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Editorial!

!

Milí!čitatelia!!

Nie!je!ľahké!hovoriť!o!súčasnom!svete!marketingovej!komunikácie!bez!použitia!prívlastkov,!

ktoré! patria! k!najskloňovanejším! výrazom! „newspeeku“! epochy! tretieho! tisícročia.! ! A!

niektoré!už!dokonca!znejú!ako!klišé.!Pretože!o!máloktorom!obore!ľudskej!činnosti!platí!tak!

ako!o!marketingovej!komunikácii!a!reklame,!!že!sú!to!odvetvia!s!obrovskou!dynamikou,!!že!

ide!o!svet!neustálych!inovácií!a!trendov,!!z!ktorých!mnohé!dávajú!pred!evolučným!vývinom!

prednosť! revolučným! skokom.! ! Dôkazom! toho! je! i!príspevok! mapujúci! svet! digitálneho!

dizajnu!v!prostredí!webu!a!aplikácií,!ktorý!za!„horúca“!reaguje!na!aktuálne!otázky!v!tomto!

segmente.! ! ! Prostredníctvom! ! ! predmetného! zborníka! sa! však! vydáme! aj! na! exkurziu!

opačným!smerom,!teda!do!minulosti!(štúdie!venované!historickým!a!teoretickým!aspektom!

písma!a!typografie)!takže!sa!vedľa!seba!ocitajú!príspevky!k!podobnej!problematike!–!hoci!

ich! z!pohľadu! skúmania! časového! obdobia! ! delí! doslova! niekoľko! storočí.! ! Aktuálnym!

fenoménom!sa!zaoberá!aj!príspevok!venovaný!knihe!ako!„objektu!marketingu“.! !Na!prahu!

nového! milénia! sa! kniha! (resp.! printové! média! všeobecne)! ocitla! v!chúlostivej! situácii! –!

vznik!nových!digitálnych!médií!akoby!ju!odkazoval!na!teritórium!ohrozených!druhov.!!Zdá!

sa,!že!v!žiadnej!epoche!ľudských!dejín!nepotrebovala!kniha!pomocnú!ruku!marketingu!tak!

akútne!ako!dnes.!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Do!čítania,!priatelia!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PhDr.!Peter!Uličný!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bratislava!2014!!!!
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Kniha!ako!objekt!marketingu!!

Alena!Popovičová!

!

Abstrakt:!Kniha!ako!kultúrny!tovar!má!vo!svojej!podstate!výrazne!protichodné!kultúrne!a!obchodné!

poslanie.!Má!vzdelávací!a!zábavný!charakter,!ale!rovnako!aktívne!je!potrebné!vykonávať!obchodnú!

a!marketingovú!činnosť,!aby!sme!dosiahli!primárny!cieľ!úsilia,!ktorým!je!zisk.!Hlavným!kľúčom!pre!

pochopenie!procesu!je!predovšetkým!pochopenie!marketingového!mixu!a!jeho!nástrojov.!!

Kľúčové!slová:!kniha,!marketing,!marketingový!mix,!produkt,!propagácia!

!

Abstract:! Book! as! a! cultural! commodity! has! significant! contradictory! of! its! cultural! and! sales!

mission.!It!has!educational!and!entertaining!character,!but!on!the!other!hand!it!also!needs!to!carry!

out!sales!and!promotion!activity!to!achieve!the!primary!objective!of!the!effort,!which!is!profit.!The!

main! key! to! understand! the! process! is! in! particular! understanding! of! marketing! mix! and! its!

instruments.!

Key!words:!book,!marketing,!marketing!mix,!product,!promotion!

!
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Úvod!

!

!„Je! ťažké! si! predstaviť,! ako! by! sa! udiali! veľké! historické! obraty! Západnej! civilizácie! bez! kníh.!

Renesancia,!reformácia,!vedecká!revolúcia!a!osvietenstvo,!všetci!sa!spoliehali!na!tlačené!slovo,!jeho!

rozširovanie!a!trvalý!vplyv.!Dva!a!pol!tisíc!rokov!ľudstvo!používa!knihu!v!podobe!rukopisu!alebo!v!

tlačenej! podobe,! na! nahrávanie,! spravovanie,! uctievanie! a! vzdelávanie.“1! Martyn! Lyons,! jednou!

vetou!vystihol!a!opísal!dôležitosť!knihy!ako!takej.!Tým!zároveň!potvrdzuje!aj!našu!teóriu,!že!napriek!

technologickému! pokroku! a!modifikácii! foriem! a!zdrojov,! odkiaľ! môžeme! čítať,! má! kniha!

nezastupiteľnú!úlohu!a!ešte!nenadišiel!čas,!aby!táto!forma!získavania!informácií,!zábavy!a!oddychu!

celkom!vymizla.!!

Knihy!už!niekoľko!storočí!robia!spoločnosť!všetkým!ľuďom!na!svete,!bez!rozdielu!veku,!pohlavia!či!

politickej! príslušnosti.! Medzičasom! je! možné! čítať! knihu! nielen! v!tlačenej! podobe,! ale! aj!

v!elektronickej,!prípadne!si! ju!vypočuť!ako!audioknihu.!Máme!možnosť!výberu!žánrov!a!tiež! to,!či!

budeme! čítať! v!origináli! alebo!v!preklade.!Okrem! iného! sa!naše!možnosti! rozšírili! o!voľbu,! kde! si!

knihu! kúpime! a!ako! chceme! ten! čas! pri! nákupe! tráviť.! Kníhkupectvo! už! nie! je! len! priestor! kde!

postojíme! pár! minút! a!zaplatíme,! ale! postupne! sa! stáva! miestom,! kde! prežívame! svoj! voľný! čas,!

niekedy!aj!hodiny.!!

Podľa! Greca,! veľa! čitateľov! (a! možno! jasná! väčšina)! tvrdí,! že! „kniha! je! kultúrny! tovar,! ktorý! je!

prostriedkom!odovzdávanie! skúseností! od! autora! k!čitateľovi,! z!jednej! generácie! na! druhú.! Knihy!

zohrávali! rozhodujúcu! úlohu! v!intelektuálnom,! kultúrnom! a!vzdelávacom! živote! a!nie! sú! vnímané!

ako! komodita! v!zmysle! kávy,! pomarančového! džúsu! alebo! televízie.“2! Budeme! teda! s!knihou!

pracovať! ako! s!produktom,! no! berúc! do! úvahy! aj! mimoekonomický! dosah,! sa! v!skratke! budeme!

k!tejto!problematike!vracať!a!chápať!knihu!ako!kultúrny!tovar.!Zároveň!budeme!uvažovať!o!tom,!čo!

znamená!v!prípade!knižného!trhu!pojem!značka,!či!už!v!spojení!s!autorom,!vydavateľstvom!alebo!aj!

kníhkupectvom.!!

Ešte! predtým! ako! sa! kniha! dostáva! na! pulty! kníhkupectiev,! čaká! ju! dlhý! proces,! ktorý! musí!

absolvovať.!Súčasťou!procesu!je!aj!práca!marketingových!odborníkov,!grafikov!a!vydavateľov,!aby!

kniha,!konečný!produkt!celého!úsilia,!dorazila!k!svojmu!čitateľovi!v!optimálnej!podobe.!S!uvedením!

akéhokoľvek! produktu! na! trh! úzko! súvisí! z!marketingového! pohľadu! aj! segmentácia! trhu!

a!marketingový!mix!a!inak!to!nie!je!ani!v!prípade!knihy.!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 LYONS, M.: Books: A Living History, 2011, s.  
2 GRECO, A.: The Book Publishing Industry, 2005, s. 14. 
3 COLE, D.: The complete guide to book marketing, 1999, s. xvii. 2 GRECO, A.: The Book Publishing Industry, 2005, s. 14. 
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!

Kniha!ako!objekt!marketingu!

Cole! začína! jednu! zo! svojich! publikácií! slovami:! marketing! je! všetko! –! všetko! je! marketing3.!

Z!marketingového!pohľadu!nemožno!inak,!len!súhlasiť.!

!Odhliadnuc! od! tohto! tvrdenia,! v!knižnom!priemysle!možno! pozorovať! až! fascinujúcu! dichotómiu!

a!často! pomerne! protichodné! kultúrne! a!obchodné! poslanie.! Táto! rozpoltenosť! sa! objavuje!

predovšetkým!v!samotnej!podstate,!definícii!knihy!a!knižného!priemyslu,!resp.! jeho!poslaní.!Lyons!

hovorí! o!! knihe! ako! o!riskantnej! operácii,! a!preto! volí! radšej! voľnejšiu! definíciu:! kniha,! napríklad,!

neexistuje! len! ako! zviazané! listy!potlačeného!papiera! –! tradičný! „kódex“,! s!ktorým!sa!najčastejšie!

stretávame!dnes.!Takáto!definícia!zabúda!na!dve!miléniá!kníh,!ktoré!existovali!pred!vynálezom!tlače!

a!na!rôzne!formy!komunikácie,!ktoré!existovali!pred!týmto!„kódexom“.!Tradičná!definícia!zároveň!

vylučuje! hypertext! a!virtuálne! knihy,! ktoré! sa! zbavili! konvenčnej! materiálnej! podoby.! Radšej!

akceptujme! všetky! tieto! podoby,! od! klinového! písma,! cez! tlačený! „kódex“,! až! po! digitalizované!

elektronické! knihy! a! sledujme! históriu! knihy! ako! kostru,! podporu! samotného! vynálezu! písma!

a!písmových!systémov.!Výraz!"kniha"!je!teda!akási!skratka,!ktorá!stojí!za!mnohými!formami!písanej!

textovej!komunikácie!prijatej!v!minulých!spoločenstvách,!!použitím!širokej!škály!materiálov.!4!

Cole! zároveň! tvrdí,! že! „knižný!marketing! nie! je,! napokon,! ani! úplne! odlišný! od!marketingu! iných!

produktov! alebo! služieb,! ani! úplne! rovnaký.! Niektoré! základné! princípy! platia,! i! keď! s! istými!

variáciami.“5!Keď! sa! teda! pozrieme! na! všeobecnú! definíciu!marketingu!Kotlera,! že! „marketing! je!

spoločenský!a!riadiaci!proces,!ktorým! jednotlivci!a!skupiny!získavajú! to,!čo!potrebujú!a!požadujú,!

prostredníctvom! tvorby,! ponuky! a! zmeny! hodnotných! výrobkov! s! ostatnými“6,! môžeme! len!

súhlasiť,! že! táto! definícia! sa! dá! rovnako! uplatniť! aj! v!knižnom! priemysle,! keď! pod! výrobkami!

chápeme!knihu,!ktorá!musí!prejsť!procesom!výroby!a!dostať!sa!do!predajnej!siete.!

Knižný! priemysel! sa! vo! svojej! podstate! a!fungovaní! výrazne! neodlišuje! od! ostatných! odvetví.!

Základným! cieľom! podnikania! v!knižnom! priemysle! je! uspokojiť! priania! a! potreby! čitateľov,!

koncových!užívateľov.!Ak!sú!tieto!ciele!naplnené,!a!nápady!cirkulujú!na!trhu!nápadov,!vytvárajú!sa!

aj! zisky,!platia! sa!dane!a! editori! a! vydavatelia! (a! vlastne!všetci! ostatní! v!tomto!pomerne! zložitom!

hodnotovom!reťazci)!sú!slušne!zaplatení.!7!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3 COLE, D.: The complete guide to book marketing, 1999, s. xvii. 
4 LYONS, M.: Books: A Living History, 2011, s.  
5 COLE, D.: The complete guide to book marketing, 1999, s. 1. 
6 KOTLER, P.: Marketing management, 1995, str. 4. 
7 GRECO, A.: The Book Publishing Industry, 2005, s. 6. 
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Segmentácia!trhu!

Keď!chceme!hovoriť!o!marketingových!možnostiach!a!potenciáli,!nemožno!obísť!tému!segmentácie!

trhu! a!cieľových! skupín.! Trh! totiž! nemôže! byť! vnímaný! ako! jednotvárna!masa,! na! ktorú! sa! dajú!

uplatniť!všeobecné!pravidlá.!Omnoho!väčší!efekt!má!preto!jeho!segmentácia!a!následné!vyčlenenie!

našich! cieľových! skupín.! Aby! sme! boli! celkom! presní,! segmentácia! nemusí! byť! všeobecne! platná!

a!potrebná,! napríklad! v!prípade! predmetov! dennej! spotreby,! ako! sú! napr.! potraviny.! Všade! inde!

však! segmentáciu! musíme! brať! do!úvahy! a!inak! to! nie! je! ani! v!prípade! knižného! trhu.! Existuje!

viacero! kníh,! ktoré! sú! určené! pre! jeden! konkrétny! segment,! okruh! čitateľov,! napríklad! literatúra!

určená! deťom,! ! knihy! zaoberajúce! sa! umením,! slovníky,! príručky! a!pod....! Každá! skupina! zároveň!

predstavuje!okruh!existujúcich!a!tiež!potenciálnych! zákazníkov! s!rovnakými!potrebami.!V!prípade!

viacerých! odvetví,! ako! napríklad! automobilový! priemysel! či! oblečenie! sa! skupiny! segmentujú!

a!identifikujú!pomerne!ľahko!a!prirodzene,!predovšetkým!podľa!životnej!úrovne,!veku!či!hodnôt.!Je!

potrebné!si!uvedomiť,!že!segmentácia!nie!je!prvok,!ktorý!musí!firma!umelo!vytvárať!alebo!v!rámci!

toho!investovať!finančné!prostriedky.!Cieľové!skupiny!existujú!prirodzene,!úlohou!firmy!je!objaviť,!

identifikovať! a!skúmať! cieľové! skupiny! vhodné! pre! produkt! a!poskytnúť! čo! najlepšiu! ponuku.!

Forsyth!charakterizuje!segment!takto:!

homogénny!–!všetci!spotrebitelia!v!danom!segmente!majú!rovnaké!potreby;!

žiaduci,!vhodný!–!je!to!dostatočne!veľká!skupina,!aby!sme!vytvorili!adekvátnu!

!!príležitosť!v!súlade!s!cieľmi!firmy!a!jej!produktom;!

dosiahnuteľný!–!segment!musí!byť!efektívne!časovo!aj!finančne!dosiahnuteľný;!

merateľný!–!potenciál!musí!byť!merateľný!kvantitatívne!i!kvalitatívne;8!

!

Marketingové!prostredie!a!marketingový!mix!!

Aj!v!prípade!knižného!trhu!sa!stavia!na!prvkoch!marketingového!mixu!„4P“!–!product,!place,!price!

a!promotion.!Forsyth!pracuje!s!!3P,!ktoré!sa!čiastočne!odlišujú!od!klasického!marketingového!mixu!

–!product!range!(produktový!rad),!!prices!(ceny!vrátane!zliav),!presentation!(prezentácia,!v!zmysle!

komunikácie! smerom! k!trhu! –! reklama,! cenové! promócie,! do! toho! zaraďuje! aj! promotion! a!

packaging).!Správnym!narábaním!s!týmito!3!elementmi!môže!podľa!Forsytha!firma!získať!vnútornú!

rovnováhu!a!dosiahnuť!svoje!ciele.!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8 FORSYTH, P., BIRN, R.: Marketing in Publishing, 1997,  s. 145. 
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Podľa!nášho!názoru!je!v!prípade!marketingového!mixu!knižného!priemyslu!potrebné!„P“!rozširovať!

a!nie!zužovať,!aj!vzhľadom!na!spomínaný!dichotomický!charakter!knižného!priemyslu.!Rozšírené!P!

nám!pomôžu!bližšie!identifikovať!naše!možnosti!a!definovať!ich!úlohu!v!procese!marketingu!knihy,!

aj!s!ohľadom!na!to,!že!v!našich!podmienkach!sa!často!realizuje!marketing!knihy!skôr!intuitívne!a!nie!

sú! dostupné! odborné! texty! alebo! odporúčania.! Práve! z!týchto! dôvodov! sa! budeme! držať!

rozšíreného!marketingového!mixu!o!ďalšie!4P!podľa!Włodarczyka,!teda!people,!pack,!period!of!time!

a!profit.9!!

Za! pridružené! P,! ktorému! sa! tu! nebudeme! podrobne! venovať,! môžeme! tiež! považovať! grantovú!

podporu,! ktorá! umožňuje! publikovanie,! resp.! rýchlejšie! uvedenie! publikácií! na! trh,! ktoré! uspeli!

v!grantovom! systéme.! Výhodou! knihy! ako! kultúrneho! tovaru,! podobne! ako! filmu! či! divadla,! je!

možnosť!uchádzať!sa!o!štátnu!formu!podpory!v!podobe!grantu.!!

Produkt!(Product)!

Ako! sme! už! uviedli! v!úvode,! nazývať! knihu! produktom! môže! pôsobiť! hanlivo,! keďže! kniha! ako!

nositeľ! myšlienky! a!posolstva! má! často! náučný! a!umelecký! charakter,! no! pre! účely! štúdie! s!ňou!

budeme!narábať.!Nakoniec,!aj!definícia!produktu!od!odborníkov!sa!nevylučuje!s!tým,!ako!by!sme!vo!

všeobecnosti!opísali!knihu!a!jej!vlastnosti.!Podľa!Kotlera!a!Armstronga!je!produkt!„niečo,!čo!sa!môže!

na!trhu!ponúkať!do!pozornosti,!na!získanie,!používanie!alebo!na!spotrebu!a!má!schopnosť!uspokojiť!

želanie! alebo! potrebu.! Patria! sem! fyzické! predmety,! služby,! osoby,! miesta,! organizácie!

a!myšlienky.“10!Podobnú!skrátenú!definíciu!ponúka!aj!Kita!a!to,!že!,,produkt!je!čokoľvek,!čo!sa!môže!

ponúknuť!na!trhu!na!uspokojenie!potrieb.“11!Nevýhodou!(z!hľadiska!kultúrnej!hodnoty!prirodzene!

výhodou)! knihy! je! jej! obsahová! unikátnosť! a!každá! ďalšia! kúpa! nového! titulu! v!sebe! zahŕňa! isté!

riziko,!že!čitateľ!nebude!celkom!spokojný!s!obsahom,!grafickým!či!materiálovým!prevedením.!!

„Každá!kniha!je!nový!produkt.!Čitatelia!postupne!zisťujú!svoje!preferencie!a!ďalej!šíria!informácie,!

ako!pozitívne,!tak!aj!negatívne!a!to!prostredníctvom!"informačnej!kaskády".!S!každou!knihou!súvisí!

ale!obojstranná!neistota.!Autor!či!editor!nedokáže!pred!publikovaním!knihy!s!istotou!povedať,!či!sa!

bude! čitateľom!páčiť! alebo! nie,! a! rovnako! ju! nevedia! posúdiť! čitatelia! prv,! ako! si! ju! prečítali.! To!

znamená,!že!editori!a!vydavatelia!hazardujú!s!tým,!či!sa!kniha!na!trhu!uchytí!alebo!nie.“12!

Obavy!sú!samozrejme!na!mieste!a!preto!do!rozhodovacieho!procesu!vydavateľa!patria!aj!otázky,!či!

je!kniha!napísaná!dobre,!či!má!svojho!cieľového!čitateľa!atď.!Tento!proces!je!nazývaný!gatekeeping.!

Výraz!sa!používa!v!rôznych!odvetviach,!predovšetkým!však!v!médiách!či!marketingu,!kde!ho!možno!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9 WŁODARCZYK, J.: Marketing vo vydavateľstve. Fantázia alebo skutočnosť?, 2002, s. 19."
10 KOTLER, P.,  ARMSTRONG, G.: Marketing, 1992, s. 169. 
11 KITA, J.: Marketing, 2010,  s. 29. 
12 GRECO, A.: The Book Publishing Industry, 2005,  s. 7. 
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definovať!ako!„proces,!pri!ktorom!sa!rozhoduje,!či!sa!daná!udalosť,!správa!dostane!prostredníctvom!

média! k!publiku.“13! „Hoci! vydavatelia! a!editori! sa! veľmi! výrazne! zapájajú! do! procesu! prenosu!

informácií!a!zastávajú!neoceniteľnú!úlohu!gatekeeperov,!publikačná!činnosť!vždy!bola,!je!a!zostane!

biznisom,! aj! keď! biznisom,! ktorý! čitateľov! prostredníctvom!tlačenej! alebo! elektronickej! knihy!

vzdeláva,!informuje!a!zabáva.“14!

Cena!(Price)!

Cena! je!stále!dôležitým!atribútom,!na!základe!ktorého!sa!často!rozhodujú!zákazníci!o!kúpe,!najmä!

v!prípade,!ak!má!byť!kniha!darčekom!pre!inú!osobu.!V!Strednej!Európe!stále!pretrváva!názor,!ktorý!

podporujú! aj! samotní! vydavatelia,! že! kniha! by! nemala! byť! veľmi! drahá! a!priemerná! cena! za!

tristostranovú!beletriu!by!mala!byť!okolo!10!eur.!Na!Západe!však! takýto! trend!neplatí! a!knihy!sú!

považované!za!produkty,!ktoré!si!síce!môže!dovoliť!takmer!každý,!no!s!vedomím,!že!ide!o!istý!druh!

investície! a!tomu! zodpovedajú! aj! vynaložené! finančné! prostriedky.! Z!tohto! pohľadu! je! to! logické!

a!pri!porovnaní!cien!u!nás!je!zvláštne,!že!kniha,!ktorá!za!primeraných!podmienok!pretrvá!celý!život!

jej! majiteľa! a!prináša! mu! trvalú! pridanú! hodnotu,! stojí! rovnako! ako! malý! nákup! v!potravinách.!

Rešpektovanie!hodnoty!knihy!a!vynaloženého!úsilia!vydavateľa!je!tiež!povážlivé!pri!kopírovaní!kníh!

a!porušovaní!autorských!práv.!

Vnímanie!hodnoty!knihy!je!individuálna!záležitosť,!ktorá!sa!odvíja!od!predchádzajúcich!skúsenosti!

a!taktiež!od!istej!akceptačnej!normy,!keďže!jeden!titul!môže!mať!pre!dvoch!rôznych!nakupujúcich!

diferenciálne!odlišnú!hodnotu.!Ako!všade!inde!platí,!že!na!psychiku!lepšie!pôsobia!„baťovky“,!teda!

ceny!9,99!či!14,99!a!potvrdzujú!to!aj!predajné!štatistiky!kníhkupectiev.15!

!„Stanovenie! ceny! knihy! je! jedným! z! najťažších! rozhodnutí! –! pretože! má! veľmi! subjektívny!

charakter.!Hodnota!knihy!podľa!úsudku!zákazníka!je!iná!ako!podľa!posúdenia!vydavateľa.“!16!!

Na!tvorbu!ceny!vplýva!viacero!faktorov:!

• kúpyschopnosť!zákazníkov;!

• finančné!ciele!firmy;!

• cyklus!životnosti!výrobku;!

• pozícia!výrobku!na!trhu;!

• existujúca!konkurencia;!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
13 Gatekeeper [online], 2012 [cit. 2013-05-20]. Dostupné na: http://www.medialnavychova.sk/gatekeeper/ 
14 GRECO, A.: The Book Publishing Industry, 2005,  s. 15. 
15 COLE, D.: The complete guide to book marketing, 1999, s. xiv."
16 WŁODARCZYK, J.: Marketing vo vydavateľstve. Fantázia alebo skutočnosť?, 2002,  s. 57. 
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• potenciálna!konkurencia;!

• výrobné!a!propagačné!náklady;!

• pružnosť!trhu;!

• distribučné!náklady;17!!

Zároveň! podľa! Greca! vplývajú! na! tvorbu! ceny! knihy! ďalšie! faktory! a! informácie,! ktoré! robia!

z!vydavateľskej! činnosti! pomerne! nevďačnú! záležitosť! a!vnášajú! veľký! zmätok! do! rozhodovacích!

procesov:!

• konsolidácia;!strohé!údaje!o!predaji,!cenovo!citliví!spotrebitelia;!

• vplyv!reťazcov,!supermarketov!a!klubov!(a!súčasné!zníženie!počtu!nezávislých!!

• kníhkupectiev);!

• populácia;!väčší!záujem!o!sledovanie!televízie!ako!čítanie!kníh;!

• minimálne!zisky;!

• obrovské!technologické!výzvy;!

• neuveriteľný!pokrok!niektorých!autorov,!hoci!sú!už!„veteránmi“!knižného!!

• priemyslu;18!

Knižný! priemysel! a!predovšetkým! vydavatelia! čelia! veľkým! výzvam! (napr.! spomínané!

technologické! pokroky! v!podobe! e_book! readerov),! ktoré! prinášajú! aj! zaujímavé! finančné!

príležitosti.!S!otázkou!tvorby!cien!úzko!súvisí!profit,!a!preto!sa!ním!budeme!zaoberať!v!!nasledujúcej!

štúdii.!

!

Zisk!(Profit)!!!

Základom!každého!úspešného!podnikania!je!zisk,!ktorý!sa!generuje!správnym!nastavením!pomeru!

príjmov!a!všetkých!výdavkov.!Hovoríme!o!tzv.!ROI!(return!of! investments!=!návratnosť!investícií),!

ktorá!je!jasným!ukazovateľom!finančného!úspechu.!V!prípade!vydavateľstva!to!umožňuje!dôsledný!

výpočet! nákladov! spojených! nielen! s!tlačou,! ale! aj! distribúciou! a!marketingovou! podporou! knihy!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
17 Tamtiež, s. 58. 
18 GRECO, A.: The Book Publishing Industry, 2005,  s. 8. 
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a!orientáciou!na!trhu.!„Plánovanie!budúcich!ziskov!vydavateľstva!umožňuje!racionálne!naplánovať!

investície! a! správna! kontrola! nákladov! navrhovaných! publikácií! zaručuje! realizáciu! týchto!

investícií.! Takto! sa! vylučuje! nebezpečenstvo! straty! finančnej! likvidity.“19! Vydavateľ! však! musí!

počítať!s!istými!rizikami,!ktoré!môžu!ovplyvniť!profit:!

• príliš!vysoký!náklad;!

• nesprávna!grafická!úprava;!

• príliš!vysoká!cena;!

• nevyužitie!všetkých!distribučných!kanálov;!

• chybne!uskutočnená!reklamná!kampaň;!

• nešťastne!vybraný!dátum!publikovania;!

• meritórne!chyby;!

• náhle!nežiaduce!zmeny!v!makroprostredí;20!

!

Aj!v!prípade!knižného!trhu!platí!tzv.!Paretov!zákon,!že!len!20!%!kníh!tvorí!až!!

80! %! všetkých! tržieb,! čo! v!preklade! znamená,! že! predajná! jednotka! a!s!ňou! spojené! výnosy!

nekopírujú!zvonovú!krivku!tak,!ako!by!sme!to!predpokladali.!Podiely!na!trhu/na!polici!sa!neustále!

menia!a!úspech!v!minulosti!nezaručuje!úspech!v!budúcnosti.!21!

Zisk!medzi!výrobnou!a!predajnou!hodnotou!tovaru!nám!určuje!marža,!ktorá!sa!udáva!v!percentách.!

Prirodzene! _! čím! vyššie! percento,! tým! vyšší! zisk.! Podľa! Juraja! Hegera,! majiteľa! vydavateľstva!

Slovart:! „slovenskí! vydavatelia! pracujú! s! nižšími! maržami! ako! vydavatelia! v! iných! krajinách! a!

jedným!z!dôsledkov! tohto! stavu! je,! že! im!nezostávajú!peniaze!na!marketing,! čo!má!zase!vplyv!na!

predaj.!Skrátka,!začarovaný!kruh.“22!Situácia!kníhkupcov!je!podstatne!priaznivejšia,!podľa!portálu!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
19 WŁODARCZYK, J.: Marketing vo vydavateľstve. Fantázia alebo skutočnosť?, 2002,  s. 132. 
20 WŁODARCZYK, J.: Marketing vo vydavateľstve. Fantázia alebo skutočnosť?, 2002,  s. 136. 
21 GRECO, A.: The Book Publishing Industry, 2005,  s. 7. 
22 GÁLIS, T.: Knižný trh. Bude ešte treba papier? [online], 2011 [cit. 2013-03-20]. Dostupné na: 
http://kultura.sme.sk/c/5802965/knizny-trh-bude-este-treba-papier.html 
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sme.sk! si! kníhkupec! necháva!35 %! z!ceny.! Zvyšných! 65!%! sa! delí! medzi!distribúciu,! vydavateľa,!

tlačiareň!a!autorov.23!!

Podľa! britských! autorov! Warda! a!Hunta! nemožno! považovať! vydavateľský! biznis! za! obzvlášť!

profitabilný!(samozrejme!v!pomere!k!iným!odvetviam).!Priemerná!marža!sa!pohybuje!okolo!2!%.24!

Pokiaľ! kniha! ide! od! vydavateľa! cez! distribučný! kanál! do! kníhkupectva,! každý! z!článkov! reťazca!

pracuje!so!svojou!maržou.!Čo!môže!v!praxi!znamenať,!že!cena!knihy!sa!zvýši!aj!10!násobne!oproti!

reálnym!nákladom!na! tlač.!Môže! sa! to! zdať! veľa,! ale! pri! zjednodušenej! ilustrácií! prebieha!proces!

tvorby! ceny! knihy! s!pultovou! hodnotou! 20! eur! týmto! spôsobom! (pre! zjednodušenie! budeme!

uvádzať!menu!euro!oproti!americkým!dolárom!ako!pôvodne!uvádzajú!autori):!

• 10!_12!€!ide!pre!obchod!alebo!veľkoobchod!(podiel!závisí!od!reťazca!a!spôsobu!!

• predaja);!

• 1€!sú!náklady!za!dopravu,!remitenda;!!

• 1,5!€!ide!distribútorom!za!splnenie!predaja!alebo!na!pokrytie!nákladov!!

• vydavateľa!za!skladovacie!priestory;!

• 1€!ide!obchodným!zástupcom,!ktorí!zabezpečujú!ponuku!a!predaj!titulov;!

• 1!_2!€!je!autorský!honorár;!

• 2€!idú!vydavateľovi!(tlačiar,!sadzač,!grafik...);!

• zostávajúcich!3,5!€!pokrýva!marketing!a!publicita;25!!

!

Čas!(Period!of!time)!!

Súčasťou! vydavateľskej! stratégie! je! aj! správne! načasovanie! tlače! a!uvedenie! na! trh,! za! ktoré! sú!

zodpovední!pracovníci!vydavateľstva!v!jednotlivých!oddeleniach.!Musia!sa!vzájomne!koordinovať,!

aby!marketing!nepredbehol!distribučné!kanály!a!predaj,!aby!kniha!bola!na! trhu!podľa!aktuálneho!

plánu,! ktorý! zahŕňa! aj! predpokladaný! predaj! na! základe! výsledkov! prieskumu! trhu.! !Wlodarczyk!

rozlišuje!dva!aspekty!času:!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
23 KRIŠTOFOVÁ, L.: Boj o knihy: Kauza Panta Rhei ukázala problémy knižného trhu na Slovensku [online], 2012 
[cit. 2013-03-20]. Dostupné na: http://www.cas.sk/clanok/231218/boj-o-knihy-kauza-panta-rhei-ukazala-problemy-
knizneho-trhu-na-slovensku.html 
24 WARD, T., HUNT, J.: The Author's Guide to Publishing and Marketing, 2009, s. 8. 
25 WARD, T., HUNT, J.: The Author's Guide to Publishing and Marketing, 2009, s. 8. 
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ako!vonkajší!faktor:!optimálny!dátum!publikovania!–!podľa!výsledkov!!

!!prieskumu!trhu;!

ako!vnútorný!faktor:!riadenie!kritickej!cesty!výroby!–!úzka!spolupráca!redakcie!!

!!a!finančného!oddelenia!vydavateľstva;26!!

Vonkajší!faktor!by!sa!dal!podľa!nášho!názoru!rozšíriť!a!vysvetliť!ako!poznanie!trhu!a!konkurencie!

s!ohľadom! na! vychádzajúce! konkurenčné! tituly,! keďže! na! úspech! knihy!môže!mať! vplyv! aj! to,! či!

v!aktuálnom!čase!nevychádza!publikácia!s!podobným!tematickým!zameraním.!

Vnútorný!faktor!súvisí!s!tým!čo!sme!uviedli!už!na!začiatku!a!teda!ide!o!vzájomnú!koordináciu!medzi!

jednotlivými! zložkami! vydavateľstva.! V!prípade,! že! marketing! predbehne! distribúciu,! t.j.!

spotrebitelia! nenájdu! titul! v!kníhkupectve,! môže! to! spôsobiť! značné! rozčarovanie! a!pokiaľ! nejde!

vyslovene! o!odborný! titul,! ktorý! čitateľ! nutne! potrebuje! pre! svoju! činnosť,! je! pravdepodobné,! že!

sme!stratili!niekoľko!potenciálnych!nakupujúcich.!

!

Miesto!(Place)!!

Miesto!predaja! je! veľmi! citlivá! záležitosť,! svoju!úlohu!v!tom!čiastočne! zohrávajú! aj! psychologické!

faktory.! Mnoho! zákazníkov! navštevuje! veľké! kníhkupectvá! v!nákupných! centrách,! pretože!

predpokladajú! široký! sortiment!a!komplexnejšie! služby.!Vekovo!mladší! zákazníci! radi!nakupujú!v!

internetových!kníhkupectvách!z!pohodlia!svojho!domu,!kde!sú!všetky!dostupné!informácie!po!ruke!

a!kniha! im! príde! zabalená! rovno! domov,! na! druhej! strane! sa! pri! nákupe! stráca! zážitok! z!dotyku!

a!vône.! Konzervatívnejší! zákazníci! uprednostňujú! skôr! menšie! predajne,! ktoré! dobre! poznajú,!

predajne,!kde! je! istý! žáner! literatúry,! alebo! jednoducho!záruka,! že!ktorákoľvek!kniha!bude!podľa!

ich!vkusu.!Z!marketingového!hľadiska!profitujú!z! „agresívnej“!komunikácie!a!systému!„všetko!pod!

jednou! strechou“! najviac! kníhkupectvá! v!obchodných! domoch,! pretože! pokrývajú! nároky! širokej!

cieľovej! skupiny! a!poskytujú! doplnkové! služby! v!podobe! kaviarne,! pohodlného! sedenia! či!

doplnkového! sortimentu! (hry,! hračky,! papierenský! tovar,! darčekové! predmety...).! Vtedy! je! pre!

konkrétne! vydavateľstvo! a!jeho! tituly! určujúce!miesto! v!predajni,! POS!materiály! a!merchandising,!

teda!marketingové!nástroje!podpory!predaja.!!

