин га за рад оце њи ва ња ме диј ског и ПР де ло ва ња оли ча ва се 
у ње го вој уни вер зал но сти. Реј тинг се мо же из ра чу на ва ти у од но-
су на би ло ко ји сег мент по пу ла ци је - му шкар це, же не, раз ли чи те 
ста ро сне сег мен те по пу ла ци је, итд. Ова кви по да ци нео п ход ни су 
про па ган ди сти ма и ме ди ја пла не ри ма за до се за ње пре ци зни је де-
фи ни са них сег мен та ауди то ри ју ма. 

Ако се узо рак пра вил но по ста ви, за успе шно ме ре ње (реј тин-
га) до вољ но је 0,0008% це ли не (по пу ла ци је). (Co hran, 1972)Но,
ис тра жи ва чи се углав ном ру ко во де спо ме ну том број ком од 1000 
по је ди на ца или до ма ћин ста ва, јер у слу ча ју ве ли ких по пу ла ци ја и 
овај про цент пред ста вља ве ли ку број ку по тен ци јал них ис пи та ни-
ка. Ако би се ра чу нао број ис пи та ни ка за чи та ву зе мљу по пу ла ци је 
10 ми ли о на ста нов ни ка, узо рак би чи ни ло 8000 по је ди на ца, што је 
број ка ко ја ис тра жи ва ње чи ни ску пим и ду гим. 

По сто ји не ко ли ко вр ста реј тин га:

а)Просечнирејтинг

На ве де на де фи ни ци ја реј тин га се од но си на нај јед но став ни ји, 
про сеч ни реј тинг, ко ји не узи ма у об зир пре ба ци ва ња гле да о ца са 
јед ног на дру ги ка нал, у то ку тра ја ња са ме еми си је од но сно де ла у 
ко јем се еми ту је про мо тив но-про па ганд на по ру ка. Због овог, прак-
тич но не за о би ла зног фак то ра, пла не ри не упо тре бља ва ју ову већ 
на ред не ка те го ри је ме ре ња реј тин га.

б)Промотивнирејтинг

Про це нат љу ди ко ји је те о рет ски био из ло жен про мо тив ној/
про па ганд ној по ру ци на зи ва се про мо тив ни реј тинг. Иако се че сто 
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ко ри сти, и ова је ди ни ца мо же оста вља ти до ста про сто ра за сум ње 
и не си гур не оце не. Реј тинг по се би пред ста вља пу ки ин ди ка тор 
бро ја љу ди ко ји су има ли шан су да ви де од ре ђе ни (про мо тив ни/
про па ганд ни) про грам, од но сно би ли у мо гућ но сти да бу ду из ло-
же ни од ре ђе ној ме диј ској - огла сној по ру ци. Шан са да бу ду из ло-
же ни по ру ци не зна чи да су при пад ни ци од ре ђе ног ауди то ри ју ма и 
ствар но би ли из ло же ни ис тој.

Про мо тив ни реј тинг је под ути ца јем мно го број них фак то ра, 
као што су:

– број љу ди ко ји у да том тер ми ну гле да или слу ша од ре ђе ни 
про грам,

– по зи ци ја и ис так ну тост про мо тив не или про па ганд не по ру-
ке у од но су на оста ле ко је се еми ту ју у окви ру од ре ђе не еми-
си је/про па ганд ног бло ка (на по чет ку, у сре ди ни, на кра ју...),

– ду жи на по ру ке (и у од но су на оста ле у бло ку),
– број и са др жај (пре вас ход но слич ност) по ру ка ко је се еми-

ту ју у окви ру од ре ђе не еми си је или ре клам но-про мо тив них 
бло ко ва исте,

– кре а тив ност/упе ча тљи вост про мо тив не или про па ганд не 
по ру ке,

– ва жност по ру ке у од но су на тр жи шна кре та ња и по тре бе 
ауди то ри ју ма/по тро ша ча у тре нут ку еми то ва ња, и др.

ц)УкупанрејтингGrossraitingPoints(GRP)5)

GRP пред ста вља су му свих реј тинг по е на. То нас упу ћу је на 
за кљу чак да ГРП кван ти та тив но опи су је ауди то ри ју ма или скуп 
свих по тро ша ча ко ји су би ли из ло же ни про па ганд ном/про мо тив-
ном де ло ва њу пу тем да тог ме ди ја рас по ре да. Ова је ди ни ца, да кле, 
узи ма у об зир ду пли ци ра ни ауди то ри јум. При мер: ако је не ка по-
ру ка еми то ва на 4 пу та на од ре ђе ној ТВ ста ни ци чи ји је реј тинг 6 
и јед ном на дру гом про гра му чи ји је реј тинг 9, GRP = 4 x 6 + 2 x 9 
= 42. При ра чу на њу се, очи глед но, не до ти че пре кла па ње ова два 
про гра ма.

Прет по ста ви мо да огла ши вач-кли јент рас по ла же бу џе том до-
вољ ним да еми ту је сво ју по ру ку пу тем сле де ћих ста ни ца: РТС, 
Б92, Пинк, СТБ, у нај гле да ни јим тер ми ни ма, да кле ка да је реј тинг 
5)  Из вор: Реч ник мар ке тин га, Жар ко Ал буљ, Бе о град, 2001., стр. 144.
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нај ве ћи. ГРП ко ји би се оства рио ова квим ова квим огла ша ва њем 
био би као на та бе ли 1. ко ја сле ди. 

