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Úvod 

So vzájomným pôsobením viacerých činiteľov sa stretávame v mnohých oblastiach 
bežného života a aj v odborných vedách. Z historického pohľadu sme svedkami značného 
kvalitatívneho posunu na poli komunikácie (prekonanie časových a priestorových bariér, 
zvýšenie flexibility a dosahu komunikácie). Práve s problematikou informácií je neoddeli-
teľne spätý komunikačný proces Príspevok je orientovaný na informačné interakcie, ktoré 
sú špecifické práve spolupôsobením informácií a informačného prostredia. Hľadíme tu na 
problematiku informácií, informačných procesov, informačného prieskumu, ale i informač-
ného správania človeka. Výskum je vo svojej podstate zámerný, cieľavedomý a systema-
tický poznávací proces, ktorý sa nezaobíde bez presahov do viacerých vedných disciplín.  
A práve prepojenie a prihliadanie na podstatnosť väzieb tvorí základ pre produktívny prí-
stup k výskumu.  

V príspevku upriamujeme pozornosť na komunikáty v internetovom priestore v inter-
akcii s recipientom. Aj tu hrajú informačné interakcie dôležitú úlohu. Bez nich by komuni-
kácia nemusela byť úspešná. Vizuálnu a formálnu stránku komunikátu vnímame v jednote 
s informačným obsahom. Pod spojením informačného a kreatívneho priemyslu chápeme re-
klamnú komunikáciu. Komercializácia a propagácia produktov je jav spájajúci sa s ľudstvom 
a obchodom vo všeobecnosti, prakticky od začiatku predaja, resp. výmeny tovarov. Infor-
mačný a kreatívny priemysel je toho neoddeliteľnou súčasťou. Čo sa v čase mení, je spôsob 
zviditeľňovania sa smerom k verejnosti (prostredníctvom informačných obsahov). Vďaka 
masovej komunikácii a IKT sa možnosti a škála pôsobenia proporcionálne rozšírili. Špeci-
fiká elektronických a nových médií však doteraz zanechávajú určitú líniu, štruktúru jednot-
livých prvkov reklamnej komunikácie. Informačný a kreatívny aspekt je práve v tomto type 
komunikácie nezastupiteľný.  

Cieľom príspevku je stanovenie východísk pre zlepšenie firemnej komunikácie na webe 
prostredníctvom adresnosti informačných obsahov smerom k používateľovi a prispôsobenia 
formálnej zložky. Vzhľadom na fakt, že skúmané copywriterské texty sú reklamného a pro-
pagačného charakteru, kvalitatívny výskum sa uskutočniť na vzorke potenciálnych prijíma-
teľov týchto komunikátov. 

Každá komunikácia sa uskutočňuje v konkrétnej komunikačnej situácii. J. Vaňko (1999, 
s. 187) charakterizuje komunikačnú situáciu ako „...všetky okolnosti a podmienky, v ktorých 

 119 



 

sa komunikačná činnosť realizuje (počet účastníkov, ich sociálne a komunikačné charakte-
ristiky, charakter interpersonálnych vzťahov, časové a priestorové okolnosti ap.).“Vyplýva 
z toho, že ide o viaceré súvislosti a interakcie – sociálne (účastníci), temporálne (čas), lokálne 
(miesto, priestor, prostredie), transferové (médium), pragmatické (cieľ, zámer) a iné, v kto-
rých sa konkrétny komunikačný akt uskutočňuje. 

