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Lojalita recipienta k spravodajským webom
Recipient Loyalty to the News Websites

JÁN HACEK

Abstract: The situation in the news website sector calls for need of loyalty of recipients especially people 
who prefer daily news from particular websites. This paper is focused on the connection between familiarity, 
usability and loyalty of the news websites. We point at recipient familiarity with website and degree of its 
usability on the level of loyalty. The survey was realized among the 204 university students in Slovakia. The 
results of the research show there is a direct positive relationship between the degree of familiarity, usability 
and the level of loyalty. Familiarity and usability has a significant influence over the loyalty of recipients.

Key words: Loyalty, Familiarity, Usability, News Websites, User Experience, University students

Pri pohľade na vydavateľstvá periodickej tlače môžeme registrovať určité obavy z budúcnos-
ti, vzhľadom na predajnosť printových titulov. Najmä nová generácia, ktorá je vo väčšine 
prípadov digitálne gramotná, získava väčšinu informácií z webu. Platí to o to viac, keď sa 
pozrieme na spravodajské portály vo svete i na Slovensku. Internet a jeho služby kladú čo-
raz väčší dôraz na komfortnosť používania a na kvalitný digitálny formát. Sprístupňovanie 
väčšiny obsahu verejnosti cez spravodajské weby1 zmenilo a zásadným spôsobom stále mení 
užívateľské návyky, pokiaľ ide o spôsob prezerania obsahu na webe. Nové digitálne médiá 
nesporne reprezentujú revolúciu vo vývoji modernej žurnalistiky – najmä výhodami, ktoré 
sú spojené s požiadavkami recipientov a ponukami spomínaných nových médií. Je to samo-
zrejme spojené s rýchlosťou prenosu informácií, nízkymi nákladmi na ich prenos, možnosťou 
zamerať sa na recipientov viac cielene a zároveň im umožniť byť s prevádzkovateľom spra-
vodajských služieb v kontakte. Elektronické vydania novín sú vo svete jednou z najčastejšie 
vyhľadávaných položiek na webe.2 

Existujú minimálne dva spôsoby vyhľadávania informácií na spravodajských portáloch. 
Prvý z nich predpokladá vyhľadanie jednej konkrétnej informácie, ktorú recipient zachytil 

1  V práci používame niekoľko označení: „spravodajský portál“, „spravodajský web“. 
2  FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M.: Consumer trust, perceived security and privacy policy : Three 

basic elements of loyalty to a web site. In Industrial Management & Data Systems, 2006, roč. 106, 
č. 5, s. 601 – 620.
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len okrajovo a potrebuje poznať celé jej znenie. V tomto prípade si nevyhľadáva konkrétny 
spravodajský web, ale pomocou služby Google a kľúčových pojmov hneď konkrétnu in-
formáciu. Druhý spôsob je založený sa dôvere, resp. lojalite k vybranému spravodajskému 
webu. Predpokladá napríklad, že človek, ktorý nemal z rôznych dôvodov prístup k informá-
ciám počas dlhšieho obdobia, siahne podvedome po spravodajskom webe, ku ktorému má 
vybudovaný návyk alebo sa určitým spôsobom stotožňuje s povahou príspevkov na ňom.3

Keďže sa recipienti, vzhľadom na konkurenciu, rozdeľujú medzi viacero spravodajských 
webov na Slovensku, je v snahe prevádzkovateľa udržať si ich a motivovať k opätovnej náv-
števe.

Jedným z dôležitých faktorov spojených so získaním a udržaním si recipientov spravodaj-
ského portálu je lojalita4. S ňou úzko súvisí stotožňovanie sa5 recipienta s vybraným spravo-
dajským portálom či použiteľnosť6 portálu v každodennej praxi. 

V našej výskumnej štúdii poukážeme na dôležitosť spomínaných faktorov (stotožňovanie 
sa a použiteľnosť) a na lojalitu recipientov k vybranému spravodajskému portálu. Vychá-
dzame pritom z viacerých výskumov7, no najmä zo štúdie8 realizovanej v Španielsku – ide 
o inšpiráciu najmä pri realizácii výskumu a adaptácii mernej škály pri skúmaní vyššie spo-
menutých pojmov.9 V našom prostredí neexistuje prístupný kontinuálny výskum, ktorý by 
skúmal lojalitu recipientov k spravodajským portálom, a to i napriek narastajúcemu záujmu 
analyzovať správanie sa čitateľov spomínaných webov. Dôležitým úsilím nášho skúmania 
bude preto skutočnosť – ako lojalita ovplyvňuje a ako súvisí s digitálnymi médiami na Slo-
vensku. Jedným z predpokladov, s ktorým pristupujeme ku skúmaniu opisovanej problema-

3  HACEK, Ján. 2014. Začiatky dátovej žurnalistiky. In: HORVÁTH, M. (ed.): Žurnalistika, médiá, 
spoločnosť 3 – 4, Bratislava: Stimul, 2014, doposiaľ nepublikované.