ТВ ста ни ца Гле да ност-реј тинг Број еми то ва ња GRP

РТС 35 2 70

Б92 20 4 80

Пинк 40 2 80

СТБ 18 4 32

Укуп но 12 262

Збир свих GRP по е на из но си 262. Ово, на рав но, не зна чи да 
је спро ве де на кам па ња об у хва ти ла 262% ауди то ри ју ма, јер то ни је 
мо гу ће, као ни да је до мет 100% ауди то ри ју ма. Број од 262 мо же 
зна чи ти да је тре ћи на ауди то ри ју ма - 33% ви де ло по ру ку осам пу та 
(33x8 ≈ 282), или да је 20% ауди то ри ју ма 13 пу та ви де ло по ру ку. 
Те о рет ски је мо гу ће прет по ста ви ти да је чи тав ауди то ри јум ви део 
по ру ку два пу та, а 62% још јед ном, и та ко би се по но во до шло до 
GRP 262. Ме ђу тим, ово је у прак си го то во не мо гу ће. 

д)ЦиљанирејтингTargetratingpoints(TRP)6)

TRP озна ча ва GRP про јек то ван на не ки од ре ђе ни ауди то ри јум 
(де мо граф ску гру пу). Ово је ве о ма ва жна је ди ни ца при по ре ђе њу, 
из бо ру и ком би но ва њу раз ли чи тих ме ди ја у ме ди ја или ПР план, 
због че га је пла не ри узи ма ју као нај ме ро дав ни ју од свих. По ен та 
тар гет ин дек са је да ме ди ји са истим из но сом GRP има ју раз ли чи те 
TRP. То зна чи да нпр. не ка еми си ја мо же има ти 20 GRP, али 50 TRP, 
што зна чи да је ана ли зи ра на гру па до ми нант на у ауди то ри ју му ко ји 
пра ти еми си ју.

е)Ливератингрејтингуживо

Тр ка ТВ и ра дио ста ни ца за што ве ћом гле да но шћу, од но сно 
слу ша но шћу, на ро чи то у кључ ним тер ми ни ма, до ве ла је до раз во ја 
ис тра жи ва ња ко ја се ко ри сте у ре ал ном вре ме ну (ре ал ти ме). Ин-
фор ма ци је о про сеч ном реј тин гу пре ко отво ре не ве зе се упо ре до 
са еми то ва ним про гра мом про сле ђу ју из ис тра жи вач ких-реј тинг 
сер ви са у сту дио, та ко да су ове у мо гућ но сти да тре нут но ко ри гу-
ју про грам ску ше му (кроз већ при пре мље не ва ри јан те) или усме-

6)  Исто, стр. 335.
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ра ва ју ток еми си ја ко је се ра де ужи во. За са да се ова кав по сту пак 
при ме њу је са мо на не ким ка на ли ма ка блов ске те ле ви зи је у САД. 
На рав но, из угла ра дио и ТВ ста ни ца, овај про цес фи нан сиј ски је 
ве о ма зах те ван, али у не ким си ту а ци ја ма са свим оправ дан. Ипак, 
у бли ској бу дућ но сти, мно ге за бав не и кон такт еми си је, кви зо ви и 
сл. фор ме ће при ме њи ва ти ова кву вр сту ме ре ња.

Са на глим уна пре ђе њем упо тре бе ди ги тал них уре ђа ја за сни-
ма ње ви део ма те ри ја ла и ње го во од ло же но гле да ње (ti mes hift vi e-
wing), по на ша ње гле да ла ца је сло же ни је и на ме ће ра чу на ње об је-
ди ње ног реј тин га и за ову вр сту кон зу ма ци је ме ди ја. (Cap po, 2004) 
Ко ре ла ци ја се, у осно ви, ра ди са реј тин гом по стиг ну тим за вре ме 
еми то ва ња и сни мље ним ако је ре про ду ко ван у ро ку од не де љу да-
на. Чи ни се да ће гле да ње сни ма ка у бли ској бу дућ но сти по че ти 
све ви ше да за о ку пља ис тра жи ва че реј тин га на ро чи то због трен да 
фор ма ти ра ња про гра ма без ре кла ма или са мо гућ но шћу пре ска ка-
ња истих.

РЕЈТИНГИНТЕРНЕТА

Ка ко се овај ме диј још увек на ла зи у фа зи фор ми ра ња, та ко 
се и ме ре ње ње го вог реј тин га и да ље раз ви ја. Ипак, осно ве су по-
ста вље не - ба зи ра ју се на јед но став ној пра ће но сти по се те сај то ва, 
бло го ва или стра ни ца. Ду бље, пра те се: за др жа ва ње на од ре ђе ној 
стра ни ци или пре тра жи ва ње сај та, по се та од ре ђе них де ло ва истог 
или пре у зи ма ње од ре ђе них ин фор ма ци ја, са др жа ја, лин ко ва итд. У 
нај ком плек сни јем ви ду пра ти се пре ла зак или даљ ње ло го ва ње са 
пр вог на не ке дру ге сај то ве ко ји су ор га ни за ци о но или са др жин ски 
по ве за ни са оним на ко ји је ко ри сник по чео ко ри шће ње Ин тер не та. 