Štúdia pojednáva o copywritingu ako o špecifickej forme reklamného, ale aj informač-
ného komunikátu v prostredí internetu. Začíname definíciou tohto pojmu, pretože často do-
chádza k zámene výrazov copywriting a copyright (sú to výrazy prebraté z angličtiny s po-
dobnou výslovnosťou). Na Slovensku nemáme všeobecne platnú definíciu. Najčastejšie ju 
nachádzame na blogoch a na stránkach spoločností, ktoré takto orientované služby ponúka-
jú. V zahraničí je dostupných viacero validných materiálov, tutoriálov, s ktorými sme počas 
výskumu pracovali. Vybrané zdroje týkajúce sa copywritingu: A. Maslen (2009); J. Surga-
man (2007); príručka spoločnosti MoreNiche; D. Graham a J. Grahamová (2009); M. Stribe 
(2010); M. Prokop (2004-2007). Vybrané zdroje z oblasti firemnej komunikácie a prezen-
tácie na webe: I. Pollach (2005) a R. Fox (2006). Pre potreby nášho výskumu pracujeme 
s definíciou pojmu copywritingod slovenskej copywriterky I. Ďuricovej (2012), pôsobiacej 
v spoločnosti Adlervia, ktorá ponúka takto orientované služby: „Pod pojmom copywriting sa 
skrývajú texty pre web, propagačné materiály, PR články, tlačové správy, headlines pre naj-
rôznejšie oblasti tlačových aj netlačových materiálov, texty na letáky, menu karty, návody 
na použitie, osobné prezentácie (písanie blogov, biografií) a vo svojej podstate takmer aká-
koľvek kreatívna textová činnosť, ktorej účelom je spropagovať produkt, službu či osobu.“ 
V poslednom čase je badateľný posun práve do internetového prostredia, v ktorom sa daný 
pojem stáva synonymom tvorby textu pre internetový priestor. Neoddeliteľnú zložku inter-
netového priestoru s jeho zložitou štruktúrou tvoria internetové vyhľadávače. Pri tzv. 
SEO7copywritingu ide o texty, ktoré nie sú optimalizované na potenciálneho zákazníka 
alebo používateľa, ale na internetové vyhľadávače. Z toho, samozrejme, vyplývajú aj 
odlišnosti. Vhodnou voľbou (výberom) a umiestnením kľúčových slov v článkoch je možné 
„napomôcť vyhľadaniu“ internetovými vyhľadávačmi, ktoré zložitým indexovaním a na 
základe určitých algoritmov priraďujú poradie vo výsledkoch vyhľadania na zadané 
kľúčové slová. Voľba vhodných kľúčových slov a ich implementácia do textu, je len jeden 
z mnohých faktorov, ktorý sa na zvýšenie vyhľadávateľnosti používa. Tu je výrazná 
interakcia s cieľovou skupinou, pre ktorú je text určený. Ako premýšľa, ako vyhľadáva 
daný produkt, službu, aké pojmy zadáva do vyhľadávača? Odpovede na takéto otázky sú 
prioritné pri koncipovaní textu. 

                                                

Autor reklamného komunikátu musí brať ohľad na produkt, značku, ktorú propaguje, 
ale aj na cieľovú skupinu (často na úkor vlastného názoru, estetických preferencií, či ume-
leckých ambícií).  Zložky, väzby a prepojenia môžeme vidieť aj v nasledujúcom modeli re-
klamnej komunikácie (Banyár 2009): 

Z –  zadávateľ 

A, Ak – autor, autorský kolektív 

Rk – reklamný komunikát 

Sp – skupina príjemcov 

Pr, Sl – produkt, služby 

R – realita 

T – tradícia. 

 
7 Skr. z angl.: SearchEngineOptimization/Optimalizácia pre vyhľadávacie stroje alebo nástroje 
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Obr. 1 

Základný model reklamnej komunikácie (Banyár 2009) 

V reklamnej komunikácii stojí na prvom mieste zákazník (recipient), ku ktorému re-
klamný komunikát smeruje. Tvorca je nútený prispôsobiť sa jeho vkusu. Do veľkej miery je 
limitovaný vkusom alebo zámerom zadávateľa, ktorý tiež môže do značnej miery ovplyvniť 
výslednú podobu komunikátu. V neposlednom rade musí tvorca reklamy včleniť do reklam-
nej komunikácie aj konkrétny produkt, či službu tak, aby kreatívne vyzdvihol jeho kvality. 
Ak uprednostníme estetické kritériá na úkor samotnej informácie o firme, produkte alebo 
značke, môže dôjsť k tomu, že príjemca nepochopí komunikát, čím sa stáva neúčinným, 
stráca svoj zmysel. Tvorca reklamného komunikátu (autor, autorský kolektív) musí nájsť 
symbiózu medzi informačnou a estetickou zložkou reklamy. Banyár poukazuje aj na dôle-
žitosť tradícií pri tvorbe reklamného komunikátu. Tradícia môže byť zdrojom inšpirácií pre 
autora, na druhej strane uľahčuje recipientom interpretáciu či dekódovanie správy (Banyár 
2009). 