4  Vo výskumných zahraničných štúdiách sa používa pojem loyalty, e-loyalty (v súvislosti 
s elektronickými médiám – predovšetkým internetom), costumer loyalty. V našej výskumnej 
štúdii budeme používať pojem lojalita, a to najmä v súvislosti s lojalitou recipientov k 
spravodajským portálom na Slovensku.

5  Z anglického pomenovania „Familiarity“ (be familiar with...).
6  Z anglického pomenovania „Usability“. Existuje zhoda medzi používaním anglic. pojmu: 

„jednoduchý na používanie“ – „ease of use“ a „použíteľnosťou“ – „usability“. FLAVIÁN, C., 
GUINALÍU, M., GURREA, R.: The role played by perceived usability, satisfaction and 
consumer trust on website loyalty. In Information & Management, 2006, roč. 43, s. 1–14.

7  CASALÓ Luis, FLAVIÁN Carlos, GUINALÍU, Miguel: The role of perceived usability, 
reputation, satisfaction and consumer familiarity on the website loyalty formation process. In 
Computers in Human Behavior, 2008, roč. 24, 325–345.; RIBBINK, Dina. ALLARD C. R van 
Riel – LILJANDER, Veronica, STREUKENS, Sandra: Comfort your online customer: quality, 
trust and loyalty on the internet. In Managing Service Quality, 2004, roč. 14, č. 6, s. 446 – 
456.; FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M., GURREA, R.: The role played by perceived usability, 
satisfaction and consumer trust on website loyalty. In Information & Management, 2006, roč. 43, 
s. 1–14.

8  FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M.: Consumer trust, perceived security and privacy policy : Three 
basic elements of loyalty to a web site. In Industrial Management & Data Systems, 2006, roč. 106, 
č. 5, s. 601 – 620.

9  Naším úsilím je adaptovať mernú škálu v slovenským podmienkach. Inšpirovali sme sa preto 
spomínaným výskumom, ktorý bol realizovaný v Španielsku. Budeme vychádzať z rovnakých 
predpokladov a metodických postupov.
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tiky, je skutočnosť preklápania spravodajského obsahu na webové platformy a čoraz väčšia 
nerovnováha síl medzi tradičnými a elektronickými médiami. Na druhej strane existuje tu 
i predpoklad intenzívneho súperenia medzi oboma stranami. Objektom tejto štúdie preto 
bude analýza hlavných faktorov, ktoré determinujú lojalitu recipientov k elektronickým 
spravodajským portálom. Vychádzajúc zo spomínanej štúdie sa zameriame na vplyv stotož-
ňovania sa recipientov s vybraným spravodajským webom a na vplyv použiteľnosti vybra-
ných webov na stupeň lojality (Ilustrácia 1), ktorú im recipienti preukazujú.10 

 Berúc do úvahy pomerne širokú problematiku a nie príliš jednoznačné vymedzenie 
skúmaných pojmov, predstavíme v nasledujúcej časti jednotlivé pojmy bližšie, a to najmä po-
mocou dostupnej literatúry či vedeckých podkladov. Skúmané aspekty súvisiace s lojalitou 
recipientov k spravodajským webom neboli v minulosti 

Ilustrácia 1: Koncepcia analýzy11

definované a nebola venovaná dostatočná vedecká pozornosť12 ani spomínaným spravo-
dajským službám online. Na základe nižšie definovaných pojmov a aktuálnej situácie na Slo-

10  FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M.: Consumer trust, perceived security and privacy policy : Three 
basic elements of loyalty to a web site. In Industrial Management & Data Systems, 2006, roč. 106, 
č. 5, s. 601 – 620.

11  FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M., GURREA, R.: The influence of familiarity and usability on 
loyalty to online journalistic services: The role of user experience. In Journal of Retailing and 
Consumer Services, 2006, roč. 13, s. 363–375.

12  Z dostupných zdrojov sa nám nepodarilo nájsť výskumné štúdie, ktoré by sa venovali 
teoretickému vymedzeniu skúmanej problematiky a ktoré by sa venovali lojalite recipientov 
v prostredí spravodajských portálov na Slovensku.
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vensku sformulujeme a overíme hypotézy. Ponúkneme niekoľko záverov, obmedzení a odpo-
rúčaní pre ďalšie skúmanie opisovanej problematiky. 

