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Príbeh ako nástroj reklamy I. 

A Story as an Advertising Tool I. 

(Príbeh a jeho miesto v krátkych textových útvaroch) 

 

prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD. 

 

 

Motto: Rozprávanie je tá najúčinnejšia forma komunikácie, akú kedy ľudia vynašli. 

Prostredníctvom príbehu sa vzájomne učíme, komunikujeme a zabávame sa. 

 

Motto: Narration is the most effective form of communication ever in vented. Through the 

story, we learn, communicate and have fun with each other. 

 

Sir John Hegarty (advertising executive) 

 

 

Abstrakt: „Príbeh ako nástroj reklamy“ je prvá časť trojdielnej štúdie autora. Analyzuje zá-

kladné definície, znaky príbehu a potom ich zasadzuje do rámca marketingovej komunikácie. 

Pátra aj po verbálnom využití samotného slova príbeh. Záverom skúma prítomnosť príbehu 

v krátkych, no najúčinnejších reklamných textoch (titulky, slogany, názvy). 

Kľúčové slová: príbeh, reklama, marketingová komunikácia, dej, autor, rozprávanie 

 

Abstract: "A Story as an Advertising Tool" is the first part of the author's three-part study. It 

analyzes the basic definitions, features of the story and then puts them into the framework of 

marketing communication. He also searches for the verbal use of the word story itself. Finally, 

it examines the presence of the story in short, but the most effective advertising texts (headlines, 

slogans, titles). 

Keywords: story, advertising, marketing communication, storyline, hero, telling 

 

 

Úvod 

Vždy keď čítame knihu, počúvame rádio, sledujeme televíziu, internet, tak pritom často 

prežívame príbehy. Je to tak, aj keď sa pozrieme na obraz či sochu. Cítime za nimi príbeh... 

Príbeh zobrazeného artefaktu, príbeh autora, ktorý artefakt stvoril... Ale môže to byť aj príbeh 

toho, kto dielo zverejnil, sprístupnil, predal, skritizoval, pochválil, komu ho ukradli, alebo kto 

ho našiel..., či náš vlastný príbeh, ktorý sme zažili... Veď už takmer každá naša myšlienka 

obsahuje príbeh, naše radosti, starosti – život sú samé príbehy... 

Reklama či marketingová komunikácia (MK) odjakživa, aj v súčasnosti používa množ-

stvo foriem a nástrojov, ktoré idú ruka v ruke s najnovšími technickými a technologickými 

vynálezmi. Dokazuje to aj presun pozornosti  recipientov a zadávateľov propagačných celkov 

do digitálnej sféry. Jedna z foriem však pretrváva stáročia. Mení síce svoju vonkajšiu podobu 

i spôsob jej šírenia, ale je stále frekventovaná a recipienti ju prijímajú pozitívne. Je ňou práve 

príbeh. Príbeh, historka či udalosť je spolu s dvomi ďalšími obľúbenými formami (tajomstvá 
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a návody) azda najpríťažlivejšou a čiastočne sa s nimi môže aj formálne prelínať. Poslucháči 

totiž venujú svoju pozornosť tajomstvám či návodom na dosiahnutie želaného stavu (ako 

schudnúť, ako sa naučiť hrať na gitaru...). Napriek tomu, že väčšina z nich často osciluje na 

hrane pravdivosti či etiky, stávajú sa tiež súčasťou výpovedí MK. Príbeh je ukrytý v tajomstve 

(ktoré sa dozviete), no môže byť kombinovaný aj s návodom – keď vám prezradia napr. „zaru-

čené tajomstvo ako sa naučiť po anglicky za štyri týždne“. 

Témou našej práce je príbeh a jeho využitie v oblasti reklamy – televíznej, resp. audio-

vizuálnej, ale aj v ďalších prostriedkoch a ďalších súvislostiach. Cieľom je dokázať dôležitosť 

jeho využitia v reklame. 

Uvedenú tému som chcel spracovať už v minulosti. Viedla ma k tomu účasť na mno-

hých našich i zahraničných festivaloch kreativity – v úlohe porotcu. V kategórii video spot totiž 

spravidla zvíťazil príbeh. V prvej časti našej štúdie sa usilujeme objasniť podstatu pojmu, po-

kúsiť sa o definíciu príbehu,  ale aj jeho druhov, funkcií... Následne sa pokúsime skúmať vyu-

žitie príbehu v oblasti  reklamy. Podrobnejšie to uvádzame v náčrte našej metodológie. 

Keď som dokončoval túto štúdiu a rozhodoval sa v priebehu práce a výskumu o jej 

spracovaní (či urobím v ďalšom pokračovaní), dostala sa mi do ruky citovaná dizertačná práca 

Dr. Ševčíka. Potešil som sa, že som konečne  našiel literatúru priamo k téme... No keď som ju 

prebehol, zistil som, že som objavil už známe skutočnosti. Priateľka ma však utešila slovami: 

„Červená je červená“. A tak som sa napokon predsa len potešil. Jeho názorom, ale aj množstvu 

prameňov, ktoré autor použil a ktoré si zaiste preštudujem pri tvorbe ďalších častí „môjho 

príbehu“. 

 

Metodológia 

Predmetom tejto štúdie je teda príbeh. Príbeh a jeho efektívne využitie v oblasti rekla-

my. Patrí sem preto aj stručný pohľad na jeho históriu či druhy. 

Prvá časť analyzuje podstatu príbehu, jeho znaky, definície, funkcie... vo všeobecnosti, 

aby ho následne zasadila do rámca marketingovej komunikácie. Pátra aj po verbálnom využití 

samotného slova príbeh. Záverom skúma prítomnosť príbehu v krátkych, no najúčinnejších 

reklamných textoch (titulky, slogany, názvy). 

Predmetom ďalších častí štúdie by malo byť využitie príbehu v jednotlivých propa-

gačných prostriedkoch s akcentom na televíznu reklamu. 

Našim cieľom je bližšie určiť/definovať podstatu príbehu, identifikovať jeho podstatné 

znaky a poukázať na využitie v oblasti reklamy. Chceme ho zaradiť medzi pojmy, ktoré majú 

v  reklame či MK vyššiu účinnosť, než iné pojmy v reklamných textoch či v hovorenom slove. 

Podstatou zostáva využitie takto charakterizovaného príbehu ako udalosti so svojím vlastným 

dejom a hrdinom pri samotnom spracovaní reklamného celku. Následne chceme poukázať na 

jeho efektívne uplatnenie v jednotlivých druhoch propagačných prostriedkov. 

Základnou hypotézou je tvrdenie, že príbeh je významným nástrojom reklamy vo všet-

kých svojich podobách a takisto vo všetkých druhoch reklamy. Medzi základné výskumné 

otázky, ktoré si chceme zodpovedať preto patria: má príbeh v reklame účinok i vo verbálnom 

či písanom použití, má obraz silu vyvolať v mysli predstavu príbehu? Využíva sa vo všetkých 

druhoch reklamy (ekonomickej, sociálnej, štátnej), resp. je vhodné použiť reklamný príbeh  

v najúčinnejších reklamných textoch – v titulkoch, sloganoch, názvoch? 
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Ako metódy nášho výskumu sme použili predovšetkým obsahovú analýzu reklamných 

prostriedkov a kvantitatívnu metódu dotazníka. Adresovali sme ich predovšetkým slovenským 

a českým študentom marketingovej komunikácie – keďže je predpoklad, že v uvedenej proble-

matike by sa mali orientovať lepšie, než bežní respondenti. 

Tejto časti prieskumu sa zúčastnilo vyše 200 respondentov (približne polovica zo Slo-

venskej a druhá polovica z Českej republiky). V ďalšej to už bolo 500 respondentov. 

 

PODSTATA PRÍBEHU A JEHO METAMORFÓZY  

Príbeh je to, čo chceme počúvať, čo nás priťahuje od nepamäti. Je to jeho obsah či 

forma, ktoré nás nenechajú opustiť stránku, ktorú práve čítame. Ak nás napokon sklame, je to 

chyba nielen čitateľa, ale predovšetkým autora. Jednoducho – obsah a forma. Staré, antické 

kritériá. 

Takže – ako to vlastne je? Príbehy Karla Maya, Julesa Vernea, Alexandra Dumasa st., 

Victora Huga, F. M. Dostojevského, J. Joycea... a im podobných fascinovali a fascinujú gene-

rácie mladých i starších i v čase elektronických médií... a  túto antikvárnu hodnotu si užívame 

plným dúškom aj dnes. Je to len ich forma a obsah? Čo spôsobilo, že tieto diela žijú stále 

v našich predstavách a oživujeme ich zakaždým novým spôsobom? Čo bolo úlohou popísa-

ných stránok myšlienkami ich autorov? Zaujať čitateľa, zabaviť ho a dať mu odkaz do života? 

Odkaz – ten je v základných životných hodnotách, akými sú boj za spravodlivosť, priateľstvo, 

česť, pravda, zodpovednosť, jednoducho za to, aby náš život bol príjemný a zaujímavý. 

 

Čo je to príbeh 

Z terminologického hľadiska je „príbeh - u muž. r. čo sa stalo, prihodilo, historka...“1 

Príbeh je daný čímsi čo sa stalo, prihodilo, a tak jeho základným atribútom, poznávacím zna-

kom je akákoľvek aktivita, ktorá má dej. Súčasne je aj prostriedkom dorozumievania sa. 

Potvrdzuje to aj náš citát, ktorý sme umiestnili ako motto tejto časti štúdie: „Vyprávění je ta 

nejúčinnější forma komunikace, jaká kdy byla vynalezena. Prostřednictvím příběhu se vzá-

jemně učíme, komunikujeme a bavíme“.2 Jeho autorom je človek v tejto oblasti azda najpovola-

nejší. Sir John Hegarty jeden z najznámejších svetových kreatívcov v reklame.3 

Zdôrazňuje tu okrem rozprávania a ostatných funkcií príbehu (náučnú i zábavnú, ktorý-

mi sa zaoberáme v ďalšej časti tejto štúdie) predovšetkým komunikatívnu – dorozumievaciu... 

Podobne chápe príbeh aj Pavelka: „Příběh je elementárním a současně nejdůležitějším rezultá-

tem a prostředkem lidského dorozumívání. Pomocí příběhu lidé tvoří, přetvářejí a torzovitě 

vyjadřují svůj duchovní svět.“4 

Takže je evidentné, že ide o dejový útvar, ktorý nám pomáha dorozumieť sa – autor 

zdôrazňuje, že nimi tvoríme a pretvárame aj náš duchovný svet. Som presvedčený, že nám 

príbehy zasahujú aj do nášho každodenného života. 

„Príbeh alebo historka (nem. Geschichte) je to, čo sa stalo, prihodilo; základný prvok 

ľubovoľného (materiálneho či duchovného) diania; pojem príbehu kolíše podľa toho, aké 

 
1  KOLEKTÍV, 1987, s. 348. 
2  HEAGARTY, 2015, s. 46. 
3  John Hegarty bol ... povýšený do šľachtického stavu práve za svoje reklamné kampane. 
4  PAVELKA, 1998, s. 61. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nem%C4%8Dina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dianie
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významové útvary intervenujú v priebehu jeho tvorby.5 Aj ďalší slovník uvádza, že v charak-

teristike príbehu dominuje dej. 

Príbeh je základným prvkom akéhokoľvek diania. Existuje mnoho ďalších dôkazov, že 

príbeh charakterizuje predovšetkým dej. V niektorých prípadoch sa stretneme aj so synonymic-

kým využitím slova dej a príbeh. Synonymický slovník slovenského jazyka6 uvádza pre príbeh 

priamo označenie dej. Ako jeho synonymum uvádza dva výrazy – príhoda a dej, aj synony-

mické spojenie napr. – dej filmu, príbeh filmu. 

Príbehu slovník pridáva pod pojmom príhoda aj ďalšie synonymá, akými sú: udalosť, 

historka, história, epizóda, anekdota a ďalšie. V jednotlivých príkladoch (napr. príbeh z detst-

va, mimoriadna udalosť v rodine) vidíme, že ide predovšetkým o udalosti, ktoré sa už stali. 

Takže okrem deja je pre príbeh charakteristický skôr minulý čas. Je však samozrejmé, že 

s príbehmi sa stretávame aj v čase budúcom, či reálnom – v príbehoch žijeme alebo o nich 

rozprávame. 

Základnými znakmi príbehu je teda podľa uvedených zdrojov predovšetkým rozprá-

vanie, dej a dorozumievanie. Ľudia si často nevedia zapamätať názov filmu, ale jeho dej áno. 

Samozrejme, že sú názvy, ktoré sa nezabúdajú, aj dej, ktorý radšej zabudneme. Pavelka7 

uvádza že dej nie je podstatným znakom príbehu. Sú prípady, keď tomu tak nie je, avšak pri 

literárnych žánroch je evidentné – ako už názov epika napovedá – že ich základom  je dej. 

Nájdeme ho však aj v lyrike v podobe pocitov, nálad, postojov..., ktoré sa utvorili tiež na 

základe príbehov, ktoré mali dej. Podobne pri obrazoch, fotografiách, sochách atď., si 

uvedomujeme, že zachytávajú prevažne časť, moment „vystrihnutý“ z príbehu. Takže sú aj 

formy kde dej, resp. jeho časti neevidujeme bezprostredne. 

 

 
 

Zdroj: autor 

 

 
5  https://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADbeh 
6  slovnik.aktuality.sk, © 2020 Ringier Axel Springer SK, a.s. a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej   

akadémie vied, 2020 [online]. [cit. 2020-05-08].  Dostupné na 

https://slovnik.aktuality.sk/synonyma/?q=pr%C3%ADbeh 
7  PAVELKA, 1998, s. 58. 

https://slovnik.aktuality.sk/synonyma/?q=pr%C3%ADbeh
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Našu analýzu potvrdzuje aj prieskum, kde za základný znak príbehu považujú takmer 

dve tretiny respondentov práve dej. Na druhom mieste si respondenti zvolili za základný znak 

hrdinu príbehu (16,9 %), čo je len o niekoľko percent viac ako je rozprávanie (11,4 %). Z grafu 

vyplývajú aj ďalšie znaky, ktoré respondenti uviedli: dej a pointa, senzácia, záver, emócie... 

V celkovom prehľade sú však zanedbateľné. 

Dej prisudzuje príbehu, resp. udalosti už Aristoteles vo svojej Poetike.8 Zdôrazňuje aj 

ďalší aspekt príbehu, ktorým je rozprávanie. Chápe ho ako niekoľko po sebe idúcich udalostí, 

ktoré tvoria dej. Rozprávanie je podľa Aristotela charakteristickým znakom príbehu. Výkla-

dový Slovník slovenského jazyka uvádza dva príklady: príbeh z mladosti a rozprávaný príbeh. 

Potvrdzuje teda vyššie uvedené charakteristiky synonymického slovníka – príhoda a dej. 

Príhody predsa rozprávame a pritom sa držíme určitej dejovej línie.  Potvrdzuje to aj preklad 

z angličtiny kde nájdeme pojem – event, (hovorený) story9. Ten istý slovník však uvádza pri 

preklade anglického slova narrative – rozprávanie, poviedka.10 V iných anglických slovníkoch 

či vo verbálnom prejave sa stretávame s využitím výrazu narrative, ale aj history, story, 

v preklade ako príbeh. „Rozprávanie je to, čo ľudské bytosti odlišuje od zvierat. Vďaka reči 

vieme vyjadrovať svoje myšlienky a pocity. Pri marketingovej komunikácii vieme ovplyvňovať 

spotrebiteľa a budovať jeho lojalitu voči produktu alebo značke. Môžeme prejaviť náš názor a 

počúvaním sa učíme a získavame informácie. Vieme rozprávať príbehy, ktoré sú pravdivé, ale 

aj fiktívne.“11 

 

Rozprávači a hrdinovia príbehov 

Menšia časť opýtaných na druhom a treťom mieste v dotazníku považuje za základný 

znak príbehu rozprávanie a hrdinu. Špecifickým príkladom je spojenie týchto dvoch znakov,   

t. j. situácia, keď sa hrdinom príbehu môže stať samotný rozprávač. „Příběh ve vás vždy 

zanechá nějaký pocit. A navzdory všem našim výdobytkům, sofistikovanosti nás stále nejvíce 

fascinuje naslouchaní skvělému, výborně podanému příběhu.“12 

Tu sa dostávame k obľúbenosti príbehu vo všeobecnosti. Ako hovorí Heagarty – dôležitý 

je skvelý príbeh a výborne podaný. Skrátka opäť antické kritériá – obsah a forma. Aj preto sú 

príbehy mimoriadne obľúbené vo všetkých ich možných podobách a variáciách – príbehy, 

ktoré ľudia počúvajú či pozerajú, ale obľúbení sú aj ich hrdinovia. Dokazuje to, že mimoriadne 

obľúbení sú aj ľudia, ktorí príbehy rozprávajú a vedia ich náležite podať. Takí boli napríklad 

českí herci  Miroslav Horníček, Vladimír Menšík, v súčasnosti aj Miroslav Donutil, Bolek 

Polívka a mnohí ďalší. Podobne je to aj u ľudových rozprávačov (strýco Marcin, Ander...), 

ktorí si tiež nájdu svoje publikum. Je to zrejme spôsob podania, ale často aj ich príťažlivý hlas 

(pred časom Jiří Adamíra, Vladimír Ráž, Václav Moravec, v súčasnosti Jiří Bartoška a ďalší). 