Priestor! kamenného! kníhkupectva! je! však! limitovaný! a!nepredajné! tituly! sú! po! čase! nemilosrdne!

zamenené! za! novinky! od! populárnejších! autorov.! „Úlohou! nákupcu! je! maximalizovať! predaj! na!

dostupnom!mieste.!Ak!vaša!kniha!ide!do!regálu,!iná!musí!ísť!z!regálu!preč.!V!niektorých!kategóriách!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
26 WŁODARCZYK, J.: Marketing vo vydavateľstve. Fantázia alebo skutočnosť?, 2002,  s. 141. 
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môžu!mať! predajne! kníh! len! hŕstku! autorov.! A!ľudia! nakupujú! autorov,! ktoré! už! poznajú.! Nie! je!

zložité!napísať!lepšiu!knihu,!!ako!je!tá,!čo!leží!na!poličke,!omnoho!zložitejšie!je!vytvoriť!lepší!šumivý!

nápoj!alebo!prací!prášok,!ale!v!takom!prípade!je!aj!veľkou!udalosťou,!keď!jedna!značka!zamení!inú.!

Existuje! staré!vydavateľské!príslovie:! sú! len!dve!knihy,!ktoré! (sa)!predávajú;! tá,!ktorá!sa!vypredá!

prvá!a!tá!najlepšia.“!27!

Kníhkupectvo!vyzerá!ako!najlogickejšie!miesto!na!predaj!kníh,!predovšetkým!pre!malé,!začínajúce!

vydavateľstvá,!ktoré!potrebujú!dostať!knihy!na!trh,!predať!ich!reálnemu!čitateľovi!a!potom!dostať!

za! nich! aspoň! nejaké! peniaze.! Problém! je! často! už! v!samotnej! podstate! kníhkupectiev,! čiastočne!

v!historicky! daných! obchodných! praktikách! a!tiež! v!súťaživosti! o!priazeň! čitateľa.! Na! obranu!

kníhkupectiev! sa! postavil! aj! známy! britský! dramatik! George! Bernard! Shaw,! ktorý! povedal:!

„Protestujem! proti! vydavateľom:! jedinou! službou,! ktorú! pre! mňa! spravili! bolo! to,! že! ma! naučili!

pracovať!bez!nich.! !Všetko!čo! je!potrebné!na!výrobu!knihy! je!autor!a!kníhkupec,!bez!akéhokoľvek!

sprostredkujúceho!parazita.“!

Ešte!pred!dvadsiatimi!rokmi!boli!kníhkupectvá!akoby!„matkou“!a!vlastnili!ich!ľudia!len!pre!pôžitok,!

že!predávajú!knihy!a!dokázali!si!zarobiť!na!živobytie.!Zisky!z!výroby!boli!malé,!náklady!napnuté,!ale!

vydavatelia! si! vedeli! pomôcť.! Pokým!bolo!málo! vydavateľov,! veľké! percento! kníh! sa! objednávalo!

priamo! od! nich,! nie! z!veľkoobchodov.! Obchodní! zástupcovia! vydavateľstva! navštívili! obchod,!

pripravili!ponuku,!urobili!objednávku!na!nové!tituly,!následne!skontrolovali!police!v!kníhkupectve!

a!stav!zásob.!Počítačové!systémy!a!automatický!objednávkový!systém!bol!ešte! len!vo!vývoji.!Teraz!

to!už!neplatí!a!možno!je!to! jednoduchšie,!obchodný!zástupca!pôsobí!už!len!ako!prostredník!medzi!

vydavateľom! a!kníhkupcom! a!je! poslom! noviniek! z!oboch! strán.! Síce! okrajovo,! ale! predsa!

uprednostňuje!vydavateľa,!ktorý!si!diktuje!svoje!podmienky.28!

Nadväzujúc!na!prechádzajúce! riadky! je!podstatné! spomenúť!akým!spôsobom! fungujú!distribučné!

reťazce!a!čo!je!ich!úlohou!v!rámci!celého!procesu.!V!krátkosti!sa!to!pokúsime!zhrnúť!v!nasledujúcej!

kapitole.!!

!

Distribúcia!

„Distribúcia!zahŕňa!všetky!aktivity,!ktoré!umožňujú!prechod!fyzického!a!dispozičného!(prípadne!len!

jedného)!práva!na!produkty!=! jedného! subjektu!na! iný.“29!Ako! sme!uviedli! už! v!predchádzajúcej!

kapitole,!najlogickejším!miestom!pre!umiestnenie!kníh!je!kníhkupectvo,!no!zároveň!to!nie!je!jediný!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
27 WARD, T., HUNT, J.: The Author's Guide to Publishing and Marketing, 2009, s. 9. 
28 COLE, D.: The complete guide to book marketing, 1999, s. 39. 
29 KITA, J.: Marketing, 2010,  s. 284. 
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spôsob!ako!sa!kniha!dostane!ku!koncovému!čitateľovi!alebo!nakupujúcemu.!Rozlišujeme!niekoľko!

distribučných!reťazcov:!

• vydavateľ!–!čitateľ;!

• vydavateľ!–!maloobchodník!–!čitateľ!;!

• vydavateľ!–!veľkoobchodník!–!maloobchodník!–!čitateľ!;!

• vydavateľ!–!distribútor!–!veľkoobchodník!–!maloobchodník!–!čitateľ;30!!

!

Ako! sme! už! uviedli! v!časti! o! profite,! každý! z!článkov! reťazca! si! v!tomto! distribučnom! procese!

nárokuje! na! svoju! maržu,! a!preto! by! bolo! logické,! že! najlacnejšou! cestou! pre! čitateľa! je! nákup!

priamo!u!vydavateľa.!To!sa!však!celkom!nezakladá!na!pravde,!keďže!čitateľ!si!nemôže!uplatniť!také!

množstvo!benefitov,! ktoré!vyplývajú! z!veľkého!nákupu!kníh!ako!maloobchod! či! veľkoobchod,!pre!

ktorých! sa! rozdiel! medzi!nákupnou! cenou! po! zľave! a!jeho! predajnou! (pultovou)! cenou! stáva!

profitom.! Táto! informácia! je! správou! pre! čitateľa,! že! rovnakú! knihu! by! mal! nájsť! u!vydavateľa!

i!obchodníka!za!približne!rovnakú!cenu.!

Na! distribučné! reťazce! sa! kladú! rozličné! nároky.! Podľa! Cola! predovšetkým! malé! vydavateľstvá!

využívajú! distribučné! služby! a!spolu! s!tým! hľadajú! aj! ďalšie! funkcie! obsiahnuté! v!balíku.! To!

predstavuje! napríklad! obchodné! zastúpenie! v! kníhkupectvách! a! veľkoobchodoch,! spracovanie!

objednávok,!účtovníctvo!či!skladovanie.!Závisí!to!od!veľkosti!vydavateľstva,!pozície!na!trhu!a! jeho!

potrieb.!Najväčšie! vydavateľstvá,! s! obratom! aspoň! 50!miliónov! dolárov,! zabezpečujú! tieto! služby!

prostredníctvom! vlastných! zamestnancov.! Mnoho! stredne! veľkých! vydavateľstiev! napríklad!

spolupracuje!s!povereným!obchodným!zástupcom,!ale!všetky!ostatné!funkcie!si!zabezpečuje!samo.!

Menšie! vydavateľstvá! nemajú! toľko!možností! a! finančných! prostriedkov,! a!preto! sa!musia! naučiť!

s!distribútormi!spolupracovať!efektívne.!31!

Distribútori! sú! pre! predaj! kníh! významným! článkom! reťazca,! a!preto! existuje! aj! špeciálna!

propagácia,! možno! skôr! povedať! PR,! ktoré! treba! neustále! budovať.! „Dôležitým! prvkom! takejto!

propagácie! sú! dobré! kontakty! s! veľkoobchodníkmi! a! kníhkupcami,! informovanie! o! novinkách! a!

pripravovaných!tituloch.“32!!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
30 WŁODARCZYK, J.: Marketing vo vydavateľstve. Fantázia alebo skutočnosť?, 2002,  s. 2002."
31 COLE, D.: The complete guide to book marketing, 1999, s. 43. 
32 WŁODARCZYK, J.: Marketing vo vydavateľstve. Fantázia alebo skutočnosť?, 2002,  s. 103. 
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Ľudia!(People)!

Ľudské! zdroje! reprezentujú! v!prípade! knižného! priemyslu! dva! typy:! ! zákazníci! a! zamestnanci!

vydavateľstva!ako!editori,!grafici!a!odborníci!na!tlač.!Počet!zamestnancov!vydavateľstva!opäť!závisí!

od!veľkosti!vydavateľského!domu!a!na!základe!toho!sa!rozvíja!aj!hierarchická!štruktúra!a!určia!sa!

úlohy! jednotlivých! zamestnancov.! Dôležitou! súčasťou! sú! práve! editori,! podľa! Grossa,! „! najlepšie!

editovanie!knihy!neznamená!málo!ani!veľa!úprav,!je!to!akékoľvek!množstvo!editorskej!práce,!ktoré!

prezentuje!spisovateľove!dielo!v!čo!najlepšom!svetle.“33!Ako!sme!uviedli,!je!dôležité,!aby!jednotlivé!

personálne!zložky!vydavateľstva!vzájomne!komunikovali!a!spolupracovali.!

Zákazník! môže! zastávať! úlohu! nakupujúceho! alebo!čitateľa.! Nakupujúci! môže! byť! zároveň! aj!

čitateľom,!ale! jeho!motivácia! ! a!výber! sa!môže!diferenciálne!odlišovať!podľa! toho,! či! je! čitateľom!

knihy!on!sám,!alebo!nie.!Keďže!sme!knihu!hneď!v!úvode!klasifikovali!ako!produkt,!kultúrny!tovar,!

čitateľa!môžeme!označiť!za!spotrebiteľa!produktu.!V!rozhodovacom!strome!spotrebiteľa!zohrávajú!

úlohu! rôzne! kultúrne,! sociálne,! individuálne! a!psychologické! faktory! a!jedným! z!najdôležitejších!

faktorov! nákupného! rozhodovanie! je! imidž! značky! a!povedomie! o!značke.34! Imidž! značky!

a!povedomie! sa! buduje! na! asociáciách! značky,! ktoré! sú! uložené! v!pamäti! spotrebiteľa.! Asociácie!

pochádzajú! z! rôznych! zdrojov! a!môžu! odrážať! napríklad! charakteristiky! produktu.! Sila,! prínos! a!

jedinečnosť! značkovej! asociácie!vytvárajú!odlišné!odozvy!v! zákazníkovej!mysli! a! zohrávajú!úlohu!

pri! tvorbe! značkových! preferencií.! Asociácie! a!teda! imidž! značky! v!povedomí! zákazníka! vieme!

vytvoriť! a!budovať! predovšetkým! propagáciou! značky! a!použitím! rôznych! marketingových!

nástrojov.!

!

Autor!

Hoci! sa!odborníci! zhodujú,! že!medzi! základný! ľudský! faktor!patria!predovšetkým!dve!zložky,!a!to!

zákazníci!a!zamestnanci!vydavateľstva.!Považujeme!za!dôležité!pridať!k!týmto!dvom!zložkám!tretiu,!

ale!zároveň!samostatne!stojacu!entitu:!autora.!Predpokladáme,!že!meno!a!práca!známych!autorov!

môže!byť! istou!zárukou!alebo!preferenciou!pre!čitateľa!či!nákupcu!knihy,!dovolíme!si!povedať!až!

overenou! značkou.! Podľa! výskumov! nákupného! správania! sa! spotrebiteľov! „ak! sa! spotrebitelia!

stretávajú!s!!

mnohými! odlišnými! voľbami! rozličných! produktov,! väčšinou! robia! svoje! rozhodnutia,! ktoré! sú!

založené!na!znalosti!produktu,!značky!alebo!minulej!skúsenosti.“35!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
33 GROSS, G.: Preface: Reflections on a Lifetime of Editing, 1993, s. xv."
34 KELLER, K.L.: Conceptualising, measuring, and managing customer-based brand equity, 1993, s. 2. 
35 SALCIUVIENE,L.,LEE K., YU,CH.: The impact of brand image dimensions on brand preference,2007,s.464 
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V!zahraničí! si! autori! najímajú! profesionálnych! koučov! a!agentov,! ktorí! ich! učia! ako! správne!

vystupovať,!odpovedať!na!otázky!a!teda!ako!sa!správne!„predať“.!Eventy!a!stretnutia!s!čitateľmi!im!

nezabezpečujú! len! vydavatelia! alebo! kníhkupectvá,! ale! opäť! špecialisti,! ktorí! sa! zameriavajú! na!

budovanie! ich! mena,! imidžu! a!osobného! kultu,! snažia! sa! pretlačiť! informácie! a!recenzie! do!

odborných!a!komerčných!periodík!a!zabezpečiť!aj!inú!formu!PR.!Jedna!z!univerzálnych!rád!znie,!že!

„skúsený! autor! nepredáva! knihy! len! na! eventoch,! ale! rovnako! si! získava! priazeň! personálu!

kníhkupectva.“36! V!konečnom! dôsledku! sú! to! oni,! kto! bude! knihu! odporúčať! návštevníkom!

kníhkupectva,! ktorí! nemajú! preferencie! alebo! kupujú! knihu! ako! darček! a!chcú! jednoducho! len!

„niečo!dobré“.!!

Povolanie!spisovateľ!je!neľahká!zárobková!činnosť!a!nielen!na!Slovensku,!ale!aj!v!zahraničí!existuje!

len!málo!autorov,!ktorí! sa!môžu!živiť! len!písaním.! „Počet!autorov,!ktorí!zarábajú!viac!ako!20! tisíc!

dolárov/!10! tisíc! libier! ročne!v!USA!a!Veľkej!Británii! sa!odhaduje!okolo!2000!a!väčšina! z!nich! žije!

v!Londýne! alebo! New! Yorku.! ! Polovica! z!nich! sa! dokáže! uživiť! len! písaním,! ďalší! to! dopĺňajú!

žurnalistickou!prácou!a!inými!literárnymi!aktivitami.!Polovica!z!držiteľov!(knižných)!ocenení,!ktorí!

zvyčajne!píšu!na! full_time,! zarába!menej! ako! je! priemerná!národná!mzda.! 75!%!autorov,! ktorí! sa!

písaniu! venujú! seriózne,! si! zarába! inou! prácou.! Majú! inú! motiváciu,! prečo! písať.“37! Paradoxne!

k!tomuto!tvrdeniu!stojí!výrok!anglického!básnika!a!esejistu!Samuela!Johnsona,!ktorý!už!v!18.!storočí!

napísal,!že!„len!hlupák!nepíše!pre!peniaze,!takže!prvoradým!cieľom!niektorých!autorov!je!zarábať!

peniaze!alebo!získať!slávu!a!popularitu!(alebo!pravdepodobne!všetko!naraz).!Bez!ohľadu!na!motív,!

písanie!znamená,!že!autor!sa!trápi!sám.!Písanie!je!osamotená!a!ťažká!profesia.“38!

!

Obal!(Pack)!!

Obal! knihy! má! viacero! funkcií.! Je! to! predovšetkým! ochrana! produktu! pred! mechanickým!

poškodením.! Pre! nás! je! však! omnoho! dôležitejšia! iná! funkcia! a!to! marketingová! v!podobe!

odovzdávania! informácií! a!vytvárania! emócie.! Túto! úlohu! na! seba! preberá! dizajn! obalu! a!ostatné!

vizuálne!a!funkčné!prvky!ako!formát!knihy,!väzba,!veľkosť!a!čitateľnosť!písma,!ilustrácie,!farebnosť,!

kvalita!papiera!a!pod.!!„Z!prieskumu!vyplýva,!že!čitatelia!sú!neraz!ochotní!zaplatiť!za!knihu!viac,!a!to!

v!prípade,!keď! je!pre!nich!zaujímavá!publikácia!graficky!upravená!podľa! ich! ! vkusu,!má! formát!a!

väzbu,!ktorá!im!vyhovuje.“!39!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
36 COLE, D.: The complete guide to book marketing, 1999, s. 51. 
37 WARD, T., HUNT, J.: The Author's Guide to Publishing and Marketing, 2009, s. 10. 
38 GRECO, A.: The Book Publishing Industry, 2005,  s. 7. 
39 WŁODARCZYK, J.: Marketing vo vydavateľstve. Fantázia alebo skutočnosť?, 2002,  s. 20. 
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Obe!časti!obálky,!predná!aj!zadná,!majú!rovnako!dôležitú!úlohu.!Úlohou!prednej! je!predovšetkým!

vizuálny! účinok! pomocou! farieb,! fontov! a!umeleckých! prvkov,! tie! však! musia! korešpondovať! so!

žánrom!knihy.!Zadná!strana!obsahuje! takzvané!hooks!alebo! triggers,! teda!prvky!a!spúšťače,!ktoré!

majú! čitateľa! zaujať! a!povzbudiť! v!ňom! presvedčenie,! že! si! chce! knihu! kúpiť! a!prečítať.! Zadná!

strana!sa!svojím!obsahom!musí!koncentrovať!na!cieľové!publikum.!Typická!zadná!strana!pozostáva!

z!okienka! pre! zhruba! 100! slov,! ktoré! musia! vyzdvihnúť! a!v!krátkosti! opísať! tých! 100! tisíc! slov!

rukopisu.!Táto!úloha!sa!často!zveruje!do!rúk!profesionálnych!copywriterov.40!

!Cole! tvrdí,! „nie! je! pochýb,! že! v!mysli! väčšiny! vydavateľov! sa! drží! fakt,! že! väčšina! ľudí! nakupuje!

knihy! podľa! ich! obálky“41,! a!preto! definoval! niekoľko! pravidiel,! ktoré! by! sa!mali! dodržiavať! pri!

tvorbe!obálky!knihy.!Sú!nimi!predovšetkým!čitateľnosť!textu!obálky!bez!ohľadu!na!veľkosť!písmen!

a!zachovanie! čitateľnosti! aj! pri! reprodukcii! do! inej! veľkosti! alebo! farieb,! a!zároveň! kvalitne!

a!efektívne!spracovaná!zadná!strana!obálky!(t.j.!úryvky,!recenzie,!životopis!autora!a!pod.!).42!

Poznajúc! tieto! pravidlá! sa! naskytá! otázka,! čo! odlišuje! obálky! medzi! sebou.! Je! to! predovšetkým!

kvalitné! grafické! prevedenie! a!! jeho! originalita.! Úlohou! prednej! obálky! je! zaujať,! a!preto! grafici!

hľadajú! invenčné! spôsoby! prevedenia,! aby! bola! novinka! na! pulte! odlíšiteľná.! V!prípade! rôznych!

knižných! edícií! možno! pozorovať! rovnaký! vizuálny! štýl,! grafickú! jednotnosť! titulov,! hoci! sa! líšia!

u!tých! istých! autorov.! Jednotný! vizuálny! štýl! však! zákazníkovi! napovedá! tému! knihy! a!v!prípade!

predchádzajúcej! pozitívnej! skúsenosti! sa! stáva! spomínaným! hookom! alebo! triggerom,! ktorý!

privedie!čitateľa!k!opakovanej!kúpe.!

!

Revolúciou! v!obalovej! technike! v!knižnom!priemysle! bolo! vytvorenie! paperbacku.! Začalo! to! po! 2.!

svetovej! vojne! ako! dôsledok! masovej! distribúcie! stoviek! nových! a!nanovo! tlačených! titulov.!

K!predchodcom!paperbackov!v!Amerike!možno!radiť!periodickú!tlač,!ktorá!dokázala!rozšíriť!tento!

obchodný! princíp! aj! do! módnej! roviny.43! Pravdou! však! zostáva,! že! výhodou! paperbacku! je!

predovšetkým!jeho!cena!oproti!hardbacku!a!rovnako!aj!čas!potrebný!na!výrobu.!Otázkou!však!stále!

zostáva! vnímaná! hodnota! paperbacku! v!očiach! spotrebiteľa.! Len! málokto! by! pravdepodobne!

daroval!paperbackovú!knihu!ako!darček!ďalšiemu!človeku.!

!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
40 HOCHMAN, J., LEICHMAN, L.: Bestseller Marketing: A 'Soup to Nuts' Guide to Book Promotion,2007,s.3 
41 COLE, D.: The complete guide to book marketing, 1999, s. 21. 
42 Tamtiež, s. 21. 
43 TEBBEL, J.: Between Covers: The Rise and Transformation of American Book Publishing, 1987,  s. 421. 
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Názov!knihy!

V!predchádzajúcej! kapitole! sme! pracovali! s!názorom,! že! obal! knihy! môže! byť! jedným!

z!rozhodujúcich! činiteľov! pri! výbere! knihy.! Preto! by! mal! byť! originálny,! mal! by! korešpondovať!

s!obsahom,!zaujať!na!prvý!pohľad!a!vzbudiť!v!zákazníkovi!túžbu!knihu!vlastniť.!!

Súčasťou! obalu! je! aj! názov! diela,! ktorý! môže! čitateľa! ešte! viac! vtiahnuť! do! sféry! záujmu.! Je!

predpoklad,! že!autor! (v! spolupráci! s!vydavateľstvom)!zvolil!názov!knihy!ako! istú!esenciu!obsahu,!

a!preto!často!názov!knihy!korešponduje!s!grafickým!prevedením!obálky,!ale!nemusí!to!byť!pravidlo.!

„Môžeme,! ale! i! nemusíme! posudzovať! knihu! podľa! obalu,! ale! jedna! vec! je! istá,! ľudia! si! vyberajú!

knihy!podľa!ich!názvu,!najmä!v!prípade!populárno_náučnej!literatúry.“44!Cole!zachádza!ešte!ďalej!

a!tvrdí,! že! v!rozhodovacom! procese! je! názov! dokonca! dôležitejší! ako! žáner! či! reputácia! autora!

a!opäť!ponúka!niekoľko!pravidiel!ako!by!mal!dobrý!názov!knihy!znieť:! jednoduchý,! jasný,!priamy,!

v!druhej! osobe,! zároveň! zdvorilo!ponúka!výzvu!a!riešenie!na! tému!všeobecného! záujmu.45!Podľa!

nášho!názoru!je!toto!tvrdenie!univerzálne!uplatniteľné!za!predpokladu,!že!zákazník!neprichádza!do!

kníhkupectva! s!konkrétnou! predstavou! titulu! a!chce! len! jednoducho! kúpiť! knihu! pre! seba! alebo!

niekoho!iného,!ktorá!sa!mu!zdá!v!danom!momente!najlepšia.!!

!

Záver!

Ak!veľmi!zjednodušene!zhrnieme!naše!poznatky!z!predchádzajúceho!textu,!sme!schopní!definovať!

body,!ktoré!by!mala!zahŕňať!„ideálna“!stratégia!marketingu!knihy.!Samozrejme,! tieto!odporúčania!

nemožno!chápať!ako!dogmu,!keďže!do!hry!vstupuje!veľké!množstvo!faktorov.!

Ako!potenciál!chápeme!unikátnosť!produktu.!V!tomto!zmysle!má!knižný!trh!výhodu!v!tom,!že!každá!

kniha! je! svojim! obsahom! originálna,! i!keď!môže! vychádzať! z!toho! istého!myšlienkového! základu,!

alebo!mať!podobný!obsah!(napr.!slovníky).!Dá!sa!namietať,!že!bestseller!nemusí!súvisieť!s!kvalitou!

či!inovatívnosťou!obsahu!knihy!a!prax!to!často!potvrdzuje.!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
44 COLE, D.: The complete guide to book marketing, 1999, s. 21. 
45 Tamtiež, s. 19. 
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Kniha!K!marketingový!mix!pri!jej!propagácii!

Alena!Popovičová!

!

!

!

Abstrakt:! Propagácia! alebo! promotion! mix! ako! rovnocenná! zložka! marketingového! mixu! má!

nezastupiteľnú!úlohu!pri! predaji! a!prezentácii! akéhokoľvek!produktu.! Platí! to! aj! v!prípade!kníh! a!

knižného!trhu,!kde!existuje!ešte!niekoľko!špecifických!foriem!a!prostriedkov!podpory,!ktoré!zvyšujú!

záujem!spotrebiteľov!a!tiež!predaj.!

Kľúčové!slová:!kniha,!marketing,!marketingový!mix,!propagácia!

!

Abstrakt:!Promotion!or!promotion!mix!as!an!equivalent!component!of!the!marketing!mix!plays!an!

irreplaceable!role!in!the!sales!and!presentation!of!any!product.!This!also!applies!in!the!case!of!books!

and! book!market.! There! are! also! few! specific! forms! and! Instruments! how! to! increase! consumer!

interest!and!also!sales.!

Key!words:!book,!marketing,!marketing!mix,!promotion!
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Úvod!

Hoci! si! uvedomujeme,! že! propagácia! je! jednou! z!najdôležitejších! súčastí! na! ceste! k!úspešnému!

predaju,! je!dôležité!si!nastaviť!rozumnú!mieru!nákladov,!ktoré!môžeme!do!propagácie!investovať,!

aby!sme!kriticky!neznížili!náš!profit.! „Mnoho!ľudí!v! tomto!odvetví! rýchlo!zistí,! že! je! jednoduchšie!

zvýšiť! predaj! ako! generovať! rýchly! zisk! pomocou! vysokej! ceny.! Ak! použijeme! viac! peňazí! na!

marketing,!predaje!by!mali!stúpnuť.!Trik!je!v!tom,!že!špeciálne!pri!marketingu!knihy!treba!nastaviť!

marketing! cenovo! efektívne.! Vyrovnávame! sa! s! relatívne! nízko_cenovými! položkami,! vysokými!

zľavami,! návratom! tovaru! (niečo,! s! čím! sa! mnoho! iných! odvetví! nestretáva)! a!to! najhoršie! zo!

všetkého!je!nedostatok!opakujúcich!sa!kupujúcich.!Zriedkavo!predáme!viac!ako!jednu!kópiu!knihy!

jednému!spotrebiteľovi,!je!už!dosť!ťažké!predať!rozdielne!knihy!jednému!zákazníkovi.“46!

Odborníci! aj! z!finančných!dôvodov!odporúčajú! vypracovať! formálny!marketingový!plán! skôr,! než!

kniha! putuje! do! tlače.! Dáva! to! zároveň! priestor! na! dôkladné! identifikovanie! našich! možností!

(cieľovej!skupiny!a!na!základe!toho!našich!predajných!očakávaní)!a!tiež!záväzkov.!47!

!

Promotion!

Promotion!mix!môžeme!veľmi!jednoducho!označiť!za!súbor!metód!a!nástrojov,!ktoré!presviedčajú!

o!hodnotách! produktu! a!zároveň! vytvárajú! vzťah! so! zákazníkom.! Kotler! delí! promotion! mix! na!

reklamu,! PR,! podporu! predaja,! osobný! predaj! a!direct!marketing.48!My! sa!budeme! tohto! delenia!

pridŕžať!a!zároveň!k!nemu!pridáme!ďalšie!zložky,!ktoré!prispievajú!k!propagácii!knihy.!!

Ešte!pred!plánovaním!podpory!si!vždy!musíme!uvedomiť!kto!je!náš!potenciálny!zákazník,!čo!chce!

a!kde! ho! môžeme! zastihnúť.! „Skutočný! marketing! začína! vo! chvíli,! keď! sa! zrodí! myšlienka!

zamýšľanej! knihy! a!obsahuje! jasnú!predstavu!komu! je! kniha!určená,! na! čo! slúži! svojim! čitateľom!

a!nakoľko!je!konkurencieschopná.“49!

Samozrejme,!propagácia!neexistuje!vo!vzduchoprázdne!a!väčšinou!sa!vzťahuje!k!istému!potenciálu!

a!predovšetkým! k!potenciálnemu! kupujúcemu.! Cieľom! je! zmena! existujúceho! postoja! smerom!

k!požadovanému! správaniu,! t.j.! k!nákupu! konkrétneho! tovaru.! Pri! výrobkoch! a!značkách! dennej!

alebo! pravidelnej! spotreby! nie! je! cieľom! len! jednorazový,! ale! opakovaný! nákup,! a!s! tým! spojené!

budovanie!lojality.!Podľa!Forsytha!je!cieľom:!!!

• presvedčiť!čitateľa!k!opakovanému!nákupu!konkrétneho!autora,!série!alebo!!kategórie!kníh;!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
46 Tamtiež, s. 10. 
47 COLE, D.: The complete guide to book marketing, 1999, s. 11. 
48 KOTLER, P.: Marketing-Managment, 2001, s. 10. 
49 COLE, D.: The complete guide to book marketing, 1999, s. 2. 
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• prinútiť!nakupujúceho,!aby!kúpil!viac!kníh!(akéhokoľvek!druhu)!ako!darček;!

• prinútiť!ľudí,!aby!nakupovali!knižné!série!(toto!sa!môže!aplikovať!na!beletriu!aj!!literatúru!

faktu);!

• prinútiť! inštitúcie! ako! univerzita,! aby! odporúčali! ľuďom! knihy! „používať“! a!nakupovať!

(pozn.!autora,!teda!budovanie!istej!formy!literárnej!gramotnosti);!

• ľudia! uprednostňujú! a!dôverujú! vydavateľom! alebo! publikáciám,! kde! je! možné! vrátiť! sa!

k!rovnakej!sérii,!napríklad!v!prípade!sprievodcov!(pozn.!autora,! to!predpokladá!aj!rovnaký!

alebo!podobný!grafický!príznak,!na!základe!ktorého!sa!dá!séria!identifikovať);50!!

Vráťme!sa!však!k!promotion!mixu!a!jeho!zložkám.!V!našich!podmienkach!sa!najčastejšie!stretávame!

s!tradičnými! komunikačnými! nástrojmi,! ktoré! sú! tvorené! predovšetkým! inzerciou,! katalógmi,!

newslettrom,! krátkym! PR! v!lifestylových! časopisoch,! prípadne! web! bannermi,! sporadicky! aj!

billboardami,!podporou!TV!a!rozhlasových!relácií!o!literatúre,!projektmi!zameranými!na!literatúru!

a!neodmysliteľne! literárnymi! oceneniami! a! súťažami.! Len! zriedka! sa! objavujú! netradičné!

a!interaktívne!formy!propagácie.!

!

Reklama!

Reklamu! možno! definovať! ako! platenú! formu! nepersonálnej! prezentácie! a! podpory! myšlienok,!

výrobkov! alebo! služieb,! ktorú! platí! identifikovaný! sponzor.“51! V!tomto! prípade! ju! chápeme! ako!

nadlinkovú!podporu,! t.! j.! tlač,! rozhlas,!TV!a!billboardy!a!môžeme!k!tomu!priradiť! aj! internet.!Táto!

forma! prezentácie! patrí! k!finančne! najnáročnejším,! z!toho! najväčšiu! časť! pohltí! predovšetkým!

samotné! umiestnenie! do!média.! Preto! je! potrebné! starostlivo! zvážiť! zvolený! komunikačný! kanál!

s!prihliadnutím!na!cieľovú!skupinu!komunikátu,!zvlášť!v!prípade!knižného!priemyslu,!kde!je!objem!

finančných!prostriedkov!značne!limitovaný.!

!

Televízna!reklama!

Patrí! k!najnákladnejším! formám! podpory.! Okrem! investícií! do! vysielania,! ktoré! tvoria! najväčšiu!

položku,!pozostávajú!náklady!aj!z!výroby!spotu!alebo!relácie.!Výhodou!televíznej!reklamy!je!široký!

zásah!do!cieľovej!skupiny!a!pôsobenie!na!viacero!zmyslov!naraz.!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
50 FORSYTH, P., BIRN, R.: Marketing in Publishing, 1997,  s. 51. 
51 KOTLER, P.,  ARMSTRONG, G.: Marketing, 1992, s. 304. 
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Z!hľadiska! návratnosti! investícií! nie! je! prekvapením,! že! televízna! reklama! v!podobe! reklamného!

spotu! sa! v!knižnom! priemysle! využíva! len! zriedka.! Bolo! by! neúnosné,! aby! spot! komunikoval! len!

jeden! titul,! preto,! ak! sa! televízny! spot! nakrúti,! je! skôr! komunikáciou! komplexnej! knižnej! ponuky!

vydavateľstva! či! kníhkupectva.! Napríklad! v!roku! 2012! sa! vo! vianočnom! období! objavil! na!

obrazovkách! TV! spot! kníhkupectva! Panta! Rhei,! ktoré! komunikovalo! knižné! typy! na! darček.!

Predpokladáme,! že! tento! typ! komunikácie! si! mohlo! kníhkupectvo! dovoliť! vďaka! silnému!

finančnému!partnerovi! J&T,! ktorý! investoval! do! záchrany! kníhkupectva! v!roku! 2012! a!stal! sa! tak!

menšinovým!vlastníkom!najväčšej!siete!kníhkupectiev!na!Slovensku.52!!

Televízna! podpora! sa! môže! vyskytovať! aj! v!podobe! relácie! o!knihách.! Tento! žáner! možno! kvôli!

menšinovému! divákovi! skôr! očakávať! vo! verejnoprávnej! televízii.! Na! vtedajšej! STV! existovali!

relácie!Litera,!Silná!káva,!Literárne!oko,!na!ktorých!sa!autorsky!a!moderátorsky!podieľal!Dado!Nagy,!

známy!propagátor!literatúry!v!médiách.53!!

V!roku!2010!STV!spustila!kultúrno_vzdelávací!projekt!!Moja!naj!kniha,!kde!diváci!rozhodli!o!tom,!že!

ich!najobľúbenejším! titulom!sú!Slovenské! rozprávky!od!Pavla!Dobšinského.54!Relácia! zaujala! len!

63!tisíc!divákov,!prevažne!vo!veku!nad!55!rokov,!čo!v!danej!chvíli!predstavovalo!podiel!pre!druhý!

kanál!verejnoprávnej!televízie!3,6!%.!55!

!

Rozhlasová!reklama!

Oproti!televíznej!reklame!je!rozhlas!pomerne!nenákladným!médiom.!Jeho!nevýhodou!je!však!menší!

zásah,!pôsobí!len!ne!jeden!zmysel!a!často!sa!označuje!za!tzv.!„príposluchové“!médium,!t.j.!používa!sa!

ako!kulisa!k!inej!činnosti.!