Lojalita

Lojalita a lojálni zákazníci/recipienti sú dôležití nielen pre spravodajské weby. Ide o pozi-
tívny a dlhodobý efekt spojený so ziskom.13 Z historického hľadiska bol pohľad na lojalitu 
zameraný na spotrebné správanie kupujúceho14. Niektorí ju dodnes definujú aj ako schop-
nosť produktu opätovne sa predávať. Iní oponujú, že toto vymedzenie nie je dostatočné, 
pretože nerozlišuje medzi naozajstnou a falošnou lojalitou – napríklad chýbajúcou možnos-
ťou výberu pre konzumenta. Ako odpoveď na naznačené vymedzenie lojality sa výskumníci 
zamerali na jej výskum, vzhľadom na subjektívne dimenzie, spolu so správaním sa recipienta. 
Vymedzujú tak lojalitu ako prednostné, subjektívne konanie pri výbere jednej alebo viace-
rých značiek.15 Dôvera, kvalita poskytovaných služieb a spokojnosť recipienta vplývajú na 
jeho lojalitu k vybraným (spravodajským) službám v prostredí internetu. Nie je jednoduché 
monitorovať ju v každom odvetví internetového podnikania, no napriek tomu sa ukazuje 
ako nesmierne dôležitý faktor.16 Lojalita spotrebiteľov v prostredí internetu sa začala skúmať 
postupne17, najmä s nastupujúcim obchodovaním cez internet. Ide predovšetkým o neustá-
lené sledovanie a reagovanie na užívateľské návyky. Internet je silný nástroj na posilňovanie 

13  RIBBINK, Dina. ALLARD C. R van Riel – LILJANDER, Veronica, STREUKENS, Sandra: 
Comfort your online customer: quality, trust and loyalty on the internet. In Managing Service 
Quality, 2004, roč. 14, č. 6, s. 446 – 456.

14  YEN, Hsiu, Ju, Rebecca, KEVIN Gwinner, P.: Internet retail customer loyalty: the mediating 
role of relational benefits. In International Journal of Service Industry Management, 2003, roč. 
14, č. 5, s. 483-500.; KIM, Donghun, SUGAI, Philip: Differences in consumer loyalty and 
willingness to pay for service attributes across digital channels: A study of the Japanese digital 
content market. In Telecommunications Policy, 2008, roč. 32, s. 480 – 489. 

15  SRINIVASAN, Srini S., ANDERSONA, Rolph, PONNAVOLUB, Kishore: Customer loyalty 
in e-commerce: an exploration of its antecedents and consequences. In Journal of Retailing, 2002, 
roč. 78, s. 41 – 50.

16  RIBBINK, Dina. ALLARD C. R van Riel – LILJANDER, Veronica, STREUKENS, Sandra: 
Comfort your online customer: quality, trust and loyalty on the internet. In Managing Service 
Quality, 2004, roč. 14, č. 6, s. 446 – 456.

17  REICHHELD, Frederick F., SCHEFTER, Phil: E-Loyalty: Your Secred Weapon on the Web. 
In Harvard Business Review, 2000, s. 105 – 113.; ROBERTS, Keith, VARKI, Sajeev, BRODIE, 
Rod: Measuring the quality of relationships in consumer services: An empirical study. In 
European Journal of Marketing, 2003, roč. 37, č. 1/2, s. 169–196.; SRINIVASANA, Srini S., 
ANDERSONA, Rolph, PONNAVOLUB, Kishore: Customer loyalty in e-commerce: an 
exploration of its antecedents and consequences. In Journal of Retailing, 2002, roč. 78, s. 41 – 
50.; LEE, Jungwon, KIM, Jinwoo, MOON, Jae Yun: What makes Internet Users visit Cyber 
Stores again? Key Design Factors for Customer Loyalty. In The Future is here, 2000, roč. 2, č.1, 
s. 305 – 312.; FRIEDMAN, Batya, KAHN, Peter H. Jr., HOWE, Daniel C.: Trust online. In 
Communications of the ACM, 2000, roč. 43, č. 12, s. 34-40.; COCKBURN, Andy, McKENZIE 
Bruce: What Do Web Users Do? An Empirical Analysis of Web Use. In International Journal of 
Human-Computer Studies, roč. 54, č. 6, s. 903 – 922.
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vzťahov, no princípy lojality ostali aj dnes nezmenené.18 Dôležitosť výskumu spotrebiteľ-
ských návykov a získavania spotrebiteľov sa ukazuje ako nevyhnutná najmä s narastajúcou 
konkurenciou. Práve tá narastá i v súvislosti so súčasnými elektronickými médiami. V tomto 
kontexte rastie prirodzene snaha nielen o získavanie nových recipientov, ale aj o ich udrža-
nie a motivovanie k opätovnému návratu. To potvrdzuje význam lojality v súvislosti s digi-
tálnymi médiami.19 Ako sme už naznačili, lojalita recipientov k spravodajskému portálu sa 
prejavuje často automatickým návratom recipienta k nemu.