Uvediem príklad na skvelé improvizačné rozprávačské umenie: Bolek Polívka, o kto-

rého rozprávačských schopnostiach nepochybujeme, povedal historku: „Rodina s malými deť-

mi si kúpila nové auto. Ale kam na prvý výlet? Takže ZOO. Tam bolo všetko úžasné, len pri 

obede si otec rodiny odskočil na toaletu. Pred návratom k stolu si zabudol zapnúť zips na 

 
8   KOLEKTÍV, 1989, s. 421. 
9   KOLEKTÍV, 1990, s. 590. 
10 TAMTIEŽ, s. 211. 
11  ŠEVČÍK, 2015, s. 45. 
12  HEAGARTY, 2015, s. 46. 
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nohaviciach a keď ho na to upozornila manželka, urobil to. Len si nevšimol, že si súčasne zapol 

aj časť obrusu. Vtedy hlásil reproduktor, že sa má pán (zn. auta) dostaviť k svojmu autu. Pán 

sa postavil, strhol obrus a zvyšky jedla a pitia ozdobili jeho i celú rodinu. Riaditeľ sa mu 

ospravedlňoval, že im ušiel klokan, no a na ceste svojho úteku predbehol nové auto nešťastníka. 

Strecha bola prevalená od darebáka. A tak, že mu škodu uhradí a nech si s ním dá panáka na 

udobrenie. Chlap v šoku panáka vypil. No a cestou domov ho zastavili policajti, že čo to má so 

strechou? Keď povedal, že mu tam prebehol klokan, dali mu fúkať“. Samozrejme, že v našom 

podaní príbehu zostal len jeho obsah – umenie rozprávača v našom písomnom podaní veľa 

stratilo – v pôvodnej verzii umelca stačilo pridať adresu ZOO a reklama par excellence je na 

svete... 

Príbeh môže rozprávač podať ako historku, povesť, anekdotu, ktorú reprodukuje, ale 

omnoho účinnejšie je, keď bol jej živým svedkom, priamo účastníkom, najlepšie hlavným 

aktérom. Ešte viac zdôrazní pointu rozprávania, keď sa recipient dozvie, že  hlavným hrdinom 

bol sám rozprávač. Podobne je to napríklad aj v piesni Shane. „Tam někde v dálce voheň kvet, 

a tak jsem k němu jel/Jen tak s chlapama posedět sem zrovna tenkrát chtěl/Ten stařík s tváří 

vrásčitou/jak dubovej kmen/vyprávěl pověst letitou/o střelci jménem Shane/Byl to Shane, byl 

to Shane“. Príbeh/pieseň/hit (podľa známej knihy i filmu) končí, keď už všetci trapperi idú 

spať, len rozprávač ešte nespí a text pokračuje: „Jen já mám jizvu u boku a mé jméno je Shane“. 

Tu bol hrdinom neznámy účastník rozprávania, ktorý však šľachetne neprezradil svoje meno. 

Príbeh teda spĺňa aj ďalšie charakteristiky – je to príhoda, skvelý dej, sprostredkovaný 

skvelým rozprávačom, ktorý má svojho hlavného hrdinu. Sú nimi predovšetkým ľudia, zvie-

ratá, v niektorých prípadoch mestá či veci. „Rozprávačom“  príbehov sú aj múzeá. Hlavným 

hrdinom TV reklamy spracovanej prostredníctvom príbehu však musí byť vždy produkt. 

 

 
 

Zdroj: autor 

 

 

Potvrdzuje to aj náš prieskum. V reklamných celkoch tiež figurujú uvedené  konštanty, 

no v prípade reklamy musí byť hrdinom vždy propagovaný produkt/služba či myšlienka (v prí-

pade sociálnej reklamy). A nielen v televíznej... 
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Ďalšie znaky príbehu (funkcie, princípy, druhy...) 

Synonymický slovník uvádza síce vyššie uvedené výrazy pri príbehu v zmysle príhody 

(udalosť, historka...), ale príbeh je jednoznačne základom všetkých epických žánrov a jeho 

stopa vedie aj lyrikou. 

Azda by bolo vhodné uviesť aj žánre, v ktorých sa s príbehom stretávame najfrekven-

tovanejšie. Nájdeme ich všade. Či už sú to staroveké báje, legendy, eposy, stredoveké kroniky, 

letopisy, ruské byliny, balady, rozprávky, povesti, ale aj vtipy, anekdoty, všetky novinárske 

žánre (spravodajstvo – publicistika), všetky poviedky, novely, romány. Príbehy nachádzame 

v komiksoch, aj v iných výtvarných prejavoch, v piesňach ospevujúcich hrdinov, vo vážnej 

hudbe (napr. Beethovenova Osudová), v balete  – o divadle či filme hovoriť netreba... Príbehy 

sú jednoducho záznamom udalostí, minulosti, ale aj prítomnosti, či často vysnívanej budúc-

nosti... 

Na základe uvedených charakteristík môžeme zjednodušene zhrnúť základné funkcie 

príbehu, resp. princípy jeho tvorby. 

Heagarty zdôrazňuje, že pomocou príbehu sa okrem dorozumievania, môžeme aj učiť 

či zabávať.  Za jeho základnú funkciu by sme mohli považovať funkciu dorozumievaciu, ako 

sme už uviedli vyššie. Dokazuje to aj Pavelka: „Lidé si obvykle nevědí uchovat v paměti přes-

nou podobu průběhu komunikativního jednání. Mají však schopnost zkonstruovat a zapama-

tovat si příběh, k němuž konkrétní dorozumívací procesy dospěly, obdobně jako u epických 

uměleckých (literárních, dramatických) děl neudrží v paměti syžet, ale mají schopnost zkonst-

ruovat a zapamatovat si fabuli“.13 

V tomto duchu je aj motto „nášho príbehu“ v reklame. Sir Hegarty nedostal ako prvý 

v reklame svoj titul od anglickej kráľovnej zadarmo. Uveďme jeho ďalšiu myšlienku: „Proč je 

vyprávění příběhu tak důležité? Budujeme totiž okolo nich své myšlenky. Jedná se o samotné 

pletivo našich úvah. Je-li myšlenka základem tvůrčího procesu, pak je příběh prostředkem 

k jejímu šíření, díky němuž si ji zapamatujeme a muže nás provokovat“.14 

Spomeňme opäť citovaného Hegartyho. Poukazuje na to, že aj keď je myšlienka zá-

kladom tvorivého procesu, je to príbeh, ktorého prostredníctvom túto myšlienku šírime, komu-

nikujeme.15 Pri pohľade na tieto slová z knižky, malej rozsahom i formátom, ale obrovskej 

vzhľadom na originalitu jej obsahu, nachádzame však aj ďalšie súvislosti, napr. to, že príbeh 

je nástrojom komunikácie a tá je vždy záležitosťou minimálne dvoch subjektov. Minimálne. 

Ale aj maximálne, napr. v prípade internetu. 

V podstate je komunikácia spätá primárne s informatívnou funkciou reklamy. Súčasne 

tu vidíme, že sa prostredníctvom príbehov aj učíme. Je to evidentné prepojenie s formatívnou 

funkciou reklamy a primárne so sociálnou reklamou. Keďže sa prostredníctvom príbehov aj 

zabávame, je zjavné, že je tu spojenie aj so zábavnou funkciou reklamy (ktorú som k svojim 

predošlým funkciám – informatívna, formatívna, aktivizačná pridal vo svojej teórii až po ro-

koch). 

Základnými funkciami príbehu na základe tejto skutočnosti sú: komunikatívna, resp. 

dorozumievacia, z ktorej priamo vyplýva aj zapamätateľnosť komunikovaných obsahov (ktoré 

 
13 PAVELKA, c.d. s. 58. 
14 HEAGARTY, 2015. s. 46. 
15  PODĽA: HEAGARTY, 2015, s. 45. 
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spája, integruje do celkov) a v kontexte s tým aj funkcia vzdelávacia. K vzdelávacej patrí aj 

funkcia archívna, ktorá vyplýva z možnosti dokumentovať celky na tento účel. Pridať podľa 

Hegartyho aj funkciu zábavnú je dôležité preto, že pomáha efektivite všetkých predtým 

uvedených funkcií... 

Pri tvorbe príbehov je užitočné uviesť aj určité postupy, ktorými by sa mohli autori pri 

svojej tvorbe riadiť. Som presvedčený, že tu môžeme transformovať aj viaceré moje princípy 

reklamy16. Boli by to originalita, užitočnosť pre recipienta, aktuálnosť, zrozumiteľnosť, 

emocionalita a ďalšie – z hľadiska teórie literatúry či rétoriky. 

Je evidentné, že všetky uvedené funkcie, žánre, či druhy príbehu sú s reklamou 

prepojené, ale sú prepojené aj s umením – vo viacerých rovinách, nielen na obaloch knižiek, 

CD, či plagátoch umeleckých predstavení, resp. inzerátov, ktoré ich propagujú. Je to tak aj vo 

využití príbehu niektorých týchto foriem, napr. reklamného článku, komiksu, rozprávky (sám 

som ich písal niekoľko rokov pre WUB Wüstenrot). 

Pre našu prácu je však dôležité, že ak je príbeh súčasne základným prostriedkom pre 

zapamätanie si skutočnosti,  pre naše dorozumievanie sa, je aj základným prostriedkom pre 

efektívne pôsobenie v reklame. 

 

K histórii príbehu 

Poukázať na históriu príbehu je samo o sebe paradox, pretože už slovo história vyjad-

ruje čosi, čo uplynulo a prebieha v konkrétnom čase a priestore. V tomto prípade v jednot-

livých spoločenských epochách, resp. aj v súčasnosti, ktorá je najnovšou formou histórie. Pod-

statou je tu tiež dej ako základný atribút príbehu... Dej, ktorý má svojho hrdinu a niekedy je 

ním samotná história... 

S príbehom sa stretávame naozaj od nepamäti. Teda nezačal by som slovami: už starí 

Rimania..., lebo príbeh existoval dozaista dávno predtým. „Logá a značky sprevádzajú ľudstvo 

od jeho počiatku. Už pravekí lovci sa snažili zanechať svoju stopu napríklad v podobe odtlačku 

rúk na stenách jaskýň, alebo prerozprávaním príbehov”,17 hovorí o logách a značkách Banyár, 

ktorý uvádza aj fakt, že výrobné/obchodné značky existovali v starovekých kultúrach, akými 

boli napríklad Egypt a Mezopotámia. 

Príbehy nás sprevádzali teda dávno pred antikou. Už pravekí lovci si pri svojich 

táborových ohňoch rozprávali príbehy. Lebo, keď niekoho napríklad roztrhal šabľozubý tiger 

(sociálne založené zviera, ktoré sa živilo a lovilo vo svorkách), tak im povedali, ako sa to stalo 

a že majú chodiť na určité miesto len v skupinách... 

Prostredníctvom príbehov sa podávali užitočné informácie ostatným – stali sa predobra-

zom sociálnej reklamy. Takže príbeh ako predobraz sociálnej reklamy môžeme nájsť už v tom-

to období.  Obrazy v jaskyniach zachytávajú postavy z príbehov – niekedy sú v akcii, napr. pri 

love mamutov a pod. Obchod však v pravom zmysle slova neexistoval, takže hľadať tu 

spojitosť medzi reklamou a príbehmi by bolo (okrem uvedeného predobrazu sociálnej reklamy) 

násilné a nepravdepodobné. 

 
16  HORŇÁK, 2018, s. 60-72. 
17  HORŇÁK, P., VOPÁLENSKÁ, E. A KOL. REKLAMA 10. Zborník vedeckých štúdií pre otázky teórie a 

histórie reklamy a public relations. 
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Staroveké príbehy sa zachovali v lepšej „kvalite“, hoci pretrvávali stáročia až tisícročia. 

Dokazuje to Epos o Gilgamešovi – jeho asýrska verzia pochádza z čias kráľa Aššurbanipala zo 

7. storočia pred n. l. Je však starý tisíce rokov – stopy po ňom sa našli v Malej Ázii v podobe 

tisícok klinopisných tabuliek z kassitskej dynastie (15. až 14. storočie pred n. l.).  Do tejto 

archívnej kolekcie patrí aj indický súbor rozprávaní Máhabhárata (veľké rozprávanie o Bhara-

tovcoch, ktoré sa pripisuje legendárnemu autorovi Vjásovi, ktoré sa postupne dopisovalo, takže 

sa datuje od 5. – 2. storočia pred n. l. ), či ďalší epos Ramajána (príbeh Rámovho života, ktorého 

autorom je legendárny mudrc Válmíki – 3. storočie pred n. l.). 

Takže legendárne príbehy antiky – Homérova Iliada a Odysea (8. st. pred n. l.) vznikli 

až po nich. V antike však okrem eposov vzniklo a zachovalo sa aj množstvo iných epických 

žánrov, teda príbehov. Či už to boli tragédie, komédie, ale aj Ezopove bájky zo 6. st. pred n. l. 

Najmladšia z nich je Biblia – Starý a Nový zákon z prvého storočia pred našim letopočtom. 

Ak by sme sa pokúsili hľadať v tomto období spojitosť príbehu s reklamou, tak by to 

bolo tiež len v náznakoch. 

 

4 V 

• vystavovanie tovaru 

• vývesné štíty 

• vyvolávači 

• výrobné (obchodné) značky18 

 

Pri pohľade na najfrekventovanejšie reklamné aktivity dávnej minulosti sa môžeme len 

domnievať, že jestvovali príbehy obchodníkov (neskôr to už v prípade kupca Sama bolo 

zaznamenané), ktorí svoj tovar predávali aj rozprávaním príbehov. Lexikón symbolov nás však 

informuje aj o príbehoch značiek, ktoré obsahovali vývesné štíty. No a profesia vyvolávača 

spája príbehy a reklamu ešte výraznejšie. Nemyslíme tým príbehy, ktoré vyvolávači zažili. 

Slúžili totiž ako spravodajské médium – prinášali udalosti, ktoré sa vo svete či v okolí stali, 

resp. mali stať, teda aj o blížiacich sa predajných trhoch, ale súčasne aj o tovare, ktorý si mohli 

poslucháči na základe informácií obstarať. 

Stredovek priniesol tiež svoje eposy. V ôsmom storočí to bol staroanglický epos 

„Beowulf“, v ktorom hrdina bojoval proti dánskemu kráľovi a ľudožrútovi Grendelovi. O tri 

storočia neskôr vo Francúzsku to bola legendárna „Pieseň o Rolandovi“ (11. stor.), kde za 

vlády Karola Veľkého bojuje rytier Roland s pohanmi. Na podklade keltskej legendy vznikol 

v dvanástom storočí príbeh lásky „Tristan a Izolda“. Legendou sa stal aj  španielsky príbeh 

udatného rytiera Rodrigo de Vivara „Pieseň o Cidovi“. V trinástom storočí pribudli –  nemecký 

epos „Pieseň o Nibelungoch“, ruské „Slovo o Igorovi“ a ďalšie...19 

Príbehy sa dejú od nepamäti, no evidentnejšie od vynálezu J. Genfleischa, zvaného 

Gutenberg. Vynález pohyblivej sadzby, ktorý do histórie priniesol masové rozšírenie informá-

cií, pomohol na svet množstvu príbehov skrytých už v týchto časoch aj v reklamných výpove-

diach, predovšetkým v inzerátoch a reklamných článkoch. Príbehy však postupne ožívali vo 

 
18  HORŇÁK, 2018, s. 163. 
19  Spracované podľa: Kol.: Encyklopédia literárnych diel, 1989. 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1lm%C3%ADki&action=edit&redlink=1
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všetkých ďalších technických vynálezoch, predovšetkým to bol film, rozhlasové a televízne 

vysielanie, až prišiel k slovu internet a s ním sociálne siete. 