ЈеднаодвечитихдилемапланирањамедијскогиПРделовања
јестепитање:

– Да ли су сви реј тинг по е ни јед на ки?
Од го вор на ово пи та ње нам, на жа лост, ни ко не мо же да ти. Реј-

тинг по ен на два раз ли чи та ТВ про гра ма не мо ра би ти исти. Пси-
хо ло ги ја се да упо тре би ти, али ка ко је она мла да на у ка, а мно ге 
ње не те о ри је још увек су не до вољ но уте ме ље не (или бо ље ре че но, 
до вољ но оспо ра ва не), не ку оквир ну вред ност реј тинг по е на мо гу 
да ти са мо вр хун ски струч ња ци у пла ни ра ња ме ди ја и од но са са 
јав но шћу ко ји су из у зет но упо зна ти са окру же њем, ауди то ри ју мом 
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и са мом кон цеп ци јом  ста ни ца ко је би се упо ре ђи ва ле. По је ди не 
еми си је има ју ви сок реј тинг-ауди то ри јум им по све ћу је ви ши ни-
во па жње, а то би тре ба ло да зна чи да је и па жња за про мо тив но-
про па ганд не по ру ке по ве ћа на. Али, пси хо ло шка ис тра жи ва ња су 
по ка за ла да ово не мо ра би ти у ка у зал но сти; шта ви ше, по сто је 
при ме ри го то во то тал ног ис кљу чи ва ња пер цеп ци је де ла ауди то ри-
ју ма при ли ком пре ки да ња еми си је про мо тив ним бло ко ва... (Cap po, 
2004)

Ло ги чан на став ка прет ход них те сто ва је су те сто ви ана ли зе ме-
диј ског и ПР са др жа ја. У осно ви, њи хо ва ор га ни за ци ја је ре ла тив-
но јед но став на, а ефек ти оце не уме ју да бу ду из у зет но зна чај ни. 
На и ме, план ме диј ских/ПР кам па ња под ра зу ме ва ис пу ње ње од ре-
ђе ног ци ља пла си ра њем не ког број по ру ка и са др жа ја. Тај са др жај 
се са да ка те го ри зу је за про це ну у од но су на циљ, иде ју кам па ње. 
На осно ву ре пре зен та тив них узо ра ка прет ход ног ме диј ског и ПР 
де ло ва ња (или са по чет ка кам па ње, ако се са мо о њи ма ра ди), у од-
но су на ка те го ри за ци ју, оце њи ва њем се до би ја  за кљу чак да ли је 
у не кој ка те го ри ји пла си ран ве ћи или ма њи број по ру ка не го што 
је по треб но, као и да ли су са др жа ји би ли аде кват ни, ква ли та тив-
но у од но су на кван ти тет. (Sis sors, Lin coln, 1992) На овај на чин се, 
за јед но са прет ход ним (copy) те сто ви ма пла си ра ни ме диј ски са др-
жај и по ру ке дво стру ко ева лу и ра ју пре пе ри о да нај ја чег ме диј ског 
де ло ва ња ко ји, на рав но, има нај ве ћу ва жност  рас по ре ду и тро ши 
нај ве ћи про це нат бу џе та. (Jef kins, 2000)

За раз ли ку од те сто ва ме диј ског и ПР ауди то ри ју ма, ко ји се 
на сла ња ју на ста ти сти ку де мо граф ске при ро де, те сто ви за утвр ђи-
ва ње сте пе на се ћа ња у од но су на по ру ку и пра ће ње ин те ре со ва ња 
има ју пси хо ло шку по тку. За па же ну при ме ну у овим те сти ра њи ма 
има ју мо ти ва ци о на ис тра жи ва ња, са сво јим ме то да ма: ана ли тич ки 
ин тер вју (че сто са ана ли зом Ро ша хо вих мр ља), па нел ди ску си ја, 
груп ни ин тер вју, тех ни ке про јек ци је, асо ци ја ци је ре чи ма, те мат ска 
апер цеп ци ја, те сто ви по на ша ња, со ци о дра ма итд. (Sis sors, Lin coln, 
1992)

На кра ју, те сто ви оства ре не про да је су нај јед но став ни ји, јер 
ба ра та ју по зна тим ин фор ма ци ја ма. У осно ви ле жи пра ће ње про-
да је пре и по сле ме диј ског де ло ва ња. На пр ви по глед чи ни се да је 
при лич но јед но став но оце ни ти успе шност ко мер ци јал не огла сне 
кам па ње, јер не ма не спо ра зу ма у то ме ко ји обим про да је или ко-
ји из нос до хот ка је ефе кат огла ша ва ње про из во да. “То је раз ли ка 
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у про да ји, од но сно до хот ку, ко ја пре о ста је ка да се укуп на про да-
ја, од но сно укуп ни до хо дак у пе ри о ду ка да је вр ше но огла ша ва ње, 
ума њи за из нос про да је, од но сно до хот ка из прет ход ног пе ри о да 
ка да ни смо про па ги ра ли.” (Вра чар, 1986: 110) Ме ђу тим, по те шко-
ће се ја вља ју ка да тре ба од ре ди ти и дру ге, не по сред не ефек те ме-
диј ског и ПР ко му ни ци ра ња. 