Predovšetkým! z!hľadiska! financií! je! rozhlas! častejšie! využívaným! kanálom! aj! pre! propagáciu!

knižných!titulov!či!už!vo!forme!rozhlasových!spotov!alebo!relácií.!Opäť!z!hľadiska!charakteru!témy!

možno!očakávať!prezentáciu!skôr!na!verejnoprávnych!vlnách!ako!komerčných.!Slovenský!rozhlas!

má!aktuálne!vo!svojej!programovej!štruktúre!zaradenú!aj!reláciu!Literárna!revue,!ktorú!moderuje!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
52 Do siete kníhkupectiev Panta Rhei vstupuje J&T [online], 2012 [cit. 2013-05-05]. Dostupné na: 
 http://www.webnoviny.sk/ekonomika/do-siete-knihkupectiev-panta-rhei-vstup/530167-clanok.html 
53 Dado Nagy [online], 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné na: http://www.databazeknih.cz/autori/dado-nagy-8805 
54 Moja naj kniha [online], 2010 [cit. 2013-05-20]. Dostupné na: http://www.mojanajkniha.sk/ 
55 KRASKO, I.: Moja naj kniha v novom slote: menej divákov a prevaha starých. Ale stále pre Dvojku 
dobre [online], 2010 [cit. 2013-03-20]. Dostupné na:  http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/moja-naj-kniha-v-
novom-slote-menej-divakov-a-prevaha-starych-ale-stale-pre-dvojku-dobre-sledovanost.html 
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rovnako!Dado!Nagy!–!vysiela!sa!každú!druhú!nedeľu!_!!oboznamuje!poslucháčov!o!nových!knižných!

tituloch!a!ponúka!rozhovory!s!autormi.56!!

!

Tlačená!reklama!

Táto!forma!podpory!je!z!hľadiska!ceny!a!zásahu!cieľového!publika!pre!produkt!ako!kniha!finančne!

najvýhodnejšia.! Nezanedbateľnou! výhodou! tohto! nosiča! je! predovšetkým!možnosť! opakovaného!

návratu! recipienta! ku! komunikátu.! Pri! výbere! konkrétneho! titulu! je! nutné! správne! definovanie!

cieľovej! skupiny!a!jej! zhody! s!cieľovou! skupinou!periodika,! aby!bol! zásah! čo!najefektívnejší.! Cena!

inzercie!sa!pohybuje!v!závislosti!od!čítania!periodika,!rozsahu!a!kvality!papiera.!!

Špecifickú! skupinu! tvoria! periodiká! orientované! na! literatúru,! napríklad! Romboid,! RAK,! Dotyky,!

Literárny!týždenník,!Vlna,!Slovenské!pohľady!a!pod.,!kde!sa!prirodzene!počíta!s!recenziami!na!nové!

knižné!tituly!a!rozhovory!s!autormi.!Zároveň!tento!charakter!periodika!najčastejšie!kupuje!cieľová!

skupina! nejakým! spôsobom! spriaznená! s!literárnou! komunitou! a!teda! nezasahuje! široké! cieľové!

publikum.!Na!tieto!účely!slúžia!masovejšie!periodiká,!ktoré!aspoň!v!občasnej!periodicite!ponúkajú!

priestor! aj! literatúre,! napr.! denníky! Pravda! a!Sme,! týždenník! .týždeň! a!dokonca! aj! lifestylové!

časopisy!Eva!a!Emma,!v!ktorých!sa!objavuje!prevažne!propagácia!ženských!románov.!!

Jednou! z!možností! ako! propagovať! knižné! tituly! v!periodikách! je! napríklad! tzv.! vkladaná! strana!

alebo! dokonca! katalóg.! Takúto! formu! podpory! využívajú! predovšetkým! vydavateľstvá,! ktoré!

zároveň! uskutočňujú! priamy! predaj! prostredníctvom! svojej! web! stránky,! knižných! klubov!

a!veľkoobchodov,!napríklad!vydavateľstvo!IKAR!alebo!Slovart.!

!

Billboardy!

V!otázke!profitability!nie!sú!billboardy!najvýhodnejším!médiom,!ale!v!prípade!propagácie!titulu!so!

silným!potenciálom,!akým! je!predovšetkým!známy!autor,!majú!svoje!nepochybné!výhody!a!zásah.!

Na! Slovensku! sa! táto! forma! podpory! objavuje! zriedka,! aj! to! vo! väčších! mestách.! Najčastejšie! sa!

objavujú! ženské! romány! a!knihy! zaoberajúce! sa! zdravým! životným! štýlom.! Aktuálne! možno!

v!uliciach!Bratislavy!zahliadnuť!propagáciu!nového!kriminálneho!príbehu!Dominika!Dána,!Kráska!

a!netvor!(2013).!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
56 Literárna revue [online], 2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné na:  http://www.rozhlas.sk/radio-
slovensko/relacie/Literarna-revue?i=553 
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Internet!

Internet! je! z!hľadiska!nákladov!najvýhodnejším!kanálom,! zasahuje!predovšetkým!mladšiu!vekovú!

skupinu,! čo! sa! predchádzajúcim! médiám! podarí! už! len! zriedka.! Jeho! nespornou! výhodou! je!

neobmedzený! priestor! na! komunikáciu! akéhokoľvek! charakteru! a!dokáže! zasiahnuť! viacero!

zmyslov!naraz.!

Mnoho!kníhkupectiev,!ale!aj!vydavateľstiev!funguje!len!prostredníctvom!internetového!predaja!bez!

jedinej!kamenej!predajne,!vo!svete!sú!najväčšími!predajcami!Amazon.com!a!BarnesandNoble.com.!

Popularita! internetového!predaja!neustále!vzrastá,! v!roku!2002!prekročil! internetový!predaj!kníh!

hodnotu! 2! miliárd! dolárov.57! „On_line! kupujúci! chcú! rovnako! veľa! informácií! ako! nakupujúci!

v!kníhkupectve,! preto! sa! portály! snažia! napodobniť! skúsenosti! z!kníhkupectva! poskytovaním!

takého!množstva!informácií,!akoby!zákazník!zodvihol!knihu!z!police.“!58!

!

Web!stránky!!

Základným! nástrojom,! s!ktorým! by! mali! pracovať! všetky! vydavateľstvá,! kníhkupectvá,! alebo! aj!

akékoľvek! organizácie! venujúce! sa! popularizácii! literatúry! je! web! stránka.! Primárnou! úlohou!

stránky!je!jej!informatívna!funkcia,!rovnako!však!propagácia!a!predaj.!Z!časti!k!tomu!pridať!funkciu!

zábavnú! a! vzdelávaciu,! keďže! mnoho! subjektov! organizuje! rôzne! súťaže! o!knihy,! napríklad!

kníhkupectvo!Martinus!pravidelne!prichádza!s!tematickými!súťažami.!Ako!uvádza!Cole,! „efektívna!

web!stránka!nie! je!obyčajným!on_line!katalógom,!brožúrou!alebo!billboardom.!Je!potrebné!naplno!

využiť! možnosti! média,! aby! vydavateľstvo! predstavilo! čitateľom! svoju! identitu,! posolstvo!

a!ponuku.“59!!

Súčasťou!propagácie!na!internete!sú!aj!PR!články!a!recenzie,!keďže!v!súčasnosti!už!väčšina!periodík!

preklápa! svoj! obsah! aj! do! elektronickej! podoby,! zväčša!na! svoje! web! stránky.! Internet! ako!

neobmedzený! priestor! ponúka! príležitosť! aj! neprofesionálnym! autorom! a!publicistom,! aby!

prezentovali!svoj!názor!na!blogoch.!V!zahraničí!majú!niektorí!blogeri!pomerne!vysoký!status!a!ich!

hodnotenie! nového! titulu! môže! zavážiť! rovnako! ako! recenzia! v!odbornom! periodiku.! „Pre!

vydavateľov!a!publicistov,!ktorí!sa!snažia!byť!lepší!ako!ostatní,!on_line!aktivity!môžu!priniesť!veľkú!

odmenu.!Napokon,!veľa!ľudí!hľadá!práve!na!internete!novinky!a!informácie!všetkých!druhov.“60!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
57 COLE, D.: The complete guide to book marketing, 1999, s. 101. 
58 COLE, D.: The complete guide to book marketing, 1999, s. 102. 
59 Tamtiež, s. 104. 
60 Tamtiež, s. 113. 
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Sociálne!siete!

Súčasťou!propagácie!na!internete!sú!aj!tzv.!nové!formy!komunikácie!a!využívanie!sociálnych!médií.!

Nie! je! prekvapením,! že! väčšina! subjektov! v!akejkoľvek! sfére! podnikania,! knižný! priemysel!

nevynímajúc,! má! svoj! vlastný! profil! na! Facebooku! alebo! Twitteri.! Okrem! toho,! že! vydavateľstvo!

alebo!kníhkupectvo!získava!základňu!fanúšikov,!teda!potenciálnych!zákazníkov,!informuje!o!svojich!

novinkách,!akciách!a!eventoch,!pracuje!na!budovaní!vzťahov!so!svojimi!zákazníkmi.!Subjekty!môžu!

na!Facebooku!využívať!aj!platenú!formu!reklamy!prostredníctvom!bannerov!a!PPC!reklamy,!takže!

zasiahnu!zvolenú!cieľovú!skupinu!aj!bez!toho,!aby! jej!členovia!boli! fanúšikmi! ich!profilu.!Niektoré!

subjekty,!napr.!kníhkupectvo!Martinus,!vytvárajú! facebookový!profil! aj! špecifickým!súťažiam,!kde!

sa! vzhľadom! na! atraktivitu! výhry! predpokladá! pomerne! veľká! základňa! fanúšikov! a!vysoká!

participácia,! naposledy! napríklad! pri! súťaži! Knižná! výzva,! ktorá!mala! okrem! vlastného! profilu! aj!

mikrosite.!

!

Knižné!trailery!

Táto! forma! propagácie! kníh! vznikla! približne! pred! desiatimi! rokmi! a!prvým! verejne! známym!bol!

trailer! knihy! autorky! bestsellerov! Christine! Feehanovej,! zverejnený! v!roku! 2003.61! Odvtedy!

získavajú!trailery!na!popularite.!Knižný!trailer!má!dĺžku!do!dvoch!minút!a!používajú!sa!naň!rovnaké!

pravidlá! a!postupy! ako! pri! filmovom! traileri.! Najčastejšie! je! zverejnený! okrem! stránky!

vydavateľstva!či!kníhkupectva!na!portáli!Youtube,!ktorý!je!synonymom!zdieľania!audiovizuálneho!

obsahu.!Existujú!však!aj! stránky!zamerané!na!zdieľanie! trailerov,! resp.! ich!sami!zhromažďujú.!Na!

Slovensku!sa!o!rozvoj!knižných!trailerov!zaslúžilo!predovšetkým!vydavateľstvo!Ikar,!ktoré!vytvorilo!

viac! ako! 50! krátkych! videí.! „Knihy! skrývajú! nádherné! príbehy! a! je! úžasné,! ak! sa! vám! ich! podarí!

sčasti! sprostredkovať!aj! cez!obrazové!posolstvo.!Remeselne!zvládnutý! trailer! si!potom!ľudia! šíria!

sami! –!môžu! ho! ľahko! embedovať! na! svoje! stránky,! na! blogy,! zdieľať! na! Facebooku! či! Twitteri,“!

tvrdí! marketingový!manažér! Ikaru.62! Trailery! často! vytvárajú! sami! čitatelia.! Na! Youtube!možno!

nájsť! videá! predovšetkým! s!tematikou! pre! deti! a!teenagerov,! teda! cieľovú! skupinu,! ktorú!

zastihneme!na! internete!a!zároveň! ju!chceme!motivovať!k!čítaniu.!Na!Slovensku!sa! tak!dostalo!cti!

napríklad!dielam!autorov!ako!Jozef!Banáš,!Andrea!Coddington!a!Katarína!Skybová.!

!

Bannery!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
61 Ikar boduje s knižnými trailermi [online], 2012 [cit. 2013-05-20]. Dostupné na: 
http://medialne.etrend.sk/marketing-tlacove-spravy/ikar-boduje-s-kniznymi-trailermi.html 
62 Ikar boduje s knižnými trailermi [online], 2012 [cit. 2013-05-20]. Dostupné na: 
http://medialne.etrend.sk/marketing-tlacove-spravy/ikar-boduje-s-kniznymi-trailermi.html 
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K!už! štandardným! formám! podpory! na! internete! patria! webové! bannery! odkazujúce! na! stránky!

vydavateľstiev!alebo!kníhkupectiev,!kde!sa!dá!propagovaný!titul!zakúpiť.!Výhodou!je!predovšetkým!

možnosť! zacielenia!na!vybranú! cieľovú! skupinu!vďaka!možnosti!umiestniť!banner!na!akejkoľvek!

inej! webovej! stránke! a!rovnako! finančná! nenáročnosť,! takže! je! možná! selektívna! propagácia!

jediného!titulu.!

!

Public!Relations!

Úlohou! PR! je! predovšetkým! budovanie! dobrého! mena! a!imidžu! vo! vzťahu! k!odbornej! i!laickej!

verejnosti.! Špecificky! pre! knižný! trh! je! PR! „umením! vybudovať! dôveru! a! sympatie! medzi!

vydavateľstvom! a! jeho! prostredím! (čitateľmi,! autormi,! dodávateľmi! služieb,! obchodnými!

distributérmi,! bankami,! médiami).! Obrazom! vydavateľstva! je! spôsob,! akým! chceme,! aby! najlepší!

potenciálni!spotrebitelia!vnímali!našu!firmu,!výrobok!alebo!aj!službu.“63!!

Konečným!cieľom!PR!je!vytvorenie!dobrých!vzťahov!s!čitateľmi!tak,!aby!nákupná!akcia!smerovala!

do!konkrétneho!kníhkupectva!alebo!na!predajné!miesta!vydavateľstva.!V!prípade!spolupráce!B2B!je!

potrebné! budovanie! vzťahov! s!novinármi! a!redakciami,! poskytovanie! dostatočného! množstva!

informácii!v!predstihu!a!vyvolanie!záujmu!o!nový!titul.!

PR!má!moc!vytvoriť!buzz,!vďaka!ktorému!si! ľudia! sami!odovzdajú! informáciu!o!novom!produkte,!

knihe.!Opäť!sa!dostávame!k!triggers!a!hooks,!ktoré!pri!správnom!použití!a!umiestnení!do!vhodných!

kanálov!vyvolajú!záujem!čitateľov.!!„Silný,!pozitívny!buzz,!špecificky!v!prípade!nových!titulov!a!ešte!

viac!v!prípade!nových!autorov!je!to,!čo!umožňuje!knihe!nielen!dostať!sa!na!police,!ale!aj! jej!rýchly!

odliv.! Či! ide! o!recenziu! v!lokálnom! periodiku,! zmienku! v!populárnom! programe! alebo! len!

odporučenie!od!predajcu!kníh,!publicita!je!cesta,!na!ktorú!verejnosť!počúva....“64!

V!zahraničí! je! bežnou! praxou,! že! väčšie! vydavateľstvá! s!množstvom! nových! titulov! zamestnávajú!

publicistov,! ktorí! komunikujú! s!médiami,! pripravujú! tlačové! správy! a! iný! propagačný! materiál.!

Týmto! spôsob! je! vydavateľ! schopný! udržiavať! neustály! a!priamy! kontakt! z!médiami! a!zabezpečiť!

tak! propagáciu! titulov! v!médiách.65! Rovnako! existujú! aj! príručky! pre! samovydavateľov! ako!

vytvoriť!kvalitný!press!kit!a!napísať!copytext,!ktorý!by!dokázal!zaujať.!!

!

Podpora!predaja!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
63 WŁODARCZYK, J.: Marketing vo vydavateľstve. Fantázia alebo skutočnosť?, 2002,  s. 95. 
64 HOCHMAN, J.,  LERICHMAN, L.: Book Marketing: The Ultimate Guide To Book Promotion, 2007,  s. 9. 
65 COLE, D.: The complete guide to book marketing, 1999, s. 110. 
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Podpora! predaja! je! jedným! z!článkov! promotion! mixu,! ktorý! zahŕňa! niekoľko! komunikačných!

aktivít.!Tie!sa!snažia!poskytnúť!pridanú!hodnotu!alebo!stimuly!pre!spotrebiteľov.!Vo!všeobecnosti!

podpora!predaja!zahŕňa!napríklad!!kupóny,!vzorky,!prémie,!POS!materiály,!stojany,!súťaže!a!zľavy.!

Kotler! definuje! podporu! predaja! takto:! „Podpora! predaja,! kľúčová! ingrediencia! marketingových!

kampaní,! sa! skladá! zo! súborov! ponukových! nástrojov,! väčšinou! krátkodobých,! navrhnutých! pre!

stimuláciu! rýchlejšieho,! či! väčšieho! nákupu! určitého! výrobku! alebo! služby! spotrebiteľom! alebo!

predajným!kanálom.“66!

Kníhkupci!majú!na!stimuláciu!predaja!niekoľko!účinných!a!overených!nástrojov.!Prvoradé!je!určiť!si!

ciele! s!ohľadom! na! cieľovú! skupinu.! Podpora! predaja! sa! dá! v!prípade! kníhkupectiev! realizovať!

viacerými! formami!a!prostriedkami.!Cez!darčekové!poukážky,!zľavy,!akcie,!súťaže,!čítania!a!ďalšie!

motivácie.! Samotný!proces!podpory!predaja! sa!začína!už!pri!uložení!knihy!na!policu.!K!overeným!

nástrojom! patria! aj! rôzne! projekty! a!súťaže.! Ako! zaujímavý! slovenský! projekt! možno! spomenúť!

Knihobežník! (www.knihobeznik.sk),! ktorý! odštartoval! v!roku! 2010.! Organizátorom! projektu! je!

internetové!kníhkupectvo!Martinus.sk,!partnermi!zase!viaceré!známe!slovenské!vydavateľstvá!ako!

Ikar,!Slovart,!Tatran,!Slovenský!spisovateľ,!Evitapress!atď.!

Princípom! je!umiestňovanie!označených!kníh!na!voľne!dostupných!miestach!po!celom!Slovensku,!

napr.! na! lavičke! v!parku,! prilepené! na! strome,! ukryté! v!obchodných! centrách! atď.! Ľudia! ich! na!

základe! elektronickej! mapy! na! web! stránke! môžu! nájsť,! prečítať! a!opäť! umiestniť! na! verejné!

priestranstvo!a!označiť!miesto,!aby!aj!ostaní!čitatelia!mohli!opäť!knihu!nájsť!a!prečítať!ju.!Čitatelia,!

knihobežníci,! môžu! pridávať! ďalšie! knihy! a! aj! vďaka! tomu! stúpol! počet! umiestnených! kníh!

z!pôvodných!500!na!viac!ako!3500!kníh.67!

K!najdôležitejším! formám! podpory! predaja,! ktoré! možno! označiť! za! nástroje! podpory! na! mieste!

predaja,! patria! merchandising! a!in_store! podpora.! Ak! zákazník! nebol! motivovaný! k!nákupu!

konkrétneho! titulu! mimo! kníhkupectva! prostredníctvom! reklamy! v!rôznych! externých! kanáloch,!

ktoré! mohol! vedome! odmietať,! tieto! dve! formy! podpory! predaja! pôsobia! veľmi! intenzívne!

a!zákazník!ich!považuje!za!prirodzené,!takže!ich!!neodmieta.!

!

Merchandising!

Tento!anglický!výraz!zatiaľ!nemá!konkrétny!preklad!v!slovenskom!jazyku.!Voľne!by!sme!ho!mohli!

preložiť! ako! umiestnenie! tovaru! alebo! práca! s!tovarom.! Americký! psychológ,! autor! niekoľkých!

marketingových!výskumov!a!kníh!o!nákupnom!správaní,!Underhill,! sa!vyjadruje!k!merchandisingu!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
66 KOTLER, P., et al. Moderní marketing, 2007, s. 10. 
67 O projekte Knihobežník [online], 2013 [cit. 2013-03-05]. Dostupné na: http://www.knihobeznik.sk/o-projekte 
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a!celkovo! dizajnu! obchodov! a!značení! takto:! „Prvé! čo!musíte! dosiahnuť! je! záujem! vášho! publika.!

Keď!to!dosiahnete,!musíte!svoje!posolstvo!prezentovať!jasne,!logickým!spôsobom!–!začiatok,!stred,!

koniec.! Musíte! doručiť! informáciu! ľuďom! tak,! aby! ju! absorbovali! kúsok! po! kúsku! a!v!správnych!

súvislostiach....“68!!

Úlohou! merchandisingu! alebo! skôr! merchandiserov,! teda! ľudí,! ktorí! túto! prácu! vykonávajú! (v!

kníhkupectve! zamestnanci),! je! uložiť! tovar! podľa! príslušného!manuálu,! ktorý! definuje! optimálne!

uloženie!tovaru!predovšetkým!v!súvislosti!s!miestom,!cenou!a!konkurenciou.!Za!týchto!podmienok!

je!schopný!pozitívne!ovplyvniť!nákupné!rozhodovanie!spotrebiteľa!k!želanému!výsledku.!Zároveň!

je!nástrojom!na!prirodzenú!a!logickú!orientáciu!spotrebiteľa!v!priestore,!zvyšuje!dostupnosť!tovaru!

a!predchádza!výpadkom!tovaru!na!prevádzke.!Výsledkom!by!mal!byť!zvýšený!predaj,!presviedčanie!

a!informovanie!nakupujúcich.69!Je!dôležité!podotknúť,!že!merchandising!nemožno!realizovať!proti!

zaužívaným! pravidlám,! ktoré! sú! podložené! behaviorálnymi! výskumami! a!predovšetkým!

predajnými! výsledkami.! V!praxi! to! znamená,! že! napríklad! výrobcovia! potravín! nemôžu! voľne!

ukladať! svoj! tovar!na!miesta,! kde! sa! im! to! zdá!najvhodnejšie! a!kde!predpokladajú,! že!by! sa! tovar!

najlepšie! predával.! V!prípade! kníhkupectiev! je! to! o!niečo! jednoduchšie,! keďže! merchandising!

realizujú!samotní!zamestnanci!kníhkupectiev!a!sami!si!určujú!pravidlá!podľa!zaužívaných!pravidiel!

alebo!manuálov.!

Jednou! z!nevýhod! v!prípade! !kníhkupectiev! a! merchandisingu! je,! že! spotrebitelia/čitatelia!

vchádzajú! do! tohto! prostredia! s!väčšími! očakávaniami! a!konkrétnejšou! predstavou.! Na! druhej!

strane! sa! to! môže! javiť! ako! veľká! výhoda,! pokiaľ! sme! schopní! spotrebiteľa! zaujať! a!správne! ho!

zorientovať!v!priestore.!!

„Pri!vstupe!do!predajne!potrebuje!zákazník!určitý!čas!na!orientáciu,!počas!ktorého!sa!buď!zoznámi!

s! novým! priestorom! alebo! zaznamená! prípadné! zmeny! v! už! známom! prostredí.! Spotrebitelia!

vstupujú!do!predajne!s!určitou!predstavou!o!nákupe,!sústredia!sa!na!určité!produkty,!no!zároveň!na!

nich! pôsobí! aj! ostatný! tovar! na! predajnom! priestore.! V!obidvoch! prípadoch! nasleduje! proces!

rozhodovania,!voľba!produktu!a!prípadný!nákup.“70!

V! kníhkupectvách! možno! identifikovať! viacero! spoločných! kľúčových! prvkov,! bez! ohľadu! na!

predajcu!alebo!žáner!predávanej!literatúry.!Tieto!prvky!primárne!slúžia!na!jednoduchšiu!orientáciu!

spotrebiteľa!v!priestore!a!ponúkajú!návod!čo!a!kde!hľadať.!Merchandising!sa!v!tomto!prípade!vždy!

spája!s!príslušnou!in_store!komunikáciou.!K!základným!prvkom,!ktoré!možno!pozorovať!v!podobe!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
68 UNDERHILL, P.: Why we buy : the science of shopping, s. 62.  
69 COLE, D.: The complete guide to book marketing, 1999, s. 50. 
70 VYSEKALOVÁ, J.,et al. Psychologie trhu, 1998, s. 15."
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ostrovčekov!alebo!paletového!vystavenia,! v!oboch!prípadoch!vždy!s!príslušným!označením,!patria!

predovšetkým!tieto:!

• Akcie/zľavy;!

• Novinky;!

• Bestsellery;!

• druh!literatúry!(poézia,!próza);!

• žáner!literatúry!(romantické,!dobrodružné,!cestopisné,!sci_fi...);!

!

Často!sa!môžeme!stretnúť!s!doplnkovou!komunikáciou!TOP!10!v!danom!kníhkupectve,! literatúrou!

členenou!podľa!najvýznamnejších!vydavateľstiev!a!pod.!Vo!všeobecnosti!platí,!že!tituly!sa!ukladajú!

od! bestsellerov! po! menšinové! žánre! smerom! do! vnútra! predajne.! V!prípade,! že! kníhkupectvo!

predáva! aj! hudobné! nosiče,! noviny! a!časopisy,! prípadne! darčekové! predmety,! tie! sa! nachádzajú!

spravidla!hneď!pri!vstupe!do!predajne.!Primárnym!účelom!návštevy!kníhkupectva!sú!knihy,!takže!

pokiaľ!by! sa!doplnkový! tovar!umiestňoval!ďalej! v!predajni,! veľké!množstvo!zákazníkov!by!o!ňom!

nevedelo! a!nikdy! by! sa! k!nemu! nedostalo.! Doplnkový! tovar! je! v!tomto! prípade! impulzný,! to!

znamená,!že!pred!vstupom!do!kníhkupectva!o!jeho!nákupe!nauvažujeme,!ale!môže!byť!predmetom!

nášho!záujmu.!!

!

InKstore!komunikácia!

„In_store!komunikácia!je!súbor!reklamných!prostriedkov!používaných!vo!vnútri!predajne,!ktoré!sú!

určené!na!ovplyvňovanie!nákupného!rozhodovania!sa!nakupujúcich.“71!

In_store! komunikácia! zohráva! dôležitú! úlohu! pri! prezentovaní! marketingových! posolstiev!

a!komunikácii!značiek!a!v!súčasnosti!sa!jej!prikladá!veľká!dôležitosť.!Túto!skutočnosť!potvrdzuje!je!

existencia! firiem,! ktoré! sa! zaoberajú! poradenstvom! a!testovaním! POS!materiálov,! výskumami! vo!

virtuálnych! alebo!umelo! vytvorených!obchodoch.72!Podľa! českých! autorov! „asi! 75!%!nákupného!

rozhodovania!sa!realizuje!na!mieste!predaja.!Percento!impulzných!nákupov!sa!pohybuje!v!rozmedzí!

cca!60!–!75!%,!samozrejme!v!závislosti!od!produktovej!kategórie...implementované!média!in_store!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
71  BOČEK, M., JESENSKÝ, D., KROFIÁNOVÁ, D.:  POP – In–store komunikace v praxi, 2009, s. 16.  
72 In-store communication [online]. In BigBlueCompany [cit 2012-09-03].  Dostupné na: 
http://www.bigbluecompany.no/en/what-we-do/in-store-communication.html 
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komunikácie! sú! schopné! navýšiť! ! predaj! podporovaných! značiek/tovaru/služieb! o!desiatky! až!

stovky!percent.“73!!

In_store! komunikácia! dotvára! obraz! o!samotnej! značke! a!je! jedným! z!kľúčových! doplnkov!

nadlinkovej! komunikácie.! Jej! prevedenie! a!vizuálna! úroveň!môžu! rozhodnúť! o!akcii! spotrebiteľa,!

teda,! či! si! daný! produkt! kúpi! alebo! nie.! Pat! McCann,! európsky! riaditeľ! jednej! z!najväčších!

výskumných! agentúr! v!oblasti! výskumu! spotrebiteľského! správania,! TNS,! v!jednom! z!rozhovorov!

hovorí:! „Majitelia! značiek! si! čoraz! viac! uvedomujú,! že! spotrebitelia! nepredstavujú! len! nejakú!

zákaznícku! základňu,! ale! omnoho! viac! publikum.! Preto! obchody! zohrávajú! kľúčovú! úlohu! pri!

optimalizácii! výkonu! značky! s!ohľadom! na! trh! ako! nové! možnosti! brand! marketingu...Synergia!

medzi! mysľou! a!trhom! je! tiež! kľúčová! z!hľadiska! komunikácie,! preto! musia! majitelia! značiek!

integrovať!komunikáciu!značky!na!všetkých!styčných!bodoch.“74!

Skutočnosť,! že! in_store! komunikácia! je! naozaj! dôležitou! zložkou! pri! budovaní! značky! a!jej!

komunikácie!podporujú!aj!behaviorálne!výskumy!agentúry!TNS,!ktoré!identifikovali!niekoľko!akcií,!

ktoré! môžu! v!rámci! in_store! komunikácie! podniknúť! marketingoví! odborníci! alebo! majitelia!

značiek:!!

používajte! správny! typ! in_store! komunikácie,! na! správnom! mieste,! na! vyjadrenie! správnej!

myšlienky!(relevantnej,!účinnej!a!motivujúcej);!

uistite! sa,! že! komunikácia! značky! je! jednotná! a!konzistentná! na! všetkých! miestach! a!styčných!

bodoch!komunikácie.!Identifikujte!vizuálne!spúšťače!(triggers)!značky!a!používajte!ich!na!získanie!

pozornosti.! Relevantný! spúšťač! vytvorí! spojenie,! ktoré! sa! doteraz! spájalo! so! značkou,! venujte!

obzvlášť! pozornosť! veciam! ako! je! balenie,! ktoré! je! stmeľovacím! a!nosným! prvkom! značky!

v!obchode;!

optimalizujte!komunikáciu!na!balení,!aby!informovala!a!zároveň!presviedčala!!nakupujúcich.!Toto!je!

zvlášť!dôležité!pri!kategóriách!a!produktoch,!kde!je!možné!spojenie!a!vzťah!so!spotrebiteľom;!!

maximalizujte!vizibilitu!balenia,!umožní! to!produktu!a!značke!vystupovať! z!regála!–! to! je!dôležité!

naopak!pri!kategóriách,!kde!nie!je!príležitosť!presviedčať!nakupujúceho;75!

Samozrejme,! všetky! tieto! skutočnosti! musia! byť! v!súlade! s!celkovou! stratégiou! značky,! úlohou!

kategórie!a!celkovo!dôležitosťou!danej!značky!u!retailera.!In_store!komunikácia!sa!čoraz!viac!stáva!

kľúčovou!v!prípade!úspechu!alebo!neúspechu!značky.!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
73 BOČEK, M., JESENSKÝ, D., KROFIÁNOVÁ, D.:  POP – In–store komunikace v praxi, 2009, s. 16.  
74 Optimising brand performance using in-store communication [online]. In TalkingRetail, 2008 [cit 2012-09-03].  
Dostupné na: http://www.talkingretail.com/blogs/talking-points/optimising-brand-performance-using-in-store-
communication 
75 Tamtiež 
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In_store! komunikáciu! v!kníhkupectvách! reprezentujú! predovšetkým! značky! a!označenia,! ktoré!

slúžia!na!jednoduchú!orientáciu!spotrebiteľa!v!predajni.!Ide!predovšetkým!o!informácie!týkajúce!sa!

druhu!a!žánru! literatúry,!zliav! !a!špeciálnych!ponúk.!Ako!bolo!spomenuté!už!v!úvode,!v!súčasnosti!

existuje! veľká! konkurencia! v!oblasti! doplnkových! služieb,! predovšetkým! v!prípade! sieťových!

kníhkupectiev.! K!doplnkovým! službám! možno! zaradiť! aj! prácu! s!dizajnom! predajne,! vizibilitu!

a!kreativitu.!Originálne!prevedenie!a!!nápady!prilákajú!aj!mladšie!vekové!kategórie,!ktoré!by!možno!

za! iných! okolností! kníhkupectvo! nenavštívili.! Tieto! zložky! vytvárajú! nezameniteľného! ducha!

priestoru!a!zákazníci!sa!s!danou!značkou!a!predajňou!môžu!ľahšie!stotožniť.!!

!

Špecifické!formy!podpory!predaja!!!
Veľtrhy!

Úlohou!knižných!veľtrhov!je!okrem!propagácie!knižných!titulov!a!subjektov,!ktoré!sa!podieľajú!na!

fungovaní! knižného! trhu! (vydavatelia,! tlačiari,! kníhkupci,! autori,! novinári..),! nadväzovanie!

kontaktov! s!odbornou! i! laickou! verejnosťou.! „Priamy! kontakt! s! čitateľmi! je! bezpochyby!

najdôležitejšou! vlastnosťou! veľtrhu! ako! propagačného! nástroja.“76! Veľtrhy! sa! zvyčajne!

uskutočňujú! raz! ročne!a!mnoho!z!nich!má!bohatú!históriu.!Knižné!veľtrhy!boli!pôvodne!súčasťou!

tradičných! obchodných! trhov,! od! novoveku! sa! organizovali! už! samostatne! a! zameriavali! sa! na!

klasické!knihy.!Dnes!sa!sortiment!rozšíril!o!on_line!zdroje,!filmy,!audioknihy!či!komiksy.!

Najväčším! knižným! veľtrhom! na! svete! je! Frankfurtský! knižný! veľtrh! (Frankfurter! Buchmesse),!

ktorý! sa! koná! od! roku! 1949! každý! rok! v!októbri! v!nemeckom! meste! Frankfurt! nad! Mohanom.!

V!súčasnosti!sa!na!veľtrhu!zúčastňuje!v!priemere!7000!vystavovateľov!a!prichádza!okolo!280!tisíc!

návštevníkov.77!

K!veľkým!knižným!veľtrhom!patrí!aj!americký!Book!Expo!America,!predtým!známy!ako!ABA!show!

(American!Booksellers!Association),!kde!každý!rok!vystavuje!viac!ako!2!tisíc!subjektov.!Bol!založený!

v!roku! 1947! vo! Washingtone.! Zaujímavosťou! je,! že! nemá! stále! miesto! organizácie! a! v!ostatných!

rokoch!koloval!medzi!veľkými!americkými!mestami.!78!

Na! Slovensku! je! najväčším! knižným! veľtrhom! Bibliotéka.! Vznikla! v!roku! 1992! a! v!posledných!

rokoch!sa!odborníci!aj!návštevníci!stretávajú!už!tradične!na!výstavisku!Incheba!v!Bratislave.!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
76 WŁODARCZYK, J.: Marketing vo vydavateľstve. Fantázia alebo skutočnosť?, 2002,  s. 104. 
77 Frankfurtský knižní veletrh [online]. 2013 [cit 2013-05-03].  Dostupné na: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Frankfurtsk%C3%BD_kni%C5%BEn%C3%AD_veletrh 
78 GRECO, A.: The Book Publishing Industry, 2005,  s. 193. 
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Ocenenia!

!Literárne! ceny! pre! autorov! sú! referenciou! pre! čitateľa! alebo! aj! zákazníka,! že! odborná! verejnosť!

ohodnotila!knižné!dielo!ako!kvalitné!a!hodnotné!a!nadnesene!môžeme!povedať,!že!je!tým!najlepším!

literárnym! dielom! za! stanovené! obdobie.! Vytvára! dobrý! imidž! nielen! ocenenému! titulu,! ale! aj!

autorovi!a!môže!mať!vplyv!na!nákupné!rozhodovanie!čitateľov.!