Z uvedeného vyvodzujeme, že informačný aspekt je v priamej väzbe s kreatívnym as-
pektom. Kreatívna zložka sa využíva na upútanie pozornosti používateľa a spolu s grafickou 
a dizajnovou zložkou pôsobia na prijímateľa v rovnakom hodnotovom meradle ako spomí-
naný informačný aspekt. Sociálny aspekt psychológie reklamného komunikátu popisuje T. 
Deptová. V snahe maximálne sa priblížiť k vybranej cieľovej skupine využíva autor reklam-
nej informácie aj jej spôsob komunikácie. Ten môže byť daný výberom lexiky (ktorej prí-
jemca rozumie a ktorá mu je blízka), prostredia (ktoré príjemca pozná), komunikačnej situ-
ácie a reklamnej myšlienky (ktorá ho oslovuje a v istom smere charakterizuje či vystihuje). 
Ide o formu simulácie súkromnej podoby komunikácie, ktorá je podporená prvkami korpo-
rátnej identity danej firmy, ale i výberom farebnosti, typu písma, hlavných aktérov reklamy, 
hudby a ďalších faktorov blízkych vybranej cieľovej skupine. Takto aj do reklamných komu-
nikátov preniká lexika, ktorá niekedy prekračuje hranicu medzi spisovným jazykom a slan-
gom, alebo sa pohybuje na osi hovorového štýlu jazyka (subštandardná forma jazyka), ktorý 
je zvolenému segmentu trhu blízky, zrozumiteľný a ľahko dekódovateľný. Na to, aby cie-
ľová skupina vyslaný komunikát prijala a následne správne dekódovala, mala by reklamná 
informácia (v súlade so známym modelom AIDA8 alebo ADAM9 ) najskôr upútať jej pozor-
nosť. Prvky, ktoré plnia túto funkciu, môžu mať jazykový, mimojazykový i kombinovaný 
charakter. Ide napríklad o slová, slovné spojenia alebo vety so zvláštnym významom; o vý-

                                                 
  8 AIDA – attention/pozornosť, interest/záujem, desire alebo desicion/túžba alebo rozhodnutie, action/akcia  

  9 ADAM – attention/pozornosť, desire alebo desicion/túžba alebo rozhodnutie, action/akcia, memory/uchovanie  
v pamäti 
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ber typu písma a jeho veľkosti, obrazu, farieb, zápletky a formy spracovania audiovizuálnej 
reklamy. V mnohých prípadoch sa však stretávame so spojením a prepojením týchto prvkov, 
ktoré vnášajú do reklamného komunikátu viacvýznamovosť (Deptová 2008). Rankov (2009) 
oproti tomu poukazuje aj na skutočnosť, že z pohľadu reklamnej komunikácie (kde na jednej 
strane stojí najčastejšie profesionálna inštitúcia, ktorá sa venuje výrobe reklamných kampa-
ní – reklamná agentúra, resp. špecializovaná osoba a na druhej strane recipient, čiže poten-
ciálny zákazník), je reklama vysoko profesionalizovaný (inštitucionalizovaný) spôsob komu-
nikácie. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že kreatívny priemysel môže byť kreatívny len 
do takej miery, akú je schopný zniesť zákazník alebo prijímateľ reklamného komunikátu. 
Nachádzame aj čiastočné prelínanie sas problematikou informačného správania používateľa 
a jeho vnímania obsahov. Čo sa týka oblasti copywritingu, sú vypracované stratégie a odpo-
rúčania pre realizátorov takejto komunikácie, charakteristické znaky pre jednotlivé kategórie 
ponúkaných správ a informačných obsahov. Kolektívne povedomie o tejto problematike je 
však často skôr intuitívne alebo populárno-náučné. Vedeckému spracovaniu sa na Slovensku 
nevenuje veľká pozornosť. Pri tvorbe textov pre web sa interakcie nesú v rovine pôvodcu 
(zastúpeného nielen osobou iniciátora, ale aj realizátora), komunikátu, média (ktorým je di-
stribuovaný komunikát) a samotným recipientom (cieľovou skupinou). Previazanosť týchto 
zložiek je neoddeliteľná, avšak rozloženie na jednotlivé komponenty a následná syntéza vy-
vodzujúcich charakteristík napomáha k úspešnosti prebiehajúcej komunikácie. 