Код мо ти ва ци о них ефе ка та на нај о снов ни јем ни воу на ла зе се 
ме ре ња ди стри бу и ра ња по ру ке и ње ног пу бли ци те та у ме ди ји ма. 
Дру ги ни во, ко ји ис ка зу је са вре ме ни је тех ни ке, од но си се на ме-
ре ње све сти код пу бли ке, ње но раз у ме ва ње и за др жа ва ње по ру ке. 
Нај ви ши ни во је ме ре ње про ме на ста во ва, ми шље ња и по на ша ња. 
На да ље ће мо де таљ но ана ли зи ра ти ме то де ме ре ње по бро ја на три 
ни воа ева лу а ци је ме диј ског де ло ва ња и ме диј ске по ли ти ке. (Vil-
koks i sar, 2006)

МЕРЕЊАДИСТРИБУИРАЊАПОРУКЕ
ИЊЕНОГПУБЛИЦИТЕТАУМЕДИЈИМА

Мерењеиоцењивањепродукције

Је дан од еле мен тар них об ли ка ева лу а ци је ме диј ског и ПР  је-
сте број про ду ко ва них ме диј ских ути ца ја и из ла за ка у јав ност у 
од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду, што се од но си на број еми то ва них 
ре кла ма и ме диј ских по ру ка, спо то ва, об ја вље них са оп ште ња за 
јав ност,  фо то гра фи ја итд. ПР сег мент се, да ље, раз ла же у ква ли-
та тив ном сми слу: ко ли ки број са оп ште ња за јав ност је об ја вљен и 
у ко јим гла си ли ма/пу бли ка ци ја ма. Ова вр ста оце њи ва ња по ма же 
пла не ри ма и кре а тив ном де лу у:

– оце њи ва њу ква ли те та и сна ге при ре ђе них са оп ште ња за 
јав ност и

– про це њи ва њу ко ја вр ста пу бли ци те та је нај е фек тив ни ја и 
уред ни ци ма и јав но сти нај ин те ре сант ни ја, чи ме се до би ја мо гућ-
ност за бо ље ак цен то ва ње, фо ку си ра ње и ко ри шће ње свих ре су ра-
са 

У осно ви ме ре ње про дук ци је ме ди ја (без ПР сег мен та) је кван-
ти та тив не при ро де, због че га је че сто из ло же на кри ти ци струч ња ка 
и ду бље не ар гу мен то ва на ако се не ра ди у ко ре ла ци ји са дру гим 
ви до ви ма оце њи ва ња успе шно сти. Ква ли та тив ни сег мент се да 
уба ци ти ако се ме ди ја план пре ци зно ба зи ра на бро ју по ја вљи ва-
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њу у од ре ђе ним ме ди ји ма или про гра ми ма. Нпр: вред ност пет об-
ја вље них чла на ка у По ли ти ци ко ја има днев ни ти раж од 200.000 
при ме ра ка ве ро ват но је да ле ко ве ћа не го два де сет у не ким но ви-
на ма ко је има ју знат но ма њи ти раж и/или реј тинг. Да ље, мо же се 
ева лу и ра ти и по ја вљи ва ње по ру бри ка ма или стра ни ца ма (пр ва и 
зад ња има ју нај ве ћу вред ност, па по чет не итд.). Ово исто се од но-
си и на еми то ва не ре кла ме, спо то ве  и дру го. Не ра чу на се са мо 
реј тинг ра ди ја или те ле ви зи је већ реј тинг по је ди нач ног тер ми на, 
еми си је итд.

Мерењеиоцењивањеспомињањапоруке

Овај ме тод пред ста вља рав но прав ну ме ша ви ну кван ти та тив-
ног и ква ли та тив ног ме то да и ло ги чан је на ста вак ме ре ња про-
дук ци је и ње не успе шно сти. Кван ти та тив ни део ме то де је ме ре ње 
бро ја спо ми ња ња и алу ди ра ња на по ру ку/по ру ке у ме ди ји ма и јав-
но сти. Пра ће ње вр ше ис тра жи вач ке или аген ци је спе ци ја ли зо ва не 
са мо за пра ће ње ме диј ског по ја вљи ва ња, а ква ли та тив ну ана ли зу 
мо гу вр ши ти они, на ру чи оц ме диј ског/ПР де ло ва ња или се ра ди у 
ко о пе ра ци ји. Чи ни се да је ва ри јан та са рад ње ве ро ват но нај за хвал-
ни ја јер је аген ци ја ме то до ло шки оспо со бље на за ова кво оце њи ва-
ње, а на ру чи оц по тен ци јал но све стан скри ве них де ло ва ко мен та ра 
и алу ди ра ња, на ро чи то ако до ла зе од стра не ин сти ту ци ја/ор га ни-
за ци ја/лич но сти ко је су на кло ње не на ру чи о цу, или са дру ге стра не 
има ју не га ти ван став. Ква ли та ти ван ути сак спо ми ња ња по ру ке ме-
ри се кроз два осно ва кри те ри ју ма:

– реј тин га ме ди ја, еми си је/лич но сти ко ја спо ми ње по ру ку и
– то на спо ми ња ња, ко мен та ра или алу ди ра ња (и даљ њим раз-

ла га њем у про цен ту ал ном сми слу ко ли ко је би ло по зи тив-
них, не у трал них и не га тив них)

Спа ја њем кван ти та тив ног и ква ли та тив ног сег мен та до би ја мо 
ре зул та те ко је се мо гу усме ри ти ка ана ли зи ко ја про це њу је да ли 
је ути цај по ру ке на ме ди је и од јек у јав но сти био ви ше ини ци ран:

– сна гом и кре а тив но шћу по ру ке/апе ла или 
– ње ним зна ча јем за ужу (ци ља ну), ме диј ску или ши ру јав-

ност или
– ква ли тет ном про дук ци јом ко ја је пра вил но по зи ци о ни ра на и 

до бро за сту пље на у ме ди ји ма (сна гом бу џе та),
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– од но сно не ким дру гим фак то ром или ко јом ком би на ци јом 
од на ве де них

Мерењезахтевамедијаијавностизаинформацијама,
медијскимиПРматеријалом

Оп се жно и пла ни ра но пла си ра ње не ких ме диј ских и ПР са др-
жа ја и про гра ма не ми нов но по кре ће не ке ре ак ци ју ме ди ја, но ви на-
ра, ци ља не и оп ште јав но сти. У том сми слу, по треб но је пра ти ти, 
бе ле жи ти и ева лу и ра ти број и тип кон та ка та и зах те ва ме ди ја и но-
ви на ра за до дат ним ма те ри јал/ин фор ма ци је ко ји би им по мо гли у 
пра вље њу на ред них при ло га или уже и ши ре јав но сти, ако се ра ди 
о ти пу ме диј ске/ПР по ли ти ке или кам па ње ко ји мо же ини ци ра ти 
ова кво по на ша ње. По ступ ком се до би ја осно ва за:

– оце ну ре ак ци је и за ин те ре со ва но сти на ве де них и
– ре ал ни ју ко рек ци ју по ру ка, са оп ште ња за јав ност и це ло-

куп ног про мо тив но-ин фор ма тив ног ма те ри ја ла.

Мерењепосећеностиорганизованихмедијских
иПРдогађајаиреакцијапублике

Ово је си гур но нај лак ши вид ева лу а ци је сте че ног пу бли ци те-
та. У слу ча ју до бре (оче ки ва не) по се ће но сти пла не ри има ју став-
ку ко ја по др жа ва усво је ни кон цепт. У су прот ном се обич но по ми-
шља на нео д го ва ра ју ћи пу бли ци тет и про мо ци ју или су штин ску 
нео сно ва ност ораг ни зо ва ња до га ђа ја, што се као и ње го ва ло ша 
ор га ни за ци је не оче ку је од не ис ку сних пла не ра и ти мо ва. Ду бља 
ана ли за оце њу је са став пу бли ке и но ви на ра и оце њу је у од но су на 
од ре ђе ну, прет ход но усво је ну ре фе рен цу.

Да ље, вред ну је се ре ак ци ја пу бли ке, кроз не фор мал но про це-
њи ва ње ова ци ја, спо на та них апла у за, це ло куп не ат мос фе ре, ко-
мен та ра са јед не стра не или од су ство ре ак ци је до не га тив них ста-
во ва. (Vil koks i sar, 2006)

Поређењесаконкуренцијом

На кра ју овог сег мен та ева лу а ци је ана ли зи ра ће мо јед ну од нај-
ста ри јих ме то да - си сте ма тич но и ана ли тич но по ре ђе ње ме диј ског 
и ПР де ло ва ња у од но су на кон ку рен ци ју, ње но ге не рал но де ло ва-
ње и ре ак ци ју у од но су на за сту па ну ме диј ску по ли ти ку. При то ме 
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се кон ку рен ци ја раз ли чи то по ста вља за про це ну у кам па ња ма и 
по ли ти ка ма ко мер ци јал ног ка рак те ра од оних ко је не ма ју тај ка-
рак тер, али се мо гу ће стра те ги је од го во ра ба зи ра ју на истим ме то-
да ма: “над гла ша ва ње”-што зах те ва по ја ча но де ло ва ње и до дат но 
фи нан сиј ско ула га ње, мо ди фи ка ци је брен да, про ме ну апе ла или 
кре а тив ног при сту па итд.

У пр вом слу ча ју во ди се ра чу на о на сту па њу и де ло ва њу ком-
па ни ја и про из во ђа ча ко ји пла си ра ју про из во де или услу ге у истом 
по тро шач ком сег мен ту и на да ље ка те го ри ји брен да. 

Но, ка да се ра ди о ме диј ским кам па ња ма или по ли ти ка ма не-
ко мер ци јал не при ро де, кон ку рен ци ја је ши рег спек тра: не ра ди се 
са мо о си сте ми ма, ин сти ту ци ја ма или пар ти ја ма слич не ори јен та-
ци је, већ и о они ма ко ји у слу ча ју ду го роч ног огла ша ва ња од вла че 
па жњу ауди то ри ју ма са те ма, иде ја и по ру ка ко ји се за сту па ју. 