K!najprestížnejším!svetovým!literárnym!oceneniam!patrí!Nobelova!cenu!za!literatúru,!ktorú!udeľuje!

švédska!Kráľovská!akadémia!vied!od!roku!1901!na!základe!závetu!Alfreda!Nobela.!Cena!mala!štatút!

ocenenia!najlepšieho!autora!na!svete,!v!posledných!rokoch!však!rovnako!ako!v!prípade!ceny!za!mier!

vyvoláva! dohady,! že! autorom! je! udeľovaná! z!ideologických! dôvodov.! Potvrdil! to! aj! minuloročný!

výber!čínskeho!spisovateľa!Mo!Jena.79!!

Britské!najvýznamnejšie!ocenenie!Man!Booker!Prize! sa!udeľuje!od! roku!1969!za!pôvodný! román!

pre! anglicky! píšucich! autorov! Commonwealthu,! Írska! a!Zimbabwe.80! Pulitzerova! cena! je!

najprestížnejším! americkým! ocenením! a!Columbijská! univerzita! ju! udeľuje! od! roku! 1917! za!

žurnalistiku!a!literatúru,!aktuálne!v!21!kategóriách.!Jej!zakladateľom!je!americký!židovský!novinár!

maďarského!pôvodu!Joseph!Pulitzer.81!!!

Najprestížnejšie!francúzske!ocenenie!za!literatúru!je!Prix!Goncourt,!nemecké!Deutscher!Buchpreis!

a!české!Magnesia!litera.82!

Najvyššie! dotovaná! a! pre! mnohých! aj! najvýznamnejšia! slovenská! literárna! cena! Anasoft! litera!

aktuálne!čaká!na!svojho!v!poradí!ôsmeho!majiteľa.!Od!roku!2006!ju!organizuje!občianske!združenie!

Ars_litera,! generálnym! partnerom! je! spoločnosť! Anasoft.!Súčasťou! procesu! udeľovania! ceny!

a!oboznamovaním!sa!s!dielami!autorov!je!aj!festival!Anasoft!litera,!počas!ktorého!prebieha!autorské!

čítanie!nominovaných!diel.!Držiteľom!ocenenia! za! rok!2012! je! spisovateľ!Vladimír!Balla! za!knihu!

V!mene!otca.!

!

Záver!

Na!Slovensku!patria!k!najpredávanejším!titulom!predovšetkým!ľahšie!žánre!a!s!tým!spojení!autori!

červenej! knižnice! či! šokujúcich! tém,! ktoré! nevyžadujú! výraznejší! intelektuálny! potenciál! čitateľa.!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
79 Knižné ceny v roku 2012 [online]. 2013 [cit 2013-05-03]. Dostupné na: http://www.sietovka.sk/?p=8485 
80 Tamtiež 
81 Pulitzerova cena [online]. 2013 [cit 2013-05-03]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pulitzerova_cena 
82 Knižné ceny v roku 2012 [online]. 2013 [cit 2013-05-03].  Dostupné na: http://www.sietovka.sk/?p=8485 
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Finálny!objem!predaja!však!samozrejme!súvisí!s!veľkosťou!potenciálnej!cieľovej!skupiny,!zvlášť!to!

platí!v!prípade!odbornej!literatúry.!!

!Práve!vďaka!tomu!sa!stáva!dominantnou!práve!prezentácia!a!tiež!imidž!značky.!Rovnako!dôležitá!je!

okrem! iného!reputácia!autora!a!originalita!obalu.!Dá!sa!povedať,! že!o!úspechu!dvoch!rôznych,!ale!

rovnako! kvalitných! kníh! môže! rozhodnúť! to,! akú! silnú! propagáciu! majú! a!akým! spôsobom! boli!

uvedené! na! trh.! Pod! slovom! prezentácia! v!knižnom! priemysle! možno! chápať! všetky! dostupné!

zložky! podpory! od! packaging,!merchandising! či! autorské! čítania,! ktoré! by! sme! označili! za! zvlášť!

úspešné! vďaka! osobnému! kontaktu! autora! s! publikom.! V!procese! persuázie! spotrebiteľa! to!

samozrejme! nie! sú! jediné! prvky,! ktoré! ovplyvnia! jeho! nákup,! ale! môžu! pomôcť!budovaniu!

pozitívneho!imidžu!a!pomyselnej!pridanej!hodnoty.!!

!

!

!

Ak!teda!možno!zhrnúť!tieto!názory!do!„ideálnej“!stratégie,!tá!pozostáva!z!nasledujúcich!bodov:!

• unikátny!produkt!(zaujímavý!obsah);!

• triggers!a!hooks!(netradičný!a!pútavý!obal,!autor,!názov);!

• umiestnenie!(pozícia!na!regáli!a!v!predajni);!

• propagácia!

!

Je! potrebné! dodať,! že! naše! zovšeobecnenie! ovplyvňuje! aj! viacero! externých! faktorov,! ktoré! sme!

doteraz!nespomenuli!a!ktoré!môžu!mať!výrazný!dopad!na!marketingový!mix!a!úspešnosť.!Chápeme!

ich! však! ako! faktory,! ktoré! za!určitých! okolností! nemôžeme! ovplyvniť! našim! rozhodnutím!

a!konaním,!ale!rozhodne!je!potrebné!s!nimi!počítať.!Podľa!Forsytha!sú!to!tieto:!

• celkový!dopyt;!

• dostupnosť!kapitálu!a!práce;!

• konkurencia!(vrátane!medzinárodnej!konkurencie,!napríklad!v!prípade!SR!vo!veľkej!miere!

českí!vydavatelia,!neplatí!to!však!naopak);!

• právne!požiadavky!a!obmedzenia;!!
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• dodávky!materiálu!(drevo,!papier);!

• distribučné!kanály!(sila!reťazcov!a!skúsenosti,!mimosezónne!podmienky)!;83!

V!prvom! prípade! je! dôvod! pomerne! jasný.! Existujú! a!naďalej! budú! (musieť)! existovať! špecifické!

knihy!pre!špecifické!a!veľmi!malé!skupiny!čitateľov,!napríklad!literatúra!o!umení,!archeológii!a!pod..!

Preto!by!bolo!zbytočné!tlačiť!podobné!knihy!v!obrovskom!náklade,!hoci!by!bola!naša!snaha,!spojená!

napr.!s!masívnou!propagáciou,!akákoľvek.!Druhý!faktor!je!rovnako!samozrejmý,!pretože!pokiaľ!nie!

je!dostatočný!kapitál!na!realizáciu,!projekt!je!vopred!odsúdený!na!zánik.!A!rovnako!v!prípade!práce,!

v!podobe!odborníkov!z!danej!oblasti,!ktorí!musia!prácu!!vykonať,!by!bola!naša!snaha!opäť!zbytočná.!

Ako!sme!už!uviedli,!aj!na!slovenskom!trhu!exituje!v!knižnom!priemysle!veľká!konkurencia,!či!je!to!

už! otázka! vydavateľov! alebo! aj! kníhkupcov.! Právne! požiadavky! a!obmedzenia! sú! jedným! z!

delimitujúcich! faktorov,! ktoré!môžu!negatívne! vplývať!na! cenu! a!! predaj! produktov.! V!niektorých!

prípadoch! dokonca! dochádza! k!snahe! o!zlepšenie! podmienok.! Napríklad! začiatkom! roka! 2008!

znížila!vláda!Róberta!Fica!výšku!DPH!na!knihy!z!pôvodných!19!%!na!10!%84,!na!ich!pultovej!cene!sa!

to!však!neprejavilo.!Podľa!názoru!viacerých!vydavateľov!to!aspoň!čiastočne!zastavilo!stúpanie!cien.!

Každý! rok! sa! o!niekoľko! percent! zvyšuje! cena! papiera,! čo! má! za! následok! zvyšovanie! nákladov!

vydavateľov.! Distribučné! kanály! opäť! môžu! ovplyvniť! pultovú! cenu! knihy.! To! však! závisí! na!

postavení!a!skúsenostiach!vydavateľstva!a!tiež!kúpnej!sile!odberateľov.!

Z!tohto! pohľadu! sa! marketing! knihy! a!jej! propagácia! javí! ako! komplexná! záležitosť,! ktorú!

ovplyvňuje! veľké! množstvo! faktorov.! Preto! sa! treba! sústrediť! na! konkrétne! príklady! z!praxe,!

realizáciu!spotrebiteľského!výskumu!a!hĺbkových!rozhovorov!so!stakeholdermi.!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
83 FORSYTH, P., BIRN, R.: Marketing in Publishing, 1997,  s. 7. 
84 JANČÍK, Ľ.:  DPH klesne, knihy nezlacnejú [online]. In SME, 2007 [cit 2012-08-25].  Dostupné na: 
http://www.sme.sk/c/3611038/dph-klesne-knihy-nezlacneju.html 
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Písmo!a!typografia!v!reklame!1!

Stručná!história!a!vývoj!písma!

Ján!Valter!

!

Abstrakt:! Táto! štúdia! sa! zaoberá! vznikom! a!vývojom! písma! až! po! súčasnosť.! Chce! poukázať! na!
význam!vnímania!písma!ako!artefaktu.!Písmo!vzniklo!z!obrazu!a!tak!by!sme!sa!pri!narábaní!s!textom!
k! nemu! mali! aj! správať.! Význam! estetiky! pri! tvorbe! písma! si! laická! verejnosť! málo! uvedomuje.!
Písmo! však! ešte! pred! čítaním! samotného! obsahu! ovplyvňuje! čitateľa! a!vypovedá! o!obsahu! textu.!
Preto!nevhodne!zvolené!písmo!môže!negatívne!ovplyvniť!respondenta,!alebo!naopak,!v!optimálnom!
prípade!ho!pozitívne!naladiť.!A!v!marketingovej!komunikácii!je!správne!naladenie!cieľovej!skupiny!
veľmi! dôležitá! zložka! pôsobenia! na! recipienta.! V!prvej! časti! označenej! „Písmo! a!typografia! v!
reklame!1“!sa!venujeme!vzniku!písma,!jeho!formovaniu!a!ustáleniu!do!dnešnej!podoby.!Snažíme!sa!
upriamiť!pozornosť!na!pozitívne!i!negatívne!činy!v!oblasti!tvorby!písma.!Z!rozsahu!štúdie!je!zrejmé,!
že!ponor!do!histórie!je!veľmi!stručný!a!iba!naznačuje!niektoré!atribúty!vývoja!písma!so!zreteľom!na!
oblasť!Európy,!v!ktorej! sa!pohybujeme.!V!praktickej! časti! štúdie! sa!budeme!snažiť!ukázať! spôsob!
typografie! a!tvorby! písma! na! území! Bratislavy! v!15.! až! 20.! storočí.! Na! príkladoch! si! rozoberieme!
spôsoby!sadzby!v!jednotlivých!obdobiach!so!všetkými!negatívami! i!pozitívami! typografie! tej!doby.!
Na! túto! štúdiu! bude! naväzovať! pokračovanie,! ktoré! sa! bude! venovať! samotnej! tvorbe! písma,!
typografickým! pravidlám,! členeniu! písiem! a!pod.! Hlavná! myšlienka! týchto! štúdií! je! priblížiť!
čitateľovi!množstvo!problémov,!s!ktorými!sa!tvorca!písma,!typograf,!grafik!a!v!neposlednom!rade!aj!
pracovník! v!marketingovej! komunikácii! stretáva.! Na! záver! je! potrebné! si! uvedomiť,! že! v!dnešnej!
technickej! dobe! nám! počítač! vytvorí! iba! to,! čo! mu! zadáme.! A!bez! znalosti! histórie! a!zákonitostí!
tvorby!písma!sa!ku!kráse!typografie!dopracujeme!ťažko.!!!!!!!!

Kľúčové!slová:! typografia,!serif,!majuskula,!minuskula,!zalomenie,! iniciála,!kapitála,!kurzíva,!serif,!
antikva,!grotesk!

!

Abstract:! This! study! looks! at! the! rise! and! evolution!of!writing!up! to! the!present! time.! It! aims! to!
highlight! the! importance! of! visual! perception! of! writing! seen! as! an! artefact.!Writing! arose! from!
pictures!and!pictograms!and!one!should!be!aware!of!this!fact!when!working!with!texts.!Only!few!of!
the!general!public!are!able!to!realize!the!relevance!of!the!aesthetic!aspect!in!the!creation!of!lettering!
per!se.!However,!the!used!kinds!of!lettering!influence!the!reader!even!before!reading!the!text!itself,!
and!moreover! they!predicate!of! its! content.!Thus,! inappropriately! chosen! lettering!can!negatively!
influence!the!percipient,!and!vice!versa,! in!the!best_case!scenario,! it!can!encourage!him!positively.!
And! in! marketing! communications,! proper! encouragement! of! the! target! group! constitutes! an!
important!factor!of!appeal!to!recipients.!In!part!one,!entitled!“Script!and!Typography!in!Advertising!
1“,!we!deal!with!the!rise!of!writing,! its!evolution!and!consolidation!to!the!present!form.!We!try!to!
draw!attention!to!positive!as!well!as!negative!deeds! in! the!sphere!of!creation!of! typeface!designs.!
The! limited!scope!of! the!study!allowed!us! to!deal!with!historical!aspects!only!very!briefly,! so! this!
work!suggests!merely!selected!attributes!of!evolution!of!writing!systems,!putting!emphasis!on!the!
regions!of!Europe!where!we!live!and!work.!In!the!practical!part!of!the!study!we!will!try!to!explain!
various!typographic!systems!and!the!creation!of!typeface!designs!used!on!the!territory!of!Bratislava!
in! the! period! from! 15th! to! 20th! century.! Examples! will! help! us! to! describe! various! type_setting!
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techniques!used! in!different! time!periods!with!all! the!strengths!and!weaknesses!of! typography! in!
successive!periods.!In!a!continuation!of!the!present!study!we!will!deal!with!the!creation!of!typeface!
designs! themselves,! typographic! rules,! classification!of! fonts,! and! the! like.! The!basic! aim!of! these!
studies! is! to! elucidate! to! the! reader! the!vast!number!of!problems! the! font!designer,! typographer,!
graphic! artist! and! last! but! not! least! the!marketing! communications!manager! have! to! tackle.! And!
finally,! you! need! to! be! conscious! of! the! fact! that! in! the! today´s!modern!world! of! technology! the!
computer!will!generate!only!things!we!have!previously!entered!into!it.!Having!the!lack!of!knowledge!
of! the!history!and!patterns!of!creation!of! typeface!designs!one!will!hardly!be!able! to!discover! the!
beauties!of!typography.!!

!

Keywords:! typography,! serif,! majuscule,! miniscule,! make_up,! initial,! capital,! italic,! serif,! antiqua,!
grotesque!

!
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Úvod!

!!!!!!!Písmo! je! jeden! z!najdôležitejších! komunikačných! nástrojov! ľudstva.! Popri! reči,! obraze!
a!ostatných! ľudských! pocitoch! (čuch,! hmat...)! je! písmo! najprecíznejším! podávateľom! informácie.!
Okrem! toho,! že! dokáže! presne! zaznamenať! odovzdávanú! informáciu,! dokáže! ju! na! rozdiel! od!
ostatných!zmyslových!dojmov!aj!na!dlhú!dobu!zaznamenať.!Videný!obraz,!počutý!zvuk,!vôňa!etc.!sa!
v!pamäti! dokážu! uchovať,! ale! časom!môžu! podľahnúť! deformáciám! a!stráca! sa! presnosť! podanej!
informácie.! Samozrejme! v!súčasnosti! dokážeme! zachovať! obraz! aj! zvuk,! ale! vzhľadom! na! vek!
existencie! písma! a!záznamových! médií! pre! obraz! a!zvuk! je! písmo! najstarším! uchovávateľom!
informácie.! Dalo! by! sa! povedať,! že! iba! obraz! môže! predbehnúť! vek! písma.! Táto! štúdia! sa! viaže!
k!reklame!a!tak!z!hľadiska!presnosti!informácie!je!písmo!na!prvom!mieste!v!jej!podávaní.!!

!!!!!!!!E.! H.! Gombrich! vo! svojej! knihe! „Příběh! umění“! uvádza,! že! niektoré! mexické! sochy! majú!
vytvorené! obličaje! z!prepletených! hadích! tiel! (napr.! boh! dažďa! Tlaloc).! Dodáva,! že! toto!
spodobovanie! súviselo! s!mágiou! a!náboženstvom! a!súčasne! bolo! prvou! podobou! písma.! Z!toho!
vyplýva,!že!obraz!a!písmo!sú!pokrvní!príbuzní.85!

!!!!!!!!Písmo! vo! všeobecnosti! musí! mať! dve! základné! vlastnosti! –! dobrá! čitateľnosť! a!estetická!
hodnota!písma.!Počas!celého!vývoja!písma!sa!menili!štýly!písma.!Preto!sa!v!tejto!prvej!štúdii!o!písme!
a!typografii!budeme!venovať!veľmi!stručnému!prehľadu!vzniku!a!vývoja!písma.!Najprv!sa!musíme!
oboznámiť!s!tým,!čo!kvalitné!a!natrvalo!platné!vytvorili!predchádzajúce!generácie,!aby!sme!mohli!
na!tomto!základe!vytvárať!svoju!kultúru!písma.!Napriek!pokusom!rôzne!meniť!písma!nakoniec!boli!
najúspešnejšie!tie,!ktoré!sa!najmenej!odklonili!od!pôvodných!foriem!(Rímska!kapitála).86!!!!

!!!!!!Z!logických!dôvodov!sa!budeme!venovať!hlavne!písmu!dominujúcemu!Európe!–!latinke.!Ale!bez!
poznania!vývoja!písma!pred!vznikom!Rímskej!kapitály!by!sme!predsa!len!celkom!nepochopili!vznik!
súčasného! písma.! Historicky! to! však! bude! veľmi! stručný! prienik! do! vývoja! písma,! cieľom! tejto!
a!pokračujúcich! štúdií! nie! je! podať! presný! dejinný! výklad,! ale! vytvoriť! nový! pohľad! na! súčasnú!
typografiu.!V!ďalších!súvisiacich!štúdiách,!ktoré!budú!naväzovať!na!túto!sa!budeme!venovať!hlavne!
triedeniu! písiem,! ich! tvorbe! a!typografii.! V!záverečnej! štúdii! by! sme! sa! chceli! venovať! analýze!
súčasnej!typografie!z!hľadiska!marketingovej!komunikácie!s!ukážkami!vydarenej!a!pre!varovanie!aj!
nevydarenej!typografickej!tvorby.!!!!

!

Vznik!písma!

!!!!!!Ľudia! si! od! nepamäti! chceli! odovzdávať! posolstvá.! Robili! to! rôznymi! spôsobmi.! Obrazmi,!
kresbami,! znakmi,! rečou.! Na! prvý! pohľad! by! sa! mohlo! zdať,! že! ľudstvo! chcelo! uchovávať! svoje!
legendy,!mýty!a!báje.!Ale!dôvod!vzniku!písma!je!oveľa!prozaickejší.!Legendy!sa!môžu!šíriť!aj!ústne,!
ale!evidencia!účtov!sa!nemôže!uchovávať!ústne.!A!to!bol!skutočný!dôvod!vzniku!písma.87!

!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
85"GOMBRICH,"E.H.,"Příběh!umění,."Praha":"Mladá"fronta"–"Argo,"1995."str."53""

86""MORAVČÍK,"F.,"Metodika!tvorby!a!radenia!písma,"Bratislava":"SPN,"1987,"str."11."

 
87"JEAN,"G.,"Písmo!pamäť!ľudstva,"Bratislava:"Slovart,"1987,"str."12."
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!

Obr.!1!_!Tabuľka!z!Uruku88!

!

!!!!!!Na! obr.! 1! je! tabuľka! z! Uruku,! datovaná! do! 4.! tisícročia! pred! n.! l.! Podľa! výskumov! ide! podľa!
zoradenia! opakujúcich! sa! znakov! o! účtovnú! tabuľku.! Toto! všetko! sa! začalo! v! starovekej!
Mezopotámii! medzi! riekami! Eufrat! a! Tigris.! Prvé! sumerské! písma! sa! skladali! z! piktogramov! –!
obrázkov,! ktoré! označovali! konkrétne! objekty.! Spájaním! a! kombinovaním! viacerých! piktogramov!
vznikali!ideogramy.!Tieto!vyjadrovali!myšlienky!–!idey.89!!!

!

!

Obr.!2!_!Piktogramy!a!ich!premena!na!klinové!písmo90!!

!

!!!!!!Na!obr.!2!vidieť!prvé!piktogramy!(zľava)!–!piktogram!štylizovaného!ženského!lona!kombinovaný!
s! piktogramom! vrchov! (tri! kopčeky)! znamenal! „cudzie! ženy! prichádzajúce! spoza! vrchov! –!
otrokyne”.! Okolo! roku! 2900! pred! n.l.! sa! piktogramy! začali! nahrádzať! akýmisi! klinami.! Z! toho! aj!
názov!písma!–!klinové!písmo.!Toto!písmo!bolo!veľmi!dobre!prispôsobivé!a!dali! sa!pomocou!neho!
zapísať!texty!v!babylončine,!elamčine!či!staroperzštine.!!

!!!!!!Starí!Egypťania!používali!pojmové!(obrázkové)!písmo.!Toto!písmo!na!rozdiel!od!písma!klinového!
je!poetické!a!esteticky!pekné.!Dá!sa!ním!zapísať!všetko!–!účtovníctvo,!legendy,!básne,!hovorenú!reč,!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
88 JEAN, G., Písmo pamäť ľudstva, Bratislava : Slovart, 1987, str. 13. 
89 JEAN, G., Písmo pamäť ľudstva, Bratislava : Slovart, 1987, str. 13. 
90 JEAN, G., Písmo pamäť ľudstva, Bratislava : Slovart, 1987, str. 14. 
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abstraktné!i!konkrétne!skutočnosti!čiže! literatúra!vo!všetkých!podobách.!Hieroglyfy!sa!môžu!čítať!
zdola! nahor,! alebo! aj! striedavo! zľava!doprava! a! sprava!doľava! (tzv.! bustrofedon! –! pohyb!oráča! s!
volom!pri!oraní).!Prvé!dokumenty!s!hieroglyfmi!pochádzajú!z!3.!tisícročia!pred!n.!l.,!ale!predpokladá!
sa,! že! písmo! sa! objavilo! dávno! predtým.!Hieroglyfické! písmo! je! v! podstate! zložené! z! troch! typov!
znakov! –! z! piktogramov! (štylizované! kresby,! zobrazujúce! veci,! bytosti! alebo! znaky! na! vyjadrenie!
myšlienok,!z! fonogramov!(znaky!vyjadrujúce!zvuk)!a!determinatívov!(znaky!na!rozlíšenie,!či! ide!o!
piktogram!alebo!fonogram).91!!

!

Obr.!3!_!Elefantínsky!kalendár,!okolo!1450!pred.!n.!l.92!

!

!!!!!!Na! obr.! 3! vidíme! ukážku! hieroglyfického! egyptského! písma.! Elefantínsky! kalendár! určuje,! aké!
obety!je!potrebné!prinášať!bohom,!keď!Sothis!(hviezda!Sírius)!vystúpi!na!horizont.!V!tomto!období!
bola!znalosť!písania!a!čítania!hieroglyfonv!výsadou! i!mocou.!Pisári! tvorili!mocnú!kastu!a!často!sa!
stávali!mocnými!ako!faraón,!hlavne!vtedy,!ak!sa!faraón!odmietal!učiť!čítať!a!písať,!odvolávajúc!sa!na!
to,!že!je!bohom.!

!!!!!!Čínske!písmo!vzniklo!okolo!2.!tisícročia!pred!n.!l.!Do!súvislého!logického!systému!bolo!zložené!v!
rokoch!200!pred!n.!l.!až!do!roku!200!n.!l.!Toto!písmo!je!očividne!rovnaké,!akým!píšu!Číňania!dodnes.!
V! čínskom! písme! existovalo! 214! „kľúčov”,! ktoré! sa! umiestňovali! vedľa! iného! znaku,! čím! sa!
spresňoval!jeho!význam.!!!!!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
91 JEAN, G., Písmo pamäť ľudstva, Bratislava: Slovart, 1987, str. 23 – 29. 
92 JEAN, G., Písmo pamäť ľudstva, Bratislava: Slovart, 1987, str. 30. 
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!

!

Obr.!4!_!Ukážka!použitia!kľúča!a!spresňujúceho!znaku!v!čínskom!písme93!

!

!!!!!!Na! obr.! 4! je! ukážka! použitia! kľúča! a! spresňujúceho! znaku! v! čínskom! písme.! Napríklad! kľúč!
„voda”!(a)!spolu!so!znakom!„moc“!(c)!znamená!„rieka“,!kľúč!„reč“!(b)!so!znakom!„moc“!(c)!znamená!
kritizovať!(e).!Piktogram,!počiatočný!a!kľúčový!znak!zostal!v!čínštine!dodnes.!

!!!!!!Skutočný! prelom! nastal! asi! 100! rokov! pred! n.l.! Vtedy! vznikla! prvá! abeceda.! Vytvorili! ju!
Feničania,! obchodníci! a!cestovatelia.! Vzhľadom! na! svoje! obchodnícke! aktivity! potrebovali! rýchle!
písmo,!aby!mohli!vystavovať!účty.!Boli!v!stálom!obchodnom!styku!s!Egypťanmi!a!od!nich!prevzali!
prvky! písma.! Vybrali! z!množstva! hieroglyfov! iba! časť,! a!to! znaky,! ktoré! znamenali! články! reči,!
zjednodušili! ju! a!tak! vznikla! prvá! fenická! abeceda.! Egypťanom! bránila! vytvoreniu! novej! abecedy!
bohatá! literatúra.! Bolo! takmer! nemožné! vymeniť! staré! písmo! za! nové.! Také! množstvo! spisov!
preložiť! do! novej! abecedy! bolo! nad! ľudské! sily.! Feničania! však! nemali! literatúru! a!tak! si! mohli!
dovoliť!vytvoriť!nové!písmo.!Táto!prvá!abeceda!neobsahovala!samohlásky.!Písali!sa!iba!spoluhlásky!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
93 JEAN, G., Písmo pamäť ľudstva, Bratislava : Slovart, 1987, str. 45. 
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a!samohlásky!si!museli!z!kontextu!„domyslieť“.!Feničania!písali!ako!ostatné!semitské!národy!sprava!
doľava.94!

!

!

Obr.!5!_!Časť!porovnávacej!tabuľky!vývoja!písma95!

!

!!!!!!V!porovnávacej! tabuľke! vidíme! kontinuitu! pri! vývine! písma! smerom! k!„latinke“,! čiže! písmu,!
z!ktorého!vzniklo!dnešné!moderné!písmo!na!území!dnešnej!Európy.!Historický!význam! fenického!
písma! spočíva! hlavne! v!tom,! že! sa! z!neho! vyvinulo! rýdzo! hláskové! grécke! a!sprostredkovane! aj!
latinské!písmo.96!!!

!!!!!!Gréci!pri!tvorbe!svojej!abecedy!vychádzali!z!fenického!písma.!Postupne!ho!upravovali!a!zaviedli!
tri!zásadné!zmeny:!

1.!napriamili!znaky;!

2.!utvorili!samohlásky;!

3.!prijali!smer!písania!zľava!doprava;!

Všetky!tieto!zmeny!sú!zjavné!z!porovnávacej!tabuľky.!Gréci!boli!národ,!ktorý!mal!vyvinutý!zmysel!
pre! estetiku! a!tak! zmeny! vyplývali! hlavne! z!tejto! vlastnosti.! Feničania! boli! v!prevažnej! miere!
obchodníci!a!tak!sa!estetickej!rovine!písma!nevenovali.!Písmo!kreslili!zbežne!a!nepravidelne.!Aj!keď!
sa! v!tejto! štúdii! venujeme! hlavne! písmu! používanom! na! našom! území! –! latinke,! musíme!
pripomenúť,!že!zo!základu!gréckeho!písma!vznikali!ďalšie!zložité!písma!–!napr.!koptské,!arménske!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
94"MORAVČÍK,"F.,"Metodika!tvorby!a!radenia!písma,"Bratislava":"SPN,"1987,"str."13."

95 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 15. 
96"KRUPA,"V.R"GENZOR,"J.,"Písma!sveta,!Bratislava":"Obzor,"1989."str."129.""
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a!gruzínske.!Takisto!hlaholiku!zostavili! sv.!Konštantín!(Cyril)!a!sv.!Metod!z!malých!písmen!gréckej!
abecedy.!Metodovi! žiaci! zostavili!ďalšie!písmo!z!veľkých!písmen!gréckej!abecedy!–! cyriliku,!ktorú!
nazvali! na! počesť! sv.! Cyrila.! Z!nej! sa! vyvinula! azbuka,! ktorou! píšu! východoslovanské!
a!južnoslovanské!národy!–!Rusi,!Bielorusi,!Ukrajinci,!Srbi!a!Macedónci.97!!

!!!!!!Keď! sa! ešte! vrátime! k!zmenám,! ktoré! zaviedli! Gréci! pri! preberení! fenického! písma! musíme!
konkretizovať!niektoré!úpravy.!

!!!!!!Napriamenie!znakov!–!okrem!narovnania!znakov!vypúšťali!Gréci!všetky!ťahy,!ktoré!presahovali!
riadok,! šikmé! časti! niektorých! písmen! nadobudli! rovnaký! sklon.! Takisto! priečka! písmena! „A“!
(ALFA)!sa!dostala!do!vodorovnej!polohy.!!!

!!!!!!Utvorenie!samohlások!–!gréčtina!bola!reč!bohatá!na!samohlásky,!ktoré!fenické!písmo!nepoznalo.!
Gréci!si!pre!tvorbu!samohlások!a,!e,!i,!o,!u!„požičali“!hrdelné!hlásky!a!polohlásky!ako!napr.!ALEF,!VO,!
HE,!IOD,!EN.!Tieto!hlásky!gréčtina!nemala!a!tak!by!zostali!nevyužité.!

!!!!!!Písanie! zľava! doprava! –! Gréci! vo! vývoja! písali! aj! sprava! doľava! aj! striedaním! riadkov! sprava!
doľava! a!naopak,! tzv.! bustrofedon! –! pohyb! oráča! s! volom! pri! oraní.! Pri! takomto! písaní! bola!
nevýhoda! v!tom,! že! z!riadka! na! riadok! sa! tvar! mnohých! písmen! musel! meniť.! Nakoniec! zaviedli!
smer! zľava! doprava.! Pre! pravákov! je! tento! smer! najprirodzenejší,! lebo! píšuca! ruka! neprekrýva!
písmo.! Na! dokreslenie! napr.! Židia,! Arabi,! Peržania! a!Tatári! píšu! sprava! doľava,! Číňania! a!Japonci!
píšu! zhora! dole,! starí! obyvatelia! Mexika! písali! zdola! hore.! Smer! písania! zľava! doprava! určil! aj!
pravidlá! písania! písmen! B,! E,! F,! K,! L,! P,! R! –! z!ľavej! strany! je! vertikála! a!ostatné! ťahy! smerujú!
doprava.!Výnimkou!je!písmeno!J.!Toto!písmeno!v!gréckej!ani!rímskej!abecede!neexistovalo!a!vzniklo!
až!roku!1762.!

!!!!!!Zaokrúhľovanie!písmen!–!z!porovnávacej! tabuľky!vidíme,!ako!sa!postupne!z!hranatých!písmen!
stávali! zaokrúhlené! –!B,! C,!D,! P,! R,! S.! Bolo! to! dané!hlavne! vzhľadom!na!nástroj,! ktorým! sa!písmo!
vytváralo.! Pri! rytí! do! kamenných! alebo! drevených! dosiel! sa! ľahšie! tvorili! hranaté! tvary,! pri!
neskoršom!používaní!štetca!boli!okrúhle!ťahy!pre!pisára!výhodnejšie.98!

!!!!!!Grécka!kultúra!bola!na!vyššej!úrovni!ako!rímska.!Po!dobytí!Grécka!sa!Rimania!veľmi!zaujímali!
o!grécku! literatúru.! Keďže! chceli! prekladať! túto! literatúru! do! latinčiny,! museli! naspäť! zaviesť!
písmená!Y!a!Z.!V!1.!–!6.!storočí!pred!n.!l.!sa!Y!a!Z!vrátili!naspäť!do!abecedy!a!boli!zaradené!na!koniec!
abecedy,!rímska!abeceda!končila!vtedy!písmenom!X.!V!tom!čase!sa!písmeno!V!používalo!pre!zvuk!U.!
Preto! na! monumentálnych! stavbách! často! nájdeme! nápisy! napodobujúce! rímsku! abecedu,! napr.!
MVSEVM!(MUSEUM).99!!!

!!!!!!Rôzni!autori!uvádzajú!niekoľko!delení!vývoja! latinského!písma.!Najvhodnejšie!sa!nám!zdá!toto!
delenie:!

1.!obdobie!archaické!(od!počiatkov!do!2.!storočia!pred!n.!l.);!

2.!obdobie!rímske!(od!2.!storočia!pred!n.!l.!do!4.!storočia!n.l.);!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
97"JEAN,"G.,"Písmo!pamäť!ľudstva,"Bratislava":"Slovart,"1987,"str."64."

 
98 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987 str. 15-17. 
99 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987 str. 25. 
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3.!obdobie!včasného!stredoveku!(os!5.!–!12.!storočia);!

4.!obdobie!stredoveké!(od!13.!do!15.!storočia);!

5.!obdobie!novoveké!(od!16.!storočia!až!po!naše!časy);100!

!!!!!!Od! rímskych! dôb! sa! rímska! abeceda! podstatne! nemenila.! Menili! sa! niektoré! pomery! písmen!
(pomer!výšky!a!šírky!písmen,!prípadne!pomer!výšky!k!duktu!(hrúbke!písmového!ťahu)!písma.!Na!
monumentálnych! stavbách! sa!používalo! tesané!písmo,! ktoré! sa!nazýva!dodnes! „rímska!kapitála“,.!
Išlo!o!kapitálky!(„majuskuly“!alebo!laicky!„veľké!písmená“),!ktoré!boli!tesané!do!kameňa!a!doteraz!
rímska! kapitála! pôsobí! vznešene! a!esteticky! veľmi! pekne.! Dôstojnosť! jej! dodávajú! aj! pomerne!
široké!pätky!na!konci!nožičiek.!!!

!

!

Obr.!6!_!Detail!nápisu!z!Trajanovho!stĺpa!v!Ríme!(r.!113!n.l.)101!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
100"KRUPA,"V.R"GENZOR,"J.,"Písma!sveta,!Bratislava":"Obzor,"1989,"str"252.""