Problematika copywriterských textov má osobitné postavenie v rámci komunikačnej 
sféry. Snaha zaujať, osloviť, prezentovať (sa) čo najlepšie pred používateľmi či verejnosťou, 
stavia úroveň komunikácie na oficiálnu alebo minimálne polooficiálnu. Ako už bolo niekoľ-
kokrát spomenuté, medzi primárne faktory patrí zameranie sa na cieľovú skupinu pri tvorení 
konkrétnych textov. Používaný jazyk je prispôsobovaný nielen tematike, ale aj užívateľom 
s ohľadom na ich vek. Pri cielení na mladšie vekové kategórie sa v textoch nachádza veľké 
množstvo slangových výrazov, výrazov prebratých predovšetkým z angličtiny, podávané 
neoficiálnym až familiárnym spôsobom. Práve tu sa ponúka otázka, či tým najdôležitejším 
činiteľom je zisk a komerčný úspech, ak na ceste zaujať potenciálneho zákazníka sú mu 
predostreté subštandardné výrazy v atraktívnom interaktívnom prostredí webovej stránky. 
Úvahy nad jazykovou kultúrou takýchto komunikátov a ich vplyvom na jazykové vedomie 
recipientom sú však len sekundárnym zamyslením. Rovnako aj Ľ. Kralčák (2008, str. 24) 
udáva stret záujmov: „Novšie výskumy10 mediálnej sféry ukazujú, že súčasný jazyk médií je 
poznačený dvoma napätiami: napätím medzi informáciou a zábavou a  napätím medzi verej-
ným a súkromným.“Hodnota informačného obsahu je v tomto prípade podmienená zábavnej 
forme, spôsobu podania recipientom, z dôvodu vyššej komerčnej úspešnosti, ak je takáto 
forma dodržiavaná. 

Hlbšiu sondu do problematiky copywritingunám môže priniesť jeho bližšia špecifiká-
cia. Jeden z najznámejších českých copywriterov M. Prokop rozdeľuje copywriting na štyri 
základné typy reklamy podľa ich účelu: priamy predaj tovaru a služieb; vzbudenie záujmu 
a dopytu; budovanie povedomia o tovare a službách; budovanie firemnej značky (Prokop, 
2004).Najrozsiahlejšie informačné obsahy sú používané pri priamom predaji, kde by text mal 
obsahovať množstvo informácií, konkrétnych i technických detailov, príkladov používania, 
nezávislých hodnotení či iných používateľov alebo odborníkov, odpovede na najčastejšie 
otázky a pod. Pri vzbudzovaní záujmu a dopytu sa v súčinnosti s modelmi AIDA a ADAM 
(vysvetlené vyššie) snažia vzbudiť realizátori reklamnej komunikácie pozornosť recipienta 

                                                 
10 V porovnaní s výskumom Fairclougha, 1995 (Kralčák 2008). 
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(rôznymi kreatívnymi prvkami, originálnym textom a pod.). Budovanie povedomia o tovare 
a službách sa uplatňuje v tom prípade, ak sa tovar nedá predávať na diaľku. Vtedy sa posil-
ňuje všeobecné povedomie o výrobku a službe, aby sa záujemca orientoval na maloobchod-
nú sieť, kde si neskôr tovar alebo službu kúpi. V týchto troch prípadoch môže mať podoba 
používaného jazyka naozaj širokú škálu – od vysoko kultivovaného spisovného jazyka cez 
jazyk obsahujúci množstvo odborných, technických, prebraných výrazov z angličtiny až po 
špecifický jazyk danej komunity, plný ich vlastných novotvarov a subštandardných slov. 
Pri snahe vzbudiť záujem a dopyt po výrobku alebo spoločnosti je prioritou upútanie pozor-
nosti verejnosti. Býva realizované prostredníctvom interaktívnych prvkov prezentácií, po-
hyblivých reklám (flashov, banerov), atraktívnych obrázkov... Skoro vždy sa k nim pripája 
aj text, často krátky a výstižný, ale aj šokujúci či vyvolávajúci emócie (pomocou vhodne 
volených slov). 