Мерењасвестикодпублике,
њеногразумевањаизадржавањапоруке

На овом, ви шем ни воу ева лу а ци је, про це њу је се да су циљ не 
гру пе за и ста при ми ле по ру ке ко је су им по сла те, ко ли ка је па жња 
би ла из дво је на за њих, да ли су схва ће не и да ли су се те по ру ке за-
др жа ле у би ло ко јем об ли ку или фор ми. Ме ре се: скре та ње па жње, 
по бу ђи ва ње ин те ре са, пре но ше ње ин фор ма ци је, ства ра ње сли ке, 
раз у ме ва ње, ули ва ње по ве ре ња, све сти о про па ги ра ном про из во ду/
услу зи/иде ји, про цес ства ра ње ста во ва. (Vil koks i sar, 2006)

Да би се до шло до од го во ра, при ме њу је се раз ли чи ти ин стру-
мен ти ан кет ног ис тра жи ва ња:

– лич ни и груп ни ин тер вју,
– ку пон ан ке те,
– до пи сне ан ке те,
– те ле фон ске ан ке те, 
– елек трон ске (Ин тер нет ан ке те) и др.
Уко ли ко је бу џет за ис тра жи ва ња и ева лу а ци ју до вољ но ве лик 

пре по ру чу је се ком би но ва ње две или ви ше вр ста. Ти ме се до би ја 
ши ра ба за и ква ли тет ни ја про це на У том сми слу, пла не ри мо ра ју 
до бро да по зна ју ме то до ло ги ју ис тра жи ва ња. По чет ни па ра ме тар 
је да ли се ис тра жи ва ње мо же са мо стал но из ве сти, де ли мич но у 
са рад њи са ис тра жи вач ким цен тром или се у пот пу но сти на ру чу је. 
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Он се ра чу на у од но су на фи нан сиј ско-ор га ни за ци о но-ка дров ски 
по тен ци јал. Да ље, пла нер мо ра да бу де све стан пред но сти и ма на 
ко је сва ко од по бро ја них ис тра жи ва ња има за себ но и у ко ре ла ци ји 
са не ким дру гим. На при мер: ку пон ан ке те има ју огра ни че ње у ви-
ду не при су ство ва ња ан ке та ра ко ји од ре ђен број од го во ра на осно ву 
ис ку ства и мо мен тал них окол но сти под ко ји ма се вр ши ис тра жи ва-
ње од ба цу је као не ре ле ван тан. Пред ност је ма ња це на ко шта ња у 
од но су на кла сич ну ан ке ту. Али, уко ли ко се ком би ну је са Ин тер нет 
ис тра жи ва њем ко је је ин тер ак тив ног ти па (нпр. бло го ви, фо ру ми 
ко ји омо гу ћа ва ју усме ра ва ње те ма и пи та ња), ква ли тет од го во ра се 
по сти же, иако се по но во не ко ри сти људ ски фак тор у ви ду осо бља 
ко је вр ши ан ке ту. Са дру ге стра не, са мо ан ке том ко ја је спро ве де-
на лич но се мо гу де таљ но ис тра жи ти ин те ре со ва ња ауди то ри ју ма. 
По ну ђе на, струк ту и са на ан ке та (са већ фор му ли са ним од го во ри-
ма) олак ша ва и убр за ва по сао ан ке та ри ма, али сма њу је ква ли тет, 
ду би ну ана ли зе.

По ред на ве де них ко ри сте се и бренд те сто ви, упо ред ни бренд 
те сто ви, ана ли тич ки ин тер вју (че сто са ана ли зом Ро шар хо вих мр-
ља), па нел ди ску си ја, груп ни ин тер вју, тех ни ке про јек ци је, асо ци-
ја ци је ре чи ма, те мат ска апер цеп ци ја и др. Је дан од нај при хва ће-
ни јих ме то да је сте пра ће ње при се ћа ња на ред ног да на. Пси хо ло зи 
на во де да је два де сет и че ти ри са та пе ри од ко ји је до во љан7) да 
се до би је аде ква тан ре зу ла тат да ли је по ру ка упам ће на и на ко-
ји на чин. Та ко ђе, вр ше се ан ке те о ин те ре со ва њи ма ауди то ри ју ма. 
Свр ха тих ан ке та је сте ду бља ана ли за са др жа ја, по ру ка, од но са ин-
фор ма ци ја и ре ду нан ци (већ по зна тих чи ње ни ца ко је ни су ви ше 
ин фор ма ци ја) и же ља ауди то ри ју ма за де та љи ма, но вим ин фор ма-
ци ја у са др жа ју/по ру ка ма ко ји ма су би ли из ло же ни. По пут цопy 
те сто ви и ана ли за ме диј ског и ПР са др жа ја и овај тип те ста оце њу-
је оно што ће се пла си ра ти пре не го што кам па ња уђе у зре лу фа зу. 
Ме ђу тим раз ли чит ка рак тер ових те сто ва омо гу ћа ва пла не ри ма да 
њи хо вом ко ре ла ци јом до би ју из у зет но ква ли тет не ин фор ма ци је и 
бо љу ева лу а ци ју.