A tak, ako sa stala reklama súčasťou obchodnej činnosti, stala sa aj súčasťou všetkých 

týchto médií. Príbeh tu vstupoval spolu s ňou... Čo je však spoločné na všetkých týchto 

príbehoch? Jednoznačne dej všetkých eposov či neskorších poviedok a románov. Ale takisto 

aj hrdina a rozprávanie. Tri základné konštanty príbehu. 

Tento typ inzerátu by sme mohli zaradiť do ďalšej časti našej štúdie. Patrí sem však pre 

spojitosť s historickou staťou. Pri pohľade na inzerát z prvej Československej republiky sa nám 

zaiste vybaví príbeh ženy, ktorej „celkom nevyšiel výlet, ale mohol by vyjsť nákup“... 

 

 

 
 

Dokumentuje to názor našich respondendtov. Až 68 % ľudí si príbeh „inzerovanej 

ženy“ vie živo predstaviť. Dôvodom je nielen grafika inzerátu, ale predovšetkým jeho humorný 

podtext. Aj predošlé prieskumy nám dokázali, že humor v reklame respondenti uprednostňujú 
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pred ostanými emocionálnymi apelmi (sex, strach...). Je to však jeden z ďalších argumentov 

pre efektívne využitie naznačeného príbehu aj v reklame. 

 

Naratológia a storytelling 

K základnej charakteristike nášho príbehu patrí ešte niekoľko pojmov, ktoré sa týkajú 

príbehu a jeho základného znaku rozprávania. Každá vedecká disciplína stojí, ako vieme, 

primárne na teórii a histórii, ktoré pomáhajú riešiť situácie v praxi a vytvorenú teóriu prenášajú 

spätne do praxe. Či už sú to – psychológia, sociológia, žurnalistika, dejiny umenia, história, 

ktoré mapujú nielen vlastný odbor, ale aj základné atribúty historických vied. Popritom je aj 

história súborom príbehov a skutočností, z ktorých sa môžeme poučiť.  Pokiaľ však ide o ob-

lasť rozprávania, vznikla aj veda naratológia a termín „storytelling“ – rozprávanie príbehov. 

Pojem naratológia použil v roku 1969 ako prvý Tzvetan Todorov v Gramatike klasic-

kého Dekameronu. Analyzoval spôsob vytvárania príbehov v Boccaciovom diele a vymedzil 

naratológiu ako vedu o rozprávaní. Predmet bádania naratológie, obsah alebo forma rozprá-

vania, však nové nie sú.  Či už ide o reč postáv, rozprávača, ich kombináciu, stretávame sa 

s nimi v Aristotelovej Poetike, ešte viac v Rétorike20. 

Zaujímavý pohľad na históriu storytellingu prezentuje Borisová pre agentúru 

daren&curtis. Storyteling vznikol údajne pred 300 000 rokmi, keď sa schopnosť ľudskej reči 

prepojila s dispozíciou predstavovať, vymýšľať, klamať. Spomína tiež na príbehy pravekých 

lovcov pri ohňoch, antických rečníkov Cicera, Homéra..., neskôr zdôrazňuje vynález 

Guttenberga a končí v súčasnosti pri content marketingu.21 

 

 
Zdroj: tamtiež 

 

 

Pre zaujímavosť uvádzame aj nákres, hoci je možno polemizovať, či boli skôr verbálne 

príbehy, či kreslené v jaskyniach, či príbehy boli prepisované skôr ako v 5. storočí (jej pohľad 

v uvedenej schéme je rozhodne inšpiratívny). Súhlasíme aj so závermi, že v dnešnej podobe 

uzatvára históriu príbehov v reklame práve content marketing. Lebo tak, ako rozšíril 

Guttenbergov vynález možné formy reklamy, vrátane príbehov, tak pomohol masovému 

 
20  Kol. MELD, 1989 s. 490 a 547.  
21  https://darencurtis.sk/blog/inspiracie/storytelling-vymysel-marketerov-alebo-uspesny-nastroj/ 
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rozšíreniu internetu content marketing22. Tu sa však už dostávame do oblasti reklamy (a jej 

príbehov), ktoré spomenieme len okrajovo: 

 

PRÍBEH  A JEHO MIESTO V REKLAME 

Ak by sme chceli hľadať príbeh v reklame, môžeme k tomu pristúpiť z viacerých 

hľadísk. V prvom rade treba spomenúť druhy propagácie, resp. reklamy, potom aj ostatné 

aktivity MK, kde príbeh samozrejme figuruje tiež. V druhom rade môžeme podrobiť analýze 

výskyt samotného slova príbeh vo forme titulku, sloganu či názvu, ale aj výskyt príbehu 

v jednotlivých druhoch propagačných prostriedkov. V neposlednom rade sme sa pokúsili nájsť 

(vyabstrahovať) výskyt príbehu v súvislostiach, ktoré s reklamou bezprostredne súvisia (príbe-

hy značiek, legendárnych osobností reklamy či samotného tovaru...). V tejto časti štúdie, 

vzhľadom na jej rozsah sa budeme venovať len prvým dvom okruhom. V nasledujúcej časti 

budeme pokračovať príbehom v televíznej reklame a potom príbehmi značiek, osobností atď. 

 

Príbeh a jeho miesto v  marketingovej komunikácii 

S príbehom a jeho efektívnym využitím sa stretneme, keď si uvedieme rozdelenie 

propagácie z hľadiska ekonomického a mimoekonomického. V oblasti reklamy sa s ním stretá-

vame pravidelne, ale je evidentné, že má svoje zastúpenie aj v mimoekonomickej sfére. V mi-

moekonomickej oblasti je to predovšetkým štátna propagácia a spoločensko-výchovná propa-

gácia, ktorú dnes označujeme ako sociálna reklama. Štátnu propagáciu by sme si nemali zamie-

ňať s propagandou (šírením ideologických a politických informácií a názorov). Ide v nej pre-

dovšetkým o propagáciu štátu, jeho symbolov, tradícií..., ktoré sú v tesnej väzbe s ekono-

mickým efektom. Pomáhajú turistickému ruchu a pod. 

Príbehy sa viažu k jednotlivým štátom, v užšom zmysle ide o príbehy miest, ich ulíc, 

budov, parkov, ľudí (najmä tých slávnych), ktorí v nich žili. Prostredníctvom historických prí-

behov takto propagujeme súčasne pamätihodnosti krajín i turistický ruch. 

Príkladov by bolo možné uviesť stovky: domy, kde kohosi uniesol čert, rieky, kde topil 

nešťastníkov vodník, v literatúre napr. príklady z kníh Pamätihodnosti českých strašidelných 

miest.... Praha – mesto plné strašidiel... Sú to aj príbehy, kde „účinkujú“ nadprirodzené bytosti, 

ktoré sa v týchto miestach vyskytovali – a vraj aj objavujú... Spája ich príbeh, lepšie povedané 

história – historický príbeh využitý v MK. 

Podobne je tomu i v mnohých konkrétnych podnikoch, firmách, aj reštauráciách. Sú 

často spojené s osobnosťami, ktoré v nich pracovali alebo ich navštevovali. Tu však už ide 

o oblasť reklamy... Praha stovežatá má množstvo reštaurácií, kde ich názvy hovoria veľa 

o histórii, alebo aj o historkách v ústnom podaní, kde sa dozviete, ktorý herec či režisér tu 

chodil, či ešte stále chodí (napr. U Kocoura – Bohumil Hrabal a pod.). 

Aj v oblasti sociálnej reklamy nájdeme množstvo príbehov. Či sú to letáky, plagáty, 

audiospoty (dnes a denne počúvame informácie, ako si máme umývať ruky, nosiť rúško atď.), 

audiovizuálne spoty v televízii, na internete či sociálnych sieťach. O nich viac pri jednotlivých 

druhoch propagačných prostriedkoch, kde ich členíme podľa technickej príbuznosti v ďalšom 

texte. 

 
22  PODĽA HORŇÁK, 2018, s. 48 – 49.  
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Pri pohľade na jednu z bomerangcards si mnohí z nás vybavia príbeh legendárneho 

pokrvného bratstva. Sila pôvodného príbehu má schopnosť pomôcť myšlienke občianskeho 

združenia Ľudia proti rasizmu... 

 
Zdroj: autor 

 

Odpovede respondentov (174) jednoznačne naznačujú, že príbeh „vítajú“ v oblasti 

sociálnej reklamy. Ekonomická propagácia, resp. reklama je na druhom mieste s deviatimi 

percentami (18) a na treťom je propagácia štátna (9). Až tak vysoký rozdiel je možno čiastočne 

skreslený negatívnou reagenciou verejnosti predovšetkým k TV reklame. Sociálnu reklamu 

však pociťujú ako potrebnú. A to je príjemný a pozitívny výsledok v kontexte, že primárnou 

skupinou respondentov boli mladí poslucháči MK z obidvoch republík (ČR, SR). 

Príbeh objavíme okrem celkov štátnej a sociálnej reklamy, resp. reklamy (ktorá je 

primárne predmetom tejto štúdie) aj v ostatných aktivitách MK. Aj keď nás zaujíma primárne 

reklama, spomeňme si aspoň, v ktorých ďalších formách ho nájdeme tiež. V súčasnosti to totiž 

nie je len  content marketing, ktorý vytvára pre recipienta hodnotný obsah zdarma  s cieľom 
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prilákať návštevníkov internetu. Zabáva ich, vzdeláva, no konečným cieľom je získať ich pre 

svoj tovar. Majiteľ značky vlastní médium, ktoré mu túto službu sprostredkuje. 

Tak, ako slovo content je v priamom kontexte s reklamou vo forme príbehov, tak je to 

i pri výraze event. Event marketing – riadené udalosti pre svojich klientov príbehy priamo 

vytvára. Príbeh prechádza aj staršími aktivitami, ktoré stále zastávajú v oblasti MK popredné 

miesto. Tak je tomu pri public relations, primárne pri článkoch PR, ale aj pri prostriedkoch 

individuálneho či skupinového pôsobenia. Pri press relations, tlačových konferenciách... 

S príbehom sa môžeme stretnúť pri podpore predaja aj priamo na mieste predaja. Sú to napr. 

príbehy nápojov, jedál pri degustácii, modelov pri módnych prehliadkach, aj pri nosičoch 

(napr. časopis pri pokladni v Tesco). Pri osobnom predaji by sme mali z historického hľadiska 

spomenúť aj legendárnych predajcov – príručku Davida Ogilvyho, alebo historky spisovateľa 

(Ota Pavel), ktorého otec svoje vysávače predával pomocou príbehov. No a pokiaľ ide o direct 

marketing, tam toho nájdeme asi najviac – v letákoch/časopisoch obchodných centier, ktoré 

nájdeme pred vchodom alebo na internete. 

Podobne ako content marketing, príbehy sprostredkuje aj natívna reklama, ktorá je 

spracovaná vo forme redakčných mediálnych materiálov. Zaradiť sem možno aj murketing, no 

reklamu vo forme príbehov používajú aj mnohé ďalšie, relatívne novšie formy (buzzmarketing, 

word of mouth...). Product placement dokonca vkladá svoje produkty priamo do príbehov 

umeleckých diel (film, TV...) – či už je to filmový, televízny, rozhlasový product placement, 

ktorý nájdeme aj v literatúre, dnes viac na internete, alebo je to príbeh v počítačových hrách, v 

hudbe. Je vôbec oblasť umenia, kde príbeh “nezaútočí“? 

 

Príbeh a jeho použitie v krátkych textových útvaroch 

Prečo skúmame samotné slovo príbeh? Lebo aj podľa Biblie na počiatku bolo slovo... 

Slovo, ktoré tu podáva príbeh vzniku nášho sveta. 

Slovo teda znamená príbeh... Kým dáme „slovo slovu“ príbeh, resp. jeho zaradeniu 

do jednotlivých propagačných prostriedkov, tak by bolo azda dobré si uvedomiť, že slovo sa 

vyskytuje rovnako v tlačených, tlačových, audiovizuálnych, jednoducho v prakticky všetkých 

propagačných prostriedkoch. Bez slova je využitie príbehu komplikované a nielen v reklame. 

Výnimku tvoria azda vtipy bez slov – vieme si predstaviť aj reklamu na spôsob nemého filmu, 

tu je však slovo v písanej podobe alebo ho charakterizuje dej signifikantný práve pre príbeh. 

Spomínané využitie príbehu patrí nepochybne medzi nástroje efektívneho reklamného 

pôsobenia na recipienta. Predovšetkým vo forme dejového stvárnenia propagačného prostried-

ku, ale aj pri jeho verbálnom využití – čo odporúča napr. Ogilvy – pri pôsobení na recipienta 

ako samotného slova. Ako dôkaz môžeme uviesť využitie v názvoch filmov, kníh... 

Zamerajme  svoju pozornosť na samotné slovo príbeh. Teda nie slovo vo všeobecnosti, 

ani samotný dejový príbeh, ale slovo, príbeh sám o sebe. 

Z našich prieskumov vyplýva, že sa používa na zdôraznenie určitého textu, prejavu 

a pod. Je to rovnako, ako v prípade využitia ďalších slov, akými sú napríklad slová nový, 

prvý... 

Slovo nový odporúča používať v reklame Ogilvy. Kto by už nechcel niečo nové? 

Výnimku tvoria azda len staré koňaky, vína, autá kategórie veterán... 

Nájdeme ho nielen v jeho poučkách, ale aj v samotnej tvorbe. Sám už roky používam 

v reklame slovo prvý, lebo má podobný význam. Ak ste prvý s produktom na trhu, je to dobrý 
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marketing, ak použijete toto slovo vo vašom  reklamnom texte, je to reklama. Samozrejme, že 

je ideálne, keď týmto slovom v reklame označíte práve výrobok, ktorý je prvý aj na trhu... 

 

 
 

Sú jednoducho slová, ktoré počúvame radi, ktoré radi hovoríme, ktoré počuť chceme, 

ale aj také ktoré priťahujú našu pozornosť väčšmi, ako ostatné. Ponúkajú svoje myšlienky, ale 

aj predávajú...Ako ukazuje náš graf, jedným z týchto slov je nepochybne aj slovo príbeh... Túto 

rolu mu prisudzuje až 179 respondentov z celkového počtu 201. 

Slovo príbeh môžeme chápať minimálne ako samotný výraz, zdôrazňujúci význam 

konkrétneho produktu, myšlienky... V televíznej reklame počujeme napr. „príbeh Lenor“, či 

príbeh osobného automobilu. Verbálne využil slovo príbeh aj vo svojich predvolebných vystú-

peniach bývalý prezident Andrej Kiska: „máme ľudí so silnými príbehmi...“ Dokonca mám 

niekedy pocit, že občas nastáva až jeho enormné využívanie. Či módne? Až sa nám začína 

slovo príbeh profanovať. Používať zbytočne často, či často zbytočne... Podobne, ako je módne 

u mladých používať český zvrat: „To mi príde“, či spojenie: „poviem ti jednu vec“ a pod... 

 

Využitie príbehu v krátkych textových útvaroch 

Uveďme si niekoľko príkladov na využitie „príbehu“ v najkratších textových útvaroch 

reklamného textu. Sú súčasne aj najúčinnejšie: titulok, slogan a názov. Mohli by sme ich 

uverejniť aj v ďalšej časti, pri tlačených alebo tlačových prostriedkoch. Titulok sa viaže viac 

k tlačeným či tlačovým prostriedkom, ale napríklad slogan nájdeme aj vo zvukovej podobe 

v rozhlasovom vysielaní, v televíznych spotoch, na internete atď... Podobne je to aj pri ná-

zvoch,  či ide o názvy produktov (hračky, lieky, oblečenie...) názvy, ktoré obsahujú základné 

rysy príbehu (dej, hrdina, rozprávanie) alebo o knihy, filmy, divadelné predstavenia... 