Metodológia 

Zo široko koncipovaného poľa pôsobnosti informačného a kreatívneho priemyslu v re-
klamnom prostredí sa zameriavame na špecifickú oblasť copywritingu, a to na prezentáciu 
spoločností na ich vlastných webových sídlach. 

Zrealizovali sme kvalitatívny výskum, ktorého jedným z parciálnych cieľov bolo upria-
menie pozornosti na ohodnotenie predkladaných informačných obsahov verejnosti. Do výs-
kumu bolo zapojených 38 študentov  knižnično-informačných štúdií druhého magisterského 
stupňa v akademickom roku 2013/2014. Predstavovali potenciálnych recipientov reklamných 
komunikátov. Pred začiatkom kvalitatívneho výskumu boli oboznámení so špecifikáciami 
copywriterských textov a náležitosťami, ktoré by dané komunikáty mali spĺňať. Jednou z ich 
úloh bolo pozorovaním a  analýzou určiť, či pred nich predkladané copywriterské texty jed-
notlivých spoločností a ich webových sídel, spĺňajú patričné vlastnosti a ako na nich webové 
sídla spolu s copywriterskými textami pôsobili (to sa zisťovalo prostredníctvom anonymnej 
ankety s otvoreným typom odpovedí). Danú výskumnú metódu sme pre potreby nášho výs-
kumu vyhodnotili ako najvhodnejšiu. Každý študent analyzoval 2 webové sídla spoločností, 
firiem alebo organizácií, zastúpené v dvoch kategóriách. 

Výskumnú vzorku tvorili copywriterské texty webových sídiel spoločností, firiem a or-
ganizácií – propagujúcich seba, svoje služby a produkty v prostredí internetu. Výber výskum-
nej vzorky sa uskutočnil nenáhodným stratifikovaným výberom so zreteľom na príslušnosť 
k zvoleným kategóriám. Vo všeobecnosti boli analyzované webové sídla spoločností zame-
rané na široké spektrum ponuky produktov či služieb, resp. neziskový sektor. Boli tam zahrnuté 
spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou bola prezentácia mobilných operátorov, poisťovne, 
poradenské i finančné spoločnosti, automobilové závody, softvérové produkty, elektrotech-
nika, potravinové produkty (od minerálnych vôd, potravín bežnej spotreby až po vitamínové 
doplnky), dobrovoľnícke organizácie, spoločnosti zamerané na kozmetické výrobky, módne 
odevy, športové kluby, staviteľské spoločnosti, penzióny a ubytovacie zariadenia. Webové 
sídla boli rozdelené do dvoch kategórií. Prvú kategóriu tvorili webové sídla spoločností/ 
organizácií, ktoré pôsobili na Slovensku najmä regionálne a ich hlavná činnosť bola orien-
tovaná predovšetkým na domáci trh. Webové sídla nemali zväčša veľmi členité, boli primárne 
zamerané na určitú užšiu oblasť poskytovania produktov/služieb. Druhú kategóriu tvorili 
webové sídla väčších spoločností, firiem či organizácií, ktoré mali nadnárodnú pôsobnosť  
a ich hlavná činnosť bola orientovaná na zahraničný trh, ale pôsobili aj na Slovensku. Webo-
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vé sídla mali zväčša veľmi členité, obsahovali množstvo informačných obsahov, zameranie 
malo širšiu pôsobnosť poskytovania produktov/služieb.  