Је дан од нај бит ни јих еле ме на та еле ме на та овог де ла ева лу а-
ци је је су ме ре ња сте пе на раз у ме ва ња и пам ће ња по ру ке, као и (по-
тен ци јал но) ини ци ра них асо ци ја ци ја. У том сми слу, ис тра жи ва чи 

7)  У то ку два де сет и че ти ри са та по је ди нац оба ве зно про ве де је дан пе ри од у сну у то ку 
ко јег се вр ши се лек ци ја, скла ди ште ње и фи на об ра да ускла ди ште них им пул са. Прим. 
аут.
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по ку ша ва ју да са зна ју ко ји део/де ло ви по ру ке су оста ли упам ће ни, 
ко ји део апе ла по кре ће ин те ре со ва ње, осе ћа ња итд. Кроз ову вр сту 
ана ли зе пла не ри у са рад њи са кре а ти вом до би ја ју ин фор ма ци је да 
ли је и у ко јем сме ру по треб но ме ња ти апе ле, њи хов об лик, са др-
жај, тон итд. 

Мерењеставоваињиховихпромена,
мишљењаипонашањааудиторијума/купаца

Крај ња ета па ева лу а ци је је сте ме ре ње ста во ва ко је ауди то ри-
јум има пре, за вре ме и по сле ме диј ског де ло ва ња, прав це про ме на 
и по на ша ња истих. У том сми слу нај ви ше се ко ри сте сту ди је про-
ме не по чет ног ста ња (тзв. benchmark сту ди је) ко је гра фич ки при ка-
зу ју про це нат раз ли ке у ста во ви ма и ми шље њи ма ко ји је ре зул тат 
по ве ћа не ин фор ми са но сти и пу бли ци те та де ла ауди то ри ју ма ко ји 
је уче ство вао у ис тра жи ва њу. (Вил кокс и сар, 2006) По што се узи-
ма ре пре зен та ти ван део ауди то ри ју ма ко ји у про цен ту ал ном сми-
слу пред ста вља ком пле тан, овај ре зул тат се под вр га ва ста ти стич кој 
ана ли зи ва ри јан се. Ти ме се на чел но утвр ђу је у ко јој ме ри се про-
ме на мо же при пи са ти ме диј ским ак тив но сти ма, од но сно из ло же-
но сти по ру ка ма, по што су став, за у зи ма ње истог и ње го ва про ме-
на под ло жни ра зним фак то ри ма ко ји су кроз рад из ви ше угло ва 
ана ли зи ра ни. Про цес до но ше ња од лу ке ко ји прет хо ди де ло ва њу-
по на ша њу је склоп кон гло ме ра та фак то ра, ути ца ја и огром не ком-
би на то ри ке истих ко ји се ре флек ту ју на по на ша ње ауди то ри ју ма/
ку па ца, па је ово нај ком плек сни ји вид ева лу а ци је ко ји оста вља нај-
ве ћи про стор за гре шку у оце ни. Сто га се до дат но упо тре бља ва ју 
те сто ви по на ша ња, со ци о дра ма итд.

Очи глед но је да се пла не ри су сре ћу са про бле мом из бо ра аде-
кват ног ме то да те сти ра ња у сва кој ета пи ева лу а ци је. Гру па ауто ра 
раз ви ла је ли сту од се дам ка рак те ри сти ка, ко је ако су ис пу ње не, 
чи не иде ал ну ме ру ефи ка сно сти и про мо ци је и про па ган де. Оне 
мо гу по мо ћи ти му ко ји вр ши ева лу а ци ју да про це ни оквир ње не 
раз ра де, на ро чи то у овој, нај кри тич ни јој фа зи ева лу а ци је. Тзв. IMP 
pro ce du ra (Ide a li zed Me a su re ment Pro ce du re) зах те ва од го во ре на 
сле де ћа пи та ња8):

1. Ко ји аспект про па ган де се ме ри?
2. Ко ју ре ак ци ју ауди то ри ју ма ис тра жу је мо?

8)  Из вор: Дра гу тин, Вра чар, “При вред на про па ган да”, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 
1986.



- 1352 -

НенадПерић ПРОБЛЕМАТИКАИМЕТОДЕЕВАЛУАЦИЈЕМЕДИЈСКОГ...

3. Ко ли ко су ре ал ни усло ви у ко ји ма се вр ши те сти ра ње про па-
ган де?

4. Да ли је пре ци зност ме ре ња нео п ход на или се тра же оквир-
ни ре зул та ти?

5. Да ли је узо рак на ко јем се вр ши те сти ра ње ре пре зен та ти-
ван?

6. Ко ли ко су ал тер на ти ве упо ре ди ве и да ли по сто је стан дар ди 
за упо ре ђе ње?

7. Ко је по дат ке укљу чу је про це ду ра ко ја се во ди?