Stotožňovanie sa recipienta so spravodajským portálom

Stotožňovanie sa zákazníka s produktom alebo jeho návyky sú už dlhé obdobie predmetom 
záujmu výskumov20 a teoretických štúdií. Výsledky21 považujeme za relevantné aj vzhľadom 
na skutočnosť, že sa venujú nákupnému správaniu konzumenta a skúmaniu spriaznenosti, 
ktorá ovplyvňuje jeho nákupné rozhodovacie procesy. Aspekt stotožňovania sa môžeme 
chápať ako vedomosť, ktorú majú ľudia s určitým produktom alebo službou na základe 
predchádzajúcej skúsenosti či kontaktu. Teda, stotožňovanie sa definujeme ako počet skúse-
ností spojených s produktom alebo službou22 získaných konzumentom/recipientom za určité 
obdobie. Ovplyvňuje navyše znižovanie nerozhodnosti a zjednodušuje vzťahy medzi oboma 
stranami – spravodajským portálom a recipientom. V tomto kontexte sa niektorí autori pri-
kláňajú k tvrdeniu, že spriaznenosť nie je dosahovaná len jeho používaním, ale i pomocou 
hľadania informácií o ňom – niekedy i pomocou reklamy.23 Pri pohľade na opisovaný pojem 

18  REICHHELD, Frederick F., SCHEFTER, Phil: E-Loyalty: Your Secred Weapon on the Web. 
In Harvard Business Review, 2000, s. 105 – 113.

19  FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M.: Consumer trust, perceived security and privacy policy : 
Three basic elements of loyalty to a web site. In Industrial Management & Data Systems, 2006, 
roč. 106, č. 5, s. 601 – 620.

20  DESAI, K.K., HOYER, W.D.: The descriptive characteristics of memory-based consideration 
sets: influence of usage occasion frequency and usage location familiarity. In Journal of 
Consumer Research, 2000, roč. 27 (December), s. 309–323.; CASALÓ Luis, FLAVIÁN Carlos, 
GUINALÍU, Miguel: The role of perceived usability, reputation, satisfaction and consumer 
familiarity on the website loyalty formation process. In Computers in Human Behavior, 2008, 
roč. 24, 325–345.

21  FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M., GURREA, R.: The influence of familiarity and usability on 
loyalty to online journalistic services: The role of user experience. In Journal of Retailing and 
Consumer Services, 2006, roč. 13, s. 363–375.; FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M., GURREA, 
R.: The role played by perceived usability, satisfaction and consumer trust on website loyalty. 
In Information & Management, 2006, roč. 43, s. 1–14.; CASALÓ Luis, FLAVIÁN Carlos, 
GUINALÍU, Miguel: The role of perceived usability, reputation, satisfaction and consumer 
familiarity on the website loyalty formation process. In Computers in Human Behavior, 2008, 
roč. 24, 325–345.

22  V našej štúdii ide o služby, ktoré poskytujú spravodajské portály na Slovensku.
23  FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M., GURREA, R.: The influence of familiarity and usability on 

loyalty to online journalistic services: The role of user experience. In Journal of Retailing and 
Consumer Services, 2006, roč. 13, s. 363–375.
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môžeme v súvislosti s existenciou spravodajských portálov na Slovensku konštatovať, že 
stotožňovanie sa recipienta s webom sa javí ako faktor napomáhajúci jeho lojalite k nemu. 

Použiteľnosť

S príchodom internetu a internetového obchodu sa v poslednom čase zvyšujú požiadavky na 
dobre fungujúci a prehľadný webový portál. Narastajúca konkurencia aj v oblasti spravodaj-
ských webov vyžaduje od ich prevádzkovateľov ponúkať čoraz viac možností v snahe udržať 
si recipientov. Spomínanej snahe, vzhľadom na spravodajské portály, napomáha i dátová 
žurnalistika, ktorá v poslednom čase nachádza svoje miesto aj v slovenskom prostredí. Ide o 
žurnalistiku založenú na práci s dátami, čo predpokladá infografiku a vizualizácie skúmaných 
dát. Môžeme preto tvrdiť, že dizajn webu, grafické prvky a pohodlné využívanie jeho funkcií 
pozitívne ovplyvňuje spotrebiteľské správanie a lojalitu konzumentov24. Použiteľnosť webu je 
kľúčová aj pre nadviazanie vzťahov a z toho vyplývajúcu interaktivitu medzi oboma strana-
mi. Koncept použiteľnosti odkazuje na úsilie, ktoré je nutné vynaložiť na pohodlné využíva-
nie online služieb. Môžeme ju definovať ako atribút kvality, hodnotiaci jednoduchosť užíva-
teľského rozhrania pri bežnom využívaní skúmaného portálu.25 Použiteľnosť je tiež kritický 
faktor súvisiaci so spokojnosťou recipienta a navyše hodnotiaci kvalitu skúmaného portálu. 
Dala by sa zhrnúť do niekoľkých bodov: (a) jednoduchosť pochopiť štruktúru systému, je-
ho funkcie, rozhranie a obsah, ktorý môže užívateľ sledovať; (b) jednoduchosť používania 
portálu v jeho základnej fáze; (c) rýchlosť vyhľadania informácií; (d) jednoduchosť navigácie 
stránky z hľadiska času potrebného na dosiahnutie požadovaného výsledku; (e) schopnosť 
recipienta neustále kontrolovať, čo a kde sa deje.26