Štúdia prakticky analyzuje a rozoberá 190 web stránok menších spoločností a 190 web 
stránok väčších spoločností, porovnáva spôsob prezentácie voči používateľovi a poukazuje 
na odlišnosti, ktoré sa v takto zameraných copywriterských textoch nachádzajú. Rovnako 
predstavuje podmienenosť kreatívneho aspektu ďalším nevyhnutnostiam (od informačného 
prostredia cez prispôsobenie textu podmienkam SEO až po adaptáciu pre cieľovú skupinu). 
Informačný aspekt nevynímame samostatne, ale tvorí prirodzenú súčasť informačného a kre-
atívneho priemyslu, kde je súčasťou viacerých hľadísk, ktoré spoločne vytvárajú špecifikum 
nielen internetových komunikátov, ale aj reklamných a dohromady vytvárajú interakcie me-
dzi zúčastnenými stranami (tvorcami i recipientmi). 

Analýze podliehala vždy hlavná stránka spoločnosti (tzv. homepage) a štyri ďalšie pod-
stránky spoločnosti, pričom boli vyberané také podstránky, ktoré obsahovali najmenej 200 
slov na danej stránke/podstránke. V oboch kategóriách to znamenalo analyzovať 38 webo-
vých sídel. 

Uplatňovali sme nasledujúce postupy: 

 úvodná analýza a syntéza dostupných zdrojov, 

 extrahovanie potrebných informácií zo zdrojov a ich odborné spracovanie, 

 realizácia kvalitatívnych výskumných metód, 

 analýza získaných údajov, 

 komparácia a vyhodnotenie výsledkov, 

 vizualizácia výsledkov. 

Do výskumu sme nezahŕňali vymedzenie podmieňujúcich faktorov – vek a rod u štu-
dentov MKD (vek sa pohyboval okolo 25 rokov a rodová príslušnosť bola približne rovnako 
zastúpená). Zohľadnenie podmieňujúcich hľadísk predpokladá realizáciu náročných, kom-
plikovaných a zložitých longitudinálnych výskumných projektov, ktoré umožňujú zachytiť 
vplyv významných vývinových a životných etáp. 

Výsledky  

Študenti hodnotili dané copywriterské texty slovne. Na základe ich popisu sme ich ná-
sledne kategorizovali do troch úrovní. Prvú, najnižšie hodnotenú kategóriu tvorili texty níz-
kej úrovne, s veľkým množstvom chýb, neprehľadné, neprispôsobené čitateľom, písané prí-
liš zložito a pod. 

Druhú kategóriu tvorili texty na priemernej úrovni. Texty boli optimalizované na zákaz-
níka, stále sa v nich však vyskytovali chyby, ktoré recipientom prekážali, nezdali sa im do-
statočne členité, nastával určitý problém s orientáciu na stránke a pod. 

Poslednú kategóriu tvorili texty na vysokej profesionálnej úrovni, ktoré boli kladne hod-
notené recipientmi po obsahovej aj formálnej stránke. 

Zaznamenali sme veľký rozdiel medzi úrovňou copywriterských textov menších spo-
ločností a väčších spoločností. Výsledky podávame vo forme grafu. 
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Obr. 2 

Znázornenie zastúpenia úrovní copywriterských textov podľa hodnotenia respondentov 

Z grafu vidíme výrazné rozdiely úrovne webových sídel podľa hodnotenia responden-
tov – copywriterských textov, informačných obsahov, vizuálneho zapôsobenia medzi men-
šími a väčšími spoločnosťami. Pri menších spoločnostiach evidujeme vysoký počet hodno-
tení na nízkej úrovni (32 %), oproti väčším spoločnostiam, kde len 5 % respondentov takto 
nízko hodnotilo dané analyzované stránky. Priemernú úroveň dosahovalo pri menších spo-
ločnostiach najviac webových sídel (47 %) a vysokú, profesionálnu úroveň s kladným ohla-
som respondentov dosahovalo len 21 % webových sídel. Oproti týmto výsledkom až 63 % 
respondentov označilo úroveň webových sídel väčších spoločností veľmi vysoko a kladne, 
priemernú úroveň im priradilo 32 % respondentov. 