 
101 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 27. 



 
 

49 

Rímska!kapitála,!písaná!plochým!písadlom,!sa!nazýva!rustika!(obr.!7).!Na!obr!8.!vidíme!súvislý!text!
písaný! rustikou.! Jeho! svetlosť! (pomer! tmavej,! popísanej! plochy! a!nepopísanej! plochy)! je! pekne!
rytmicky! vyvážená.! Zo! sadzby! na!obr.! 8! ! je! však! jasné,! že! rustika! ešte! nepoužívala! medzislovné!
medzery.!Aj!toto!prispelo!k!vyváženiu!celého!textu.102.!!!

!

!

!

Obr.!7!_!Rímska!kapitála!–!rustika!(1.!–!4.!st.)103!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
102 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 25. 
103 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 31. 
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!

Obr.!8!_!Rustika104!

!

V!ďalšom! vývoji! latinského! písma! sa! rímska! kapitála! principiálne! nemenila.! Naďalej! zostávala!
munumentálnym!a!dôstojným!písmom.!Menila! sa! však! jej! písaná! forma.!Rustika!nadabúdala! stále!
oblejšie! tvary.! Dôvodom! bolo! zrýchľovanie! písania.! Kým! na! hranaté! písmeno! E! vynaložil! pisár! 4!
ťahy,!na!oblé!E!mu!stačli!ťahy!dva!(obr.!9).!

!

!

Obr.!9!_!Zníženie!počtu!ťahov!pri!písaní!latinky105!

!

Takýmto!spôsobom!vznikol!nový!typ!písma!–!unciála.!Po!4.!storočí!sa!unciála!rozšírila!do!roku!1000!
do! všetkých! oblastí! Európy,! kde! sa! písalo! latinkou.106! Popri! kapitále! a!unciále! sa! niekedy! na!
rozhraní! 4.! a! 5.! storočia! vyvinula! polounciála,! nový! druh! písma.! Je! to! písmo,! kde! sa! miešali!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
104 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 32. 
105 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 33. 
106"JEAN,"G.,"Písmo!pamäť!ľudstva,"Bratislava":"Slovart,"1987,"str."67."
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majuskulné!(laicky!–!veľké)!a!minuskulné!(laicky!–!malé)! tvary!písma.! Je! to!prechodný!typ!písma.!
Veľmi!ovplyvnila!vývoj!písma!v!Írsku!a!Anglicku!a!používala!sa!do!8.!storočia.107!!

!!!!!!Polounciála!sa!vyznačovala!tým,!že!ťahy!písma!sa!predlžovali!vertikálne!nad!alebo!pod!normálnu!
výšku!písma.!To!umožňovalo!urýchlenie!písania!a!uľahčovalo!to!čitateľnosť,!preťahy!pod!alebo!nad!
normálnu!výšku!signalizovali!prítomnosť! istého!písmena.!Počas!vlády!Karola!Veľkého!(768!–!814!
rímsky!a!franský!cisár),!ktorý!bol!veľkým!milovníkom!vedy!a!umenia!sa!písmarske!umenie!dostalo!
do!popredia.!V!dielni!kláštora!v!Tours!vznikol!nový!druh!písma,!nazývaný!karolínsky.108!!

!

!

Obr.!10!_!Karolínska!polounciála,!8.!–!9.!storočie109!

!

!!!Vyspelá! Karolínska! polounciála! sa! líši! od! polounciály! tým,! že! už! má! vytvorené! všetky! hlásky!
minuskuly!(malej!abecedy),!bola!písaná!písadlom!s!užšou!plochou!a!medzislovné!medzery!sú!jasné!
a!zreteľne!dodržiavané!(obr.!10).110!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
107"KRUPA,"V.R"GENZOR,"J.,"Písma!sveta,!Bratislava":"Obzor,"1989,"str."258.""

108 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 34. 
109 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 37. 
110 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 34. 
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!!!!!!Rímska! kurzíva! (písmo! s!určitým! sklonom)! vždy! vykazovala! isté! charakteristiky! dané!
osobnosťou!pisára.!Kurzíva!sa!používala!pri!písaní!na!paleografické!materiály!(papyrus,!pergamen,!
voskové!tabule!etc.).!Karolínska!kurzíva!z!8.!–!9.!storočia!vykazovala!oproti!rímskej!kurzíve!vyššiu!
mieru!ozdobnosti.!Horné!doťahy!sú!vysoké!a!vyžadujú!veľké!medziriadkové!priestory.!Okrem!toho!
sú!elegantne!prehnuté,!čo!vedie!k!ich!veľkej!dekoratívnosti.!Také! to!písmo!sa!využívalo!najmä!pri!
písaní!slávnostných!textov,!diplomov!a!kráľovských!listín!(obr.!11).!!!

!

!

!

Obr.!11!_!Karolínska!kurzíva,!8.!–!9.!storočie111!

!

Na!obr.!11!vidíme,!ako!sa!písmo!snahou!o!zvýšenie!estetickej!hodnoty!mení.!Ako!sme!už!spomínali,!
používalo! sa! hlavne! na! slávnostné! listiny! a!neslúžilo! na! bežné! písanie.! Preto! zníženie! jeho!
čitateľnosti! okrasnými! prvkami! nie! je! až! také! nebezpečné,! ako! keby! sa! používalo! v!bežnej! praxi.!
Karolínska!kurzíva!je!skutočne!krásne!písmo,!ale!pravidlo,!že!písmo!má!byť!čitateľné!a!estetické,!je!
naklonené! hlavne! k!jeho! umeleckej! hodnote.! Listinné!mrežové! písmo! z!9.! –! 12.! storočia! má! ešte!
užšie! formy.!Používalo! sa! rovnako!ako!karolínska!kurzíva!na! slávnostné! texty.! Je! charakteristické!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
111 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 48. 
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tým,!že!vykazuje!dekoratívnosť!mriežky,!čo!jeho!čitateľnosť!ešte!viac!znižuje!(obr.!12,!obr.13)112.!
Hlavne!na!obrázku!č.!13!vidieť,!že!súvislý!text!je!skutočne!veľmi!ťažko!čitateľný!a!ozdobné!preťahy!
písmen!enormne!zvyšujú!medziriadkovú!medzeru.!

!!!!!!Gotické!písmo!sa! formovalo!od!13.! storočia.!Karolínske!písmo!nadobúdalo!hranatejšie,! lomené!
tvary! a!prevládal! zvislý! smer.! Písmo! ako! keby! kopírovalo! architektonický! gotický! sloh,! lomené!
oblúky!a!zvislé!línie.!(Názov!slohu!–!gotický!–!nepochádza!z!kultúry!Gótov,!ani!gotické!písmo!nemá!
pôvod! v!Gótskom! písme,! ktoré! bolo! odlišné.! Názov! „gotické“! pochádza! z!obdobia! renesancie.!
Talianom!sa!všetko!prichádzajúce!zo!severu!zdalo! „barbarské“!alebo! „gotické“,!hoci!Gótovia!s!tým!
nemajú!nič!spoločné)!113!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Obr.!12!_!Gotická!knižná!minuskula,!12.storočie114!

!

!!!!!!V!neskorších! obdobiach! gotiky! sa! písmo! skrášľovalo,! bolo! ozdobnejšie.! Iniciály! (začiatočné!
písmená)! svojimi! ozdobnými! časťami! vybiehali! do! priestoru! okolo! textu.! Rapídnemu! rozšíreniu!
gotického! písma! veľmi! pomohol! Guttenbergov! vynález! pohyblivej! tlače! a!jeho! zdokonalenia!
kníhtlače.! Gotické! písmo! sa! šírilo! hlavne! v!nemeckých! krajinách! (Johann! Gensfleidch,! prezývaný!
Gutenberg,! 1397! –! 1468,! vynálezca! odlievacej! formy! na! písmená,! ako! prvý! zmechanizoval!
kníhtlač)115! !Často!sa!táto!skupina!gotických!(lomených)!písiem!nazýva!švabach.!V!skutočnosti! je!
švabach!iba!jedno!z!viacerých!gotických!(lomených!písiem)!V!súčasnosti!je!v!ponuke!pre!počítačovú!
sadzbu!viacero!lomených!písiem!vychádzajúcich!z!pôvodných!gotických!písiem.!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
112 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 43 – 50. 
113 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 53. 
114 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 56. 
115"JEAN,"G.,"Písmo!pamäť!ľudstva,"Bratislava":"Slovart,"1987,"str."95."
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!

!

Obr.!13!_!Časť!tlačovej!textúry,!Gutenberg!asi!1450!_!1455116!

!

!

Obr.!14!_!Raná!fraktúra!s!okrajovými!kresbami!Albrechta!Dürera,!1512117!

!

!!!!!!Na!obr.!13!vidíme!časť!z!Gutenbergovej!stránky.!Pre!súčasníka!je!text!_!v!tomto!prípade!latinský!_!
ťažko!čitateľný.!Keď!si!však!uvedomíme,!že!lomené!gotické!písmo!bolo!pomerne!rozšírené,!tak!pre!
ľudí! tých! čias! to! nebol! taký! problém!prečítať! ho.! Okrem! toho! vzdelanosť! zase! nebola! celoplošne!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
116 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 54. 
117 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 60. 
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rozšírená,! centralizovala! sa! hlavne! v!kláštoroch,! kde!mnísi! boli! vzdelaní! ako! pisatelia,! aj! čitatelia.!
Veď!pred!Gutenbergom!a!vynálezom!kníhtlače! sa! knihy! ručne! prepisovali! (v! kláštoroch),! a! tak! je!
jasné,!že!písmo!dokonale!ovládali.!

!!!!!!!Na!obr.!14!je!fraktúra!aj!s!kresbami!Albrechta!Dürera.!Slovo!fraktúra!pochádza!s!typografického!
pojmu! „zalomenie“! stránky,! čiže! jej! typografickej! úpravy.! Okrem! toho! „fraktúra“! bol! aj! jeden!
z!názvov!lomených!písiem.!!!

!!!!!!!Aj!keď!túžba!tvorcov!gotického!písma!po!ornamentálnosti!bola!veľká,!predsa!len!ustúpila!úsiliu!
o!čitateľnosť.! Napriek! tomuto! úsiliu! sa! okrasnosť! prejavila! aspoň! pri! ilumináciách! (ilustráciách)!
iniciálok!textu.!

!

!

Obr.!15!_!Rukopisné!iniicálové!písmená,!Nemecko,!polovica!13.!st.118!

!

!!!!!!Na! obr.! 15! vidíme! iluminované! písmená! z!tlače! v!Nemecku.! Jednotlivé! písmená! ilustrujú! fázy!
tvorby! knihy.! Od! preberania! pergamenov! od! remeselníka,! cez! tvorbu! liniek,! ilustrovanie!
a!orezávanie!okrajov!pergamenu.119!

!!!!!!!Slovanské!písmo!zostavil!sv.!Konštantín!(Cyril)!nazvané!hlaholika!(obr.!16).!Predpokladá!sa,!že!
vzorom!boli!mínusky!gréckeho!písma,!prípadne!niektoré!znaky!hebrejské!a!samaritánske.!Je!to!však!
stále!nie!celkom!dokázaná!teória.120!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
118 JEAN, G., Písmo pamäť ľudstva, Bratislava : Slovart, 1987, str. 87. 
119 Tamtiež 
120"KRUPA,"V.R"GENZOR,"J.,"Písma!sveta,!Bratislava":"Obzor,"1989,"str."235.""
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!

Obr.!16!_!Hlaholika!zostavená!sv.!Konštantínom!z!mínusiek!gréckej!abecedy121!

!

!!!!!!!Cyrilika! je!neskôr!zostavené!písmo!podľa!vzoru!gréckej!majuskuly!(obr.!17).!Táto!zdomácnela!
okrem!Bulharska!a!Srbska!aj!v!Rusku.!!

!

!

Obr.!17!_!Cyrilika!Ostromírskeho!evanjelia,!11.storočie122!

!

!!!!.! V!rámci! reformy! Petra! Veľkého! bola! cyrilika! v!roku! 1710! zjednodušená! a!dostala! názov!
graždanka!(občan!=!po!rusky!graždan).!Graždanka!(obr.!18)!sa!do!istej!miery!líši!od!azbuky,!ktorá!sa!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
121"JEAN,"G.,"Písmo!pamäť!ľudstva,"Bratislava":"Slovart,"1987,"str."163."

122 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 66.  
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využívala! na! písanie! náboženských! kníh.! Po! zániku! Veľkomoravskej! ríše! sa! na! našom! území!
udomácnilo! latinské! písmo.! Naše! krajiny! boli! odvtedy! účastníkmi! historického! vývoja! latinského!
písma.123!

!

!

Obr.!18!_!Ruská!graždanka124!

!

!!!!!!Na!konci!15.!storočia!vlyvom!humanistov!bolo!gotické!(lomené)!písmo!odkázané!na!zánik.!Veľkú!
úlohu! pri! tom! hrala! jeho! ťažká! čitateľnosť.! V!Taliansku! sa! vrátili! k!okrúhlym! tvarom!polounciály!
a!vzniklo!písmo!renesenčné.!Toto!písmo!sa!stalo!základom!súčasných!typografických!písiem.!!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
123 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 65. 
124 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 71. 
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!! !

Obr.!19!_!Humanistická!(renesačná)!majuskula!a!minuskula125!

!!!!!!!

!!!!!!Od! tých! čias! sa! vyvíjalo! písmo! viac! menej! jedným! smerom.! Nenastávali! už! také! skoky! ako!
v!období!gotiky.!Napriek!tomu!aj!vývoj!písma!od!renesancie!do!dnešnej!doby!zaznamenal!situácie,!
keď!sa!tvorcovia!písma!odkláňali!od!ideálu,!ktoré!postupne!nastavili!velikáni!v!oblasti!tvorby!písma.!
Čas!však!vždy!ukázal!kde!sa!nachádza!kvalita!a!ktoré!uličky!pri!vývoji!písma!boli!slepé.!!

!!!!!!V!skratke!by!sme!mohli!toto!obdobie!rozdeliť!podľa!typov!písiem!takto:!!!!

Antikva!–!mediaval:!!hrúbka!vertikálneho!ťahu!je!málo!rozdielna!od!hrúbky!horizontálneho!ťahu,!os!
zosilnených! oblých! ťahov! je! naklonená! a!tvary! pätiek! sú! rozličné.! Význačné!mená,! ktoré! sa! stali!
dôležitým!medzníkom!v!tvorbe!moderného!písma!sú!Jenson,!Manutius!a!Garamond.!Nicolas!Jenson!(!
1420!–!1480)!mal!v!roku!1470!vlastnú!tlačiareň!a!bol!jedným!z!prvých!priekopníkov!tejto!vývojovej!
línie.!Claude!Garamond!(1480!–!1561)!vo!svojej!tvorbe!nadväzoval!na!Jensona!a!Manutia.!Línia!jeho!
písiem!je!vyvrcholením!snáh!tvorcov!antikvy126!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
125 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 76-77. 
126 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 75. 
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!

Obr.!20!_!Francúzska!renesančná!antikva!–!C.!Garamond,!1544"127!

!

Antikva!prechodová:!je!skupina!písiem!18.!storočia.!Je!to!prechod!od!rukopisne!vytvorených!skupín!
k!výlučne! konštruovaným! grafickým! písmam.! Významným! tvorcom! bol! John! Baskerville! (1707! –!
1775).!Svojou!tvorbou!zmenil!anglickú!typografiu.!Bol!učiteľom!kaligrafie!a!ovplyvnil!typografickú!
produkciu!aj!vo!Francúzsku!a!Taliansku.128!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
127 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 79. 
128 http://www.jirieliska.cz/fileadmin/user_upload/knihy/Osobnosti2.p 
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!

Obr.!21!_!John!Baskervile129!

!

Antikva!klasicistická:!sú!to!písma!18.!a!19.!storočia,!ktorých!kresba!je!už!je!už!úplne!odklonená!od!
rukopisného! tvaru! písmen.! Má! výrazné! rozdiely! medzi! vertikálnymi! a!horizontálnymi! ťahmi.! Os!
hrubších! oblých! ťahov! je! kolmá! na! základňu,! pätky! sú! vlasové.! Chronologicky! sa! vývoj! začína!
tvorbou! Firmina! Didota! cez! Gianbattistu! Bodoniho! k!J.! E.! Walbaumovi.! Fonty! aj! v!súčasnosti!
vytvorené!podľa!klasickej!antikvy!Bodoniho,!Didota,!Walbauma!!a!Baskervilla!dodnes!nesú!ich!mená!!
a!môžeme! ich! nájsť! v!kvalitných! zostavách! fontov.! Jasnosť! a!čistota! tvarov! je! ťažko! prekonateľná!
a!tieto!fonty!sú!neohraničene!používateľné.130!

Italika!–!je!renesančné!sklonené!písmo!čiže!kurzíva.!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
129 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 80. 
130 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 75. 
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!

Obr.!22!_!Gianbattista!Bodoni131!

!

!!!!!!!Klasicistická!kurzíva!–!Písmarska! technika!nadobudla!nové!črty!v!17.!storočí,!keď!písmari!boli!
vytlačení! kníhtlačou! z!účasti! na!knižnej! tvorbe! a!boli! odkázaní!na! listinnú! tvorbu.!Tieto!nové! črty!
spočívali! hlavne! v!zámene! široko! zrezaného! pera! za! mäkké,! hlboko! rozštiepené! a!zrezané! do!
ostrého! hrotu.! Takto! mohli! písmari! čiaru! zoslabiť! na! minimum! a!opačne! prítlakom! na! pero!
ľubovoľne! rozšíriť.! Takisto! starý! dverorez! bol! vytlačený! mediritinou,! ktorá! umožňovala!
reprodukciu! akéhokoľvek! zoslabeného,! zoslabeného! alebo! vykrúženého! ťahu.! Kaligrafi! sa!
predstihovali! vo! virtuóznych! výkonoch.! Tieto! vplyvy! sú! markantné! na! rôznych! modifikáciách!
talianskeho! kancelárskeho! písma! zvaného! cancelaresca.! Technický! pokrok! si! vyžiadal! zámenu!
oceľového!pera!za!pero!plniace!a!tým!sa!odstránil!prítlak!a!prestalo!zosiľňovanie!a!stenčovanie.!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
131 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 81. 
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!

Obr.!23!_!Lettra!Bastarda,!16.!storočie132!

!

!

Obr.!24!_!Anglish!Hand!18.a!19.!storočie133!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
132 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 85. 
133 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 84. 
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!

Obr.!25!_!Batarde!Coulee,!Bourgoin,!okolo!r.!1810"134!!

!

Písma! 19.! a!20.! storočia! –! Vzostup! priemyselnej! výroby! v! Anglicku! sa! odrazil! aj! v!tvorbe!
typografického! písma.!Nové! stroje! spravili! z!tlačiarenstva! a!písmomaliarstva! ! priemysel! a!prestali!
byť!umeleckým!remeslom.!Estetická!stránka!typografie!ustupuje!do!pozadia!a!prevažuje!obchodná!
prosperita.!V!tom!čase!vznikajú!akcidenčné!písma.!Tieto!sú!určené!na!príležitostnú!!tlač!na!rozdiel!
od!kníhtlače.!Akcidenčné!písmo!delíme!do!dvoch!hlavných!skupín!–!na!základné!akcidenčné!písmo!
a!ornamentálne!akcidenčné!písmo.!Ďalej!sa!delí!na:!

• Plné!písmo;!

• Písmo!obrysové;!

• Šrafované!písmo;!

• Podložené!písmo;!

• Akcidenčné!tieňované!písmo;!

• Plastické!písmo;!

• Perspektívne!písmo;!

• Dekorované!písmo;!

• Ornamentalizované!písmo;135!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
134 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 86. 
135 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 99 – 100. 
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Všetky! tieto! písma! vychádzajú! z!pôvodnych! antikvových! písiem! a!rôznym! spôsobom! sú!
dokresľované! a!ozdobené.! Ornamentálna,! tieňová,! plastická! a!priestorová! výzdoba! je! poplatná!
vkusu!konkrétnej!doby.!Vo!všeobecnosti!sú!to!však!písma!z!typografického!hľadiska!skôr!úpadkové.!
V!typografii! sú! použiteľné,! ale! skúsený! grafik! musí! veľmi! dobre! zvážiť! pri! akej! príležitosti!
a!súvislosti!tento!typ!písma!použije.!Na!ukážku!uvedieme!niekoľko!fontov!akcidenčných!písiem..!!

!

Obr.!26!_!Ornamentálna!egyptienka,!19.!st!

!

!

Obr.!27!_!Egyptienková!toskánka,!19.!st.!

!

!

!
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!

Obr.!28!_!Ornamentálna!plošná!tučná!antikva,!19.!st!

!

!

Obr.!29!_!Ornamentálna!Toskánka,!19.!st.!

!

!

Obr.!30!_!Svetlá!plastická!tučná!antikva,!19.!st.!

!
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!

Obr.!31!_!Antikvová!plastická!toskánka!

!

!

Obr.!32!_!Ornamentálna!plastická!antikva,!19.!st.!

!
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!

Obr.!33!_!Tučná!plastická!ornamentálna!egyptienka,!19.!st.136!

!

Egyptienka! –! názov! písma! egyptienka! a!vlastne! aj! typ! písma! vznikol! v!období,! keď! bol! Egypt!
a!všetko! egyptské! veľmi! populárne.! Na! popularitu! mali! veľký! vplyv! štúdie! archeológov,! ktorí!
sprevádzali!Napoleona!na! jeho!výprave!do!Egypta.!Principiálne!však!písmo!„egyptienka“!nemá!nič!
spoločné! s!Egyptom,! bol! to! len! marketingový! ťah.! Písmo! egyptienka! je! typické! jednoduchou!
technickou! kresbou! a!silnými! pätkami.! Boli! vytvorené! rôzne! typy! egyptienky! –! úzka,! stredná!
a!široká.!Tento!typ!písma!má!však!pomerne!veľké!klátikové!pätky!a!zaberali!viac!miesta!ako!pätky!
antikvy.!Aj! keď! sa! zdalo,! že! sa! stane!písmom! techniky,! nakoniec! sa!používa!už! len! sporadicky.!Aj!
tento! typ! písma! sa! považuje! za! pomerne! úpadkový! a!v!súčasnosti! sa! používa! v!špecifických!
prípadoch.!!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
136"MORAVČÍK,"F.,"Metodika!tvorby!a!radenia!písma,"Bratislava":"SPN,"1987,"str."100"–"102."

 



 
 

68 

!

Obr.!34!_!Úzka,!slabá!egyptienka,!19.!storočie137!

!

Italienka!–!tot!písmo!je!veľmi!blízke!egyptienke.!Charakteristické!pre!italienku!sú!ešte!vyššie!serify!
ako!pri! egyptienke.! Stali! sa!najvýraznejším!prvkom!písmového!znaku.!Pri! jednoliatej! sadzbe! tieto!
mohutné! serify! vytvorili! akési! široké! pruhy! horných! a!dolných! serifov.! Tento! fakt! však! zhoršil!
čitateľnosť! italienky.! Zámerom! tvorcov! italienky! bolo! nepochybne! vytvoriť!mimoriadne! nápadné!
písmo.! Určite! však! neoatrí! k!písmam,! ktoré! by! sa! mohli! hrdiť! názvom! „proporčne! vyvážené!
a!pekné“.! Názov! je! kuriózny,! lebo! rovnako! ako! egyptienka! nemá! nič! spoločné! s!Egyptom,! ani!
italienka!nemá!nič!spoločné!s!Itáliou.138!!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
137 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 104. 
138 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 107. 
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!

Obr.!35!_!Italienka!úzka,!19.!storočie139!

!

Toskánka!–!ako!tretie!písmo!v!poradí,!ktoré!vzniklo!po!egyptienke!a!italienke.!Ako!aj!v!prvých!dvoch!
prípadoch! nemá! toto! písmo! nič! spoločné! s!Toskánskom.! Názov! bol! vymyslený! z!obchodných!
dôvodov.!V!prípade! toskánky!s!cieľom!ozdobiť!písmo!siahli! tvorcovia!k!rozštiepeným!serifom.140!
Písmo! typu! „toskánka“! existuje! vo! veľkom! množstve! variácií.! Spoločným! menovateľom! je!
spomínaný! rozštiepený! serif.! Rovnako! ako! predchádzajúce! dva! typy! písma! ani! toskánka! sa!
nepovažuje!za!pekné!a!proporčné!písmo.!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
139 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 108. 
140 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 111. 
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!

Obr.!36!_!Egyptienková!plastická!toskánka!s!kosákovitým!zakončením141!

!

Secesné!písmo!–!koncom!19.! storočia!sa!čím!ďalej!presadzujú!písma,!ktoré!nerešpektujú!pravidlá!
klasickej! písmovej! tvorby.! Už! tri! predchádzajúce! egyptienky,! italienka! a!toskánka! sú! toho!
príkladom.! Ďalším! typickým! secesným! písmom,! ktoré! pozná! veľké! množstvo! ľudí! z!plagátovej!
tvorby! Alfonsa! Muchu.! Toto! písmo! je! jeho! autorským! činom.! Vykazuje! typické! črty! secesného!
umenia! t.j.! oblé! kvetinové! motívy.! Alfons! Mucha! sa! snažil! presadiť! toto! písmo! na! všeobecne!
použitie.! No! nakoniec! ho! v!prevažnej! miere! používal! iba! on! sám.! Napriek! tomu! je! svetoznáme!
a!dodnes! vidíme,! že! keď! niekto! chce! pripomenúť! secesiu,! použije! práve! toto! písmo.! Napríklad!
kaviareň!„Secesia“!v!Bratislave!a!pod.!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
141 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 112. 
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!

Obr.!37!_!Plagátové!secesné!miešané!písmo,!A.!Mucha,!okolo!r.!1900"142!

!

Grotesk!–!koncom!19.! storočia!dospel! stav!v!tvorbe!písma!do!bodu,!ktorý!si!už!žiadal!zmenu.!Tak!
ako! býva! typické! aj! v!dejinách! umenia,! písmo! bolo! natoľko! predekorované,! že! sa! strácala! jeho!
čitateľnosť.! A!tak! sa! uzavrel! dvojtisícročný! kruh! vývoja! latinky.! Jej! konštrukcia! sa! vrátila! k!holej!
forme! písmovej! konštrukcie,! aká! bola! na! začiatku.! Tak! vzniklo! bezpätkové! písmo! –! grotesk.! Už!
v!polovici! 19.! storočia! bola! snaha! vytvoriť! písmo! jednoduché! a!dobre! čitateľné.!Názov! grotesk! sa!
používal!v!Anglicku!a!neskôr!sa!tento!názov!ujal!aj!u!nás.!Toto!písmo!je!charakteristické!tým,!že!jeho!
kresba!nemá!výrazné!tieňovanie!a!nemá!pätky.143!!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
142 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 117. 
143 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 119. 
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!

Obr.!37!_!Grotesk,!E.!Johnson144!

!

Grotesk!ušľachtilých!tvarov!vznikol!v!Anglicku!v!roku!1927.!Vytvoril!ho!E.!Gill,!ktorý!opustil!bežný!
grotesk! a!tvarove! ho! priblížil! ho! architektonike! antikvového! písma.! Začiatkom! 20.! storočia! sa!
začínajú!kombinovať!charakteristické!znaky!grotesku!a!antikvy.!Písmo!na!obr.!38!(autori!Peignot!–!
Casandre)!má!horizontálne!ťahy!tenké,!vertikálne!ťahy!hrubé,!čo!sú!typické!znaky!antikvy.!Písmo!je!
však!bezpätkové,!čo!je!charakteristický!znak!grotesku.145!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
144 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava : SPN, 1987, str. 120. 
145 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava: SPN, 1987, str. 120 
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.!

Obr.!38!_!Peignot!_!Casandre146!

!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
146 MORAVČÍK, F., Metodika tvorby a radenia písma, Bratislava: SPN, 1987, str. 123 
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Analýza!tlačovín!15.!–!20.!storočia!na!Slovensku!

!

Ján!Valter!

!

Abstrakt:! Táto! štúdia! sa! zaoberá! vznikom! a!vývojom! písma! až! po! súčasnosť.! Chce! poukázať! na!
význam!vnímania!písma! ako! artefaktu.!V!praktickej! časti! štúdie! sa! budeme! snažiť! ukázať! spôsob!
typografie! a!tvorby! písma! na! území! Bratislavy! v!15.! až! 20.! storočí.! Na! príkladoch! si! rozoberieme!
spôsoby!sadzby!v!jednotlivých!obdobiach!so!všetkými!negatívami! i!pozitívami! typografie! tej!doby.!
Na! túto! štúdiu! bude! naväzovať! pokračovanie,! ktoré! sa! bude! venovať! samotnej! tvorbe! písma,!
typografickým! pravidlám,! členeniu! písiem! a!pod.! Hlavná! myšlienka! týchto! štúdií! je! priblížiť!
čitateľovi!množstvo!problémov,!s!ktorými!sa!tvorca!písma,!typograf,!grafik!a!v!neposlednom!rade!aj!
pracovník! v!marketingovej! komunikácii! stretáva.! Na! záver! je! potrebné! si! uvedomiť,! že! v!dnešnej!
technickej! dobe! nám! počítač! vytvorí! iba! to,! čo! mu! zadáme.! A!bez! znalosti! histórie! a!zákonitostí!
tvorby!písma!sa!ku!kráse!typografie!dopracujeme!ťažko.!!!!!!!!

Kľúčové!slová:! typografia,!serif,!majuskula,!minuskula,!zalomenie,! iniciála,!kapitála,!kurzíva,!serif,!
antikva,!grotesk!

!

Abstract:! This! study! looks! at! the! rise! and! evolution!of!writing!up! to! the!present! time.! It! aims! to!
highlight!the!importance!of!visual!perception!of!writing!seen!as!an!artefact.!In!the!practical!part!of!
the!study!we!will! try! to!explain!various! typographic!systems!and! the!creation!of! typeface!designs!
used!on!the!territory!of!Bratislava!in!the!period!from!15th!to!20th!century.!Examples!will!help!us!to!
describe!various! type_setting! techniques!used! in!different! time!periods!with!all! the!strengths!and!
weaknesses!of!typography!in!successive!periods.!In!a!continuation!of!the!present!study!we!will!deal!
with!the!creation!of!typeface!designs!themselves,!typographic!rules,!classification!of!fonts,!and!the!
like.!The!basic!aim!of! these!studies! is! to!elucidate! to! the! reader! the!vast!number!of!problems! the!
font! designer,! typographer,! graphic! artist! and! last! but! not! least! the! marketing! communications!
manager!have!to!tackle.!And!finally,!you!need!to!be!conscious!of!the!fact!that!in!the!today´s!modern!
world! of! technology! the! computer! will! generate! only! things! we! have! previously! entered! into! it.!
Having! the! lack!of!knowledge!of! the!history!and!patterns!of! creation!of! typeface!designs!one!will!
hardly!be!able!to!discover!the!beauties!of!typography.!!

Keywords:! typography,! serif,! majuscule,! miniscule,! make_up,! initial,! capital,! italic,! serif,! antiqua,!
grotesque!

!
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Úvod!

!!!!!!Na! území! terajšieho! Slovenska! existovalo! veľa! tlačiarní.! Podľa! všetkých! indícií! vznikla! prvá!
tlačiareň! v!Bratislave!niekedy! v!rokoch!1477! –! 1480,! predpokladá! sa,! že! typograf! bol! talianskeho!
pôvodu,! pretože! používané! písmo! pochádzalo! z!dielne! neapolského! tlačiara!M.!Moravusa.! Priame!
doklady!o!existencii!tejto!tlačiarne!chýbajú.147!Ako!druhá!začala!pracovať!tlačiareň!!Pavla!Huszára!
v!Košiciach!a!to!v!roku!1560.!Pôsobila!krátkodobo,!ešte!v!tom!roku!zanikla,!stačila!však!vydať!jedinú!
tlač!–!spevník.148!!!

!!!Na! Slovensku! až! do! 18.! storočia! vznikali! ďalšie! tlačiarne! v!Banskej! Bystrici,! Trnave,! Bardejove,!
Bratislave,! Košiciach,! Levoči,! Trenčíne,! Prešove,! Žiline,! Púchove,! Komárne,! Kežmarku,! Skalici!
a!Banskej! Štiavnici.! V!tlačiarňach! pracovali! typografi! rôznych! kvalít! a!vzdelania.! Výsledok!
samozrejme!súvisí!aj!s!technickou!vybavenosťou!tlačiarne!a!zásobami!kvalitne!vytvorených!fontov.!!
Nie!každý!si!mohol!dovoliť!kúpiť!viac!fontových!sád!a!preto!museli!často!pracovať!iba!s!tým,!čo!bolo!
k!dispozícii.!

!!!!!!V!tejto!časti!sa!budeme!venovať!niekoľkým!tlačiam,!ktoré!vznikli!na!Slovensku.!Pokúsime!sa!ich!
analyzovať! z!hľadiska!dnešnej! typografie.!Budeme!si! všímať! ich!pozitíva! aj!negatíva,! z!ktorých!by!
sme!sa!mohli!poučiť!aj!v!súčasnosti.!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
147"TELGÁRSKY,"J.,"Typographia!Bratislavensis!1477!–!1918,"Bratislava":"Univerzitná"knižnica"v"Bratislave,"1992,"str."
5."

148"VALACH,"J.,"Staré!tlačiarne!na!Slovensku,"Martin":"Vydavateľstvo"MS,"1984,"str."11."
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!

Obr.!39!_!Zwo!wahrhaftige!newe!Zeitung,!1594,!tlač.!Jozef!Valo!149!

!

!!!!!Na!obr.!39!je!tlač!z!bratislavskej!tlačiarne!Jozefa!Vala.!Je!to!prvá!bratislavská!historicky!doložená!
tlačiareň.!Ide!o!jednolistové!informácie.!Ďalšie!tlače!tohto!tlačiara!nepoznáme.150!

!!!!!!!Z!typografického! hľadiska! ide! o!typickú! tlač! na! stredovú! os! s!použitím! lomeného! (gotického!
písma).! V!tlačovine! je! použitý! jeden! font! písma! v!rôznych! bodových! stupňoch! kuželky! (veľkosti)!
písma.! Toto! hodnotíme! kladne,! keďže! v!ďalších! tlačovinách! uvidíme,! že! typografi! toho! obdobia!
požívali!aj!viac!fontov!písma!v!jednej!tlači!a!tak!je!celkový!typografický!dojem!pomerne!rozsypaný.!
Zalomenie!na!stredovú!os!je!typickou!praxou!vtedajších!tlačiarov.!Takouto!sadzbou!sa!väčšinou!nič!
nepokazí!a!výsledok!pôsobí!usporiadane.!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
149 VALACH, J., Staré tlačiarne na Slovensku, Martin : Vydavateľstvo MS, 1984, str. 111. 
150 Tamtiež 
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!