Pokúsme sa nájsť prítomnosť príbehu v náhodnom výbere titulkov v časopise „tele-

vízia“ v minulom mesiaci podľa jeho primárnej funkcie – podľa toho, či príbeh asociuje, 

navádza k akcii, priamo ho popisuje, obsahuje... Aj tieto funkcie sa navzájom prekrývajú, resp. 

konkrétny slogan súčasne asociuje i navádza atď... Uveďme si niekoľko príkladov: titulok, 

ktorý asociuje: Áno spánku, Nie chrápaniu!; navádza: Nedajte šancu problémom s mo-

čením; príbeh už priamo obsahuje: Mala som pocit, akoby mi brucho malo vybuchnúť, 

alebo príbeh ako slovo: Príbeh Lenoru. Príbeh obsahuje aj titulok na článok a inzerát 
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Ogilvyho: POŠLITE NÁM SVOJ DOLÁR A MY VYLIEČIME VAŠE HEMOROIDY, 

ALEBO SI SVOJ DOLÁR NECHAJTE A SVOJE HEMOROIDY TIEŽ!23 

 

 
 

 

Titulok rozhovoru po vydaní môjho Lexikónu nadprirodzených bytostí si autorka článku 

vzala priamo z textu knižky. Je v ňom zjavný dej i hrdinská ježibaba. „Rozpráva“ v dejovej 

línii o špecifickom hrdinovi. Titulok pôsobí v kontexte s jeho obsahom vulgárne, ale príbeh je 

koncipovaný v troch zásadných konštantách (dej, hrdina...). Súboj vtáka so sliepkou 

neskončil slávne. Išlo totiž o titulok z bulváru. Článok hovoril o príbehu chlapa, ktorý 

zneužíval sliepku pod horským masívom, z ktorého sa odtrhla skala a zavalila ho... Uvediem 

príklad ďalšieho titulku s príbehom. Robil som ho pre ekologicky orientovanú reklamnú 

agentúru Grafosit: Prišiel som, uvidel som, zvíťazil som... vďaka ekoperám a ekoblokom... 

V tom istom katalógu som použil aj ďalšie historické výroky, napr. od Ovídia: Poctivá je iba 

tá, ktorú nikto nechcel... poctivý ekologický blok chce každý! Tu sa nám smutno-veselý 

príbeh vybaví iba v našich predstavách... 

Prejdime však k sloganom. Podobne sa nám môže vybaviť príbeh pri známom prísloví 

Po nás potopa, ktorý som pretvoril do podoby sloganu: Po nás príroda!, pod ktorým agentúra 

ekologickú kampaň niekoľko rokov realizovala. Mal tiež asociačný charakter. Sú slogany, 

ktoré v našom vedomí príbeh asociujú We listen you hear24, resp. na neho navádzajú: 

legendárny Just do it, Choď do toho, resp. Len to urob (Nike), And so to bed /A do postele 

(Tempur), geniálny domáci slogan Aby Váš motor skvěle SHELL, či Kočky by kupovali 

Whiskas: Slogany ktoré príbeh obsahujú:  Celebrating 45 years / Oslavujeme 45 rokov 

(Resurgence magazin), There´s a bit of the West in all of us /V každom z nás je trochu 

Západu (Wrangler), Together we fly higher /Spoločne lietame vyššie (Boening) či navádzajú: 

Find the films you want to watch /Nájdite si filmy, ktoré chcete vidieť (Love film com), alebo 

český Vy zíráte, my zíráme – Vizir... Príbeh som našiel aj v časopise Trend v podobe inzerátu. 

 
23  OGILVY, 1996, s.76. 
24  Salem, 2013, s. 13 -140. 
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Sedím na pive a je mi dobre... Svojrázny hrdina, aj svojrázna aktivita – ale príbeh to zaiste 

je...  Milý príbeh, ktorý ma inšpiroval k sloganu: S tebou ma baví smäd! 

 

 
 

Rýmovaný slogan Pri návšteve brlohu, objavíte mátohu som použil pre kníhkupectvo 

science fiction a hororu Brloh. Zobrazuje akciu, resp. príbeh verbálne i graficky, ako aj hlav-

ných hrdinov – majiteľku obchodu a príšerku. Niektoré slogany výraz slovo príbeh používajú, 

ale pod iným označením: napr. An Adventure on every page/Dobrodružství na každé stránce 

(cestovná agentúra Fodor´s), Live the legend/Prožijte legendu, Myth into an island of light 

/Mýtus o ostrove svetla, We write kitchen history/Píšeme históriu kuchyne, Life is the oc-

casion /Život je udalosť (L. K. Bennet). Lebo, či už je to dobrodružstvo, legenda, mýtus, his-

tória alebo udalosť, stále ide o príbeh. Ale poznáme aj slogany, ktoré slovo priamo obsahujú: 

Every piece comes with a story – Každý má svoj príbeh (Carl Hansen and Son), alebo A story 

to tell/ Rozprávaj príbeh (Montblanc). Ďalší slogan obsahuje  slovo príbeh v slogane, aj v o-

značení agentúry, ktorá ho používa. What´s your life story/Aký je Váš životný príbeh? (Story 

wheels). A to sa už dostávame k využitiu príbehu v názvoch. Ako prvý tu uveďme príklad náz-

vu publikácie, z ktorej naše slogany pochádzajú. Obsahuje tiež slovo príbeh. Je to iba náho-

da...? 

 

 
Foto: autor 
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Vráťme sa však k názvu agentúry. Agentúra, ktorá dáva slovo príbeh aj do svojho názvu 

a sloganu je Story wheels, čo by sme mohli preložiť ako kolesá príbehu. Zaoberá sa predajom 

šperkov, čo tiež asociuje predstavu príbehu so šperkom na vhodnú príležitosť. Kvôli príbehu, 

či príbehom si ho možno aj kupuje... Dôkaz efektívneho využitia slova príbeh je aj v názvoch 

kníh – Príbeh auta, Príbeh včiel, Jeans story..., ale je dosť aj tých, ktoré príbeh popisujú, či 

dávajú návod, ako ho môžeme prežiť: Tipy a triky pre psičkárov, Jak na sítě,  Ako leňošiť (sú 

práve v predaji). Lepším dôkazom sú filmy, ktoré toto slovo obsahujú už v názve: Príbeh 

Bustera Keatona, Príbeh lásky, Príbeh života, Príbeh ozajstného človeka, Príbeh Robina 

Hooda a jeho družiny, kultová Love story a ďalšie. Vo filmovej encyklopédii ich nájdeme 

v registri 4425.  Aj u nás sa s nimi môžeme stretnúť, či už sú to Príbehy tatranských štítov – 

6 dielny seriál z roku 2011, alebo skvelá česká komédia Příběhy obyčejného šílenství z roku 

2016. 

V úvode štúdie sme uviedli, že konkurenciou príbehov môžu byť pre recipientov len 

tie, ktoré inzerujú, že ho niečo naučia, alebo ktoré sľubujú odhalenie tajomstva. Potvrdzujú to 

aj  vyššie uvedené názvy filmov či knižiek, ale môže ňou byť aj výraz tajomstvo. Pri analýze 

filmov, ktoré asociujú príbehy, sme v uvedenej encyklopédii našli viac ako 40 začínajúcich 

slovom Ako, a slovo nesúce v sebe výrazný dejový prvok Cesta má v sebe názov vyše 80 

filmov. Zaujímavé je, že najsilnejšou „filmovou konkurenciou sú farby a číslovky“. S čiernou 

a bielou farbou sa stretneme v šesťdesiatich filmoch a s výrazmi dvaja a ich tvarmi dve a pod. 

sa stretneme až takmer pri stovke filmov.26 

 

Záver 

Uzavrieť túto časť by sme mohli tým, že za príbeh považujeme primárne udalosť, ktorá 

sa odohráva v konkrétnom čase a priestore a spája ho okrem chronologického postupu často aj 

logický postup. Charakterizovaný je primárne troma komponentmi. Sú nimi dej, hrdina príbehu 

a rozprávanie. Jeho základnou funkciou je funkcia dorozumievacia (resp. upevňujúca 

zapamätanie si potrebných skutočností), ale aj zábavná a ďalšie. Medzi princípy by mohla 

patriť originalita obsahu a formy a aktuálnosť pre recipienta. Príbeh sa vyskytuje vo všetkých 

epických žánroch, ale aj v lyrických, resp. sa s ním stretávame aj v inej forme (obraz, socha, 

pieseň). 

Ak by sme sa chceli pokúsiť (na základe zhrnutia) o definíciu príbehu, znela by takto: 

Príbeh je verbálna, resp. písaná, filmová a pod. forma, je to vyrozprávaná príhoda, udalosť, 

ktorá je spojená spravidla chronologicky zostaveným dejom. Vždy má svojho hrdinu a patrí 

k základným prostriedkom komunikácie, ale aj vzdelávania či zábavy. 

Pre našu prácu je dôležité, že ak je príbeh základným prostriedkom pre naše zapamä-

tanie si skutočnosti, dokonca pre naše dorozumenie, tak je aj základným prostriedkom pre 

efektívne pôsobenie v reklame. Záverom možno preto zhrnúť, že príbeh sa používa v relatívne 

frekventovanej podobe, či už v podobe slova ako výrazu, resp. v jednotlivých oblastiach MK, 

v samotnom verbálnom zmysle, ale aj v krátkych reklamných textoch. Aj tie v špecifických 

podobách, či náznakoch obsahujú príbeh. 

 
25  MALÁ ENCYKLOPÉDIA FILMU, 1974, s. 778. 
26  MALÁ ENCYKLOPÉDIA FILMU, 1974, s. 746. 
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Našu základnú hypotézu: príbeh je významným nástrojom reklamy vo všetkých svojich 

podobách a takisto vo všetkých druhoch reklamy to potvrdzuje len sčasti (dôkazy obsahuje 

ďalšia štúdia z viac ako dvojnásobným počtom respondentov cca 500). Odpovedali sme aj na 

otázku, či má slovo príbeh v reklame účinok i vo verbálnej či písanej forme, či má obraz silu 

vyvolať v mysli predstavu príbehu, resp., či sa príbeh využíva vo všetkých druhoch reklamy 

(ekonomickej, sociálnej, v štátnej), alebo sa využíva reklamný príbeh  v najúčinnejších reklam-

ných textoch – v titulkoch, sloganoch, názvoch. Od asociačných, ktoré nás aktivizujú, tých, čo 

príbeh obsahujú vo verbálnej podobe alebo v reálnom skutočnom príbehu. Či je významným 

nástrojom reklamy aj v ďalších propagačných prostriedkoch nám ukážu výsledky výskumu 

v našej ďalšej štúdii – venovanej príbehu v jednotlivých propagačných prostriedkoch, primárne 

v televíznej reklame a v jeho ďalších možných metamorfózach. 
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Firemná komunikácia ako významný nástroj prezentácie firmy 

Corporate communication as an important tool for company presentation 

 

doc. PhDr. Vlasta Konečná, CSc. 

 

 

Abstrakt: Štúdia analyzuje corporate communication ako dôležitý subsystém corporate 

identity. Charakterizuje jednotlivé jeho zložky a popisuje ich pôsobenie. Ako vzor kvalitnej 

firemnej komunikácie uvádza komunikačné aktivity prestížnych firiem Unicef a Nestlé. 

Kľúčové slová: externá a interná komunikácia, public relations, efektívnosť komunikácie, 

adresát, klient, zamestnanec, firma, inštitúcia, organizácia, jednotný štýl komunikačných 

aktivít 

 

Abstract: The study analyzes corporate communications as an important subsystem of 

corporate identity. It characterizes its individual components and describes their action. He 

cites the communication activities of the prestigious companies Unicef and Nestlé as a model 

of quality corporate communication. 

Keywords: external and internal communication, public relations, communication efficiency, 

addressee, client, employee, company, institution, organization, unified style of communica-

tion activities 

 

 

Úvod 

Cieľom tejto štúdie je poukázať na miesto firemnej komunikácie v systéme corporate 

identity a upozorniť na jej význam. V súčasnom konkurenčnom boji, pri saturácii trhu, rozho-

dujú o úspešnosti fungovania firmy rôzne aspekty. Na túto skutočnosť sa zameriava celá teória 

marketingovej komunikácie, ktorá definuje, popisuje a odporúča rôzne aktivity vedúce k zvy-

šovaniu efektívnosti pôsobenia organizácie, firmy, inštitúcie. Týka sa to subjektov zo všetkých 

odvetví nášho života: politického, spoločenského, ekonomického, vedeckého, kultúrneho či 

športového. Práve komunikácia môže byť tým „závažím“, ktoré nakloní sympatie smerom 

k firme a podporí vznik zákazníckeho či klientskeho vzťahu. Preto sa stala témou našej štúdie. 

Charakterizujeme tento subsystém a jeho zložky s akcentom na súčasný stav problematiky. 

Ako vzorovú predstavujeme komunikáciu dvoch úspešných firiem – Detského fondu OSN 

UNICEF a Nestlé. 

 

Corporate communications alebo firemná komunikácia 

Pod týmto pojmom chápeme zabezpečenie jednotného štýlu rôznych druhov komuni-

kačných aktivít organizácie, firmy, inštitúcie. Corporate communication je termín pochádza-

júci z angličtiny a práve v tejto pôvodnej podobe sa používa dosť často. S udomácňovaním 

problematiky sa však čoraz viac začínajú objavovať slovenské ekvivalenty ako firemná komu-

nikácia, zriedkavejšie aj korporátna komunikácia. 

Komunikáciu, ktorú realizuje firma, organizácia, inštitúcia môžeme rozdeliť na dva zá-

kladné prúdy. Jeden je orientovaný na verejnosť, to je externá komunikácia a druhý smeruje 
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dovnútra firmy, k vlastným zamestnancom, to je interná komunikácia. Od zamerania subjektu 

závisí, či je externá komunikácia všeobecná a obracia sa na celú verejnosť (obchodné strediská, 

potraviny, drogéria), alebo sa špecializuje na relevantné skupiny verejnosti (zlaté šperky, drahé 

autá, lieky, zdravotné pomôcky). Firemná komunikácia je proces, ktorý „zabezpečuje, aby sa 

firemná identita previedla do podnikového imidžu firmy a to prostredníctvom plánovanej 

a riadenej komunikácie s rozhodujúcimi cieľovými skupinami“.27 

Komunikácia znamená spôsob dorozumievania sa, v našom prípade teda ide o dorozu-

menie firmy, organizácie, inštitúcie s okolím, ale aj so sebou samou. Ide o komunikáciu medzi: 

• organizáciou a jej zákazníkom, 

• organizáciou a spoločnosťou, 

• vo vnútri organizácie, 

• medzi organizáciami navzájom.28 

Obsahom komunikácie by mali byť rôzne informácie, týkajúce sa firmy. Môžu to byť 

všeobecné informácie o firme, ale aj o jej produkcii, údaje o jednotlivých výrobkoch a ponú-

kaných službách. Samozrejme firma by mala informovať aj o iných ako výrobných aktivitách. 

V súčasnosti je dôležité vyjadrovať sa k závažnému spoločenskému dianiu a prezentovať svoje 

názory a stanoviská k vybraným spoločenským javom. Jednoducho – zverejňovať všetko, čo 

môže firmu v očiach verejnosti ukázať v pozitívnej podobe. Nedostatok informácii totiž môže 

viesť často k rôznym dohadom, šíreniu dezinformácií. Podľa Burčíka: „predstava, že firma 

nepotrebuje komunikovať, stačí, ak vyrába kvalitné a lacné výrobky, sa ukázala ako veľmi 

naivná“.29 

Samozrejme, predmetom komunikácie by nemali byť interné informácie výrobného 

a ekonomického charakteru, výrobné tajomstvo či know – how. Ale v prípade, že má firma 

stanovenú filozofiu a definované hodnoty, je to práve naopak. Nie je totiž dôvod, aby túto časť 

informácií verejnosť nepoznala. Napr. orientáciou na podporu telesne postihnutých, ochranou 

životného prostredia, znižovaním energetickej spotreby, či podporou regionálneho rozvoja 

môže získať firma v očiach verejnosti sympatie a prispieť tak k jej pozitívnemu imidžu. 

Komunikácia s verejnosťou je zložitá činnosť, pretože v rámci nej sa organizácia, firma, 

inštitúcia obracia na veľmi široké a rôznorodé spoločenstvo. Preto je potrebné definovať jed-

notlivé cieľové skupiny a ku každej z nich voliť adekvátny prístup zodpovedajúci jej špeci-

fikám. 