Formulácia a zdôvodnenie hypotéz

Stanovenie výskumných predpokladov nevychádza len z vyššie uvedených výskumných štú-
dií, ale i z podkladov získaných pri diskusiách so študentmi na Katedre žurnalistiky FiF UK. 
Počas troch rokov sme zaznamenávali ich reakcie v súvislosti s využívaním služieb spravo-

24  COCKBURN, Andy, McKENZIE Bruce: What Do Web Users Do? An Empirical Analysis 
of Web Use. In International Journal of Human-Computer Studies, roč. 54, č. 6, s. 903-922.; 
FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M., GURREA, R.: The role played by perceived usability, 
satisfaction and consumer trust on website loyalty. In Information & Management, 2006, roč. 
43, s. 1–14.

25  CASALÓ Luis, FLAVIÁN Carlos, GUINALÍU, Miguel: The role of perceived usability, 
reputation, satisfaction and consumer familiarity on the website loyalty formation process. In 
Computers in Human Behavior, 2008, roč. 24, 325–345.

26  FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M., GURREA, R.: The influence of familiarity and usability on 
loyalty to online journalistic services: The role of user experience. In Journal of Retailing and 
Consumer Services, 2006, roč. 13, s. 363–375.
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dajských portálov.27 Okrem toho sme realizovali niekoľko (N=10) hĺbkových rozhovorov28 
o spôsoboch používania vybraných spravodajských portálov. Navyše, k niektorým predpo-
kladom nás inšpiroval prieskum29, zameraný na spôsoby vyhľadávania informácií recipient-
mi. 

Stotožňovanie sa recipienta so spravodajským webom bude v našom výskume prvou pre-
mennou. Predpokladáme, že existuje priamy a pozitívny vzťah medzi ňou a lojalitou. Stotož-
ňovanie sa môže slúžiť ako mechanizmus, ktorý redukuje neistotu a zjednodušuje vzťahy.30 
Alebo stotožňovanie sa by mohlo redukovať neistotu – ako výsledok individuálnej dôvery 
recipienta ku konkrétnemu spravodajskému portálu. Môže teda generovať práve vyšší stu-
peň dôvery. Ako sa uvádza aj v našej východiskovej štúdii, stotožňovanie sa recipienta s 
portálom má pravdepodobne pozitívny vplyv na jeho lojalitu k nemu. Takže tí, ktorí preu-
kazujú (v našom prípade k spravodajskému portálu) vyšší stupeň stotožnenia sa, budú mu 
zároveň preukazovať aj väčší stupeň lojality.31 Vychádzame z predpokladu, že ak je recipient 
stotožnený s povahou spravodajského portálu, ak mu vyhovuje po obsahovej, vizuálnej 
stránke, bude voči nemu prejavovať vysoký stupeň lojality. Z toho vyplýva, že bude tvoriť 
spolu s ostatnými recipientmi stabilnú (lojálnu) skupinu32. 

Použiteľnosť spravodajského portálu je druhou premennou. V tejto oblasti sme zazname-
nali niekoľko teoretických štúdií, no len niektoré z nich skúmajú priamy vplyv použiteľnosti 
portálov na lojalitu recipientov33. Predpokladáme, že použiteľnosť webu (dizajn, ovládacie 
prvky a ich rozmiestnenie) bude skutočne dôležitým faktorom pri návštevnosti spravodaj-
ských webov. Ako uvádza Flavián a kol., použiteľnosť webu je kľúčová v súvislosti s pocitom 
spokojnosti recipientov a aj pri hodnotení celkovej kvality skúmaného portálu. Inými slo-

27  napr.: Skúmanie spravodajských portálov vo svete (2012). [2014-08-12]. Dostupné na internete: 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=7551

28  Zaujímali nás denné návyky vysokoškolákov súvisiace s orientáciou na spravodajských 
portáloch a so spôsobom ich používania. Výsledky nemožno, samozrejme, zovšeobecniť. Išlo po 
potvrdenie a čiastočné overenie pripravovaných predpokladov výskumu.

29  Prieskum bol realizovaný v roku 2013 na vzorke 108 respondentov. Ide len o potvrdenie určitého 
predpokladu, preto nie je možné výsledky zovšeobecňovať.