Obr.!40!_!Matej!Bel,!Adparatus!ad!Historiam!Hungariae,!tlač.!J.P.Royer,!1745!151!

!

!!!!!!V!roku!1715!prišiel!do!Bratislavy!salzburský!tlačiar!Johannus!Paulus!Royer.!V!roku!1745!vytlačil!
dielo!Mateja!Bela!„Adparatus!ad!Historiam!Hungariae!152!(!obr.!40).!Na!obrázku!vidíme,!že!typograf!
vychádzal! z!jedného! fontu!písma.!Použil! antikvu!veľmi!blízku! typu!Garamond.!Na! titulnej! stránky!
pravdepodobne! použil! celú! zásobu! rezov! a!stupňov! písma! tohto! fontu.! Je! tu! približne! 7! stupňov!
(veľkostí)!písma.!Nachádza!sa!tu!regulárny!(stojatý)!rez!písma!ako!aj!kurzíva!(naklonený)!rez.!Autor!
(J.! P.!Royer! –!uvedený!v!spodnej! časti! tlače)! chcel! pravdepodobne! rozlíšiť!dôležitosť! jednotlivých!
častí! titulnej! stránky! –! nadpis! vysádzal! najväčším! stupňom! písma,! obsah! spisu!malým! stupňom,!
autor! je! vysádzaný! pomerne! menej! významným! stupňom! písma.! Akoby! autor! ani! nebol! veľmi!
dôležitý.!Celkovo!stránka!pôsobí!na!prvý!pohľad!usporiadane!a!je!pútavejšia!použitím!ilustrácie.!Pri!
podrobnejšom!skúmaní! jednotlivých! riadkov!a!ich! súvislostí,! zistíme,! že!pôsobí!dosť!zmätočne.!Aj!
jedna! súvislá! myšlienka! nie! je! vysádzaná! jedným! rezom! písma! aj! striedaná! regulárnym! rezom!
a!kurzívou.!Celá!stránka!je!tradične!vysádzaná!na!stredovú!os.!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
151"TELGÁRSKY,"J.,"Typographia!Bratislavensis!1477!–!1918,"Bratislava":"Univerzitná"knižnica"v"Bratislave,"1992,"str."
43."

152 VALACH, J., Staré tlačiarne na Slovensku, Martin : Vydavateľstvo MS, 1984, str. 113. 
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!

Obr.!41!_!Abrégé!de!la!géographie...!tlač.!J.M.!Landerer,!1753!153!

!

!!!!!!Tlačiareň!J.!P.!Royera!kúpil!v!roku!1750!Ján!Michal!Landerer.!Upadajúcu!tlačiareň!pozdvihol!na!
vysokú!úroveň.!Pochádzal!zo!slávnej!kníhtlačiarskej!rodiny!v!Bavorsku.154!Tlač!na!obr.!41!vykazuje!
naozaj! skúseného! typografa! tej! doby.! Je! použitý! jeden! antikvový! font! vo! viacerých! stupňoch!
(veľkostiach)! bez! zbytočných! striedaní! kurzívy! a!regularu.! Tradičné! zalomenie! na! stredovú! os!
neprekvapuje.!Antikvový!font!vykazuje!znaky!moderného!písma!18.!storočia.!Autor!použil!na!celej!
titulke! iba! majuskuly! (veľké! písmená)! čím! dodal! celej! sadzbe! vzhľad! usporiadanosti! a!dobrej!
čitateľnosti.!!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
153 TELGÁRSKY, J., Typographia Bratislavensis 1477 – 1918, Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 1992, 
str. 56. 
154 VALACH, J., Staré tlačiarne na Slovensku, Martin : Vydavateľstvo MS, 1984, str. 115. 
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!

Obr.!42!_!Acta!comitiorum!regni!Hungariae...,!tlač.!Landerer,!1835!155!

!

!!!!!!Na!obr.!42!vidíme!tlačovinu!z!Landererových!tlačiarní!v!čase,!keď!po!smrti!svojho!otca!prebral!
tlačiareň! jeho! syn! Ľudovít.! V!tom! čase! už! vlastnil! rod! Landererovcov! tlačiarne! v!Budapešti,!
Košiciach!a!Bratislave.156!Táto! tlač!z!19.! storočia!dokladuje!pomerne!nezdravú!prax! typografov!–!
použiť!čo!najväčšie!množstvo!fontov,!ktoré!mali!k!dispozícii.!A!to!samozrejme!tie!najozdobnejšie.!Na!
titulke! sú! použité! najmenej! 4! typy! fontov.! Sú! to! duté! fonty,! tieňované,! prípadne! je! to! silné! plné!
písmo.! V!tom! čase! to! bolo! častým! javom,! dnes! je! to! z!typografického! hľadiska! nepríjemný!
prehrešok.! Spôsobujú! ho! hlavne! neškolení! sadzači,! ktorí! sa! dostali! prostredníctvom! počítača!
k!veľkému!množstvu!fontov.!Netreba!pripomínať,!že!sadzba!je!aj!v!tomto!prípade!na!stredovú!os.!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
155 TELGÁRSKY, J., Typographia Bratislavensis 1477 – 1918, Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 1992, 
str. 73. 
156 VALACH, J., Staré tlačiarne na Slovensku, Martin : Vydavateľstvo MS, 1984, str. 115. 
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!

Obr.!43!_!Specimen!characterum...F.!A.!Patzko,!1777157!

!

!!!!!!V!roku! 1770! dostal! povolenie! na! zriadenie! tlačiarne! v!Bratislave! František! Augustín! Patzko.!
Neskôr!dostal!aj!povolenie!prijímať!učňov.!V!roku!1788!založil! filiálku!v!Budapešti.158!Na!obr.!43!
vidíme! praktickú! tlač,! ktorú! by! sme! voľne!mohli! preložiť! ako! „Vzorník! latinských! typografických!
znakov“.! Pravdepodobne! ide! o!vzorkovník! písiem,! ktoré! používal! vo! svojej! tlačiarni! a!mal! slúžiť!
klientom!ako!ukážka!pri!výbere!písma.!Sadzba!titulnej!strany!je!jednoduchá,!Patzko!použil!iba!jeden!
font! antikvového! typu.! Ako! ozdobu! použil! ornamentálne! girlandy,! ktorými! zarámoval! text.! Je!
chvályhodné,!že!už!titulku!nepoužil!ako!vzorkovník!písiem!(viď!obr.!42).!Zalomenie!je!štandardne!
na! stredovú! os,! celkovo! vyznieva! titulná! strana! vzorkovníka! striedmo! s!dostatočnou! dávkou!
typografického!vkusu.!!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
157 TELGÁRSKY, J., Typographia Bratislavensis 1477 – 1918, Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 1992, 
str. 106. 
158 VALACH, J., Staré tlačiarne na Slovensku, Martin : Vydavateľstvo MS, 1984, str. 115. 
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!

Obr.!44!_!Biblia!Sacra!(Svätá!Biblia),!Patzko,!1787159!

!!!!!!!

!!!!!!Na!obr.!44!je!titulná!strana!vydania!Svätej!Biblie!z!dielne!F.!A.!Patzka.!Horný!nadpis!„Biblia!Sacra“!
v!latinčine!je!vysádzané!antikvovým!latinkovým!písmom.!Zvyšok!je!vysádzaný!ozdobným!lomeným!
(gotickým)!písmom!napriek!tomu,!že!text!je!v!slovanskom!jazyku.!Lomené!písmo!sa!viac!používalo!
v!nemecky!hovoriacich!krajinách.!Autor!typografie!chcel!pravdepodobne!použitím!tohto!typu!písma!
dodať! publikácii! vznešenejší! ráz.! Veľa! náboženských! kníh! bolo! sádzaných! práve! týmto! typom!
písma.!V!súčasnosti!je!to!písmo!pre!mnohých!prakticky!nečitateľné,!ale!v!tom!čase!ešte!vychádzalo!
veľa! kníh! písaných! tzv.! švabachom! (jedným! z! lomených,! gotických! písiem)! a!tak! to! nebol! pre!
čitateľov!tohto!obdobia!až!taký!problém.!V!súčasnosti!sa!ešte!lomené!písmo!používa!v!špecifických!
prípadoch.!Napríklad! vývesná! tabuľa,! lákajúca!návštevníkov!do! vinárne! „U!Malých!Františkánov“.!
Majiteľ! chcel! evokovať! klasickú! kláštornú! vináreň.! Mnohí! ľudia! sa! však! v!takomto! písme! ťažko!
orientujú!a!tak!informačná!hodnota!sa!nečitateľnosťou!znižuje.!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
159 TELGÁRSKY, J., Typographia Bratislavensis 1477 – 1918, Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 1992, 
str. 109. 
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.!

Obr.!45!_!Orbis!Pictus,!tlač.!Peter!Weber!160!

!

!!!!!!V!roku! 1783! dostal! povolenie! na! zriadenie! tlačiarne! Peter! Weber! napriek! nevôli! tlačiarov!
Lederera! a!Patzka.! Na! obr.! 45! vidíme! titulnú! stranu! slávneho! „Orbis! Pictus“! od! Jána! Ámosa!
Komenského.161! Ako! sa! aj! na! prvej! strane! uvádza! –! je! v!trojjazyčnom! vydaní! –! maďarskom,!
nemeckom! a!slovenskom.! Preto! sú! aj! nadpisy! odlíšené! typograficky! a!hlavne! použitým! písmom.!
Hlavný!nadpis!je!v!latinčine!a!typograf!použil!ozdobné!antikvové!písmo.!Pre!maďarskú!verziu!zvolil!
jednoduché!antikvové!písmo,!verzia!nemecká!a!slovenská!je!vysádzaná!lomeným!gotickým!písmom.!!
Ako!je!už!tradíciou!v!tomto!období!je!sadzba!zalomená!na!stredovú!os.!

!!!!!!!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
160 TELGÁRSKY, J., Typographia Bratislavensis 1477 – 1918, Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 1992, 
str. 127. 
161 VALACH, J., Staré tlačiarne na Slovensku, Martin : Vydavateľstvo MS, 1984, str. 115. 
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!

Obr.!46!_!Apologia!pro!Synodo!Solnensi...,!tlač.!Fischer,!1610!162!

!

!!!!!!V!Košiciach! v!rokoch! 1610! –! 1614! pracovala! tlačiareň! Jána! Fischera.! Počas! svojej! existencie!
vydala! niekoľko! tlačí,! napr.! kalendár! na! rok! 1611! a!v!roku! 1610! spis! „Apologia! pro! Synodo!
Solnensi...“.!V!tejtop!tlači!bol!použité!na!tú!dobu!pomerne!nový!typ!písma.! Je!to!antikva!s!jemnými!
ozdobnými!prvkami.!Ozdobnosť!vidíme!hlavne!na!písmenách!„Y,!Q!a!R“.!Zalomenie!na!stredovú!os!je!
štandardom.!!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
162 VALACH, J., Staré tlačiarne na Slovensku, Martin : Vydavateľstvo MS, 1984, str. 120. 
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!

Obr.!47!_!Snář!welmi!pěknij!....!tlač.!Brewer,!1650!163!

!

!!!!!!Levočská! tlačiareň! Vavrinca! Brewera! síce! nebola! prvá! v!tomto! meste,! ale! založila! slávu!
levočského! tlačiarenstva.! Tlačiareň! bola! vybavená! holandskými! typmi! písma,! neskôr! Brewer!
dokúpil! grécke! typy.! Popri! tlači! vynikala! táto! tlačiareň! aj! kvalitnou! drevorezbou,! čím! sa! spolu!
s!vyspelou!typografiu!radila!medzi!najlepšie!uhorské!a!dá!sa!povedať!aj!európske!tlačiarne.!Na!obr.!
47! je! tlač! z!roku! 1650! –! „Snář! welmi! pěknij! z!mnohých! Spisuow! Starých! i!Nowých...“.! Sadzba! je!
vytvorená! lomeným! gotickým! písmom! v!jednom! reze.! Na! titulnej! strane! vidíme! aj! ukážku!
drevorezby.!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
163 VALACH, J., Staré tlačiarne na Slovensku, Martin : Vydavateľstvo MS, 1984, str. 129. 
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!

Obr.!48!_!A.!H.!Škultéty,!Básně,!tlač.!C.!F.!Wigand,!1840!164!

!

!!!!!!!V!polovici!!19.!storočia!sa!do!popredia!dostávali!ozdobné!písma.!Na!obr.!48!je!tlač!bratislavského!
tlačiara!Carla!Friedricha!Wiganda,!kde!tento!typograf!použil!v!nadpise!akcidenčné!písmo!_!ozdobnú!
plastickú!egyptienkovú!toskánku.!V!súčasnosti!považujeme!tento!typ!písma!za!úpadkový,!ale!v!čase!
vzniku! tlače! to! bol! nový! a!moderný! typ.! V!ostatných! popisoch! použil! sadzač! bežnú! antikvu!
v!rôznych!rezoch!–!regular!(stojaté),!kurzívu,!prípadne!tučnú!antikvu.!!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
164 TELGÁRSKY, J., Typographia Bratislavensis 1477 – 1918, Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 1992, 
str. 197. 
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Obr.!49!_!B.!Alter:!Goethe!és!Lilije!Emlékének,!tlač!Karl!Angermayer,!1905!165!

!

!!!!!!Na!záver!sa!pozrime!na!ukážku!tlače!z!obdobia!prelomu!19.!a!20!storočia,!z!obdobia!secesie.!Na!
obr.!49!vidíme!titulnú!stránku!tlačiara!Karla!Angermayera!z!roku!1905.!Typograf!požil!bezpätkové!
písmo!s!typickým!secesným!zdobením.!Jednotlivé!znaky!(A,R,H!etc.)!majú!ornamentálne!ukončenia!
s!podobou! rastlinného! motívu,! čo! je! secesii! vlastné.! Okrem! toho! použil! výhradne! majuskulovú!
abecedu.! Zalomenie! stránky! je! na! stred,! ale! ozvláštnené! umiestnením! mena! autora,! ktoré! je!
zalomené! na! ľavý! okraj.! Takto! získala! tlačovina! zvláštny,! moderný! ráz.! S! takýmto! vystredeným!
zalomením! sa! v!tomto! období! stretávame! častejšie,! čo! v!predchádzajúcich! storočiach! bolo!
v!podstate!nemysliteľné.!

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
165 TELGÁRSKY, J., Typographia Bratislavensis 1477 – 1918, Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 1992, 
str. 224. 
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Záver!

!!!!!!V!tejto! štúdii! sme! za! zamerali! na! vývoj! písma! od! 15.! storočia! až! takmer! do! súčasnosti.!
Sledovaním! jeho! vývoja! sme! dokázali,! že! písmo! skutočne! vzniklo! z!obrazu! a!preto! okrem! jeho!
informačnej! funkcie!by!sme!mali!dbať!aj!na! jeho!estetickú!úroveň.!Tento!aspekt! typografie!akoby!
zanikal!v!dobe!počítačov,!keď!máme!k!dispozícii!obrovské!množstvo!fontov!takmer!zadarmo.!Kedysi!
sa! musel! tlačiar! zamyslieť,! aké! fonty! si! vyberie.! Nebola! to! lacná! záležitosť! a!musíme! si! taktiež!
uvedomiť,! že! teraz! stupeň! (veľkosť)! písma! v!počítači! zmeníme! jedným! kliknutím.!
V!predchádzajúcich! storočiach! si! však! každý! stupeň! vyžadoval! samostatnú! znakovú! sadu.! To!
znamená,! že!keď! tlačiar! chcel! tlačiť!aspoň! trošku! tvorivo,!musel!mať!napr.! sadu!klasickej!antikvy!
v!stupni!8,!10,!12!a!14!bodov,!z!každej!veľkosti!ešte!kurzívovú!sadu,!polotučnú!a!už!máme!z!toho!12!
sád! písma.! Pokiaľ! chcel! mať! viac! fontov,! tak! si! číslo! 12! vynásobíme! počtom! rôznych! fontov!
a!prichádzame!k!mnohým!desiatkam!sád!písma,!počítajúc!až!do!stoviek!sád.!Práve!preto!si! tlačiar!
v!tých!časoch!veľmi!starostlivo!vyberal!písma,!ktoré!pokladal!za!pekné!a!samozrejme!aj!funkčné,!čo!
sa!čitateľnosti! týka.!V!dnešnej!dobe!sa!už! týmto!problémom!nemusíme!zaoberať!a!práve!preto!by!
sme!mali!venovať!výberu!písmo!väčšiu!pozornosť.!Naše!komunikáty!by!v!konečnom!výsledku!mali!
vyzerať!pekne.!Tak!ako!sme!už!na!začiatku!spomenuli,!písmo!pôsobí!na!podvedomie!čitateľa!skôr,!
ako!si!vôbec!prečíta!obsah!textu.!Pekné!a!estetické!písmo!ho!vie!prilákať,!nevkusné!písmo!zase!od!
čítania!odradiť.!

!!!!!!!V!ďalšom! pokračovaní! by! sme! si! chceli! priblížiť! samotný! proces! tvorby! písma,! jeho! súčasné!
delenie,! meranie! stupňa! písma! a!nakoniec! typografiu! sadzby.! Vždy! je! potrebné! si! uvedomiť,! že!
počítač! nás! bude! poslúchať! a!vykoná! to,! čo! mu! zadáme.! Ale! rozmýšľať! za! nás! nebude! a!preto!
výsledok!našej! typografickej! tvorby!nehovorí!o!kvalite!počítača,!ale!znalostiach!a!vkuse! typografa.!
To! však! bez! znalostí! základov! tvorby! a!radenia! písma! nepríde! a!výsledok! prezradí! nevzdelaného!
amatéra.!!!!

!
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Trendy!v!digitálnom!dizajne!

Mgr.!Lucia!Kubinská!

!

Abstrakt:! Štúdia! mapuje! svet! digitálneho! dizajnu! v! prostredí! webu! a! aplikácií! a! skúma!

najviditeľnejšie! trendy! v! tvorbe.! Predstavuje! ich! formou! krátkej! analýzy! jednotlivých! trendov! a!

zdôvodňuje!pravdepodobné!dôvody,!prečo!k!nim!došlo.! Ide!pritom!o!globálne! trendy! _! čo! je!dané!

predovšetkým! samotnou! podstatou! online! médií! a! kultúrne! nevymedzenými! pravidlami.! Štúdia!

objasňuje,! či! v! jednotlivých! prípadoch! ide! len! o! trend_módu! s! časovo! obmedzenou! trvácnosťou! _!

alebo!o!vývin,!teda!jednoznačnú!cestu!k!zlepšeniu.!

Kľúčové!slová:!online,!digital,!webdesign,!trend,!typografia!

!

Abstract:! The! study!maps! the!world! of! digital! design! in!web! environment! and! applications! and!

examines!the!most!obvious!trends!today.!It!presents!them!through!a!short!analysis!of!the!individual!

trends!and!justifies!the!reason!why!they!occurred.!It!is!about!global!trends!_!which!is!primarily!due!

to!the!very!nature!of!online!media!and!culturally!undefined!rules.!The!study!makes!clear!if!a!trend!is!

seen! only! as! a! fashion! with! time_limited! durability! _! or! a! sign! of! development,! a! path! to!

improvement.!

Key!words:!online,!digital,!web!design,!trend,!typography!

!

!

!

! !
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Úvod!

Sledovanie! trendov!bolo! (popri! samotnej! tvorbe)! v! oblasti! reklamy!a!marketingovej! komunikácie!

vždy! dôležitou! aktivitou.! Vnímanie! a! pozorovanie! okolia! je! neoddeliteľnou! súčasťou! ľudskej!

kreativity.!Navyše,! v! reklame! je! jedným!zo! základných!kritérií! i! originalita! _! sledujeme!okolie!pre!

inšpiráciu,!ale!aj!pre!uistenie!sa,!že!adresáta!podobným!komunikátom!neoslovuje!už!niekto!iný.!

!

Trend,!čiže!smer!vývinu!v!istej!oblasti,!nám!môže!prácu!uľahčiť!i!skomplikovať.!Niektorý!klient!sa!

rozhodne!ísť!s!dobou!a!aktuálne!trendy!cielene!vyhľadáva!–!ďalší,!naopak,!!túži!dobu!"predbehnúť"!

a! chce! sa! trendom! širokým! oblúkom! vyhnúť.! Vtedy! zodpovednosť! padá! na! plecia! stratégov,!

kreatívcov! a! dizajnérov,! ktorí! by! klientom!mali! namiešať! správny! pomer! tradície! a! inovácie.! Pod!

trendom!môžeme!rozumieť!módnu!vlnu!s!obmedzenou!trvácnosťou!_!ale!aj!nastavenie!smeru,!ktorý!

v!danom!čase!považujeme!za!napredovanie!v!oblasti.!Vo!svete!digitálneho!dizajnu!sa!stretávame!s!

oboma!typmi.!

!

S!príchodom!internetu!a!sociálnych!sietí!sledujeme!vývin!globálnych!trendov.!Aj!keď!si! jednotlivé!

geografické!oblasti!a! regióny!zachovávajú! istú!dávku!špecifickosti,! sú! tieto!pozorovateľné!v!oveľa!

menšej!miere!ako!tomu!bolo!ešte!pred!niekoľkými!rokmi.!Na!rozdiel!od!iných!médií,!ktoré!sú!viac!

späté!s!konkrétnou!lokalitou,!internet!je!špecifický!lokálnymi!značkami!s!globálnou!komunikáciou!a!

globálnou! klientelou.! Súvisí! to! so! samotnou! podstatou! internetu! –! je! k! dispozícii! kedykoľvek! a!

kdekoľvek!(samozrejme,!za!istých!technických!predpokladov).!Internet!nepozná!otváracie!hodiny!a!

nezaujíma!sa!ani!o!to,!z!akého!miesta!na!planéte!sa!na!stránku!pripájate.!Charakteristická!je!potom!

aj!akási!univerzálnosť!internetu!a!s!ním!súvisiace!globálne!trendy,!ktoré!sú!akceptované!bez!ohľadu!

na!národnosť!či!kultúrne!tradície.!

!

!

! !
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Online,!aplikácie,!web,!mobile,!screen…!čo!všetko!je!digitálny!dizajn?!

!

Je!ťažké!písať!o!internete!ako!o!novom!médiu.!Z!médií,!ktoré!poznáme,!je!síce!najmladším!členom,!

no! v! priebehu! niekoľkých! rokov! prešiel! výraznou! evolúciou.! Umožňuje! najrozmanitejšie! formy!

interakcie,!vizualizácie!a!dnes! je!možné!ho! integrovať!do!takmer!akéhokoľvek!nosiča!(chladnička,!

ktorá! kontroluje! stav! zásob! a! sama! objedná! potraviny,! auto! napojené! na! sociálnu! sieť! získava!

aktuálne! informácie!o!cestnej!premávke,!hodinky!merajú!športové!výkony!a!výsledky!ukladajú!do!

osobného! online! profilu! športovca).! Tento! fenomén! označujeme! pojmom! “internet! vecí”! (z! angl.!

“Internet! of! Things”).! Ide! o! sieť! množstva! zariadení! a! objektov,! ktoré! sú! jednoznačne!

identifikovateľné! a! majú! schopnosť! navzájom! odosielať! a! prijímať! dáta.! Je! teda! zrejmé,! že! pod!

pojmom!internet!už!nemôžeme!chápať!len!obrazovku!počítača!s!webovou!stránkou.!!

!

So! zapájaním! najrozmanitejších! zariadení! do! jednej! veľkej! spoločnej! dátovej! siete! zároveň! súvisí!

poznanie,!že!pre!digitálny!dizajn!platí!len!veľmi!málo!pravidiel.!Ak!nejaké!sú,!je!pravdepodobné,!že!

do!dvoch!rokov!sa!zmenia.!

!

!

! !

Dizajn!pred!rokom,!včera!a!dnes!

!

Responzívny!a!adaptívny!dizajn!

Jednou! z! najhorúcejších! tém! v! súčasnom! svete! digitálnej! tvorby! je! prístupnosť! a! dostupnosť!

obsahu.! Ak! sme! pred! niekoľkými! rokmi! dizajnovali! web! pre! 1024x768! pixelov! (rozlíšenie,! ktoré!

používalo! vyše! 80%! používateľov),! neskôr! vo! veľkom! využívali! 1280px! mriežku,! dnes! sú! tieto!

pravidlá!zbytočné,!pretože!používateľ!sa!sám!rozhoduje,!na!akom!zariadení!a!v!akom!čase!bude!náš!

obsah! konzumovať.! Narozdiel! od! printu,! kde! je! priestor! vopred! presne! daný,! webstránky! sú! od!

svojej!podstaty! flexibilné.!Môžu!sa!zobrazovať!na!rozličných!zariadeniach:!mobilný! telefón,! tablet,!

čítačka…! Koláčový! graf! rozlíšení! a! zariadení! je! teda! oveľa! pestrejší! a! tvorca! obsahu! nemôže!

jednotlivé! skupiny! používateľov! ignorovať.! V! súčasnosti! je! nutné! tvoriť! obsah! tak,! aby! sme! ho!
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vedeli! ponúknuť! v! adaptívnom! alebo! responzívnom!designe! _! teda! v! plávajúcej! forme! a!mriežke,!

ktorá!sa!prispôsobí!najrozličnejším!zariadeniam.!!!

!

Pojem!"responzívny!web!dizajn"!(RWD)!zaviedol!v!roku!2010!Ethan!Marcotte!vo!svojom!článku!na!

poprednom! portáli! A! List! Apart! [Marcotte,! Ethan! (25.5.! 2010).! "Responsive! web! design".! A! List!

Apart.].!Portál!Mashable!vyhlásil!rok!2013!za!rok!responzívneho!dizajnu!a!časopis!Forbes!venoval!

téme!niekoľko!článkov!a!odporúčaní,!prečo!by!každá!spoločnosť!mala!investovať!čas!a!peniaze!do!

prechodu!na!RWD.!"Responzívne!weby!zjednodušujú!internetový!marketing!a!SEO,"!uvádza!Susan!

Gunelius.! Firma! vtedy! nemusí! vyvíjať! a! manažovať! viaceré! weby,! stačí! jeden! web,! ktorý! sa!

prispôsobí.! [Gunelius,! Susan! (26.3.2013)! Forbes,! http://www.forbes.com/sites/work_in_

progress/2013/03/26/why_you_need_to_prioritize_responsive_design_right_now/]!

!

Všetko! je! možné! vďaka! modulu! Media! Queries,! ktorý! je! súčasťou! technológie! CSS3.! Prehliadač!

pomocou!neho!rozpozná!na!akom!type!zariadenia!je!obsah!prezeraný!a!prispôsobí!ho!tak,!aby!bol!

zážitok!z!prezerania!webu!optimálny.!

!

Responzívny!dizajn!je!úzko!prepojený!s!prístupom!"mobile!first".!Ide!o!techniku,!kedy!tvorca!obsah!

najskôr! prispôsobí! mobilným! telefónom! (vzhľad,! funkcie,! ale! napríklad! aj! množstvo! textu)! a! až!

potom!adaptuje!pre!väčšie!obrazovky!a!zariadenia.!Je!to!zmena!oproti!tradičnému!postupu!desktop!

_>!mobilný!telefón,!zároveň!ide!o!veľmi!logický!a!nevyhnutný!krok,!keďže!čoraz!viac!ľudí!vyhľadáva!

informácie!pomocou!mobilných!zariadení.!

!

Tvorba!adaptívneho!a!responzívneho!dizajnu!môže!znamenať!zvýšené!náklady!v!priebehu!prípravy!

webu!–!je!nutné!optimalizovať!a!testovať!produkt!na!rôznych!zariadeniach,!čo!má!za!následok!dlhší!

čas! dizajnovania! a! programovania! webu.! Aj! tu! však! pozorujeme! vznik! nástrojov,! ktoré! tvorbu!

uľahčujú.!Medzi!najznámejšie!patrí!určite!Bootstrap!od!spoločnosti!Twitter.!!

!

Twitter!Bootstrap!

Twitter! Bootstrap! je! súborom! nástrojov! pre! webových! vývojárov.! Pôvodne! začal! ako! iniciatíva!

niekoľkých! programátorov! v! spoločnosti! Twitter! –! chceli! si! uľahčiť,! no! najmä! urýchliť! prácu! na!
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niektorých! interných!projektoch.!Postupom!času!na!tento! framework!prešli!ďalší!spolupracovníci.!

Neskôr! sa! rozhodli! svoju! prácu! zverejniť! –! už! po! niekoľkých! týždňoch! sa! Bootstrap! stal!

najpopulárnejším! vývojovým! projektom! na! portáli! GitHub.! Twitter! Bootstrap! je! bezplatný! a!

obsahuje! elementy! potrebné! na! vytvorenie! webstránky! –! formuláre,! navigáciu,! tlačidlá.! Využíva!

technológie! HTML,! CSS,! LESS! a! JavaScript! a! v! súčasnosti! je! takmer! štandardom! pre! vývin!

responzívnych! webov,! najmä! vďaka! jeho! jednoduchosti! a! škálovateľnosti.! ! Medzi! najznámejšími!

webmi!využívajúcimi!Bootstrap!je!napríklad!NASA!alebo!MSNBC.!!

Twitter!Bootstrap!so!sebou!zároveň!priniesol!príležitosť!pre!vývojárov!a!dizajnérov!na!celom!svete!

–!je!pomerne!jednoduché!vytvoriť!samostatné!témy!postavené!na!Bootstrape,!k!disozícii!sú!zdarma!

alebo! formou! prémiových! –! platených! tém! pripravených! na! okamžité! použitie.! Úspešným!

príkladom!je!produkt!spoločnosti!Designmodo!–!Startup!Design!Framework.!Ide!o!súbor!grafických!

elementov!a!HTML!prvkov!z!ktorých!sa!dá!“poskladať”!atraktívny!a!funkčný!web!za!krátky!čas.!

!

!

Obr.!1!–!Obsah!zobrazený!na!rozličných!zariadeniach!

(Tomáš!Procházka!2012,!!Dostupné!na:!!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Complete.png!)!

!

!

!
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!!

OffKCanvas!

Off_Canvas! je! špecifickým! typom! responzívneho! dizajnu! –! ide! o! techniku! zobrazovania! stránky!

najmä!na!mobilných!zariadeniach.!Označuje!vizualizáciu!prvku! (zväčša!navigácie)!pozdĺž! tradične!

zobrazenej!stránky!alebo!aplikácie.!Použitím!off_canvas!získame!dostatok!priestoru!pre!zobrazenie!

menu,!zároveň!má!používateľ!stále!prehľad,!kde!na!stránke!sa!nachádza.!

!

!!

!

!

Obr.2:!Príklad!Off_Canvas!navigácie!v!aplikácii!Google.!Autor:!Jonas!Hellwig!

!

!

SingleKpage!webstránky!

Kým!v!minulosti!bolo! typické!mať!web!pozostávajúci! z!hlavnej! stránky! (homepage)!a!niekoľkých!

podstránok,!v!roku!2013!čoraz!viac!webov!komunikuje!len!prostredníctvom!jednej,!častokrát!dlhšej,!

stránky.!Ide!najmä!o!prezentačné!weby!alebo!tzv.!landing!pages!k!produktom!–!napríklad!mobilným!

či! online! aplikáciám,! no! čoraz! väčši! popularitu! si! tento! spôsob! prezentácie! nachádza! aj! v! iných!
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oblastiach.! Výhodou! single_page! stránky! je! najmä! možnosť! mať! úplne! pod! kontrolou! pozornosť!

návštevníka,!ktorý!sa!nemusí!rozhodovať,!na!ktorú!z!podstránok!klikne.!Marketéri!môžu!na!takejto!

stránke!upútať! “príbehom”,! a! spolu! s!UX!dizajnérmi!môžu! lepšie!premyslieť!návštevníkovu! cestu!

(tzv.! “flow”),!oboznámiť!ho!zo!všetkými!potrebnými! informáciami!a!–!v! ideálnom!prípade!–!cestu!

ukončiť! jednoznačnou!výzvou!k!akcii! (“call! to!action”).!Takouto!akciou!môže!byť!výzva!k!nákupu!

produktu,!objednanie!si!testovacieho!konta!a!podobne.!Single_page!weby!šetria!návštevníkovi!čas!a!

zároveň!poskytujú!dostatok!informácií.!

Dôležitým!faktorom!pri! tvorbe!single_page!webstránok! je!zachovanie!vertikálneho!rytmu!stránky.!

Preto! sa! často! stretávame! s! vizuálnym! rozvrstvením! stránok! –! pomocou! farebných! alebo! inak!

odlíšených! blokov,! ktoré! používateľ! potom! vníma! ako! sekcie! stránky! s! možnosťou! rýchlo! ich!

preskočiť,! pokiaľ! ho! informácia! nezaujala.! Takéto! prezeranie! webu! je! rýchlejšie! ako! pomocou!

preklikávania!sa!podstránkami.!Pre!tieto!weby!je!typická!nadpriemerná!dĺžka,!používateľ!je!nútený!

posúvať!stránku!vertikálne.!V!takomto!prípade!nie!je!prípustný!horizontálny!scrolling!(posúvanie),!

ktorý!by!bol!pre!návštevníka!zmätočný.!

!

!

Obr.!3!–!Ukážka!single_page!stránky!s!farebne!oddelenými!sekciami!

(2013,!www.escapeflight.com)!

!

!

!
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Aj! v! oblasti! jednostránkových!webov! je! však! dôležitá! navigácia,! najmä! pre! zachovanie! prehľadu.!

Najčastejšie! sa! rieši! pomocou! akýchsi! záchytných! bodov,! ktoré! sú! ukotvené! a! vždy! viditeľné! na!

pravej!alebo!ľavej!strane!webstránky.!Takto!používateľ!vie,!aký!je!jeho!progres!na!stránke!a!vie!sa!

jednoduchšie! vrátiť! k! sekciám,!ktoré!ho! zaujali.! !N.!Malhotra!uvádza!5!bodov! [N.!Malhotra,! 2013,!

http://www.awwwards.com/delve_into_the_world_of_one_page_websites.html],! ktoré!

charakterizujú!úspešnú!single_page!stránku:!

!

1. Obsah!_!azda!samozrejmosťou!je!kvalitný!obsah.!Niektoré!weby!v!súčasnosti!stavili!

na!menej!písaného!textu!a!viac!pútavých! fotografií! či! ilustrácií.!Malhotra!odporúča!

rozdeliť! obsah! pomocou! stĺpcov! a! nadpisov,! no! najmä! osekať! obsah! na! to!

najpodstatnejšie!_!aby!stránka!nebola!informačne!presýtená.!
!