Diskusia  

Študenti, ako predstavitelia bežných recipientov alebo potenciálnych zákazníkov, udá-
vali ako najčastejšie dôvody zníženia úrovne hodnotenia webového sídla nevhodné spraco-
vanie informačných obsahov po formálnej aj obsahovej stránke. Za nevyhovujúce označo-
vali členenie textov a jednotlivých kategórií na stránkach za neprehľadné, resp. málo členené. 
Informačné obsahy a texty vykazovali niekedy neprispôsobenie sa recipientom (formulácia, 
dĺžka viet, nevhodne zvolený font písma a jeho veľkosť spôsobovali problémy s čitateľnos-
ťou textov a  následným prijatím cieľovou skupinou). Respondenti hodnotili kladne, keď 
bola informačná náplň vhodne prispôsobená ponúkanému produktu či službe, informácie 
boli podávané jasne, presvedčivo a kreatívne. Kreatívnu zložku videli ako značné pozitívum, 
ktoré dokázalo konkrétnu spoločnosť odlíšiť od iných a upútať pozornosť. Pod kreatívnu 
zložku neboli zahrnuté len informačné obsahy, ale aj grafické spracovanie a použitie inter-
aktívnych prvkov. Vizuálne pôsobenie považovali respondenti za rovnako dôležité, ako in-
formačné obsahy, ktoré im boli ponúkané. Z odpovedí sme postrehli, že respondenti vnímali 
apelatívne zložky. Informačné a racionálne apely boli používané v závislosti od charakteru 
ponúkaného produktu, služby... Spolu s emocionálnymi apelmi ako pridanou hodnotou tvo-
rili celok so synergickým efektom (ak boli apely používané vhodne). Na túto problematiku 
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poukazuje aj Vopálenská. Zdôrazňuje skutočnosť, že emócie  zotrvávajú v pamäti dlhšie 
než argumenty, preto ak chceme ukotviť informáciu (nech zapôsobí a bude aj zapamätaná), 
použijeme nástroje vyvolávajúce emócie. Úlohou apelatívnej formy oslovenia je ovplyvňo-
vanie názorov, postojov a hodnôt tak, aby sa značka, produkt, služba či konanie stali objek-
tom pozornosti záujmu, túžby a činnosti recipienta a aby sa výsledok tohto pôsobenia fixo-
val v jeho pamäti (Vopálenská 2009). 

V skúmanom type informačných obsahov a informačného prostredia (konkrétne copy-
writerských textov a webových sídel, kde sa tieto texty nachádzajú) je vhodné zohľadniť už 
uskutočnené výskumy zamerané na oblasť informačného správania používateľov IKT. Dôle-
žitú úlohu okrem už vyššie spomenutých aspektov zohráva pri vyhľadávaní a spracovaní 
informácií kontext. Za kontext je vo všeobecnosti považovaný nielen vedný odbor alebo oblasť 
činnosti, ale aj typ riešenej úlohy, spoločenský a organizačný rámec, postavenie a funkcia 
človeka v tíme či organizácii, čas, projekt, financie, dostupnosť zdrojov, interdisciplinárnosť 
tematiky a pod. Kontext je možné členiť na vonkajší (sociálne a kultúrne zložky informač-
ného správania) a vnútorný (senzomotorické, kognitívne a afektívne zložky informačného 
správania) (Steinerová 2005). Jednotlivé zložky vedú k lepšiemu pochopeniu informačného 
správania používateľa. 

V neposlednom rade nesmieme zabudnúť na kultúrne vplyvy, ktoré ovplyvňujú  výsled-
ky výskumu. Mladá generácia vysokoškolákov patrí medi respondentov s vyššími nárokmi 
na použiteľnosť a prijateľnosť predkladaných komunikátov. 