30  FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M., GURREA, R.: The influence of familiarity and usability on 
loyalty to online journalistic services: The role of user experience. In Journal of Retailing and 
Consumer Services, 2006, roč. 13, s. 363–375.

31  FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M., GURREA, R.: The influence of familiarity and usability on 
loyalty to online journalistic services: The role of user experience. In Journal of Retailing and 
Consumer Services, 2006, roč. 13, s. 363–375.

32  BRANDTZÆG, Petter Bae, HEIM Jan: User Loyalty and Online Communities: Why Members 
of Online Communities are not Faithful. Konferenčný príspevok. The Second International 
Conference on Intelligent Technologies for Interactive Entertainment (ICST INTETAIN ‘08). 
January 8–10, 2008, Cancun, Mexico.

33  FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M., GURREA, R.: The influence of familiarity and usability on 
loyalty to online journalistic services: The role of user experience. In Journal of Retailing and 
Consumer Services, 2006, roč. 13, s. 363–375.; CASALÓ Luis, FLAVIÁN Carlos, GUINALÍU, 
Miguel: The role of perceived usability, reputation, satisfaction and consumer familiarity on 
the website loyalty formation process. In Computers in Human Behavior, 2008, roč. 24, 325–345.
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vami, vyjadruje tiež jednoduchosť, s ktorou sa recipient učí ovládať web a zapamätá si jeho 
základné funkcie.34

Treťou premennou v našom výskume je už spomínaná lojalita. Predpokladáme, že obe 
vyššie opísané premenné (stotožňovanie sa, použiteľnosť) budú mať na ňu priamy vplyv a sú 
kľúčovým predpokladom existencie lojálnych užívateľov spravodajských webov.

 
Vzhľadom na naznačené súvislosti navrhujeme dve hypotézy (H1, H2):
H1: Existuje priamy pozitívny vzťah medzi stupňom stotožnenia sa so spravodajským 

webom a stupňom lojality. 
H2: Existuje priamy pozitívny vzťah medzi stupňom použiteľnosti spravodajského webu 

a stupňom lojality. 
Na overenie hypotéz použijeme v dotazníku merné škály, ktoré boli použité vo viacerých 

výskumoch:
Stotožňovanie sa: Casaló Luis, Flavián Carlos, Guinalíu, Miguel35; Flavián, C., Guina-

líu, M., Gurrea, R.36

Použiteľnosť: Flavián, C. a kol.37; Casaló Luis, Flavián Carlos, Guinalíu, Miguel38

Lojalita: Flavián, C. a kol.39; Flavián, C., Guinalíu, M., Gurrea, R.40; Ribbink, Dina. 
Allard, C. R van Riel, Liljander, Veronica, Streukens, Sandra41

34  CASALÓ Luis, FLAVIÁN Carlos, GUINALÍU, Miguel: The role of perceived usability, 
reputation, satisfaction and consumer familiarity on the website loyalty formation process. In 
Computers in Human Behavior, 2008, roč. 24, 325–345.

35  CASALÓ Luis, FLAVIÁN Carlos, GUINALÍU, Miguel: The role of perceived usability, 
reputation, satisfaction and consumer familiarity on the website loyalty formation process. In 
Computers in Human Behavior, 2008, roč. 24, 325–345.

36  FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M., GURREA, R.: The influence of familiarity and usability on 
loyalty to online journalistic services: The role of user experience. In Journal of Retailing and 
Consumer Services, 2006, roč. 13, s. 363–375.

37  FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M., GURREA, R.: The role played by perceived usability, 
satisfaction and consumer trust on website loyalty. In Information & Management, 2006, roč. 
43, s. 1–14.

38  CASALÓ Luis, FLAVIÁN Carlos, GUINALÍU, Miguel: The role of perceived usability, 
reputation, satisfaction and consumer familiarity on the website loyalty formation process. In 
Computers in Human Behavior, 2008, roč. 24, 325–345.

39  FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M., GURREA, R.: The role played by perceived usability, 
satisfaction and consumer trust on website loyalty. In Information & Management, 2006, roč. 
43, s. 1–14.

40  FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M., GURREA, R.: The influence of familiarity and usability on 
loyalty to online journalistic services: The role of user experience. In Journal of Retailing and 
Consumer Services, 2006, roč. 13, s. 363–375.