2. Obrázky!_!obrázky!oživia!stránku!viac!ako!text.!Používajú!sa!ako!ilustrácie!k!obsahu!

alebo!ako!oddeľovače!medzi!sekciami!textu.!
!

3. Font! _! výber! fontu! je! dôležitým! nástrojom! ako! spraviť! text! ľahšie! stráviteľným! a!

obsah!prehľadnejším.!
!

4. Skrolovanie!(scrolling,!posúvanie)!_!môže!byť!buď!horizontálne!alebo!vertikálne.!V!

súčasnosti!sa!pri!navigácii!využívajú!výhody!technológií!CSS3!alebo!JavaScript.!
!

5. Rozloženie!stránky!(layout)!_!zachovajte!chronologické!rozloženie!stránky.!Malhotra!

tiež!odporúča!používať!vizuálne!oddeľovače,!okraje!a!rôzne!pozadia!pre! jednotlivé!

sekcie.!
!

!

Flat!a!koniec!skeumorfizmu!

!

Skeumorfizmus!pomenúva!princíp,!kde!prvky!dizajnu!preberajú!inšpiráciu!a!vlastnosti!z!reálneho,!

fyzického! sveta.! Výraz! sa! často! používa! pri! opise! vzhľadu! používateľských! rozhraní,! ktoré!
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pripomínajú!skutočné!objekty!_!napríklad!princíp!záložiek!na!webstránke!ako!záložky!v!skutočnej!

knihe!alebo!symbol!obálky!ako!ikona!pre!e_mail.!Skumorfizmom!pomenúvame!nepríklad!aj!vzhľad!

drevenej! poličky! s! elektronickými! knihami! v! tablete! či! papierovú! textúru! často! používanú! v!

kalendároch!aplikáciách!na!zapisovanie!poznámok.!Pre!tento!štýl!je!charakteristická!imitácia!textúr!

(drevo,!koža,!papier,!kov,!sklo,!atď.)!a!3D!efekty!(napr.!tiene!pod!prvkami).!!

!

Opakom! skeumorfizmu!môžeme! označiť! “flat! (plochý)! štýl”.! V! roku! 2012! predstavila! spoločnosť!

Microsoft!zmenu!vo!svojom!vizuálnom!štýle! _!pôvodne!nazvanú!"Metro"! _!neskôr!Microsoft!názov!

zmenil! na! "Windows! 8! štýl".! V! novom! vizuále! predstavila! svoj! nadchádzajúci! operačný! systém!

Windows!8.!Pre!tento!systém,!ako!aj!aplikácie!preň!určené,!sú!charakteristické!zjednodušené!tvary,!

výrazné! používanie! ikonografie! a! začiatok! využívania! tzv.! "flat",! čiže! plochej! grafiky! namiesto!

dovtedajších! 3D! elementov.! Nepoužívajú! sa! textúry! ale! jednoduché! farby! a! čoraz! menej! prvkov!

pripomína!objekty!reálneho!sveta.!

!

Rok!2013!teda!môžeme!nazvať!rokom,!kedy!sa!do!popredia!dostala!jednoduchosť,!minimalizmus!a!

čisté,! plné! farby! bez! textúr.! Tomuto! trendu! sa! prispôsobili! aj! spoločnosti,! ktoré! boli! dlhodobo!

zástancom!skeumorfizmu!–!napríklad!spol.!Apple!so!svojím!mobilným!operačným!systémom!iOS!7.!

!

Flat!design!so!sebou!prináša!nielen!výhody!spojené!so!zjednodušovaním,!ale!aj!niekoľko!nebezpečí.!

Medzi!plusy!môžeme!zaradiť!vizuálnu!čistotu,!prehľadnosť,!znížené!nároky!na!objem!dát.!Škrtanie!

elementov! však! môže! znamenať! aj! odstránenie! dôležitých! vizuálnych! “vodítok”,! ergo! stratu!

prehľadu!a!použiteľnosti!rozhrania.! Ide!napríklad!o!nízku!rozlíšiteľnosť!aktívnych!odkazov!–!kým!

predtým! bola! akcia! zjavná! vďaka! tlačidlu! (napríklad! obdĺžnik! s! nápisom! a! tieňom),! pri! čisto!

textovom!odkaze!používateľ!nemusí!postrehnúť,!že!ide!o!aktívny!prvok.!

!

!

Inovatívna!typografia!

!

Podľa! "Lynch! and!Horton"! (Web! Style!Guide,! 2002),! "typografia! je! rovnováha! a! súhra! písmen!na!

stránke,!slovná!a!vizuálna!rovnica,!ktorá!čitateľovi!pomáha!pochopiť!formu!a!porozumieť!podstate!
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obsahu! stránky."! Prezeraním! stránky! čitateľ! vníma! obe! funkcie:! najprv! si! všíma! celkový! vzhľad,!

potom!spracúva!jazyk!(inak!povedané!_!číta).!Dobrá!typografia!nastaví!vizuálnu!hierarchiu!obsahu!

tým,! že! pomocou! vizuálnych! prvkov! a! grafických! značiek! uľahčí! čitateľovi! pochopiť! vzťah!medzi!

textom!a!obrázkami,!nadpismi!a!menej!dôležitými!časťami!textu.!Je!zrejmé,!že!práve!typografia!hrá!

kľúčovú!úlohu!pri!správnom!pochopení!komunikátu.!!

!

Typografia!samozrejme!nie!je!spojená!len!s!online!či!digitálnym!prostredím,!zasahuje!do!množstva!

ďalších!oblastí!grafického!či!informačného!dizajnu.!Web!typografia!má!však!svoje!osobitosti.!

!

Thursday! Bramová! pre! portál! WebDesigner! Depot! [10! Web! Typography! Rules! Every! Designer!

Should! Know,! WebdesignerDepot.com,! 2009]! spísala! 10! pravidiel,! ktoré! by! mal! poznať! každý!

webdizajnér.!Tieto!sú!všeobecne!platné!aj!v!nadchádzajúcom!období.!

1. Prečítajte! si! po! sebe! text! _! ak! sme! strávili!množstvo! času! vymýšľaním! samotného!

obsahu,! potom! sa! venujeme! forme! _! občas! zabudneme! text! po! sebe! opäť!prečítať,!

berieme! to! ako! samozrejmosť.! Tento! krok!poskytne! základnú! spätnú! väzbu!na! to,!

ako!text!budú!vnímať!aj!ďalší!návštevníci!stránky.!

2. Vyhnite! sa! Lorem! Ipsum! _! Lorem! Ipsum! bol! (a! dodnes! stále! je! )! užitočným!

pomocníkom!pre!mnohých! dizajnérov! na! celom! svete.! Ide! o! generátor! náhodných!

latinckých! slov,! ktoré! slúžia! pre! vyplnenie! priestoru,! pokiaľ! nemáme! k! dispozícii!

skutočný!text.!Ako!ale!môžeme!tvoriť!formu,!kým!dobre!nepoznáme!obsah?!Ukázalo!

sa,!že!skutočný!text!má!neskôr!len!máločo!spoločné!s!provizórnym,!a!teda!aj!námaha!

vynaložená!na!štylizovanie!bola!zbytočná.!

3. Ukážte! jasnú! hierarchiu! _! toto! je! potrebné! na! každej! stránke.! Je! potrebné! úkázať!

jasnú!štruktúru!_!tu!čitateľ!začne,!tadiaľto!bude!pokračovať.!Na!rozlíšenie!sa!využíva!

najmä!rozličná!veľkosť!textu.!

4. Dávajte! pozor! na! makro_! a! mikrotypografiu! _! pod! makrotypografiou! Bramová!

rozumie! najmä! všeobecnú! štruktúru,! ako! písmo! pôsobí! v! kontexte! s! obsahom! a!

celkovú! estetiku! blokov! textu.! Mikrotypografia! je! potom! označením! pre! detaily!

odsadenia,!riadkovania!a!podobne.!

5. Farebnosť! písma! _! je! potrebné! dodržat! dostatočný! kontrast! medzi! písmom! a!

podkladom!
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6. Berte! svoje! CSS! vážne! _! dbajte! na! konzistenciu! v! kaskádových! štýloch! (CSS),! v!

mnohých! prípadoch! vám! uľahčí! kontrolu! nad! rôznymi! typmi! písma! skrz! celú!

webstránku!

7. Koniec!na!stred!zarovnanému!textu!_!rozličná!dĺžka!riadkov!komplikuje!čitateľnosť!

dlhšieho!textu.!

8. Používajte!citácie!a!ďalšie!špeciálne!znaky!_!dajte!si!záležať!na!starostlivom!výbere!

znakov.!

9. Počítajte! s! väčším! textom! _! layout! stránky! plánujte! tak,! aby! sa! text! dal! ľubovoľne!

zväčšiť! a! aj! tak! ostane! stránka! prehľadná! a! čitateľná.! Nemusí! na! 100%! splniť!

estetické!očakávania,!no!musí!ostať!funkčná.!

10. Uprednostnite!bezpätkové!písma!_!v!online!platí,!že!bezpätkové!písmo!sa!číta!ľahšie!

ako!pätkové.!Samozrejme,!serifovým!fontom!nie! je!vždy!možné!sa!vyhnúť,!no!vaša!

prvá!voľba!by!mali!byť!sans_serifové.!
!

Zatiaľ! čo!v!minulosti!boli! tvorcovia!webu!obmedzení! tzv.! cross_platform!výberom! fontov! (tj.! typy!

písma! spoločné! pre! všetky! typy! počítačov,! napr.! Windows! a! Mac),! v! súčasnosti! čoraz! viac!

webdizajnérov! siaha! po! použití! tzv.! web! fontov.! Základný! rozdiel! spočíva! v! tom,! že! fonty! sa!

načítavajú!zo!servera!a!používateľ!ich!nemusí!mať!nainštalované!na!svojom!počítači.!Tvorcovia!sa!

teda! môžu! odpútať! od! web_safe! typov! písma! a! s! typografiou! môžu! viac! experimentovať.!

Najvýraznejšími!hráčmi!na!trhu!sú!spoločnosti!Google!(Google!Fonts)!a!Adobe!(Adobe!TypeKit).!!

!

!

!

Whitespace!

!

Z! anglického! white! space,! čiže! biele! (prázdne)! miesto! _! označuje! naoko! "nevyužitý"! priestor.! V!

skutočnosti!však!ide!o!grafikov!zámer!s!cieľom!upútať!pozornosť!na!jeden,!no!o!to!doležitejší!prvok.!

Viac!voľného!priestoru!znamená!menej!vizuálneho!rozptýlenia!a!ľahšiu!čitateľnosť.!Využitie!tohto!

trendu!ide!ruka!v!ruke!s!minimalizmom.!Menej!grafických!ornamentov,!jednoduchá!farebnosť,!väčší!

dôraz!na!jasné!sprostredkovanie!informácie.!!

!
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!

Video!namiesto!zdĺhavého!textu!

!

Ešte! pred! pár! rokmi! bolo! zverejnenie! videa! na! stránke! náročné! hneď! z! viacerých! dôvodov:!

neexistovala! jednoznačná!podpora!prehliadačov!pre!prezeranie!takéhoto!multimediálneho!obsahu!

(rozličné! videokodeky! bránili! v! jednoduchom! riešení),! optimalizácia! videa! nebola! na! dostatočnej!

úrovni! (veľký! dátový! objem! videosúboru)! a! najmä! _! rýchlosť! internetového! pripojenia! nebola!

dostatočná!na!to,!aby!si!používateľ!mohol!obsah!vychutnať!plynulo!a!neprerušovane.!Jednoducho!_!

zverejnenie! videa! bolo! neefektívne.! Medzitým! sa! však! všetky! dôvody! podarilo! odstrániť! alebo!

problémy! minimalizovať! _! rýchlosť! internetového! pripojenia! je! niekoľkonásobne! vyššia,! kodeky!

kvalitnejšie!a!oveľa!lepšie!je!na!tom!aj!podpora!zo!strany!prehliadačov.!Znamená!to,!že!dnes!je!oveľa!

jednoduchšie!vložiť!na!stránku!prezentačné!alebo!inštruktážne!video.!

Trendom!v!súčasnom!období!je!dokonca!dekoratívne!vkladanie!videopozadia.!Obľúbenosť!získava!

najmä! na! stránkach! určených! mladistvým,! alebo! na! stránkach! s! módou,! elektronikou,! štýlovými!

doplnkami!_! jednoducho!tam,!kde!"dynamika"!je!neoddeliteľnou!súčasťou!produktu!alebo!cieľovej!

skupiny.!

!

!

MikroUX!

!

Pod!UX!rozumieme!User!Experience!Design,!vo!voľnom!preklade!"dizajn!používateľského!zážitku".!

Často!sa!prelína!s!UI!(User!Interface).!Jedným!z!dôležitých!drendov!je!využívanie!tzv.!mikro!UX,!teda!

drobných!prvkov!a!vylepšení,!ktoré!na!prvý!pohľad!vôbec!nie!sú!viditeľné,!no!pri!používaní!stránky!

alebo!aplikácie!majú!veľký!vplyv!na!celkový!zážitok.!Inak!povedané!"It's!all!about!details"!_!všetko!je!

o! detailoch.! V! žargóne! používateľov! aj! tvorcov! digitálneho! obsahu! sa! stretneme! s! pojmom!

"vychytávky".!Medzi!zaujímavé!príklady!mikroUX!patrí:!

_ plynulé!skrolovanie!(posúvanie)!stránky!

_ využívanie! vnútrostránkového! zobrazovania! detailov! (namiesto! nového! okna! sa! obrázok!

otvorí!už!v!rámci!otvorenej!stránky)!

_ viaceré!typy!efektov!pri!nadídení!myšou!(samozrejme,!tento!bod!sa!týka!webdizajnu,!keďže!

pri!dotykových!zariadeniach!tzv.!"hover"!efekt!_!aspoň!zatiaľ!_!nepoznáme)!
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_ jemné!animácie!grafických!elementov!

_ a!množstvo!iných…!

!

!

!

Bohatší!zážitok!z!prezerania!obsahu!

!

S!User!Experience,!akousi!základnou!úrovňou!zrozumiteľnosti!a!prístupnosti!na!webe,!sa!tvorcovia!

obsahu! rozhodli! ísť! ešte! ďalej.! Prvou! lastovičkou! môže! byť! napríklad! experiment! amerického!

denníka! The! New! York! Times,! kde! sa! rozhodli! obsah! na! webe! nielen! zverejniť,! ale! dokonale! ho!

pripraviť!aj! svojskou! formou!a!podaním! informácií.!Znie! to! logicky! _!ak! internet!ponúka!možnosť!

animácií,!interakcie,!zvukov!_!prečo!článok!zverejniť!len!v!jeho!textovej!podobe?!Tak!vznikla!verzia!

článku!"Snow!Fall!_!The!Avalanche!at!Tunnel!Creek"!(2012).!Zo!spracovania!je!zrejmé,!že!autorom!

nestačilo!článok!o!lavíne!len!"zavesiť!na!web"!_!pokúsili!sa!vyrozprávať!príbeh!a!využiť!na!to!všetky!

dostupné!moderné!technológie.!

Príbeh!je!rozdelený!na!5!častí!podľa!priebehu!udalostí.!Doplnený!je!videoúvodom!(skôr!ilustračné!

pozadie,!ktoré!návštevníka!správne!dramaticky!"naladí"),!obsahuje!animácie,!nákresy!a!infografiky!

zasneženého! údolia,! zvukové! záznamy! tiesňových! volaní,! ale! aj! vhodne! vložené! detaily! o!

jednotlivých! účastníkoch.! Zážitok! čitateľa! (no! zároveň! diváka! a! poslucháča)! je! niekoľkonásobne!

vyšší.!Experiment!New!York!Times!bol!svojho!času!veľmi!inovatívny!a!stal!sa!inšpiráciou!pre!mnohé!

ďalšie!denníky!s!online!vydaniami.!Práve!toto!sa!ukázalo!ako!vhodná!cesta!pre!vydavateľstvá,!ktoré!

sa!trápia!s!printovými!verziami!_!čím!lepší!zážitok!návštevníka,!tým!vyšší!potenciál!na!monetizáciu!

online!obsahu.!

!

Podobne!skúsil!obsah!spracovať!aj!denník!SME!pri!zverejnení!článku!"Zabije!nás!nakoniec!úspech!

našich! automobiliek?"! [http://ekonomika.sme.sk/c/7028263/zabije_nas_nakoniec_uspech_nasich_

automobiliek.html,!2013].!

!

!

!
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!

Mriežka!

!

V! minulosti! bola! častým! javom! nekonzistentosť! v! štruktúre! a! layoute! webstránky.! Dizajnérom!

nezáležalo!na!správnom!zarovnaní!_!vychádzalo!to!najmä!z!nízkej!profesionalizácie!webdizajnérov!

(málokto! mal! odborné! vzdelanie! a! išlo! skôr! o! samoukov).! Mriežka! je! však! základným! prvkom!

grafického!dizajnu!všeobecne.!Online!dizajnu!sa!týka!dokonca!ešte!viac,!keďže!grafický!návrh!webu!

predchádza! programovaniu,! kde! línie! presne! definované! číslami! sú! neoddeliteľnou! súčasťou!

fungovania!stránky.!

!

V! súčasnosti! sa! na! dodržiavanie! mriežky! dbá! omnoho! viac,! aj! vďaka! už! spomínanému!

responzívnemu!dizajnu.!

!

Vinh! Khoi! vo! svojej! knihe! Ordering! Disorder:! Grid! Principles! for! Web! Design! uvádza! niekoľko!

funkcií!mriežky!(tzv.!grid):!

!

_ Mriežka! určuje! poriadok,! kontinuitu! a! harmóniu! pri! prezentácii! informácií! na! informačne!

často!presýtených!webstránkach!

_ Mriežka! pomáha! používateľom! predpokladať,! kde! nájdu! informácie! na! stránke,! čo!

napomáha!lepšie!komunikovať!jednotlivé!informácie!

_ Mriežka! zjednodušuje! pridávanie! nového! obsahu! na! stránku! vďaka! zachovaniu!

konzistentnosti!a!všeobecnej!vízie!pôvodného!webu!

!
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!

Obr.!4!–!Mriežka!na!webe!Indianapolis!Museum!of!Art!

(http://www.imamuseum.org/blog/wp_content/uploads/2010/02/grid_2.jpg)!

!

!

Zatiaľ! čo! niektorí! tvorcovia! považujú! mriežku! a! dodržiavanie! jej! pravidiel! za! zbytočne!

obmedzujúce,! čoraz! väčší! počet! dizajnérov! si! uvedomuje! práve! jej! pozitíva.! Ellen! Lupton! hovorí:!

"Povedať,! že!mriežka! je!obmedzujúca! je!ako!povedať!že! jazyk! je!obmedzujúci,! alebo! typografia! je!

obmedzujúca."!

!
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!

Záver!

V! práci! sa! nám! podarilo! zmapovať! niekoľko! trendov,! ktoré! sú! v! súčasnosti! najviac! viditeľné! v!

oblasti!online!a!digitálnej!tvorby.!!Web!design!je!oblasť,!ktorá!je!veľmi!dynamická!a!je!ťažké!určiť,!

ako! dlho! trvá! obdobie! "trendu".! Medzi! našimi! príkladmi! sme! uviedli! módne! trendy! (napríklad!

smerovanie!flat!versus!skeumorfizmus),!no!načrtli!sme!aj!niekoľko!trendov,!ktoré!predurčujú!ďalší!

vývin!webu!ako! takého.!Ako!sa!bude!web!vyvíjať!v!ďalších! rokoch?!K!veľkým!skokom!a!objavom!

pravdepodobne! nepríde,! no! inovácia! existujúcich! riešení! určite! áno.! Web! sa! čoraz! viac! bude!

približovať!k! iným!oblastiam!nášho!života.!Zažijeme!presahy!webu,!digitálnych!dát!a!oblečenia!do!

tzv.!“wearables”!–!inteligentné!zimné!bundy!či!multimediálne!okuliare.!To!všetko!bude!znamenať!aj!

zmenu!vo!webdizajne!–!aj!keď!webstránky!tak!skoro!neskončia,!čoraz!viac!webdizajnérov!sa!bude!

sústrediť!na!tvorbu!pre!novšie!a!novšie!platformy!a!médiá.!

!

!

!

!
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Rasové!a!rodové!stereotypy!v!reklamách!pre!deti!a!dospelých!

(Prehľadová!štúdia)!

!

Mgr.!Anna!Šestáková!

!

Abstrakt:!Táto!štúdia!sa!zaoberá!stereotypmi!v!reklame.!Poskytuje!prehľad!o!výskumoch!rasových!

a!rodových!stereotypov!v!reklame!ako!aj!o!stereotypoch!v!detských!reklamách!a!o!urážlivej!reklame!

v!súvislosti! so! stereotypmi.! Zaoberá! sa! tiež! sociálnym!vplyvom! takýchto! zobrazení! a!spochybňuje!

ich! potenciálne! pozitívny! vplyv! na! efektivitu! reklamy.! Výsledky! výskumov! poukazujú! na! to,! že!

spotrebitelia,!najmä!tí,!ktorí!sú!subjektom!stereotypizácie,!sa!cítia!takouto!reklamou!dotknutí.!Tieto!

zistenia! zdôrazňujú! úlohu! spotrebiteľov! dožadovať! sa! novej,! inteligentnej! a!kreatívnejšej! formy!

reklamy.!

Kľúčové!slová:!reklama,!stereotypy,!rod,!rasa,!detská!reklama,!urážlivá!reklama.!

!

Abstract:! This! study! examines! stereotyped! advertising.! It! integrates! research!on! race! and! gender!

stereotypes,! stereotypes! used! in! advertisements! for! children! and! offensive! advertising! related! to!

stereotypes.! It!emphasizes!the!social! impact!of!these!representations!and!questions!its!potentially!

positive!influence!on!advertising!effectiveness.!Results!of!many!studies!suggest!that!many!viewers,!

especially!those!who!are!subject!of!stereotypization,!find!stereotyped!commersials!ofensive.!These!

findings!highlight!the!role!of!customers!who!can!ask!for!new,!inteligent!and!more!creative!types!of!

advertisements.!!

Keywords:!advertising,!stereotypes,!gender,!race,!children!advertising,!offensive!advertising.!

!

! !
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Úvod!

Mass! médiá! hrajú! v!súčasnom! svete! dôležitú! úlohu.! Vo!väčšine! civilizovaného! sveta!

pravdepodobne! neexistuje! človek,! ktorý! by! nebol! ovplyvňovaný! či! už! tlačou,! rádiom,! televíziou!

alebo! internetom.! Spôsob,! akým! médiá! prezentujú! určité! obsahy! má! potenciál! ovplyvňovať!

a!formovať! postoje! a!názory! ľudí! k!určitým! témam.! Hlavnou! úlohou! reklamy! je! presvedčiť!

konzumentov!o!kúpe!tovarov!a!služieb.!V!praxi!má!reklama!zväčša!len!obmedzený!časový!priestor!

na! to,! aby! ovplyvnila! nákupné! správanie! jednotlivcov.! Preto! majú! tvorcovia! reklamy! tendenciu!

využívať!tzv.!kognitívne!skratky.!!

! Ľudia!organizujú!svoje!poznanie!o!svete!na!základe!triedenia!a!zjednodušovania!informácií.!

Na! základe! týchto! procesov! si! vytvárajú! kognitívne! schémy,! ktoré! sú! určitými! reprezentáciami!

reality,!hoci!zjednodušenými.!Tieto!schémy!sú!podstatou!nášho!poznania!o!svete,!v!ktorom!žijeme!

a!výraznou! mierou! sa! podieľajú! na! utváraní! našich! postojov,! názorov,! či! presvedčení.! Jedným!

z!najzákladnejších!typov!schém,!slúžiacich!na!orientáciu!v!sociálnom!prostredí!sú!stereotypy.!!

Stereotypom!rozumieme!stabilný!súhrn!predstáv,!ktoré!sa!utvárajú!vo!vedomí!na!základe!osobných!

životných! skúseností! aj! pomocou! rozmanitých! informačných! zdrojov.!Môžu! byť! teda! výsledkom!

našich!vlastných!pozorovaní!alebo!tiež!získané!od!sociálneho!okolia.!Vzhľadom!k!zovšeobecneniam!

a!zjednodušeniam! predstavujú! stereotypy! len! čiastočný,! subjektívny,! a!často! až! falošný! obraz!

reality.!Väčšinou!sú!pomerne!rezistentné!voči!zmene.!!

V!reklame! ide! o! typizované,! často! opakované! a!zjednodušené! predstavy! o!príslušníkoch! rôznych!

spoločenských!skupín.!Tie!môžu!byť!pozitívnej!aj!negatívnej!povahy.!Niektorí!autori!idú!tak!ďaleko,!

že!tvrdia,!že!v!podstate!nie!je!možné!vyhnúť!sa!stereotypom!v!reklame,!pretože!„umožňujú!zobraziť!

myšlienky! a!idey! jednoducho! a!jasne“! (Courney,! Whipple,! 1983,! s.205).! Tvorcovia! reklám! teda!

využívajú! stereotypy! najmä! za! účelom! oslovenia! cieľových! skupín,! pre! ktoré! sú! ich! produkty!

predovšetkým!určené.!!

! !
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Rasové!stereotypy!

Rasové! stereotypy! v!reklame! sa! stali! predmetom! výskumov! najmä! v!súvislosti! s!ich! sociálnym!

vplyvom! a!efektívnosťou! reklamy.! Autori! výskumov! upozorňujú,! že! rasovo! stereotypná! reklama!

prispieva! k!udržiavaniu! a!posilňovaniu! rasových! stereotypov! a!negatívne! ovplyvňuje! postoje!

a!vzťahy!bielej!väčšiny!voči!minoritám!(Bailey,!2006;!Pollay,!1986).!Napriek!tomu!tvorcovia!reklám!

pokračujú!vo!používaní!stereotypných!zobrazení.!!

Niektorí! autori! (napr.! Johnson,!Grier,! 2011)! upozorňujú,! že! na! základe! zobrazení! určitých! skupín!

v!reklame! môžeme! vidieť! meniace! sa! spoločenské! podmienky.! Napríklad! Afroameričania! boli!

najskôr!zobrazovaní!viac_menej!ako!nekvalifikovaná!pracovná!sila!a!až!v!priebehu!času!sa!dospelo!

k!väčšej! rovnosti.! Každopádne! pretrvávajúci! charakter! stereotypov! platí! stále.! Spomenutí! autori!

uvádzajú,! že! v!reklamách! zahŕňajúcich!Afroameričanov! sa! stále!môžeme! stretnúť! s!náznakom! ich!

nižšieho!socioekonomického!statusu.!!

Napriek! väčšej! citlivosti! voči! stereotypizácii! v!reklame! sú! –! podľa! Johnsona! a!Griera! –!

Afroameričania! zobrazovaní! v!reklame! prevažne! ako! športovci! alebo! zabávači,! zatiaľ! čo! aziati!

vystupujú!najmä!v!rolách!odborníkov,!či!vedcov,!najmä!v!súvislosti!s!technológiou.!Výskum!v!oblasti!

rasových!stereotypov!sa!poväčšine!sústredil!na!sociálny!vplyv!takýchto!zobrazení.!Stern!(1999)!sa!

domnieva,!že!takéto!zobrazenia!napomáhajú!šíreniu!rasistických,!sexistických,!triednych!a!agizmus!

podporujúcich!ideológií.!!

Spôsob!zobrazenia!určitých!skupín!v!reklame!ovplyvňuje!nielen!to,!ako!vníma!samu!seba!skupina,!

ktorá! je! subjektom! stereotypizácie,! ale! aj! vnímanie! ostatných! ľudí! voči! členom! danej! skupiny!

(Bailey,! 2006).! Tieto! zobrazenia! tiež! podporujú! názor,! že! schopnosti! pre! dané! činnosti! majú!

biologický! základ.!Napríklad! zobrazovanie! černochov! ako! športovcov!napomáha!presvedčeniu,! že!

majú! geneticky! daný! väčší! objem! svalovej! hmoty,! ktorý! ich! činí! úspešnejšími.! Hoci! mnohé!

stereotypy!môžu!byť!v!podstate!pozitívnej!povahy,!môžu!mať!dlhodobé!negatívne!dôsledky,!ktoré!

zadávatelia! a!tvorcovia! reklamy! nedokážu! predvídať! (Taylor,! Stern,! 1997).! Pasívne! sledovanie!

reklám! vedie! k!nekritickej! akceptácií! stereotypných! zobrazení,! čím! u!verejnosti! utvára! obraz!

rasových!skupín,!či!etnických!menšín.!!

Na!analýzu!spôsobu!zobrazovania!je!vhodné!zodpovedať!nasledovné!otázky.!Jednak!je!to!frekvencia!

zobrazení! určitej! menšiny,! či! skupiny! v!reklame! ako! takej.! Zvýšený! výskyt! menšiny! v!reklame! je!

indikátorom!jej!akceptácie!majoritou!(Taylor,!Stern,!1997).!V!našom!kultúrnom!kontexte!sa!čitateľ!

môže!zamyslieť,!koľko!videl!komerčných!reklám,!v!ktorých!by!vystupovali!napríklad!Rómovia.!Platí!

pravidlo,!že!výskyt!v!reklame!by!mal!byť!úmerný!zastúpeniu!minority!v!populácii.!Taktiež!sa!sleduje!

zastúpenie!mužov!a!žien!danej!menšiny.!! V!americkom! kontexte! uskutočnili! podobný! výskum!
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Bristor,!Lee!a!Hunt!(1995)!a!zistili,!že!v!reklamách!sú!veľmi!málo!zastúpené!matky!afroamerického!

pôvodu! s!malými! deťmi,! čo! podľa! neho! podporuje! stereotyp! rozvrátených! alebo! problémových!

černošských! rodín.! Samotná! frekvencia! výskytu! samozrejme! nevypovedá! o!obsahu! reklamnej!

správy,! ktorá!môže!byť! „selektívna,! čiastočná,! jednodimenzionálna! a!podávajúca! skreslený!obraz“!

(Bristor,!Lee,!Hunt,!1995,!s.!48).!!

Ďalším! krokom! analýzy! je! podrobnejšie! sa! pozrieť! na! to,! aké! roly! zastávajú! jednotliví! aktéri!

v!reklame.! Na! základe! rolí,! ktoré! príslušníci! menšiny! zastávajú! v!reklame! možno! usudzovať! aká!

je!ich! sociálna! významnosť! (Bristor,! Lee,! Hunt,! 1995).! Ak! sú! príslušníci! menšiny! prevažne!

zobrazovaní! iba! vo! vedľajších! rolách,! naznačuje! to,! že! ich! majoritná! skupina! považuje! za!

nedôležitých.! Obraz,! aký! vysielajú! média,! môže! podľa! spomenutých! autorov! dokonca! ovplyvniť!

proces! asimilácie!menšiny.!Gerbner! et! al.! (1980)!upozorňuje,! že! verejnosť!má! tendenciu!prijímať!

mediálne!obrazy!ako!reprezentáciu!reality.!Ak!sa!príslušníci!menšiny!nachádzajú!neustále!v!úzadí,!

pravdepodobne!dôjde!k!posilneniu!ich!pozície!„outsidera“.!!

Okrem!frekvencie!výskytu!a!rolí,!centrálnych,!či!periférnych,!je!potrebné!zamerať!sa!aj!na!výrobky!

a!služby,! k!propagácii! ktorých! sú! príslušníci! minority! zvyčajne! využívaní.! Existenciu! stereotypu!

môžeme!predpokladať!vtedy,!ak!je!rozsah!produktov!veľmi!úzky!(napr.!černosi!a!športové!náčinie,!

aziati! a!technológia).! Výskum! v!tomto! smere! uskutočnil! Cohen! (1992).! Zisťoval! reakcie!

u!prijímateľov!reklamy!(belochov)!voči!reklamám,!v!ktorých!vystupovali!buď!belosi!alebo!aziati.!!

Zistil,! že! reakcie! variovali! v!závislosti! od! typu! propagovaného! produktu.! V!situácii,! kedy! aziati!

propagovali! výrobky! súvisiace! s!technológiou! boli! reakcie! prijímateľov! reklamy! pozitívnejšie.!

V!prípade,!že!aziati!propagovali!s!technológiou!nesúvisiace!výrobky!ako!oblečenie!alebo!jedlo,!boli!

reakcie! negatívne! alebo! neutrálne.! Na! tento! výskum! nadviazali! Taylor! a!Lee! (1994)! a!na! základe!

obsahovej! analýzy! časopisov! zistili,! že! aziati! sú! veľmi! málo! zastúpení! prakticky! vo! všetkých!

kategóriách!produktov!okrem!techniky.!Navyše!vystupujú!najmä!v!kontexte!práce,!či!zamestnania.!

Kontext!domova!a!rodiny,!či!voľnočasových!aktivít!viac_menej!absentuje!(Yim,,!1989).!!

Súhrnom! môžeme! povedať,! že! rasové! stereotypy! v!reklame! stále! pretrvávajú.! Príslušníci! určitej!

skupiny!bývajú!zobrazovaní!s!menšou!frekvenciou,!než!by!sme!očakávali!na!základe!ich!zastúpenia!

v!populácii,!zriedka!hrajú!centrálnu!úlohu!a!propagujú!úzky!okruh!výrobkov!a!služieb!v!rovnakom!

kontexte.! Niektorí! autori! (napr.! Faber,! O´Guinn,! Meyer,! 1987)! upozorňujú,! že! aj! pozitívne!

stereotypy!o!menšinách!môžu!byť!škodlivé.! Jednodimenzionálna!prezentácia!minorít!podľa!týchto!

autorov! inhibuje! asimiláciu! a!akulturáciu.! Niekedy! môže! mať! tendenciu! vyvolávať! nepriateľstvo!

väčšiny!voči!menšine.!V!prípade!spomenutých!aziatov!môže!ich!obraz!intelektuálne!nadaných!viesť!

k!presvedčeniu,!že!sú!vo!vzdelávacom!systéme!favorizovaní!na!úkor!Afroameričanov,!či!Hispáncov.!!
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!

! !

Rodové!stereotypy!

Sociálne!roly!mužov!a!žien!v!západných!spoločnostiach!sa!v!priebehu!posledných!desaťročí!výrazne!

zmenili.!Napriek!tomu!reklama!stále!zobrazuje!mužov!a!ženy!v!tradičných!rolách.!Najmä!televízna!

reklama! si! vyslúžila! značný! diel! kritiky! z!dôvodu! nedostatku! senzitivity! voči! zmenám,! ktorými!

prešli!rodové!roly.!!