Absencia firemnej komunikácie môže mať negatívne dôsledky. Ako upozorňuje  Kuh-

nová, nikto nikdy nezrátal, akú cenu platia firmy za to, že sú nedôveryhodné a neobľúbené. 

Koľko ich to stojí, keď musia prekonávať nedôveru úradov či bánk, bojkot výrobkov alebo 

nezáujem talentovaných ľudí pracovať pre nich.30 

Na rozdiel od propagácie jednotlivých značiek a produktov musí firemná komunikácia 

rešpektovať špecifické, často veľmi odlišné záujmy rôznych cieľových skupín. Preto je ná-

ročnejšia na skĺbenie zvolených nástrojov, či už ide o spoluprácu s tlačou, vzťahy s finančnými 

 
27  ČIHOVSKÁ, V. HANULÁKOVÁ, E. LIPIANSKA, J. Firemný imidž. Bratislava : Eurounion, 2001, s. 117. 
28  KOTYZOVÁ, P. Corporate Identity. Bratislava : Sospra, 1995, s. 5. 
29  BURČÍK,V. Corporate Identity II. In: DE SIGN UM, 1996. s. 29. 
30  KUHNOVÁ, Z.  Spolupráca s PR agentúrou v oblasti korporátnej komunikácie. Dostupné na: 

www.swebcz./konferenciemospra 
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kruhmi, sponzoring, organizovanie eventov či iné aktivity v mene firmy. Program firemnej 

komunikácie musí byť preto ucelený a pevne riadený. Dôležité je, aby jeden prejav nepopieral 

druhý, pretože len tak sa môžu investované prostriedky premeniť na žiaducu firemnú povesť 

a imidž. 

Inak povedané, ďalšou úlohou komunikácie je zabezpečiť, aby sa jednotlivé aktivity 

navzájom neoslabovali, ale naopak, aby pôsobili synergicky. Práve to svedčí o dobre riadenej 

firemnej komunikácii, pretože dosiahnuť synergický účinok jednotlivých prejavov je jedným 

z hlavných predpokladov efektívnej komunikácie. 

Súčasnosť prináša neustále zmeny vo všetkých oblastiach nášho života, všetko sa vyvíja 

a tak vznikajú nové situácie  – tie prirodzene vyžadujú aj nové riešenia. Týka sa to jednoznačne 

aj spotrebiteľskej sféry, ktorá sa tiež sa mení. V súvislosti so saturáciou trhu sa stráca jej 

masový charakter – potreby zákazníkov či klientov sú sofistikovanejšie a ich uspokojovanie 

vyžaduje určitú špecializáciu. Cieľové skupiny sa viac špecifikujú a diferencujú. Už sme 

spomenuli, že v mnohých odvetviach je trh v podstate nasýtený, dostať takmer všetko. Navyše 

produkty jednotlivých značiek sú často veľmi podobné z hľadiska funkčnosti, výkonných 

parametrov, dizajnu  a často dokonca aj ceny, a tak len ťažko vieme definovať USP – unique 

selling proposition – teda výnimočnú vlastnosť produktu, ktorá ho odlišuje od iných, po-

dobných. Práve v takejto situácii môže zohrať dôležitú úlohu a pomôcť pri rozhodovaní dobré 

meno firmy, všeobecne známe práve vďaka adekvátnej firemnej komunikácii. Podľa Svobodu 

tvorí corporate communication strategickú „komunikačnú“ strechu organizácie, má pozitívny 

vplyv na zmenu verejnej mienky a skracuje vzdialenosť medzi organizáciou a cieľovými 

skupinami. Každú skupinu verejnosti spája s organizáciou iný druh záujmu. To znamená, že 

v realite cieľové skupiny reagujú na rôzne informácie rôznou mierou citlivosti. Preto sa stáva 

základnou otázkou pre plánovanie a realizáciu jednotnej komunikácie úloha vystihnúť strate-

gické a taktické priority komunikovania s jednotlivými skupinami verejnosti tak, aby bolo 

zrejmé, čo je relevantné pre každú skupinu verejnosti.31 

Môžeme teda povedať, že firemná komunikácia je práve tým nástrojom, ktorým firma 

kontroluje svoje vzťahy smerom k dôležitým cieľovým skupinám, buduje svoju povesť a dobré 

meno. 

Jedným z predpokladov rastu a rozvoja firmy je priaznivé podnikateľské  prostredie. 

Úlohou firemnej komunikácie je preto v spoločenských skupinách vytvoriť pozitívne postoje 

k firme, vybudovať jej kredit dôveryhodnosti a čo najviac rozšíriť povedomie o nej a jej 

produktoch. „Skôr, než ľudia firme začnú dôverovať, musia ju prijať – jej produkty, imidž, 

značku. Aby ju mohli prijať, potrebujú o nej vedieť mnoho najmä pozitívnych a vhodne spra-

covaných a komunikovaných informácií. A tu je podstata firemnej komunikácie – aby sa infor-

mácie dostali k správnym ľuďom, v správnom čase, na základe dobre premyslenej stratégie. 

Platí však ešte jedno pravidlo – firma by mala komunikovať natoľko otvorene a zodpovedne, 

ako je to len možné. Výnimky z tohto pravidla sa vracajú ako bumerang v podobe nedoro-

zumení a krízových situácií“.32 

Ako sme už uviedli, komunikácia je proces, v ktorom tvoríme istý obsah s cieľom 

vytvoriť spoločné chápanie formulovanej skutočnosti. Aby sa nám to však podarilo, je 

 
31  SVOBODA, V. Corporate Identity. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. s. 28-30. 
32  Dostupné na: https://www.euroekonom.sk/interna-a-externa-komunikacia-v-podniku/ 

https://www.euroekonom.sk/interna-a-externa-komunikacia-v-podniku/
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nevyhnutná určitá miera zručnosti v komunikačných aktivitách. „Komunikácia vyžaduje načú-

vanie, pozorovanie, rozprávanie, pátranie, analýzu aj vyhodnocovanie sprostredkovaného ob-

sahu výpovede. Práve pri komunikácii dochádza k šíreniu informácií, ako aj dorozumievaniu 

sa, výmene vedomostí aj schopností, eventuálne ku konfrontácií názorov. Každý pod-

nik/spoločnosť/firma predstavuje živý sociálny systém, v ktorom sa kladú na komunikáciu 

vysoké požiadavky a zároveň samotná komunikácia, jej kvalita a vhodné zameranie ovplyv-

ňujú úspešnosť podniku. Práve komunikácia je prostriedkom riadenia a spojenia ľudí v organi-

zácií pre dosiahnutie spoločných cieľov a zámerov, prelína sa všetkými funkciami manaž-

mentu.“33 

Proces komunikácie je vždy zameraný na dosiahnutie nejakého stanoveného cieľa 

a vzhľadom na výber komunikačných prostriedkov a foriem môže byť jej účinok poznávací, 

emocionálny alebo motivačný.34 

Ako sme už spomínali, proces komunikácie sa neobmedzuje len smerom do vnútra na 

vlastných zamestnancov, ale prinajmenšom rovnako dôležité je tiež zameranie komunikácie do 

externého prostredia, budovanie vhodného „public relations“ podniku. 

Corporate communication zahŕňa v sebe viacero aktivít. A práve budovanie public 

relations (PR) patrí k tým dominantným. Najčastejšie týmto termínom označujeme verejné 

vzťahy, vzťahy s verejnosťou, prácu s verejnosťou. Existujú desiatky definícií tohto pojmu. Za 

všetky uvedieme aspoň jednu: public relations sú procesom smerujúcim k vytvoreniu pozi-

tívnych postojov na základe znalostí, alebo k premene negatívnych postojov a názorov na 

pozitívne. PR činnosť je zámerným, plánovaným a dlhodobým úsilím vytvárať a podporovať 

vzájomné pochopenie a súlad medzi organizáciami a ich verejnosťou.35 

Budovanie vzťahov s verejnosťou s cieľom získať jej dôveru a vytvoriť kladné vzťahy 

voči subjektu je činnosť veľmi náročná a dlhodobá. Ak má priniesť želaný výsledok, musí byť 

systematická, cieľavedomá, t.j. musí mať stanovené ciele a metódy, ako tieto ciele dosiahnuť. 

Public relations ovplyvňuje verejnú mienku a pripravuje skupiny verejnosti na prijatie služby 

či produktu. 

K základným úlohám PR patrí: 

• informovať verejnosť; 

• vysvetľovať svoju činnosť s cieľom byť známy a získať sympatie; 

• poskytovať rady skupinám verejnosti s cieľom ovplyvniť správanie jednotlivcov 

v záujme celej verejnosti (napr. zdravie, ekológia); 

• lobovať -– systematicky ovplyvňovať významných jednotlivcov alebo skupiny v pros-

pech záujmových skupín; 

• vytvárať imidž pre firmy a jednotlivcov; 

• podporovať imidž V.I.P.; 

• organizovať eventy, ktoré pozitívne ovplyvnia verejnosť (dni otvorených dverí, recep-

cie); 

• organizovať výstavy a veľtrhy; 

• vydávať špeciálne publikácie (výročné správy); 

 
33  tamtiež 
34  VYMĚTAL, J. Průvodce úspešnou komunikací – Efektivní komunikace v praxi. Praha : Grada Publishing, 

2008. 
35  KUHNOVÁ, Z. c. d. 
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• poskytovať poradenstvo;36 

Vždy, keď chceme informovať o nejakej firme, organizácii, inštitúcii širšiu verejnosť, 

používame prostriedky PR. Pritom to môžu byť prostriedky individuálneho alebo hromadného 

pôsobenia. 

Pri prostriedkoch individuálneho pôsobenia má významné miesto napr. aj direct mail, 

ktorý je nástrojom direct marketingu. Pod direct marketingom chápeme akýsi obslužný systém, 

ktorý predstavuje inú koreláciu s adresátom ako klasicky marketing. Kým cieľom klasického 

marketingu je vyhľadávať nových zákazníkov, priamy marketing sa zameriava na udržanie už 

existujúcej klientely a starostlivosť o ňu. Podľa Kotlera je nesmierne dôležité zákazníka 

správne identifikovať a následne sa aj prostredníctvom individuálnej komunikácie snažiť, aby 

vzájomný vzťah zostal čo najdlhšie aktívny. Ideálne z hľadiska efektivity je, ak proces 

získania, udržania a starostlivosti vedie k vzniku celoživotných klientov.37 

Podľa Horňáka patrí direct mail nielen k najstarším a najprepracovanejším nástrojom direct 

marketingu, ale z hľadiska propagačného pôsobenia aj k najfrekventovanejším a najúčinnej-

ším.38 Štefániková charakterizuje špecifické vlastnosti direct mailu nasledovne: 

• vzhľadom na spôsob doručenia nepôsobí rušivo a ani dotieravo, pričom stále ostáva 

osobný; 

• môže byť nositeľom informačne nasýteného posolstva, rovnako ako nositeľom imidžo-

vej správy, môže obsahovať obrazové materiály či dokonca multimédiá; 

• môže obsahovať veľmi aktuálnu tému, ale aj nadčasovú ponuku; 

• je možné si ponuku uchovať dlhšie, teda poskytuje priestor na rozhodnutie zákazníka, 

ktorý sa dá ohraničiť napríklad trvaním predajnej akcie; 

• môže obsahovať kompletnú ponuku na zabezpečenie celej oblasti potrieb – združený 

direct mail; 

• zákazníkovi poskytuje možnosť výberu formy reakcie.39 

 

Za osobitný druh direct mailu môžeme považovať aj osobné listy, blahoželania, poďa-

kovania, informácie posielané zamestnancom, predstaviteľom úradov, inštitúcií, obchodným 

partnerom. 

Špecifickejšie postavenie vo firemnej komunikácii majú osobné vystúpenia predsta-

viteľov firmy pri rôznych príležitostiach. Tieto podľa konkrétnej situácie, v ktorej sa realizujú, 

môžu patriť do oboch skupín, teda do skupiny individuálneho, ale i hromadného pôsobenia. 

Ak sa reprezentant firmy prejavuje v úzkom kruhu či už súkromnom, alebo v malej oficiálnej 

spoločenskej skupine, môžeme to zaradiť k prostriedkom individuálneho pôsobenia. Pretože 

individualita je tu chápaná na strane adresáta, teda príjemcu komunikácie a nie na strane ko-

munikátora. 

 
36  KOTYZOVÁ, P., c.d. s. 8. 
37  KOTLER, Ph. Marketing. Management.  Praha : Grada Publishing, 2001. s. 134-197. 
38  HORŇÁK. P. Nová abeceda reklamy. Bratislava : Central European Advertising, 2003, 

 s. 143. 
39  ŠTEFÁNIKOVÁ, K. Direct marketing. In: Horňák a kol. Marketingová komunikácia. Bratislava : Book 

&Book, 2007, s. 227. 

 



30 

 

V prípade, že sa predstaviteľ firmy obracia na širokú verejnosť, môžeme takúto pre-

zentáciu priradiť k prostriedkom hromadného pôsobenia. 

Celkovo prostriedky hromadného pôsobenia zasahujú väčšie skupiny adresátov a sú to 

rôzne tlačoviny určené pre verejnosť, príležitostné brožúry, tlačové besedy, tlačové správy, 

rôzne eventy, oslavy výročia firmy, športové a kultúrne podujatia, atd. Samozrejme by malo 

ísť o činnosť koncepčnú, systematickú a plánovanú. Všetky komunikačné aktivity by mali 

akceptovať firemnú filozofiu,  hodnotovú orientáciu firmy, ale aj jej vízie a ciele. 

Zmyslom PR je dosiahnuť pozitívne prijatie firmy a jej produktu.  Pomáhajú budovať 

aj dobré meno firmy a prispievajú k vytváraniu kladných vzťahov medzi firmou a verejnosťou 

pomocou pozitívnych aktivít. Pritom PR vytvára názor verejnosti nepriamo, často prostred-

níctvom tretích strán, takže ide o komunikáciu nepriamu. 

Podľa toho, na akú skupinu verejnosti sa PR obracajú, majú jednotlivé aktivity svoje 

pomenovanie. 

Investor relations je komunikácia s obchodnými partnermi, ale aj akcionármi. Je to cielená 

práca s verejnosťou, realizuje sa formou výročných a obchodných správ a konferencií, zverej-

ňovaním bilancií podnikov, valnými zhromaždeniami akcionárov, rôznymi oznámeniami pre 

akcionárov. Dnes je takéto informovanie určitej časti verejnosti úplnou samozrejmosťou. 

Výročné alebo obchodné správy sa tlačia v malom náklade, ale vo vysokej kvalite v jednotnej 

korporátnej úprave, pretože tieto výstupy podávajú obraz o úrovni firmy nielen svojím obsa-

hom, ktorý musí byť presný a pravdivý, ale aj svojou formou. 

Human relations niektorí autori chápu ako komunikáciu s vlastnými zamestnancami. My sa 

však prikláňame k širšiemu chápaniu vo význame komunikácia na trhu práce a na označenie 

komunikácie s vlastnými zamestnancami používame termín employe ecommunication. 

Obsahom human relations môže byť aj propagácia podnikových hodnôt s cieľom získať 

nových pracovníkov. Tu však treba postupovať veľmi opatrne. Treba dbať na to, aby komuni-

kácia bola bezpečná, aby v snahe o efektivitu nenastal únik informácií do nepovolaných rúk 

a prezradenie napr. firemného know – how. 

Získavať nových zamestnancov možno rôznymi spôsobmi. Okrem používania klasickej, najmä 

printovej inzercie postupne vznikajú nové formy, využívajúce technické výdobytky súčasnej 

doby – internetový portál, festivaly ponuky práce a pod. V malých firmách sa často výber reali-

zuje napr. prostredníctvom odporúčaní vlastných zamestnancov a nie je výnimočné, že je to 

jediný spôsob prijímania nových pracovných síl. Prirodzene existujú odvetvia, kde je nedo-

statok pracovných síl. Tam sa zamestnanci získavajú prostredníctvom aktívneho náboru cez 

úrady práce a tiež médiá. 

Employee communication je označenie pre vnútorný systém informovanosti vo vnútri firmy, 

spolupráca a výmena informácií medzi organizáciou a zamestnancami.40 Práve táto oblasť tvorí 

komunikáciu smerom dnu do firmy, teda internú. Je mimoriadne dôležitá, pretože zo všetkých 

experimentov a psychologických a sociologických výskumov vychádza, že pracovníci, ktorí 

sú vo firme spokojní, majú k nej dobrý vzťah, resp. sú s ňou identifikovaní, dosahujú lepšie 

pracovné výsledky. Dokonca tieto atribúty často prevyšujú váhu finančného ohodnotenia 

pracovníka. 