41  RIBBINK, Dina. ALLARD C. R van Riel, LILJANDER, Veronica, STREUKENS, Sandra: 
Comfort your online customer: quality, trust and loyalty on the internet. In Managing Service 
Quality, 2004, roč. 14, č. 6, s. 446 – 456.
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Metódy a výsledky výskumu

Predpokladom zostavenia dotazníka bol preklad jednotlivých otázok z anglického originálu 
a ich otestovanie na malej vzorke respondentov (N=12), kvôli kontrole prekladu a pocho-
penia jednotlivých položiek v škále. Dotazníky boli digitálne, vytvorené v Google aplikácii 
a distribuované cez internet ako webový odkaz. Respondenti boli vyzvaní k tomu, aby si 
vybrali spravodajský portál, kde vyhľadávajú informácie o dianí doma a vo svete. Definí-
cie výberu portálu boli stanovené voľne - požiadavka bola len na slovenský a spravodajský 
portál. Skutočnosť, že si podľa predpokladu vyberali spravodajské weby, ktoré poznali, im 
umožnila lepšie reagovať pri hodnotení skúmaných premenných.42

Respondenti mali odpovedať na 26 otázok v dotazníku. Hlavné premenné43 boli merané 
pomocou 7-položkovej Likertovej škály podľa jednorozmerného modelu. Získané dáta boli 
spracované v rozšírenej aplikácii programu Excel StatPlus.

Výskumnou populáciou sú mladí ľudia študujúci na slovenských vysokých školách v ba-
kalárskom a magisterskom stupni štúdia. Výskumnú vzorku tvorilo 204 študentov zo všet-
kých krajov na Slovensku, ktorí študujú zväčša humanitné odbory. Priemerný vek študen-
tov bol 20,77 (SD 1,8) a medián 20,5 roku. Na výskume sa zúčastnilo 34,3 % mužov a 65,7 % 
žien. Zber dát sa uskutočnil v priebehu mesiacov september a október 2014. Študenti, ktorí 
tvorili výskumnú vzorku, boli požiadaní, aby vyplnili dotazník, ktorý obsahoval test na ziste-
nie stotožnenia sa recipienta so spravodajským portálom, test na zistenie použiteľnosti spra-
vodajského portálu a test na zistenie miery lojality recipienta so spravodajským portálom. 
Testy obsahujú spolu 11 položiek skórovaných na 7-stupňovej Likertovej škále s možnosťou 
dosiahnuť 11 – 77 bodov. 

Test bol štandardizovaný vo viacerých, vyššie uvedených štúdiách. Hodnota Cronba-
chovho α bola pre naše testy dostatočná – test na zistenie stotožnenia sa recipienta so spra-
vodajským portálom 0,764, test na zistenie použiteľnosti spravodajského portálu 0,754, test 
na zistenie miery lojality recipienta so spravodajským portálom 0,893. 

Z výsledkov nášho výskumu vyplýva, že skúmaná vzorka vysokoškolákov strávila sledo-
vaním vybraných spravodajských portálov denne priemerne 51 (SD 53,7) minút, medián 
je 30. Najčastejší spôsob prehliadania obsahu na spravodajských portáloch je v skúmanej 
vzorke študentov pomocou notebooku (57,4%), nasleduje telefón (35,3%), počítač (PC) 5,3% 
a tablet (2%). 

V skúmanej vzorke študentov si 60,8 % z nich vybralo portál sme.sk, 19 % aktuality.sk, 
7,35 % topky.sk a 2,94 % pravda.sk (Tabuľka 1).

por.č. portál %
1. sme.sk 60,8

2.  aktuality.sk 19

42  FLAVIÁN, C., GUINALÍU, M., GURREA, R.: The influence of familiarity and usability on 
loyalty to online journalistic services: The role of user experience. In Journal of Retailing and 
Consumer Services, 2006, roč. 13, s. 363–375.

43  Stotožňovanie sa, použiteľnosť, lojalita.
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3. topky.sk 7,35

4. HNonline.sk 2,94

5. čas.sk 2,56

6. pravda.sk 1,96

7. aktuálne.sk 0,98

8. pluska.sk 0,98

9. teraz.sk 0,98

10. trend.sk 0,98

11. zoznam.sk 0,98

Tabuľka 1: Výber spravodajských portálov v skúmanej vzorke (N = 204)
 
Na overenie hypotéz sme korelačnou analýzou vypočítali hodnotu Pearsonovho korelač-

ného koeficientu. V prípade každej z hypotéz išlo o dve intervalové premenné. 

H1: Existuje priamy pozitívny vzťah medzi stupňom stotožnenia sa so spravodajským 
webom a stupňom lojality.

skupina lojalita

študenti VŠ stotožnenie sa
r ,404**
p ,001
N 204

Tabuľka 2: Korelácia v skupine VŠ študentov medzi stotožnením sa a lojalitou k spravo-
dajským webom 

Hodnota Pearsonovho korelačného koeficientu je ,404 a dosiahnutá signifikancia p= ,001. 
r = ,404; p < 0,01 (p = 0,001)
Nulovú hypotézu zamietame s nižším než 5 % rizikom a prijímame jej alternatívu: Medzi 

stupňom stotožnenia sa a stupňom lojality je štatisticky významný vzťah. 