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

При ли ком оце њи ва ња ре зул та та, ева лу а ци је, по сто ји мно штво 
основ них и ко рек циј ских фак то ра ко ји се мо ра ју се тре ти ра ти. Са-
мим на бра ја њем ко рек циј ских по пут: про ме на тр жи шта и ме ди ја, 
јав ног мње ње, кон ку рен ци је, про бле ме у про дук ци ји, спе ци јал не 
ма ло про дај не ак ци је, це не, вре ме, про из вод не те шко ће, вре мен ске 
не по го де итд. сти че мо ути сак о ком пли ко ва но сти и не из ве но сти 
про це са ева лу а ци је у ве ли ком про цен ту слу ча је ва. Ово се пре вас-
ход но од но си на ко му ни ка ци о не ефек те ме диј ског и ПР де ло ва ња 
ко ји су глав ни пред мет ра да. На кван ти та тив ном ни воу по при лич-
ну (до вољ ну, а по не кад и крај њу) си гур ност мо гу ће је обез бе ди ти 
упо тре бом ста ти стич ких мо де ла, ако се они пра вил но по ста ве у 
од но су на за дат ке ева лу а ци је.

Ева лу а ци ја ме диј ског и ПР де ло ва ња на ква ли та тив ном ни воу 
у ве ћи ни слу ча је ва не мо же са си гур но шћу да ти ре зул та те. У за-
ви сно сти од по став ке си сте ма ева лу а ци је ква ли та тив ни сег мент 
ће би ти лак ше или те же оце њив. У од ре ђе ним си ту а ци ја ма, ка да 
се ра ди о крај ње усме ре ном ме диј ском де ло ва њу кра ћег тра ја ња, 
ква ли та тив ни ни во је мо гу ће и ста ти стич ки, гра фич ки пред ста-
ви ти са из у зет но ма лом то ле ран ци јом гре шке. Ако се, пак ра ди о 
по ве за ним кам па ња ма или ме диј ској по ли ти ци ко ја се ба зи ра на 
ви ше па ра лел них апе ла и кам па ња раз лу чи ти ко ји део је до нео ви-
ше или ма ње ре зул та та по ста је да ле ко те же. Ка да се то ме до да-
ју и оста ли ме диј ски и ПР ути ца ји у дру штву, ње го ва кре та ња и 
про ме не, по сти за ње ви со ког про цен та ква ли та тив не ана ли зе мо же 
се пре пу сти ти са мо вр хун ски струч ња ци ма, ана ли ти ча ри ма ко ји 
за та кво оце њи ва ње мо ра ју упо тре би ти ве ли ки број ис тра жи ва ња. 
Из во ђе ње и на ру чи ва ње та квих ис тра жи ва ње пред ста вља зна чај но 
фи нан сиј ско ула га ње ко јем се рет ко при бе га ва. Обич но се ева лу а-
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ци ја за сни ва не стра те шки по зи ци о ни ра ним ис тра жи ва њи ма чи јом 
се ко ре ла ци јом по ве ћа ва ква ли тет и ва лид ност ева лу а ци је. 

По ред уста но вље них ме то да ева лу а ци је, по сто ји мно го сег-
ме на та ис тра жи ва ња ко ји је по треб но по ве за ти јер окре та ње са-
мо јед ном про фи лу или вр ше ње истих у од ре ђе ним ета па ма во ди 
не до вољ ној или не по вољ ни јој осно ви за оце њи ва ње, што на да ље 
угро жа ва чи тав си стем ева лу а ци је. Пред ис тра жи ва чи ма и прак ти-
ча ри ма ко ји се ба ве ме диј ским и ПР де ло ва њем сто ји за да так по-
бољ ша ва ња по сто је ћих си сте ма ева лу а ци је уз им пе ра тив вре мен-
ског про ши ри ва ња исте на што ду жи пе ри од на кон за вр шет ка де ла 
ме диј ског или ПР де ло ва ња, на ро чи то ако оно пред ста вља са мо је-
дан део, фа зу у спро во ђе њу не ког ду го трај ни јег ко му ни ка ци о ног 
де ло ва ња на ауди то ри јум.
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PROBLEMATIZATIONANDMETHODSOF

EVALUATIONOFTHEMEDIAANDPUBLIC
RELATIONACTIVITY

Summary
Thescopeoftheworkistoanalysetheevaluationproblem
of themediaandPRactivity, aand themethodsused in
theevaluationprocess.Evaluationisusednotonlyinany
spaciousmediaactivitysuchasthemediacampaigns,but
intheadvertising,publicrelationsandanyotherpromo
tionandpropagandaactivityaswell.It’sgoalismultiple
andbesidethemaingoalevaluationofactivitieseffects,
thecorrectionanddocumentationofthedoneworkisalso
procreated.Becauseofthatit’snecessarytoexertitinev
erystageofthemediaandPRactivity.Nevertheless,many
ofthosewhopracticeitarent’tguidedbythisidea; in
steadofthattheyputtheevaluationatthelaststageofthe
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activitiesbydoingsummingandwiththattheeffectiveness
oftheplanningworkcompletionismainlylost.Thepro
blemof theprocessveracity is linkedwiththedinamism
andthemultydisciplinaryofthemediaandPRactivities.
Asthisactivitiesaredirectedatthesociety(asawholeor
someofit’sparts),andthesocietyisinfluencedbytheva
rietyoftheeffects,inthesametimethevaluationisoften
susceptivetoalargetolerance.Thecasesinwhichthemi
stakepercentissmallaremainlyrare,soforthetheorists
andthemedia,advertisingorPRresearcherstheproblem
requiresseriousgeneralengagement.
Keywords:evaluation/mediaandPR/campaign/mea
surement/test/rating
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