 
40  KOTYZOVÁ, P.c.d., s 6-7. 
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Možnosti internej komunikácie sú dnes naozaj mnohoraké. Aj v minulosti sa tejto oblasti ve-

novala značná pozornosť. Pre zamestnancov vychádzali podnikové noviny, vysielal podnikový 

rozhlas. Dnes je veľmi populárny elektronický spôsob komunikácie intranet. Tu by však firmy 

mali dbať na dobré zabezpečenie komunikácie. V malých firmách sa na tento aspekt pomerne 

často zabúda, pritom únik diskrétnych informácií môže mať pre firmu negatívne následky. 

Informácie, ktoré si medzi sebou členovia tímu vymieňajú, by mali byť chránené pred nepovo-

lanými osobami. Nielen inštaláciou kvalitných antivírusových či antispamových programov, 

ale aj používaním nástrojov, v ktorých sú dáta bezpečne šifrované. Príkladom sú dáta uložené 

v cloude na zabezpečenom serveri v Em hostingovom centre.41 

Virtuálny svet sa neustále rozvíja, a tak existuje už množstvo aplikácií, ktoré riešia 

spôsob firemnej komunikácie a riadenie zdrojov efektívnejšie. Web aplikácia určená na ria-

denie firemných procesov a komunikácie dokáže výrazne zvýšiť produktivitu. Všetka komu-

nikácia a dokumentácia (dokumenty, obrázky, súbory) ohľadom  jednotlivých úloh je kedy-

koľvek k dispozícii, a to priamo v mieste, kde je problém definovaný. Nie je potrebné pre-

chádzať množstvo emailov, hľadať dokumenty v prílohách  a stále mať pocit neistoty, resp, 

nedostatočného zabezpečenia. 

„Úlohy sú udržiavané v štruktúrovanej podobe a väčšinou majú  priradený dátum 

spracovania, zodpovednú osobu, prioritu. Niektoré aplikácie umožňujú kategorizovať úlohy, 

definovať stav spracovania, radenie úloh do kategórií a pod. Všetky zainteresované osoby sú 

automaticky informované o všetkých zmenách v rámci úloh, či už emailom alebo priamo 

v aplikácii. Všetci zamestnanci majú prehľad, čo sa deje v projektoch, do ktorých boli zadelení. 

Zdroje aktivít slúžia ako informačný kanál – zamestnanci získavajú lepší prehľad ako sa projekt 

vyvíja, takže pravá ruka vie, čo robí ľavá“.42 

Napriek tomu, že virtuálny priestor ponúka zaujímavé možnosti a rieši mnohé 

komunikačné aspekty, nemalo by sa zabúdať na osvedčený spôsob komunikácie – priamy 

ľudský kontakt realizovaný prostredníctvom porád, pracovných a spoločenských stretnutí, 

pretože práve to je základná a prvotná forma komunikácie. 

Ak chce firma poznať efektívnosť internej komunikácie, je nevyhnutné zrealizovať 

prieskum medzi zamestnancami. Zamestnávateľ tak môže získať spätnú väzbu nielen o spo-

kojnosti zamestnancov s pracovnou atmosférou, firemnou kultúrou a firemnou komunikáciou, 

ale spoznať aj to, ako zamestnanci vnímajú firmu celkovo. Z týchto podkladov potom môže 

firma čerpať pri ďalšom zefektívňovaní internej komunikácie. Dôležitá je aj forma prieskumu. 

Vhodný je dotazník, ktorý musí byť samozrejme anonymný, aby zabezpečil  možnosť vyjad-

rovať aj kritické reakcie bez obavy z možných následkov. 

Press relations, novšie pomenovanie media relation označuje vzťahy s novinármi. Informácie 

firmy či organizácie sa smerom k verejnosti šíria rôznymi kanálmi, predovšetkým však 

 
41  Dostupné na: http//www.interná komunikácia  
42  Ide o citát Romana Leinwathera, vývojára softvéru, ktorý sa zaoberá technológiami, webom, podnikaním 

a priemyselným dizajnom. Študoval webový dizajn a vývoj na Oxford Computer College v Londýne. Potom sa 

stal certifikovaným webmasterom/webdizajnérom. Absolvoval  rôzne kurzy programovania a dizajnu na City 

University v Londýne. Dostupné na: https://www.toptal.com/designers/resume/roman-leinwather 

 

 



32 

 

prostredníctvom médií. Práve prostredníctvom médií (tlačených aj elektronických) má firma 

možnosť vysvetľovať a informovať, či už širšiu, alebo užšiu verejnosť o svojich cieľoch, 

hodnotách, o produktoch a ich vlastnostiach. Novinárov možno považovať za akýsi lakmusový 

papierik verejnej mienky. Podľa ich názorov a postojov môžu manažéri firmy vidieť, ako asi 

stoja v očiach verejnosti. Kontinuálne a dobre riadené vzťahy s médiami pomáhajú dosiahnuť 

pozitívnu publicitu a profesijnú referenciu v určitej oblasti.43 

Serióznosť a korektná obojstranná spolupráca je nevyhnutnou podmienkou pre vy-

budovanie dobrých media relations. To je mimoriadne významná oblasť, pretože práve no-

vinári sú dôležitým sprostredkovateľom informácie na jej ceste k adresátovi. Informácie sa 

šíria rôznymi kanálmi, ale práve médiá sú tie, prostredníctvom ktorých sa šíri informácia 

k mediálnemu/reklamnému publiku. Cez ne firma informuje a vysvetľuje verejnosti (užšej či 

širšej) svoje ciele, hodnoty, predstavuje svoje produkty. Vybudovanie dobrých vzťahov vedie 

k obojstrannému prospechu. Novinár získa informácie potrebné pre svoju prácu, organizácia 

sa môže spoľahnúť na uverejňovanie pravdivých informácií a korektný prístup, napr. aj 

v období neúspechu, krízy či pochybenia. 

University relations – týmto termínom sa pôvodne označovala komunikácia s vysokými ško-

lami. To je dôležitá aktivita, pretože vysoké školy často predstavujú významnú vedecko-

výskumnú kapacitu. Realizuje sa formou sponzorovania katedier, zadávaním objednávok 

školám na výskum, poskytovaním učebných podkladov, účasťou pracovníkov organizácie 

v pedagogickom procese, študijnými pobytmi a stážami študentov, nadáciami a pod. Najmä 

v našich podmienkach má tento druh komunikácie veľký potenciál, vzhľadom na nedostatok 

finančných prostriedkov v školách. Podniková sféra môže školám výrazne pomôcť a reciproč-

ne  získať kvalitných absolventov do pracovného pomeru. Keďže v súčasnom období firmy 

čoraz viac nadväzujú komunikáciu resp. pomáhajú v rôznych projektoch aj stredným a základ-

ným školám, rozširujeme chápanie univerzity relations všeobecne na všetky typy škôl. 

Government relations je komunikácia s rozhodujúcimi osobami vo vláde, štátnej správe, na 

vysokých úradoch, ktoré môžu byť firme prospešné. Prevažne ide o rôznymi spôsobmi realizo-

vaný lobing. 

Svoboda hovorí aj o industry relations a minority relations. 

Industry relations sú vzťahy s odvetvovými alebo odborovými partnermi, ktoré nemôžu chý-

bať v corporate communication. Napr. Český zväz priemyslu a dopravy poskytuje domácim 

priemyslovým podnikom platformu, ktorá umožňuje rozvíjať koncipovanú spoluprácu medzi 

zákonodarnými, štátnymi a verejnými subjektmi, ale aj rôznymi sférami v podnikoch a orga-

nizáciách. 

Minority relations poskytujú významný spoločenský a politicko-hospodársky priestor života 

národnostných menšín či rôznych komunít. Nielen v Čechách, ale aj na Slovensku pretrvávajú 

veľké problémy v spolunažívaní s rómskou menšinou. Dôležité je, aby si aj lokálna podni-

kateľská sféra uvedomovala nevyhnutnosť riešenia problematiky menšín ich širším zapojením 

do ekonomiky a spoločenského života.44 

Podobná situácia je aj v pohraničných oblastiach, kde žijú obyvatelia maďarskej, poľskej či 

ukrajinskej národnosti. 

 
43  Dostupné na: https://www.euroekonom.sk/marketing/public.relations-pr/firemna komunikácia 
44  SVOBODA, V., c. d. s. 35. 

https://www.euroekonom.sk/marketing/public.relations-pr/firemna
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Ako sme už spomenuli, do PR zaraďujeme aj verejné vystúpenia vedúcich pra-

covníkov firmy, hoci niektorí autori ich považujú za samostatnú disciplínu Ccom. Je prospešné, 

ak reprezentanti firmy vystupujú jednotným spôsobom. Neznamená to však uniformitu a stratu 

osobnej individuality. Ide o dodržanie jednotných prvkov v spôsobe prezentácie tak, aby 

z každého vystúpenia bola zjavná identifikácia firmy. 

Vystupovanie na verejnosti je náročná a zložitá činnosť, pretože ju ovplyvňuje množ-

stvo faktorov. Nejde len o vzhľad, hlas, elokvenciu, dikciu, ale aj obsah a formu prejavu a 

celkové správanie sa. Na takéto aktivity sa treba špeciálne pripraviť. 

Aj táto činnosť musí byť koncepčná a je len pozitívom, ak reprezentanti firmy využívajú 

možnosť publicity a nebránia sa jej. Vystúpením na verejnosti môžu nielen informovať adre-

sátov, ale im aj vysvetliť svoje názory a ovplyvňovať ich v želateľnom smere. Spôsob pre-

zentácie firmy by mal byť proces dlhodobý a premyslený. 

K nástrojom  firemnej komunikácie, ktoré pomáhajú informovať verejnosť, patria aj 

osobné stretnutia na rôznych oslavách, pri špeciálne vytvorených príležitostiach, alebo napr-

íklad návštevy mienkotvorných ľudí vo výrobnom podniku. 

Ďalšou disciplínou corporate communication je corporate advertising, t. j. jednotná 

firemná reklama. Myslíme tým spoločnú propagáciu značky alebo produktu. Pri reklame ide o 

priamu komunikáciu, pretože sa snaží priamo ovplyvniť svojho adresáta tak, aby kúpil 

propagovaný výrobok alebo službu. Je to platená forma pôsobenia. Zákon ju definuje takto: 

„Reklamou sa rozumie verejná informácia uskutočňovaná prostredníctvom nosičov informácií, 

ktorej účelom je informovať spotrebiteľa o produktoch, presviedčať a získať ho na použí-

vanie/užívanie alebo inak ovplyvňovať jeho rozhodovanie pri výbere produktov“.45 

Reklama ako nadlinková komunikácia sa realizuje prostredníctvom tlače, rozhlasu, 

televízie, billboardov. Tvorí súčasť propagačného mixu popri podpore predaja, osobnom 

predaji a PR. Corporate, teda jednotná firemná reklama znamená, že určitá skupina výrobkov 

od jedného výrobcu je propagovaná zhodne na viacerých nosičoch. Napríklad, vizuálna zložka 

reklamy nesie identické znaky v televíznom spote a na billboarde či v obrazovo-textovom 

inzeráte v tlači, zvuková zložka zasa v rozhlase a televízii. Totožné a teda jednotné prvky v 

reklamných prejavoch propagujúcich konkrétny produkt na rôznych nosičoch zvyšujú účinok 

reklamy a jej zapamätateľnosť. Jej výhodou je, že inzeruje potrebné informácie do cieľových 

skupín marketingu firmy. Je súčasťou komunikácie, aj keď sleduje predajné ciele podniku. 

Aká by teda mala byť celková komunikačná stratégia firmy? Je vôbec možné pri takej 

rozmanitosti a početnosti foriem dosiahnuť jednotnosť v komunikácii? V každom prípade treba 

vyvinúť úsilie, aby komunikácia niesla svoje korporátne znaky. Je fakt, že škála prostriedkov, 

ktoré máme k dispozícii v boji o priazeň verejnosti je veľmi bohatá. 

Ako si z nich vyberať? Tak, aby sme našu cieľovú skupinu oslovili v správnom čase na 

správnom mieste, s adekvátnym obsahom a spôsobom, ktorý ju zaujme a ktorý si zapamätá. 

Bez ohľadu na to, či to budú potenciálni zákazníci, zamestnanci, akcionári, obchodní partneri, 

novinári či iné skupiny verejnosti. Prirodzene formu komunikácie si nemôže určovať každý 

zamestnanec sám. Je v pôsobnosti vedenia firmy, ktorá ju musí plánovať a riadiť. Vo firmách 

často vznikajú samostatné organizačné oddelenia, špecializované výhradne na oblasť komu-

nikácie. 

 
45  Zákon NR SR č. 220/1996Z.z.o reklame 



34 

 

Dôležité je zabezpečiť, aby sa jednotlivé druhy komunikácie nepotláčali, ale naopak, 

v súčinnosti zabezpečili synergický efekt realizovaných komunikačných aktivít.46 

S čoraz väčšou váhou komunikácie prostredníctvom internetu sa vyčleňuje ako sa-

mostatná súčasť corporate communication aj corporate networks, teda komunikácia v in-

ternetovom prostredí. Zahŕňa už spomínanú formu internej  komunikácie so zamestnancami 

prostredníctvom intranetu (firemý informačný systém), ďalej webovu stránku spoločnosti 

alebo napríklad komunikáciu prostredníctvom e-mailov Je to samostatná odnož len z hľadiska 

formy.  

Z obsahového hľadiska je limitovaná všeobecným kritériami stanovenými pre celú 

oblasť corporate communication. 

 

Corporate communication v praxi 

Ako vyzerá corporate communications v slovenskej praxi ? Na úvod treba konštatovať, 

že úroveň tejto časti aktivít firiem je rôzna, ale zdá sa, že väčšina z nich si uvedomuje jej 

význam a venuje jej náležitú pozornosť. Ako praktické príklady sme vybrali firmy, ktoré majú 

komunikáciu rozpracovanú na veľmi dobrej úrovni a môžu slúžiť iným ako príklad. 

 

Detský fond UNiCEF 

Asi každý pozná celosvetový Detský fond UNICEF. 

Je to jediný fond OSN, ktorý je financovaný len z dobrovoľných príspevkov. Pomoc 

deťom je tak  úplne závislá od ochoty a darov jednotlivcov, spoločností a ďalších donorov. 

Úlohou Detského fondu UNICEF je: 

• Špecializovať sa na dlhodobú rozvojovú pomoc, ktorá podporuje nové generácie 

ľudí v rozvojových krajinách v tom, aby sa dokázali postaviť na vlastné nohy; 

• Zabezpečovať  humanitárnu pomoc v prípade katastrof; 

• Na celom svete propagovať práva detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa 

a upozorňovať na ich dodržiavanie; 

• Pri presadzovaní svojich cieľov priamo spolupracovať s vládami jednotlivých krajín 

a s mimovládnymi organizáciami; 

• Mať potrebné know-how, dôveru partnerov, expertov a vplyv, pretože  spolupracujú 

s  jednotlivými vládami pri určovaní priorít v politike voči deťom a koordinujú 

poskytovanie pomoci; 

• Presadzovať opatrenia umožňujúce deťom čo najlepší štart do života; 

• Zasadzovať sa o to, aby boli všetky deti zaočkované proti základným detským 

chorobám, pretože je nemysliteľné, aby deti zomierali na choroby, ktorým sa dá 

predísť; 

• Vyvíjať aktivity, aby deti nezomierali od hladu a nedostatku pitnej vody; 

• Podporovať vzdelávanie dievčat a ich rovnosť voči chlapcom; 

• Prevenciou bojovať proti šíreniu HIV/AIDS, starať sa o deti a ich rodiny, ktoré sú 

nakazené týmto vírusom; 

 
46  Podľa Svobodu, 2004, s. 36-38. 
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• Využívať inovatívne, jednoduché a praxou overené postupy, ktoré prinášajú reálne 

výsledky pre deti, a všetky programy vyhodnocovať, aby vedeli, čo naozaj fun-

guje.47 

Všeobecne je známe, že aj na Slovensku máme pobočku Unicef. Aj jej cieľom je podpo-

rovať programy v prospech detí. Vykonáva aktivity,  ktoré majú vrátiť deti z detských domovov 

do rodín, angažuje sa v prevencii nákazy HIV/AIDS a podieľa sa na programe jodizácie soli, 

dôležitej pre zdravý vývin detí. Ako formu komunikácie si zvolili priamy kontakt s deťmi. 