H2: Existuje priamy pozitívny vzťah medzi stupňom použiteľnosti spravodajského webu 
a stupňom lojality.

skupina lojalita

študenti VŠ použiteľnosť
r ,391**
p ,001
N 204

Tabuľka 3: Korelácia v skupine VŠ študentov medzi použiteľnosťou a lojalitou k spravo-
dajským webom

Hodnota Pearsonovho korelačného koeficientu je ,391 a dosiahnutá signifikancia p= ,001. 
r = ,391; p < 0,01 (p = 0,001)
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Nulovú hypotézu zamietame s nižším než 5 % rizikom a prijímame jej alternatívu: Medzi 
stupňom použiteľnosti a stupňom lojality je štatisticky významný vzťah. 

Testovanie oboch zvolených hypotéz ukázalo, že ich obe môžeme prijať. Overením plat-
nosti H1 sa potvrdilo, že existuje priamy pozitívny vzťah medzi stupňom stotožnenia sa so 
spravodajským webom a stupňom lojality k nemu. V prípade H2 sa potvrdilo, že existuje pria-
my pozitívny vzťah medzi stupňom použiteľnosti spravodajského webu a stupňom lojality. 

Diskusia

Na základe zrealizovanej korelačnej analýzy, resp. dosiahnutých korelačných koeficientov, mô-
žeme potvrdiť predpoklad, že medzi skúmanými premennými existuje priamy pozitívny vzťah. 
Ak sa recipient stotožňuje s vybraným spravodajským portálom a s jeho službami, prejavuje 
voči nemu i vysoký stupeň lojality. Navyše, oproti ostatným užívateľom vybraného spravodaj-
ského portálu sa cíti byť s ním i viac stotožnený. (Príklad položky z dotazníka: „V porovnaní 
s ostatnými čitateľmi tohto portálu si myslím, že som s ním celkom stotožnený.“) Ak recipient 
vníma pozitívne použiteľnosť vybraného portálu, prejavuje voči nemu vysoký stupeň lojality. 
(Príklad položky z dotazníka: „Obsah na tomto portáli je usporiadaný tak prehľadne, že sa na 
ňom nestratím.“) Vyhľadávanie obsahu na internete sa stalo prirodzenou súčasťou života aj 
vysokoškolských študentov na Slovensku. Toto tvrdenie je podložené časom (51 minút den-
ne), ktorý strávia na spravodajskom webe. Predpokladáme, že práve skúmaná mladšia generá-
cia je citlivejšia na vzhľad prezeraného webu, rozmiestnenie vizuálnych prvkov na ňom a na 
ponúkané možnosti prehliadania obsahu v mobilnom telefóne či tablete. Štúdia poukazuje na 
dôležitosť a nevyhnutnosť udržať si lojálnych recipientov spravodajských portálov. 

Pri realizácii výskumu sa vyskytla skutočnosť, ktorá spôsobila zastavenie zberu dát pri 204 
respondentoch. V deň, keď sa viacerí redaktori denníka SME rozhodli kvôli predpokladanej 
zmene vlastníckych pomerov vo vydavateľstve Pettit Press, a. s., podať výpovede44, sme usú-
dili, že bude pre budúce skúmanie vhodnejšie pozastaviť zber dát. Vedie nás k tomu snaha 
porovnať lojalitu recipientov spravodajského portálu denníka SME o 1 – 2 roky a poukázať na 
prípadné zmeny, ktoré budú súvisieť s ustálením vlastníckych vzťahov a mediálneho prostre-
dia na Slovensku. Bude nás zaujímať, ako sa zmenia užívateľské návyky skúmanej populácie v 
prípade, ak pribudne v mediálnom prostredí nový konkurenčný spravodajský portál a nakoľko 
si získa lojálnych recipientov. Z výsledkov nášho výskumu zameraného na lojalitu recipientov 
k spravodajským portálom na Slovensku je portál denníka SME v skupine (N = 204) vysoko-
školských študentov najnavštevovanejším spravodajským portálom (60 %).

Sme si vedomí skutočnosti, že skúmaná téma si vyžaduje aj kontinuálny výskum a rovnako 
bude vhodné rozšíriť ho na populáciu ľudí v produktívnom veku. Prínosom podobného vý-
skumu v budúcnosti môže byť rozšírenie skúmaných premenných o tie, ktoré preukázateľným 
spôsobom ovplyvňujú lojalitu recipientov k spravodajským portálom na Slovensku.

44  ČIKOVSKÝ, K.: Nemci chcú predať akcie Pente, vedenie SME dalo výpoveď. (2014). [2014-10-29]. 
Dostupne na internete: http://ekonomika.sme.sk/c/7438433/nemci-chcu-predat-akcie-pente-
vedenie-sme-dalo-vypoved.html