Záver 

Prepojenie informačného a kreatívneho priemyslu vidíme v reklamnej komunikácii. 
Správne nastavenie jednotlivých zložiek zvyšuje úspešnosť komunikácie. Spolupôsobenie 
informačných aspektov a kreatívnych aspektov je v sociálnom vnímaní informácie nezastu-
piteľné, keďže prijímateľom je človek. Človek v interakcii s prostredím, ktoré ho obklopuje, 
je predmetom mnohých vedeckých výskumov. Získané poznatky sa uplatňujú v mnohých 
oblastiach vzhľadom na značný interdisciplinárny charakter. Reklamné komunikáty ako sú-
časť informačného a kreatívneho priemyslu môžu mať rôznorodé podoby. My sme sa zame-
rali na copywriterské texty v internetovom prostredí. Ich vnímanie recipientmi je závislé od 
zvoleného obsahu a formy a aj od konkrétneho zamerania komunikátu a záujmu recipienta 
o danú oblasť (pociťovanie potreby). 

Kvalitatívny výskum naznačuje rozdiely v kvalite predkladaných webových sídel men-
ších a väčších spoločností smerom k verejnosti. Úroveň formy a obsahu väčších spoločností 
je, predpokladáme, priamoúmerná množstvu vynaložených finančných prostriedkov a odbor-
ných síl, ktoré sa podieľajú na jej tvorbe. V celkovom meradle boli respondentmi určené 
ako najzávažnejšie prehrešky neprepracované informačné obsahy (množstvo chýb až nezro-
zumiteľnosť) spolu s opticko-vizuálnymi nedostatkami. 

Špecifickosť copywriterských textov umocňuje ich reklamné posolstvo. Ich pútavosť  
a kreativita sa však často zbytočne znižuje množstvom chýb rôzneho charakteru. Práve súlad 
obsahu a formy je dôležitým faktorom úspechu komerčných textov.  
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Resumé 

ANALÝZA FIREMNEJ KOMUNIKÁCIE NA WEBE:  
INFORMAČNÉ A KREATÍVNE ASPEKTY 

Elena Jůnová 

Príspevok pojednáva o copywritingu ako o špecifickej forme informačného a kreatívneho priemyslu 
zastúpeného reklamnou komunikáciou. Zoširoka koncipovanej definície tohto pojmu sa zameriava na 
špecifickú oblasť copywritingu, a to prezentáciu spoločností na ich vlastných stránkach. Štúdia prak-
ticky analyzuje a rozoberá 190 web stránok menších spoločností a 190 web stránok väčších spoločností, 
porovnáva spôsob prezentácie voči používateľovi a poukazuje na odlišnosti, ktoré sa v takto zamera-
ných copywriterských textoch nachádzajú. Rovnako predstavuje podmienenosť kreatívneho aspektu 
ďalším nevyhnutnostiam, ktoré by takýto text mal obsahovať (od prispôsobenia satextu podmienkam 
SEO pre ľahšiu vyhľadateľnosť, až po adaptáciu pre cieľovú skupinu, pre ktorú je text v prvom rade 
určený). Informačný aspekt sa nedá vyňať samostatne, ale je prirodzenou súčasťou iných hľadísk, ktoré 
spoločne vytvárajú špecifikum nielen internetových komunikátov, ale aj reklamných či propagačných, 
ktoré dohromady vytvárajú interakcie medzi zúčastnenými stranami (tvorcami i recipientmi). 

Summary 

ANALYSIS OF CORPORATE SELF-PRESENTATION ON THE WWW: 
INFORMATIONS AND CREATIVEASPECTS 

Elena Jůnová 

The article discusses about a copywriting as a specific form of information and creative industries 
represented by advertising communication. It is focused (of wide-ranging definition of this concept) 
on a specific area of copywriting and presentation of companies on their own websites. The study ana-
lyzes and discusses 190 websites of the smaller companies and 190 websites of the larger companies, 
compares the presentation to the user (target audience) and points out the differences, which are in 
these copywriter´s texts. The study also represents the creative aspect of the conditionality to other 
necessities such as a text (it should contain – the adaptation text conditions for search engine optimi-
zation,needless to the adaptationfor the target audience for which the text is primarily designed). The 
informational aspect alone cannot be excluded , but it is a natural part of other aspects , which together 
form the specificity of both Internet communication products and messages , but also  advertising and 
promoting products that combine to create interaction between the parties (creators and recipients) . 
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