Vyškolení dobrovoľníci Slovenského výboru UNICEF navštevujú základné a stredné školy na 

hodinách etiky a občianskej náuky. Na stretnutiach premietajú cez meotar či prostredníctvom 

videozáznamu materiály, týkajúce sa konkrétnej problematiky a potom o nich s deťmi disku-

tujú. Cieľom je zabezpečiť primárnu prevenciu. Témy sú rôzne, napr. domáce násilie, detská 

práca. Je pozitívne, že organizácia oceňuje aj ochotu škôl zapojiť sa do projektu tým, že im 

udeľuje ocenenie “Škola priateľská k deťom“ a diplom UNICEF. 

Medzi ďalšie komunikačné aktivity patrila aj prezentácia kampane Kvapka vody, ktorá 

vznikla vo Švédsku a bola zameraná na pomoc Etiópii. Zbierali sa finančné prostriedky na 

podporu vodného a sanitačného programu v Etiópii predajom symbolických kvapiek vody, 

malých modrých nálepiek alebo odznakov. UNICEF často používa na podporu svojich aktivít 

aj známe osobnosti spoločenského, kultúrneho a športového života. V roku 2003 to bola 

Martina Moravcová. 

Od roku 2005 funguje projekt Modrý gombík ako symbol zemegule, detstva a spájania 

a peniaze z tejto zbierky sú určené pre deti z rôznych krajín. Prvé tri roky existencie projektu 

dostali  napríklad peniaze deti z Ugandy, výťažok zo zbierky 14. ročníka Týždňa modrého 

gombíka (rok 2018) vo výške takmer 40 tisíc eur smeroval na Ukrajinu a bol určený na zabez-

pečenie humanitárnej pomoci pre deti žijúce vo vojnovom konflikte a na podporu programov 

vzdelávania a psycho-sociálnej pomoci. 

Z dlhoročnej činnosti UNICEF môžeme ešte spomenúť napr. Kamoš Fest – festival 

aktivít deti a mládeže v Bratislave na nábreží Dunaja. 

Medzi tradičné komunikačné aktivity patrí Linka detskej istoty, čo je bezplatné tele-

fónne číslo pre deti z celého Slovenska, na ktoré sa môžu obrátiť s akýmkoľvek problémom, 

pretože často sa deti a mladí ľudia stretávajú s problémami, ktoré nevedia sami riešiť. Nie 

všetci majú rodičov a priateľov, ktorí im vedia poradiť a pomôcť. Pre nich je táto linka 

k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku. Najčastejšími problémami  bývajú zanedbávanie, 

zneužívanie alebo týranie detí, závislosť od omamných látok alebo nežiaduce aktivity, problé-

my s láskou, rodinné problémy, potreba komunikácie. Krízové stredisko Linky rieši prípady 

v akútnej alebo dlhotrvajúcej kríze okamžitým výjazdom, bezprostrednou pomocou, na mieste. 

Keďže je závislé od finančných príspevkov verejnosti, je súčasťou jeho web stránky výzva: Ak 

nám chcete pomôcť  naďalej "zdvíhať" telefóny, podporte nás už  dnes. 

Slovenský výbor UNICEF poskytuje aj sociálno-právne poradenstvo pri riešení po-

rušovania práv dieťaťa, taktiež v oblasti rodinného, trestného a pracovného práva a tiež so-

ciálnu pomoc. Z jeho komunikačných aktivít môžeme ešte spomenúť Hnutie za nemocnice 

priateľské k deťom – program zameraný na podporu dojčenia. Keďže pohyb je neodmysli-

 
47  www.Unicef.kto sme. 

 

http://www.unicef/
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teľnou súčasťou života detí, orientuje sa aj na športové aktivity organizovaním rôznych 

športových podujatí, napr. UNICEF tour, turistických pochodov a pod. Špecifikom aktivít je, 

že takmer vždy sa pri tom snažia vyzbierať nejaké peniaze na benefičné ciele. S takým 

zámerom zorganizovali aj UNICEF CUP – benefičný futbalový zápas diplomati verzus politici. 

Neodmysliteľnú súčasť tvoria kultúrne akcie ako Koledníci UNICEF – vianočné koncerty po 

celom Slovensku a opäť dobrovoľná zbierka, záhradné slávnosti na pomoc deťom, z ktorých 

prvé sa realizovali v roku 2002 v Grassalkovičovej záhrade. Známe sú Vianoce UNICEF – 

benefičný program plus zbierka v kostole. 

Naozaj dlhoročnú tradíciu má predaj pohľadníc a darčekových predmetov. 

V rámci školských projektov  sa na Slovensku už dlhé roky teší obľube zo strany škôl 

spomínaný program Škola priateľská k deťom. Cieľom programu je vytvoriť v školách také 

prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. 

V centre záujmu sú práva dieťaťa, pretože Škola priateľská k deťom nielen učí o právach 

dieťaťa, ale nimi aj žije. Titul Škola priateľská k deťom získalo v školskom roku 2017/2018 

138 škôl. V školskom roku 2018/2019 bolo zaregistrovaných 123 škôl. 

Škola, ktorá chce získať tento titul, musí splniť štyri kritériá: 

1. Urobiť niektorú z aktivít podľa vlastného výberu pre minimálne 40 detí (podklady sú na 

webovej stránke); 

2. Zapojiť sa do 16. ročníka celoslovenskej zbierky MODRÝ GOMBÍK, ktorá sa uskutoční 

v máji; 

3. Vyplniť evaluačný formulár, ktorý zasiela Unicef škole v 2. polroku. Jeho prostred-

níctvom získa informácie o aktivitách školy, ktoré môže potom usmerňovať; 

4. Deti musia zorganizovať v škole akciu (napr. divadelné predstavenie, predaj oplátok, 

športové podujatie, koncert). Finančné dary, ktoré sa vďaka tejto akcii získajú venujú 

deťom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza a zároveň na podporu programu 

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM. 

Doteraz sa tento program venoval predovšetkým právam detí. Teraz ho vynovili a obo-

hatili o nové tematické oblasti, ktoré môžu byť pre deti atraktívnejšie a názorne im priblížia, 

ako sa humanitárna pomoc skutočne realizuje. Pritom je prirodzene špecifikovaný podľa  

stupňa škôl pre materské školy, základné školy a stredné školy.48 

V tomto roku (2020), žiaľ, druhú úlohu splniť nebude možné, vzhľadom na situáciu 

v našej krajine. Od marca virus korona a ochorenie covid19 takmer zastavilo pracovný aj 

spoločenský život a zatvorilo všetky typy škôl. Pravdepodobne organizácia nájde alternatívny 

spôsob riešenia, ktorý umožní školám za odpracované aktivity získať titul Škola priateľská 

k deťom. 

 

Nestlé 

Ďalšou organizáciou, ktorej komunikáciu považujeme za príkladnú je Nestlé, a. s. Je to 

firma s dlhoročnou tradíciou, pretože jej história sa začala písať už v roku 1866, keď otvorili 

vo Švajčiarsku prvý európsky závod na prípravu kondenzovaného mlieka. K faktu, že firma 

existuje už 154 rokov nesporne pozitívne prispieva aj precízne vybudovaná corporate identity 

vo všetkých jej subsystémoch, corporate communication  nevynímajúc. 

 
48 https://www.unicef.sk/kto-sme/33-programy-na-slovensku/ 

https://www.unicef.sk/kto-sme/33-programy-na-slovensku/
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V súčasnosti je Nestlé najväčším výrobcom potravín na svete a najväčšou firmou 

v odvetví potravinárskeho priemyslu s ročným obratom takmer 100 miliárd švajčiarskych 

frankov. Počet zamestnancov prekročil 340 tisíc, v portfóliu má vyše 2000 značiek a denne 

predá viac ako miliardu svojich výrobkov. V bývalom Československu začala firma pôsobiť 

už v roku 1935 prostredníctvom svojho podniku v Prahe. Potraviny tu nielen predávali, ale aj 

vyrábali (predovšetkým detskú výživu). Dnes je produktové portfólio podstatne širšie. Okrem 

kávy a rozpustných nápojov ponúka Nestlé cukrovinky, cereálie, dojčenskú výživu, krmivo pre 

psy a mačky a dokonca aj kávomaty a suroviny pre reštauračné zariadenia. 

Hodnotová orientácia firmy je jasne stanovená a pretavená do všetkých subsystémov 

CI. Už od čias Henryho Nestlé bolo ich podnikanie založené na princípe, že nestačí iba 

dodržiavať všetky právne predpisy a opatrenia pre udržateľnosť aktivít, ale treba byť aj prí-

nosom pre spoločnosť. Preto je cieľom spoločnosti zvyšovať kvalitu života spotrebiteľov 

a propagovať zdravý životný štýl prostredníctvom kvalitných a zdravých produktov, dodržia-

vať práva zamestnancov, zabezpečovať ich ochranu. Na druhej strane od zamestnancov 

a spolupracovníkov sa vyžaduje čestné a slušné správanie. Vzťahy vo firme sú založené na 

vzájomnej dôvere, rešpekte a dialógu. Firma prispieva tiež k zlepšeniu kvality poľnohospo-

dárskej výroby a tým k sociálnemu a ekonomickému rozvoju vidieka, zaväzuje sa k ekologicky 

udržateľným podnikateľským postupom, efektívnemu využívaniu predovšetkým obnoviteľ-

ných prírodných zdrojov, minimalizácii odpadu a ochrane životného prostredia. 

V internej smernici sú stanovené aj zásady komunikácie so spotrebiteľom, ktoré fungu-

jú ako pravidlá aj pri corporate advertising. Ich dodržiavanie sleduje každoročný audit, čo 

svedčí o serióznom prístupe firmy k tejto aktivite. 

Zásady: 

• v reklame uvádzať presnú charakteristiku, nevyvolávať dojem, že potravina je niečím 

výnimočná, keď v skutočnosti nie je; 

• uvádzať reálnu chuť, veľkosť, obsah, vzhľad; 

• reklama by nemala zobrazovať nadmernú komunikáciu daného produktu, veľkosť 

zobrazených porcií musí byť prispôsobená cieľovým spotrebiteľom; 

• reklama by mala propagovať aktívny, nesedavý životný štýl a vyváženú stravu; 

• komunikácia môže byť zameraná len na deti staršie ako 6 rokov, pre deti do 12 rokov 

sú propagované len výrobky s nutričným profilom priaznivým pre vyváženú stravu; 

• reklama nesmie deťom podsúvať možný prínos plynúci z použitia výrobku (popularita 

v kolektíve, fyzický rast); 

• reklama využíva len takú mieru fantázie, aby to nespôsobilo u detí problém rozoznať 

realitu od imaginárneho sveta. 

Takéto pravidlá prijaté firmou sú nesporne prospešné pre ľudí a majú veľký význam aj 

vzhľadom na to, že firma uprednostňuje reklamu v televízii a míňa na ňu prevažnú časť svojho 

mediálneho budgetu. 

Pred voľbami, vo februári roku 2020 sa politická strana ĽSNS v rámci svojej predvoleb-

nej kampane rozhodla využiť známy retrovizuál značky Granko, zrejme, v snahe zapôsobiť na 

voličov v tom zmysle, že pamätajú na deti, prinavrátia staré dobré časy a pod. Obrázok vyšiel 

v predvolebných novinách, ktoré roznášali po schránkach a tiež šírili na internete. 
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Zdroj: predvolebné noviny, schránkový rozsev 

 

Reakcia firmy bola blesková, keď sa od tejto kampane rozhodne dištancovala. Skutok 

ĽSNS označila za zneužitie značky a na sociálne siete napísala: „Radi by sme vás upozornili, 

že došlo k zneužitiu značky Granko na účely politickej kampane strany ĽSNS. Značka Granko, 

aj spoločnosť Nestlé sa od všetkých politických kampaní striktne dištancujú. Veríme, že toto 

narušenie neovplyvní váš pohľad na značku. Ďakujeme za pochopenie!“49 

 

 
Spojenie priam legendárneho nápoja Granko, určeného predovšetkým deťom, ktorý pozná zrej-

me každý Slovák a pravdepodobne tri až štyri generácie, s extrémistickou politickou stranou, 

nacionalisticky orientovanou a zároveň známou prejavmi agresivity je naozaj vrcholne ne-

vhodné. Za trúfalosť možno označiť fakt, že sa tak udialo bez súhlasu firmy. 

 
49  https://www.omediach.com/hoaxy/17170-granko-lsns-zneuzila-nasu-znacku-na-politicku-kampan-foto 

 

https://www.omediach.com/hoaxy/17170-granko-lsns-zneuzila-nasu-znacku-na-politicku-kampan-foto
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„Zdá sa teda, že strana zvolila naozaj veľmi zvláštny postup pri tvorbe novín. Využiť 

takto legendárnu značku je naskutku ojedinelé. Takáto snaha zaujať zo strany Kotlebu a spol. 

sa im naozaj mohla vypomstiť.“50 Rýchla, rozhodná a jednoznačná reakcia firmy Nestlé potvr-

dila, že ich corporate communication je na náležitej úrovni, vrátane krízovej komunikácie, 

ktorá je jej neodmysliteľnou súčasťou. 

 

Záver 

V štúdii sme venovali pozornosť jednému zo systémov corporate identity a to konkrét-

ne corporate communication. Je to oblasť aktivít, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou existencie 

akejkoľvek organizácie, firmy, inštitúcie či združenia. 

Z obsahového hľadiska tieto aktivity zabezpečujú výmenu, resp, odovzdávanie infor-

mácií rôznym subjektom, s využitím rôznych foriem, metód a spôsobov. Ich charakteristika 

tvorila prvú časť štúdie. 

V druhej časti sme sa zamerali na firmy, ktoré majú seriózne vybudovanú svoju firemnú 

komunikáciu. Ako dva pozitívne vzory sme vybrali Detský fond UNICEF a potravinársku 

firmu Nestlé. 

Cieľom slovenskej pobočky UNICEF je podporovať programy v prospech detí. 

Vykonáva aktivity, ktoré majú vrátiť deti z detských domovov do rodín, angažuje sa v prevencii 

nákazy HIV/AIDS a podieľa sa na programe jodizácie soli, dôležitej pre zdravý vývin detí. 

Ako formu komunikácie využíva priamy kontakt s deťmi, keď vyškolení dobrovoľníci navšte-

vujú základné a stredné školy na hodinách etiky a občianskej náuky. Preberaním tém, ako sú 

napr. domáce násilie či detská práca sa snažia zabezpečiť primárnu prevenciu. Populárny je 

projekt „Škola priateľská k deťom“. Tento titul udeľuje UNICEF školám po splnení daných 

podmienok 

Cieľom firmy Nestlé je zvyšovať kvalitu života spotrebiteľov a propagovať zdravý 

životný štýl prostredníctvom kvalitných a zdravých produktov. Firma dbá na dodržiavanie práv 

zamestnancov a zabezpečenie ich ochrany. Recipročne od zamestnancov a spolupracovníkov 

žiada čestnosť a slušnosť. Vzťahy vo firme sú založené na vzájomnej dôvere, rešpekte a dia-

lógu. Firma prispieva tiež k zlepšeniu kvality poľnohospodárskej výroby a tým k sociálnemu 

a ekonomickému rozvoju vidieka, zaväzuje sa k ekologicky udržateľným podnikateľským 

postupom, efektívnemu využívaniu obnoviteľných prírodných zdrojov, minimalizácii odpadu, 

ochrane životného prostredia. Pozoruhodne sú vypracované aj zásady komunikácie so spotre-

biteľom, ktoré fungujú ako pravidlá aj pri corporate advertising. O serióznom prístupe firmy 

k tejto aktivite svedčí každoročný audit ich dodržiavania. Aktuálny prípad z februára tohto 

roku dokazuje, že firma na úrovni zvláda aj krízovú komunikáciu. 

Pozornosť corporate communication musí venovať každá firma, ktorá chce existovať na trhu 

dlhšie obdobie. Efektívna komunikácia totiž podmieňuje vytvorenie pozitívneho firemného 

imidžu, ktorý je dôležitým predpokladom úspešného podnikania. 