Gender,! resp.! rod! na! rozdiel! od! biologického! pohlavia,! sa! vzťahuje! skôr! k!sociálnym,! kultúrnym!

a!psychologickým! charakteristikám.! Vyjadruje! tiež! sociálne! a!kultúrne! konštruované! roly,!

prisudzované! mužom! alebo! ženám.! Rodové! stereotypy! zvýrazňujú! a!zveličujú! rozdiely! medzi!

mužmi! a!ženami.! Zameriavajú! sa! na! kontrasty! v!osobnostných! črtách,! predispozíciách! a!sociálnej!

orientácii!oboch!pohlaví.!Sú!to!v!podstate!schémy,!na!základe!ktorých!jednotlivci! interpretujú!svet!

a!svoje! okolie.! Majú! tendenciu! pretransformovať! sa! do! podoby! očakávaní! ohľadom! správania!

mužov! a!žien.! V!konečnom! dôsledku! tak! predpisujú! vhodné! správanie! vzhľadom! k!mužskej,! či!

ženskej!roly.!!

Pretrvávajúcim! stereotypom! je! prisudzovanie! určitých! charakteristík! mužom! a!ženám.! Ženy! sú!

považované! za! slabé,! emocionálne,! nerozhodné,! závislé! a!starostlivé,! zatiaľ! čo! mužov! údajne!

charakterizuje! sila,! nezávislosť,! kompetentnosť! a!tvrdohlavosť.! Reklamy! pochopiteľne! nie! sú!

jediným! médiom,! v!ktorom! sa! môžeme! stretnúť! s!takýmto! stereotypom.! Tieto! zobrazenia! sú!

v!skutočnosti! súčasťou! populárnej! kultúry! a!sú! reprodukované! vo! filmoch,! v!literatúre,! v!televízii!

a!v!spomenutých!reklamách.!

Môžeme!sa!stretnúť!s!rôznymi!typmi!zobrazovania!žien!v!reklame.!Asi!najčastejšie!sú!zobrazované!

ako!ženy!v!domácnosti,!ktorých!hlavnou!starosťou!je,!aby!bielizeň!bola!čo!najbelšia,!aby!sa!zbavili!

mastnoty!na!hrncoch!alebo!uvarili!čo!najlepšiu!večeru.!Zaujímavosťou!v!tomto!type!reklamy!je,!že!

v!nich!často!vystupuje!aj!muž!v!postave!radcu!alebo!odborníka,!ktorý!ponúkne!žene!„ten!správny“!

čistiaci! prostriedok,! ktorý! vyrieši! jej! problém.! Ženy! v!takýchto! reklamách! nie! sú! úplne! mladé,!

tvorcovia! väčšinou! dbajú! na! to,! aby! pôsobili! dojmom,! že! už! majú! viacero! detí! v!rôznom! veku.!

V!reklamách!na!čistiace!prostriedky!okrem!ženy!a!„muža_radcu“!niekedy!vystupuje!aj!rodina,!najmä!

deti,!ktorých!zašpinené!oblečenie!sa!žena!snaží!vyprať!a!pod.!

Ďalší! spôsob! zobrazovania! žien! prevláda! predovšetkým! v!reklamách! na! kozmetiku,! ! hygienické!

potreby!a!niektoré!potraviny!(napr.!jogurty).!Hlavnou!postavou!v!týchto!reklamách!je!zväčša!mladá,!

štíhla!a!atraktívna!žena,!niekedy!aj! jej!kamarátky.!Jej!hlavným!záujmom!je!udržovanie!krásy.!Stará!
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sa! o!zdravý! životný! štýl,! je! fyzicky! aktívna! a!používa! široké! spektrum! vlasovej,! tvárovej! a!telovej!

kozmetiky.! Rozprávačom! je! takmer! vždy! žena.! V!takýchto! reklamách! často! vystupujú! rôzne!

celebrity,! herečky,! či! modelky.! Najcharakteristickejšou! črtou! je! vysoko! atraktívny! vzhľad! žien,!

vystupujúcich!v!tomto!type!reklamy.!!

Ženy! vystupujú! aj! reklamách! určených! mužom,! a!to! buď! v!roly! „femme! fatale“! alebo! v!roly!

obdivovateľky! muža,! ktorý! použil! ten! správny! produkt! (často! viac! žien).! Ženy! v!takomto! type!

reklamy!sú!podobne!ako!v!predošlom!type!predovšetkým!mladé,!krásne!a!atraktívne.!Staršie!ženy!

sa! v!reklame! objavujú! zriedka.! Niekedy! sa! s!nimi! môžeme! stretnúť! v!reklamách! na! kozmetiku,!

v!ktorých!propagujú!rôzne!„omladzovacie“!krémy.!!

V!reklamách,! v!ktorých! vystupujú! muži! sa! tiež! môžeme! stretnúť! s!rozličnými! typmi! zobrazení.!

Veľmi!časté! je!zobrazenie! tzv.! „pravého!muža“,! atletického,!úspešného!v!práci!aj!u!žien.! Je! typické!

pre! reklamy! na! mužskú! kozmetiku,! ale! aj! autá,! cigarety,! či! alkohol.! Niekedy! sa! vyskytuje! aj!

v!reklamách! na! rôzne! služby,! napr.! bankové,! kde! však! často! vystupuje! dvojica! alebo! rodina.! Ako!

súčasť!rodiny!sa!muži!vyskytujú!aj!v!reklamách!na!jedlo,!ktoré!však!varí!ženy,!muž!ho!iba!pochváli.!

Často! bývajú! muži! zobrazení! ako! súčasť! „partie“,! v!ktorých! vystupujú! v!roly! priateľov! (napr.!

reklamy!na!pivo).!Muži!sa!objavujú!aj!v!už!spomenutých!rolách!„expertov“,!odborníkov,!radcov.!!

Harker,!Harker!a!Svensen!(2005)!zosumarizovali!výsledky!viacerých!výskumov,!ktoré!sa!zaoberali!

zobrazovaním!žien!v!reklame!a!zistili!nasledovné:!

V!reklame! prevažne! vystupujú! mladé! ženy,! ktoré! sa! omnoho! viac,! než! muži! zaujímajú! a!starajú!

o!svoju!fyzickú!atraktivitu.!

Ženy! zriedkavejšie! než!muži! vystupujú! ako! autoritatívne! postavy! a!častejšie! sú! zobrazované! ako!

užívateľky!produktov.!

Tvorcovia! reklám! majú! tendenciu! zobrazovať! ženy! ako! v!podriadených! rolách! a!ako! podriadené!

mužom,!ako!dekoračné!či!sexuálne!objekty.!

Podľa!Artza!a!Purdyho!(1999)!sú!ženy!v!reklame!zobrazované!ako!pasívne,!submisívne,!nie!veľmi!

inteligentné,!nežné,!bezradné,!plaché,!zatiaľ!čo!muži!sú!zobrazovaní!ako!silní,!dominantní,!nezávislí!

a!zruční.!Odborníci! sa!domnievajú,!že!opakované!vystavenie!stereotypným!zobrazeniam!výraznou!

mierou! prispieva! vytváraniu! a!udržovaniu! sexistických! postojov! a!presvedčení.! Niektorí! autori!

(napr.! Gulas,! McKeage,! 2000;! Lavine,! Sweeney,! Wagner,! 1999)! dokonca! našli! spojenie! medzi!

sexistickou!reklamou!a!sexuálnym!obťažovaním,!násilím!voči!ženám,!negatívnym!sebahodnotením!

žien,! poruchami! príjmu! potravy,! pokriveným! sebaobrazom! a!stereotypným! vnímaním! mužských!

a!ženských!rolí.!!
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Roly! mužov! a!žien! v!reklame! sú! teda! evidentne! silne! stereotypizované.! Nezobrazujú! rôzne! roly,!

v!ktorých! sa! muži! aj! ženy! angažujú! v!súčasnej! spoločnosti.! Namiesto! toho! stále! ukazujú! mužov!

a!ženy!v!tradičných!rolách,!čím!pomáhajú!udržovať!rodové!stereotypy.!Okrem!toho!môžu!celý!rad!

negatívnych! dopadov,! predovšetkým! v!súvislosti! so! zaobchádzaním! so! ženami! a!ich!

sebahodnotením.!!

!

Stereotypy!v!detskej!reklame!

Vplyv! reklamy! na! deti! je! často! diskutovanou! otázkou.! Je! zrejmé,! že! deti! sú! vo! vzťahu! k!reklame!

obzvlášť!zraniteľné,!o!čom!tvorcovia! reklám!dobre!vedia,!a!využívajú! to.!Deti! silnejšie!než!dospelí!

veria,! že! svet! prezentovaný! v!reklame! korešponduje! s!realitou.! Očakávania! vytvorené! médiami!

sťažujú! aj! deťom! v!staršom! veku! rozlišovanie! medzi! mediálnou! prezentáciou! a!reálnym! svetom!

(Maher,! Childs,! 2003).! Štatistiky! hovoria,! že! deti! vo! vyspelých! krajinách! vidia! za! rok! priemerne!

dvadsať_!až!štyridsaťtisíc!(len)!televíznych!reklám!ročne!(Leonhardt,!Kerwin,!1997).!!

Väčšina! detí! sleduje! televíziu! denne,! pričom! prekvapivo! deti! afroamerického,! či! hispánskeho!

pôvodu!viac!než!biele!deti!–! tri!a!viac!hodín!denne!(Slaughter,!2003).!Predaj!zameraný!na!deti!vo!

veku!od!štyroch!do!dvanásť!rokov!teda!očividne!predstavuje!lukratívnu!oblasť!trhu.!Niektoré!údaje!

naznačujú,!že!najmä!v!USA!je!kúpyschopnosť!minorít!ešte!vyššia!než!u!bieleho!obyvateľstva.!Preto!

sa!niektoré!výskumy!zamerali!práve!na!reprezentáciu!etnických!menšín!v!detskej!reklame!a!spôsob,!

akým!sú!prezentované.!!

Maher!a!Childs!(2003)!sa!vo!svojej!štúdii!zamerali!na!rasové!stereotypy!v!detskej!reklame.!Okrem!

toho!sledovali!aj! frekvenciu!výskytu!etnicky!rôznorodých!detí!ako!subjektov!reklamy!a!roly,!ktoré!

zastávajú.! Použili! metódu! navrhnutú! Taylorom! a!Sternom! (1997),! ktorú! sme! podrobnejšie!

popisovali! v!časti! o!rasových! stereotypoch.! Vychádzajú! z!predpokladu,! že! názory! a!presvedčenia!

detí!o!etnických!menšinách!sú!do!značnej!miery!založené!na!mediálnych!obsahoch.!!

Zistili,!že!zatiaľ!čo!etnické!menšiny!sú!v!americkej!reklame!pre!deti!nedostatočne!zastúpené,!výskyt!

bielych! detí! je! naopak! neúmerne! vysoký.! Ukázalo! sa! tiež,! že! propagovaný! tovar,! v!ktorom!

vystupovali! biele! deti! a!ázijské! deti,! boli! obsahovo! odlišné.! Často! šlo! o! „sofistikovanejšie! hračky“,!

v!ktorých!sa!hispánske!alebo!afroamerické!deti!objavovali!veľmi!málo.!Belosi!a!aziati!tiež!zastávali!

centrálnejšie! roly! ako! hispánci! a!afroameričania! a!zriedkakedy! medzi! nimi! dochádzalo! k!nejakej!

interakcii.!!

Podľa!autorov!ide!o!ilustráciu!formy!diskriminácie,!ktoré!nie!je!nenávistná!alebo!útočná,!a!prebieha!

skôr! formou! vyhýbania! sa.! Záverom! tejto! štúdie! je! potvrdenie! existencie! rasových! a!etnických!
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stereotypov! v!detských! reklamách,! ktorými! sú! v!americkom! kontexte! ohrozené! predovšetkým!

afroamerické! a!hispánske! deti.! V!prieskumoch! (napr.! Hsien_Chang,! Kleiner,! 2003)! sa! ukázalo,! že!

afroameričania! sú! stereotypne! vnímaní! ako! neinteligentní,! leniví,! chudobní! a!žijúci! na! podpore.!

Hispánci!zase!ako!ilegálni!imigranti,!angažujúci!sa!v!kriminálnej!činnosti.!Je!veľmi!pravdepodobné,!

že!sa!tieto!stereotypy!odrazili!vo!všetkých!formách!reklamy,!medziiným!aj!v!detskej!reklame.!!

!Aj! ďalší! autori! (napr.! Merskin,! 2002)! zistili,! že! rozličné! etnické! skupiny! vystupujú! v!detských!

reklamách! na! rôzne! typy! produktov.! Afroamerické! deti! pomerne! často! vystupujú! v!reklamách! na!

jedlo,! zatiaľ! čo! aziati! v!reklamách,! ktoré! nejakých! spôsobom! súvisia! so! školou! alebo! pracovným!

životom.!Naopak,!veľmi!zriedkavo!bývajú!zobrazovaní!v!kontexte!domova,!či!rodiny.!U!bielych!detí!

sa!nezistila!asociácia!so!žiadnym!typom!produktov.!!

Tieto!výsledky!naznačujú,!že!aj!detská!reklama!je!do!veľkej!miery!ovplyvnená!existenciou!rasových!

stereotypov.!Uvedené!výskumy!boli! realizované!v!americkom!kontexte.!U!nás! sa! so! zobrazovaním!

etnických! menšín! v!detských! reklamách! prakticky! nestretávame.! Pokiaľ! v!reklame! vystupuje!

príslušník! inej! etnickej! skupiny,! je! prezentovaný! skôr! ako! kuriozita! (napr.! reklama! telefónneho!

operátora!s!africkým!chlapcom).!

!Výskumy! ukazujú,! že! reklamy! pre! dospelých! sú! výrazne! zaťažené! rodovými! stereotypmi.! Preto!

pochopiteľne! vyvstáva! otázka,! či! a!v!akej! forme! sa! s!rodovými! stereotypmi! môžeme! stretnúť!

v!detskej! reklame.! Na! rozdiel! od! dospelých! u! deti! sa! vnímanie! rodovo! vhodného! správania!mení!

v!závislosti!od!veku.!!

V!priebehu! zrenia! si! deti! vytvoria! schémy! rolovo! typického! správania.! Tieto! schémy! sú! najskôr!

pomerne! jednoduché! (napr.!dievčatá! sa!hrajú! s!bábikami,! chlapci! sa!hrajú! s!autíčkami),! neskôr! sa!

stávajú! komplexnejšími! reprezentáciami! feminity! a!maskulinity! (Martin,!Wood,! Little,! 1990).!Deti!

tiež!imitujú!správanie!rodiča!rovnakého!pohlavia.!Zaujímavosťou!je,!že!rodičia!kladú!väčší!dôraz!na!

správanie!chlapcov!ako!dievčat.!Preto!majú!chlapci!väčšiu!tendenciu!správať!sa!v!súlade!s!rodovou!

rolou!a!vyhýbať!sa!prejavom,!ktoré!sú!s!touto!rolou!v!nesúlade!(Bussey,!Perry,!1982).!

Podľa! Trautnera! (1992)! je! vnímanie! rodových! rolí! rigidnejšie! v!predškolskom! veku,! a!neskôr! sa!

stáva! flexibilnejším.! Tieto! vývinové! zmeny! môžu! mať! dôležité! implikácie! pre! detskú! reklamu.!

Vnímanie! rodových! stereotypov! sa! líši! aj! v!závislosti! od! pohlavia.! U!dievčat! sa! môžeme! stretnúť!

s!flexibilnejším!vnímaním!rodových!rolí,!napríklad!vo!väčšej!miere!pripúšťajú,!že!v!domácnosti!by!

mali! pomáhať! chlapci! aj! dievčatá! (Hageman,! Gladding,! 1983).! Na! základe! týchto! zistení! možno!

predpokladať,!že!reklamy!sa!budú!líšiť!v!závislosti!od!toho,!na!akú!vekovú!skupinu,!príp.!pohlavie!

detí!sa!snažia!pôsobiť.!



 
 

115 

Kolbe! a!Muehling! (1995)! uskutočnili! výskum,! v!ktorom! sa! zamerali! na! obsahovú! analýzu! reklám,!

určených!deťom.!Zistili,!že!hoci!prevažná!väčšina!(60%)!reklám!bola!rodovo!neutrálnych,!postavy,!

ktoré! v!nich! vystupovali! boli! prevažne! mužské.! Navyše! v!neutrálnych! ako! aj! v!reklamách! pre!

chlapcov! panovala! omnoho! väčšia! miera! aktivity! ako! v!reklamách! pre! dievčatá.! V!súlade!

s!očakávaniami! sa! v!reklamách! pre! chlapcov! objavovalo! signifikantne! viac! agresivity! ako!

v!dievčenských!reklamách.!Väčšinou!platilo,!že!rozprávačom!v!reklamách!pre!chlapcov!bol!muž,!pre!

dievčatá!žena.!!

V!našom!kultúrnom!kontexte!analyzovala!obsah!reklám!pre!deti!Lutherová!(2008).!Zamerala!sa!na!

obsah! reklám! na! slovenských! staniciach! (Jednotka,! Markíza,! Joj)! a!na! stanici! špeciálne! určenej!

deťom!(Jetix).!Zistila!značné!rozdiely!vo!forme!aj!obsahu!reklamy,!určenej!dievčatám!a!chlapcom.!!

Produkty!určené!dievčatám!boli!zväčša!bábiky!a!vybavenie!pre!bábiky!(napr.!oblečenie,!kadernícka!

sada).! Vystupovali! v!nich! výlučne! postavy! ženského! pohlavia,! v!drvivej! väčšine! prípadov! malé!

dievčatá.! Postavy! dospelých! žien! boli! zriedkavé.! Dievčatá! často! tvorili! dvojice! alebo! trojice.!

Rozprávačom!v!reklame!bola!väčšinou!žena,!v!dvoch!prípadoch!dievča,!ktoré!hralo!hlavnú!postavu.!!

Dievčatá! boli! väčšinou! zobrazované! pri! starostlivosti! o!hračku,! prípadne! o!skrášľovanie! seba,! či!

hračky.! Vystupovali! v!roly! opatrovateľky,! matky! alebo! kamarátky.! Prostredie! tvoril! väčšinou!

interiér,!v!ktorom!dominovali!jemné!a!svetlé!farby.!Reklamu!podfarbovala!popová!hudba.!V!prípade!

reklám! určených! pre! mladšie! dievčatá,! šlo! o!jemný! akustický! pop,! reklamy! pre! staršie! dievčatá!

(napr.!na!Barbie)!obsahovali!razantnejší!pop!s!ženským!vokálom.!!

Reklamy! určené! chlapcom! sa! vo! väčšine! prípadov! týkali! autíčok,! autodráh! a!akčných! hrdinov.!

V!reklame!vystupovali!chlapci!a!rozprávačom!bol!vždy!muž.!Chlapci!boli!v!reklamách!zachytení!pri!

súťažení,! pretekaní! s!autami! alebo! v!boji.! Vystupovali! v!roly! pretekára,! bojovníka,! kamaráta,! či!

rozhodcu.!!

Väčšina! reklám!sa!odohrávala!v!interiéry,!ktorý!však!ostro!kontrastoval! s!prostredím!detskej! izby!

v!reklamách!pre! dievčatá.! Interiér! chlapčenskej! izby! je! v!reklamách! zariadený! stroho! a!v!tmavých!

farbách.! Charakteristickým! je! použitie! rockovej! hudby,! kombinovanej! s!rýchlym! sledom! záberov!

a!dynamickým!strihom.!

Ďalšie!reklamy!boli!z!kategórie!rodovo!neutrálnych.!Napriek!tomu!v!nich!prevládali!mužské!postavy!

a!rozprávačom! bol! zvyčajne! muž.! Využívali! tiež! rovnaké! formálne! prostriedky! ako! reklamy! pre!

chlapcov.! Šlo! zväčša! o!produkty! ako! komiksy,! lego,! či! spoločenské! hry.! Niektoré! reklamy,! najmä!

reklamy!na!potraviny,!možno!považovať!za!rodovo!vyvážené.!Objavovali!sa!v!nich!mužské!aj!ženské!

postavy!a!rozprávačom!bola!niekedy! ženy,!niekedy!muž.!Deti! boli! zväčša! zobrazené!pri!hre! alebo!

športe!v!kolektíve.!
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Podľa! týchto! zistení! možno! uzavrieť,! že! pohľad! na! rodové! roly! v!reklamách! pre! deti! je! silne!

stereotypizovaný.! Produkty! sú! rozdelené! na! chlapčenské! a!dievčenské,! čo! výrazne! ovplyvňuje!

formálnu! stránku! reklamy.! Stereotypizácia! a!rodová! zaťaženosť! sa! prejavuje! v!obsadení! postáv,!

voľbe!rozprávača,!prostredí!aj!v!hudbe.!!

Ako!najmenej!stereotypné!sa!ukázali!reklamy!na!jedlo,!ktoré!sú!však!problematické!z!iného!dôvodu!

(výrazná! väčšina! propagovaného! jedla! v!detských! reklamách! sa! týka! sladkostí,! ktoré! sú! navyše!

prezentované! ako! zdraviu! prospešné.! V!podstate! tým! dochádza! k!vytváraniu! mylného! dojmu!

u!spotrebiteľa.!Reklamy!pre!deti!propagujúce!ovocie!alebo!zeleninu!prakticky!neexistujú).!

Zaujímavosťou! je,! že! chlapci! a!dievčatá! nemusia! nutne! reagovať! kladne! na! tie! reklamy,! ktoré! sú!

špecificky!určené!pre!nich.!Bakir,!Blodgett!a!Rose! (2008)!uskutočnili! ! štúdiu,!v!ktorej! sa!zaoberali!

reakciami! detí! na! rodovo! stereotypné! reklamy.! Zistili,! že! dievčatá! reagovali! rovnako! kladne! na!

reklamy! určené! chlapcom! aj! dievčatám.! Rovnako! reakcie! chlapcov! na! chlapčenské! a!dievčenské!

reklamy!sa!v!podstate!nelíšili.!Tieto!výsledky!podporujú!predpoklad,!že!rozdiely!v!rodovo!odlišných!

reklamách!pre!chlapcov!a!dievčatá!sú!umelo!utvárané!a!nabádajú! tvorcov!detských!reklám!tvorbe!

rodovo!neutrálnejších!reklám.!!

!

Urážlivá!reklama!

Ľudia!považujú!reklamu!za!urážlivú!z!viacerých!dôvodov.!Otázkou! je,!kde!sú!hranice!prípustnosti.!

U!nás! sa! podnetmi! ohľadom! porušenia! reklamnej! etiky! zaoberá! Rada! pre! reklamu.! Avšak! aj!

reklamy,! ktoré! nie! sú! stiahnuté! na! základe! porušenia! Etického! kódexu! reklamy!môžu! jednotlivé!

skupiny! spotrebiteľov! považovať! za! urážlivé.! V!takýchto! prípadoch! najskôr! dôjde! k!porušeniu!

imagu!značky!a!oslabeniu!lojality!zákazníkov,!najmä!ak!sa!firme!podarí!uraziť!práve!svoju!cieľovú!

skupinu.!!

Príkladom! môže! byť! americká! reklama! na! Coca! Colu,! v!ktorej! tvorcovia! stavili! na! etnickú!

rôznorodosť! amerických! spotrebiteľov.! V!reklame! sa! objavujú! ľudia! rôzneho! etnického! pôvodu!

a!zaznejú! v!nej! aj! cudzie! jazyky.! Proti! tejto! reklame! sa! zdvihla! vlna! kritiky! najmä! z!dôvodu,! že! sa!

v!nej! objavili! aj! ľudia! v!tradičnom!moslimskom!oblečení.! Veľkú!nevôľu! vyvolalo! aj! to,! že! hoci!má!

reklama!predstavovať!Američanov,!nehovorí!sa!v!nej!iba!po!anglicky.!Niektorí!spotrebitelia!dokonca!

vyzývajú!na!bojkot!značky.!!

Vo! výskumoch! sa! preukazuje,! že! vnímanie! reklamy! ako! urážlivej,! závisí! od! mnohých! faktorov,!

napríklad!od!veku,! pohlavia,! národnosti,! etnickej!príslušnosti,! či! úrovne!vzdelania,! a!že! tolerancia!
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spotrebiteľov! (v! zmysle! súhlasu! so! zobrazovaním! kontroverznej,! či! urážlivej! reklamy)! sa! líši!

v!závislosti!od!média!(tv,!internet,!rádio,!bilboard..)!(Helemont,!Bulck,!2012).!!

Reakcie!spotrebiteľov!na!ofenzívnu!reklamu!zvyčajne!zahŕňajú!tlak!na!značku,!aby!reklamu!stiahla,!

podanie! sťažnosti! príslušným! orgánom,! prípadne! už! spomenutý! bojkot.! Viacero! výskumov! sa!

snažilo! odpovedať! na! otázku,! ktoré! faktory! spôsobujú,! že! reklama! je! spotrebiteľmi! vnímaná! ako!

urážlivá!(napr.!Barnes,!Dotson,!1990;!Wilson,!West,!1981).!Podľa!týchto!výskumov!je!v!reklame!buď!

urážlivý!produkt!alebo!spôsob!prevedenia.!!

V!prvom! prípade! ide! o!propagovanie! takých! produktov,! služieb,! či! myšlienok,! ktoré! vyvolávajú!

rozhorčenie,!znechutenie!alebo!hnev!spotrebiteľov.!Katsanis!(1994)!rozšíril!tento!koncept!tak,!aby!

zahŕňal! akýkoľvek! produkt,! službu,! alebo!myšlienku,! ktorá! je! trápna,! sociálne! neakceptovateľná,!

kontroverzná,! či! škodlivá! voči! určitej! skupine! obyvateľstva.! Príkladom! produktov,! ktoré! môžu!

spadať! do! tejto! kategórie! sú! napríklad! niektoré! predmety! osobnej! hygieny,! či! antikoncepcia.!

Príkladom!takýchto!služieb!sú!napríklad!pohreby,!umelé!oplodnenie,!sterilizácia!a!liečba!duševných!

chorôb.!Kontroverznou!propagáciou!myšlienok!môže!byť!napríklad!kampaň!proti!potratom.!!

To,! čo! je! v!spoločnosti! pokladané! za! urážajúce! sa!mení! s!dobou.! Pre! ľudí! rôznych! spoločenských!

tried! či! skupín! sú! urážlivé! rôzne! veci.! Podobne! to! platí! aj! v!rámci! rozličných! spoločností! alebo!

kultúr.! Preto! musia! byť! reklamný! tvorcovia! veľmi! opatrní,! keď! spúšťajú! kampaň! v!inej! kultúre.!

Niektoré! farby,! či! symboly! celkom! „neškodné“! v!našej! kultúre! môžu! byť! v!určitej! spoločnosti!

asociované!s!predmetmi,!či!myšlienkami,!vďaka!ktorým!reklama!vyznie!urážlivo.!!

Tiež! sa! ukázalo,! že! v!tolerancii! spotrebiteľov! existujú! signifikantné! medzikulturálne! rozdiely.! Vo!

výskume! porovnávajúcom! francúzskych! a!amerických! spotrebiteľov! priznali! francúzsky!

spotrebitelia! väčšiu! ochotu! nakupovať! tovar! aj! od! značky,! ktorá! sa! prezentuje! urážlivou,! či!

nepríjemnou!reklamnou!kampaňou,!a!to!najmä!vtedy,!ak!produkt!ponúka!benefity,!ktoré!sú!pre!nich!

atraktívne.! Americkí! spotrebitelia! boli! v!tomto! ohľade! omnoho! striktnejší,! a!skôr! súhlasili!

s!tvrdením,! že!urážlivá! reklama! je! pre!nich!dostatočným!dôvodom!pre!bojkot! značky! alebo! firmy!

(Lundstrom,!White,!Chopoorian,!1999).!

Aaker! a!Bruzzone! (1985)! realizovali! výskum,! v!ktorom! zisťovali,! ktoré! triedy! produktov! sú!

v!reklame!pre!spotrebiteľov!najviac!urážlivé,!či!otravné.!V!USA!spotrebiteľov!najviac!otravovali,! či!

hnevali!reklamy!na!ženské!vložky!a!prostriedky!na!liečbu!hemoroidov.!V!Číne!boli!najviac!urážlivé!

reklamy!na!zoznamovacie!služby!a!liečbu!sexuálnych!chorôb.!Spotrebiteľom!v!Austrálii!zase!najviac!

vadila!propagácia!rôznych!náboženských,!či!politických!skupín,!a!opäť,!ženské!hygienické!potreby.!!

Dôvody,!prečo!boli!tieto!produkty!pokladané!za!urážlivé!často!zahŕňali!tvrdenia!ako!„uráža!to!moju!

inteligenciu“,! „je! to! odporné“! alebo! „použitie! sexuality! v!danej! reklame! je! prehnané,! či! vulgárne“.!
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Sexualita!je!v!reklame!silne!využívaná,!a!to!aj!napriek!tomu,!že!práve!tento!typ!reklám!sa!často!stáva!

predmetom! kritiky.! Podobne! využitie! strachu! v!reklame!môže! vyvolávať! negatívne! pocity! najmä!

z!dôvodu,!že!spotrebitelia!majú!pocit,!že!sú!týmto!reklamám!vystavení!proti!svojej!vôli.!!

Snaha!šokovať!nie!je!v!reklame!novou!stratégiou.!Jej!efektivita!je!však!pomerne!otázna.!Je!pravda,!že!

šokujúci!obsah,!najmä!sexuálnej!povahy,!pritiahne!pozornosť!lepšie!ako!bežná!reklama.!Avšak!ako!

sme! už! spomínali,! spotrebitelia! sa! môžu! cítiť! reklamou! natoľko! pobúrení,! že! začnú! bojkotovať!

produkt,!či!dokonca!celú!značku.!Pre!našu!štúdiu!je!dôležitou!najmä!otázka,!nakoľko!sú!stereotypy!

v!reklame!pre!spotrebiteľov!urážlivé,!resp.!či!ich!vôbec!reflektujú!a!nakoľko!im!vadia.!!

Reklama! sa! stala! terčom! ! kritiky! najmä! pre! spôsob,! akým! zobrazuje! ženy.! Predovšetkým!

feministické!autorky!vytýkali!reklame,!že!pomáha!udržať!podradné!postavenie!žien,!zobrazuje!ženy!

ako! sexuálne! objekty,! posilňuje! falošný! ideál! „dokonalej! krásy“! a!rolovo! stereotypné! štandardy!

v!správaní!mužov!a!žien.!!

Preto!neprekvapuje,!že!ženy!sú!viac!senzitívne!a!kritické!ohľadom!spôsobu,!akým!sú!zobrazované!

v!reklame! (Pollay,! Lysonski,! 1993).! Najkritickejšie! vnímajú! zobrazovanie! žien! v!reklame!mladšie,!

vzdelané!ženy!strednej!alebo!vyššej!strednej! triedy,!odmietajúce!tradičné!rozdelenie!rolí!pre!ženy!

a!mužov! v!spoločnosti! (Lundstrom,! Sciglimpaglia,! 1977).! ! Cull,! Hanson,! Marx! (1977)! zistili,! že!

odmietanie!takýchto!reklám!súvisí!u!žien!s!mierou!ich!identifikácie!s!agendou!feministických!hnutí.!

Wilson!a!Moore!(1979)!vyslovili!predpoklad,!že!prvky!self_konceptu!spotrebiteľa!ovplyvňuje!to,!či!

určitú! reklamu!bude!považovať!za!urážlivú!alebo!nie.!Pochopiteľne!sa! tento!predpoklad!vzťahuje!

predovšetkým!na! ženy.! Podľa! týchto! autorov!musí! zobrazenie! žien! v!reklame!nejakým! spôsobom!

korešpondovať! s!aktuálnym! alebo! ideálnym! Self! spotrebiteliek! na! to,! aby! bolo! akceptované.! To!

podľa! nich! vysvetľuje! silné! odmietnutie! takýchto! reklám! zo! strany! feministických! hnutí,! keďže!

hodnoty,!ktoré!sú!súčasťou!ich!self_konceptu!sú!diametrálne!odlišné!od!rolovo!tradičných!zobrazení!

mužov!a!žien!v!reklame.!!

Vo!všeobecnosti!pokladajú!ženy!reklamy!za!urážlivé!najmä!vtedy,!ak!obsahujú!nahotu,!či!sexualitu.!

Je!potrebné!podotknúť,!že!reklamy!sú!v!tomto!ohľade!veľmi!nevyvážené;!ženy!sa!niekoľkonásobne!

viac! než! muži! objavujú! v!reklamách!polonahé! alebo! v!sporom! oblečení! (Jones,! Reid,! 2009).! Títo!

autori!vo!svojej!štúdii!zistili,!že!reklama!je!považovaná!za!urážlivú!najmä!ak!obsahuje!degredáciu,!

zosmiešnenie,! či! zobrazovanie! žien! ako! sexuálnych! objektov.! Platí! však! spomenuté! pravidlo,! že!

muži!prejavujú!v!tomto!ohľade!väčšiu!toleranciu!ako!ženy.!Toto!zistenie!korešponduje!s!tvrdením,!

že!reklamou!sa!cíti!urazená!najmä!tá!sociálna!skupina,!ktorá!je!subjektom!stereotypizácie.!!

!
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Záver!

V!tejto! práci! sme! sa! pokúsili! podať! prehľad! výskumov,! zaoberajúcich! sa! stereotypmi! v!reklame.!

Zamerali! sme! sa! najmä! na! rasové! a!rodové! stereotypy.! Špeciálnu! pozornosť! sme! venovali!

stereotypom!v!detskej!reklame.!Taktiež!sme!sa!zaoberali!otázkou,!kedy!je!stereotypizácia!v!reklame!

spotrebiteľmi!subjektívne!vnímaná!ako!urážlivá.!!

Zistili! sme,! že! stereotypizácia! je! pre! reklamu! charakteristická! a!je! často! využívaná! prakticky!

v!každom!segmente!predaja!tovarov!a!služieb.!Na!základe!uvedených!výskumov!vyvstáva!otázka,!či!

je!vôbec!možné,!aby!bola!reklama!prínosná!pre!firmy,!ktoré!ju!zadávajú,!a!zároveň!pre!spoločnosť.!

Známe!Toscaniho!reklamy!pre!firmu!Benetton!predstavujú!v!tomto!ohľade!výborný!(žiaľ!pomerne!

ojedinelý)!príklad.!!

V!oblasti! reklamy! platí! pravidlo,! že! to,! čo! predáva,! bude! využívané.! Sebareflexia! reklamných!

tvorcov,! či! zadávateľov! reklamy! v!zmysle! celospoločenských! dopadov! reklamných! kampaní! často!

absentuje.! Preto! je! potrebné,! aby! spotrebitelia! pristupovali! k!reklame! kritickejšie.! Ak! vznikne! na!

úrovni!spotrebiteľov!dopyt!po!novej,!kreatívnej!a!inteligentnej!reklame,!firmy!sa!prispôsobia.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Obrazová!príloha!
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