 

 

 
50  Dostupné na: https://najky.sk/kotleba-to-uz-pred-volbami-prehnali-na-kampan-zneuzili-legendarne-granko-

tvrda-reakcia-prisla 
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Písmo ako vizuálny prvok dizajnu loga 

Font as a visual element of a logo design 

 

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. 

 

 

Abstrakt: Autor sa v článku venuje analýze rôznych druhov písma vo vzťahu ku grafickému 

riešeniu loga. Obsah štúdie tvorí typológia jednotlivých druhov písma, prostredníctvom ktorej 

autor bližšie definoval vzťah medzi výberom písma v logách a charakterom, resp. zameraním 

firiem, spoločností a ich produktov. Pomocou analýzy konkrétnych príkladov z praxe  zároveň 

presnejšie špecifikuje, aký vplyv môže mať výber konkrétneho fontu písma v logách na imidž 

značky, jej vizuálnu komunikáciu a na tvorbu asociácií (interpretáciu významu loga zo strany 

spotrebiteľov). 

Kľúčové slová: značka, logo, logotyp, vizuálna komunikácia, písmo, dizajn 

 

Abstract: The author of the article analyses a relationship between various fonts and the design 

of logotypes. The article consists of a typology of particular fonts, which leads to the definition 

of the relation between the choice of fonts used in logos and type of industry or product 

portfolios of companies. Throughout the analysis of specific examples the article describes an 

influence of a choice of the font used in logo over the brand image, visual communication and 

associations connected to brand (interpretation of the meaning of the logo by consumers). 

Key words:  brand, logo, logotype, visual communication, font, design 

 

 

Úvod 

Každý druh písma má svoje špecifiká, charakteristické vlastnosti, aj symbolický vý-

znam podmienený rôznymi kultúrnymi a  historickými súvislosťami, ktoré by mali vhodne 

korešpondovať s vizuálnou prezentáciou značky. Pri grafickom návrhu loga vytvoreného z pís-

mových znakov – logotype preto treba brať ohľad nielen na význam písma, ale aj asociácie, 

ktoré vyvoláva vo vzťahu k značke. Písmo v logotypoch môže vyjadrovať napr. názov firmy, 

spoločnosti, skratku názvu firmy, iniciály zakladateľa firmy, resp. viacerých zakladateľov 

a pod., ale tiež ním dokážeme naznačiť zameranie firmy, jej filozofiu, základné hodnoty, príp. 

aký produkt či služby firma ponúka. Vhodným výberom písma sme schopní značku odlíšiť od 

konkurencie a urýchliť jej identifikáciu spotrebiteľom. Písmo použité v logu musí byť vizuálne 

príťažlivé a pútavé. Ak plánujeme určitý druh písma použiť v rámci grafického návrhu loga, 

mali by sme najprv uvažovať nad tým, ako vizuálne pôsobí na spotrebiteľov a či sa hodí 

k imidžu značky, resp. k zameraniu firmy, spoločnosti. 

 

Logo – základné teoretické východiská 

Logo pochádza z  gréckeho slova logos, čo znamená „slovo“. V  súčasnosti má logo 

nielen slovnú, resp. textovú podobu, ale jeho praktické použitie je oveľa variabilnejšie. Logo 

môžeme všeobecne definovať ako vizuálny symbol, určitý grafický znak, ktorý používajú 

firmy, spoločnosti, organizácie, rôzne skupiny alebo aj jednotlivci na odlíšenie vlastnej 
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identity, svojich produktov či služieb od konkurencie. Primárna funkcia loga preto súvisí 

s odlíšením značiek, firiem, spoločností, ich produktov, resp. služieb od iných, konkurenčných 

firiem. Logo spĺňa predovšetkým informatívnu funkciu. Nesmieme však zabúdať ani na jeho 

estetickú hodnotu, prostredníctvom ktorej sa stáva pre spotrebiteľov vizuálne atraktívne, 

príťažlivé a  pomáha budovať celkový imidž firmy, spoločnosti, resp. konkrétnej značky. 

Podľa Vysekalovej a  Mikeša vychádzajú požiadavky na dobré logo z jeho funkcií, ktoré mož-

no rozdeliť na: „Rozpoznatelnost loga – mělo by urychlit rozpoznání firmy a značky (symboly 

jsou vnímány rychleji než slova); pozitivní emocionální reakce – je důležitá ve smyslu možného 

přenosu pozitivní emoce z loga na produkt a firmu (u emocionální reakce může jít o pocity 

libosti, sympatie, poutavosti, zřetelnosti); jasný význam – spojující logo s firmou a jejími pro-

dukty, logo by mělo zprostředkovat (komunikovat) stejný význam pro různé cílové skupiny; 

subjektivní pocit obeznámenosti – vytvoření pocitu známosti, která vzbuzuje důvěru.“ 51 

Vizuálne stvárnenie loga môže mať rôzne podoby – od použitia názvu firmy v logu, jej 

skratky, iniciálok, kombinácie písmen mena zakladateľa, resp. zakladateľov firmy, až po čisto 

abstraktný názov. V neposlednom rade môže mať aj grafickú podobu, konkrétny znak, v kto-

rom absentuje použitie písma. Na základe týchto skutočností môžeme logá rozdeliť do troch 

skupín/kategórií: 

• Obrazové logo – tvorí ho jednoduchý grafický symbol, piktogram, v ktorom sa 

nevyužíva písmo (text, slovo); 

• Textové, typografické logo (Logotyp) – používa písmo alebo text (písmový, resp. 

slovný znak), ktorý sa vytvára z konkrétneho fontu písma; 

• Kombinované logo – je kombináciou predchádzajúcich dvoch variantov, skladá sa 

z obrazovej, ale aj textovej, typografickej časti. 

 

Obr. č. 1 – Ukážka obrazového, textového (typografického) a kombinovaného loga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    obrazové logo            textové (typografické) logo                  kombinované logo 

 

Zdroj: http://www.brandsoftheworld.com/ 

 

Logo a jeho význam vo vzťahu k výberu písma 

Veľkú skupinu písiem tvoria serifové písma – predovšetkým antikvy a lineárne seri-

fové písma. Antikva patrí k základným formám latinkového písma a je odvodená z histo-

rického nápisového písma z rímskeho obdobia – majuskúl a neskôr karolínskych minuskúl. 

 
51 VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama, jak dělat reklamu. Praha : Grada Publishing, 2003. s. 68. ISBN 80-

247-0557-5. 
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Prvá tlačená antikva vznikla v polovici 15. storočia. Charakteristickým znakom antikvových 

písiem je rozdiel v hrúbke medzi hlavnými a vedľajšími ťahmi, aj serifovým ukončením kon-

štrukcie písma.52 

V praxi existuje veľké množstvo druhov a kategórií serifových písiem, pretože sa 

neustále vyvíjali a postupne prispôsobovali rôznym historickým slohom a štýlom. Medzi 

najznámejšie patria – dynamická (renesančná) antikva, prechodová (baroková) antikva, 

statická (klasicistická) antikva a lineárne serifové písmo (egyptienka). 

 

 

Dynamická (renesančná) antikva 

Dynamická antikva bola vyvinutá, aby nahradila príliš zdobené a ťažko čitateľné lome-

né písma. Zahŕňa antikvy vytvorené od druhej polovice 15. storočia do prvej polovice 18. 

storočia a taktiež aj ich novodobé modifikácie. Charakteristickými identifikačnými znakmi 

tejto skupiny písiem sú: diferencované šírkové proporcie písmových znakov, šikmá os tieňo-

vania oblých ťahov, malý rozdiel v hrúbke hlavných a vedľajších ťahov a zaoblené nábehy 

serifov. Použitie neskoro renesančných písiem a ich novodobých modifikácií je univerzálny. 

Používajú sa predovšetkým ako knižné písma, ale aj pri sadzbe krásnej literatúry.53 

 

Obr. č. 2 – Ukážky písiem zo skupiny dynamická (renesančná) antikva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.fonts.com/ 

 

 

 
52 BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 36. ISBN 

80-901824-0-2. 
53 BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 36. ISBN 

80-901824-0-2. 
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Prechodová (baroková) antikva 

Do tejto kategórie zaraďujeme písma z druhej polovice 18. storočia, ktoré sú precho-

dom od renesančnej antiky k antikve klasicistickej. Rozlišovacím znakom prechodových 

písiem je: 

• výraznejší rozdiel v hrúbke hlavných a vedľajších písmových ťahov; 

• os tieňovania oblých ťahov je takmer alebo úplne zvislá; 

• dynamický a statický princíp sa v kresbe písmových znakov uplatňuje v rovnakom 

pomere; 

• šírková proporcia je u niektorých typov písma diferencovaná a u iných nie, 

prechodová antikva zahŕňa barokové antikvy a ich novodobé modifikácie, pričom sa 

používa ako knižné písmo.54 

 

Obr. č. 3 – Ukážky písiem zo skupiny prechodová (baroková) antikva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.fonts.com/ 

 

 

Statická (klasicistická) antikva 

Do tejto skupiny patria tlačové písma vytvorené v období klasicizmu a spolu s ich 

novodobými modifikáciami ich zaraďujeme medzi písma konštruované, ktoré už tvarovo 

nevychádzajú z charakteru písaného písma. Dokážeme ich identifikovať na základe toho, že 

majú výrazné kontrasty v hrúbke hlavných a vedľajších ťahov, os tieňovania oblých tvarov je 

zvislá, šírkové proporcie písmových znakov nie sú diferencované, ich serify sú vodorovné, 

geometricky konštruované, majú vlastnú kresbu a sú často bez nábehu.55 Ako príklad z tejto 

kategórie uvádzame písmo Bodoni (obr. č. 4), ktoré má dokonale zvislú os tieňovania a rovné 

serify bez nábehov. 

 

 
54 BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 37. ISBN 

80-901824-0-2. 
55 BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 37. ISBN 

80-901824-0-2. 
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Obr. č. 4 – Ukážka písma Bodoni – statická (klasicistická) antikva: 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.fonts.com/ 

 

Charakteristické konotácie, viažuce sa k antikvovým písmam sú: história, tradícia, au-

torita, úcta, rešpekt, serióznosť, konvenčnosť, elegancia, luxus, spoľahlivosť a dôveryhodnosť. 

Antikvové písma sa najčastejšie využívajú pre: 

• firmy, ktoré majú dlhú históriu, tradíciu a rozvinutú firemnú kultúru; 

• značky s vysokou mierou organizácie, ponúkajúce stabilitu a spoľahlivosť; 

• elegantné a luxusné značky so zameraním sa napr. na módu; 

• spoločnosti, ktoré poskytujú odborné rady, služby a informácie v rôznych oblastiach 

(bankovníctvo, poisťovníctvo, vzdelávanie, médiá a pod.). 

Naopak, nevýhoda antikvových písiem je, že môžu pôsobiť nemoderne, zastaralo, tra-

dicionalisticky a konzervatívne. 

 

Obr. č. 5 – Ukážky logotypov, používajúcich antikvové druhy písma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.brandsoftheworld.com/ 

 

Lineárne serifové písmo – egyptienka 

Začiatkom 19. storočia vzniklo v reakcii na priemyselnú revolúciu množstvo nových 

písiem určených na reklamné použitie. Typické pre toto obdobie je písmo egyptienka,56 ktorej 

 
56 Názov egyptienka vznikol, pravdepodobne, z úsilia obchodne využiť aktuálnu senzáciu, akou bolo v čase 

vzniku tohto písma všetko, čo sa týkalo starovekého Egypta. História Egypta sa stala populárna najmä vďaka 
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charakteristickým znakom sú mohutné dekoratívne tvary a konštruované ťahy, najmä výrazné 

doskovité, štvorhranné, príp. aj trojuholníkové serify. V kresbe znakov sa prelínajú prvky 

antikvových a lineárnych písiem, šírkové proporcie väčšiny týchto písiem nie sú diferen-

cované, os tieňovania oblých tvarov je zvislá a hrúbka hlavných a vedľajších ťahov je mierne, 

ale viditeľne diferencovaná. Egyptienky nachádzajú uplatnenie v novinovej, časopiseckej, 

knižnej a akcidenčnej sadzbe.57 

 

Obr. č. 6 – Ukážky písiem zo skupiny lineárne serifové písmo – egyptienka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.fonts.com/ 

 

  Charakteristické konotácie, viažuce sa k lineárnym serifovým písmam – egyptienkam: 

významnosť, dôležitosť, zjavnosť, výraznosť, pútavosť, stálosť, pevnosť a solídnosť. 

Lineárne serifové písma – egyptienky sa najčastejšie hodia pre: 

• firmy, ktoré majú pevné a stabilné zázemie alebo firmy založené na dôveryhodnosti, 

odbornosti a čestnosti; 

• technologické spoločnosti, diferencujúce svoje produkty od konkurencie na základe ich 

kvality, či výkonnosti; 

• produkty, ktoré spotrebiteľom ponúkajú istotu a spoľahlivosť; 

• športové značky, outdoorové značky, značky zamerané na extrémne športy, automo-

bilové značky a pod. 

Nevýhoda lineárnych serifových písiem – egyptienok  je, že môžu pôsobiť robustne, 

nepoddajne a drsne, napr. v porovnaní s antikvovými druhmi písma. 

 
výsledkom výskumov archeológov, ktorí sprevádzali Napoleona na výprave do tejto krajiny. Bližšie: 

MORAVĆÍK, F. Metodika tvorby a radenia písma. 5. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 

1987. s. 103. Bez ISBN. 
57 DABNER, D., STEWART, S., ZEMPOL, E. Škola grafického designu – principy a praxe grafiky. Praha : 

Slovart, 2014. s. 66. ISBN 978-80-7391-894-1. a BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové 

typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 38. ISBN 80-901824-0-2. 
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Obr. č. 7 – Ukážky logotypov používajúcich lineárne serifové písmo (egyptienku): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.brandsoftheworld.com/ 

  

K ďalšej výraznej skupine písiem patria tzv. bezserifové písma, označované aj ako grotesk,58 

ktoré vznikli v 19. storočí z pôvodných groteskov až po súčasné písma. Ich charakteristickými 

identifikačnými znakmi sú: absencia serifov; žiadny, alebo malý rozdiel v hrúbke hlavných 

a vedľajších ťahov; dôraz na jednoduchosť a čisté tvary písmových znakov, vďaka čomu 

bezserifové písma predstavujú novší, modernejší prístup k tvorbe písma.59 

 Bezserifové písma sú rozsiahlou skupinou rôznych druhov písiem,  ktoré tvoria najmä 

lineárne bezserifové statické písmo (grotesk),  lineárne bezserifové dynamické písmo 

(grotesk) a lineárne bezserifové geometricky konštruované písmo (grotesk). Sčasti sem 

možno zaradiť aj písmo lineárna antikva, tzv. groteskantikva, ktorá obsahuje prvky antikvo-

vých písiem, ale aj prvky bezserifových písiem, takže sa nedá jednoznačne zaradiť iba do jednej 

z uvedených kategórií. 

 

Lineárne bezserifové statické písmo (grotesk) 

Zahŕňa grotesky 19. storočia a ich novodobé modifikácie. Vychádza zo statickej 

schémy klasicistickej aktikvy. Šírkové proporcie nie sú diferencované, tieňovanie má zvislú os 

a písmové znaky sú bez serifov. Tento druh písma má širokospektrálne, takmer univerzálne 

využitie.60 

 

 
58 Na sklonku 19. storočia boli písma často natoľko preplnené dekoratívnymi detailmi, že sa strácala ich pôvodná 

funkcia – čitateľnosť. Napokon sa dospelo k holej forme písmovej konštrukcie, aká bola na začiatku vývoja písma 

– v ranných formách rímskeho monumentálneho písma. V úsilí o jednoduchosť vzniklo písmo grotesk, pričom sa 

zvykne označovať viacerými názvami, ako napr. Sans Serif, Grotesque, Gothic,  Doris. Bližšie: MORAVĆÍK, F. 

Metodika tvorby a radenia písma. 5. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. s. 119. Bez 

ISBN. 
59 AMBROSE, G., HARRIS. P. Typografie – grafický design. Brno : Computer Press, 2010. s. 48. ISBN 978-80-

251-2967-8. 
60 BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 40. ISBN 

80-901824-0-2. 
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Obr. č. 8 – Ukážky písiem zo skupiny lineárne bezserifové statické písmo (grotesk): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.fonts.com/ 

 

 

Lineárne bezserifové dynamické písmo (grotesk) 

Základom pre vznik tohto druhu písma je maximálna väzba na typografickú tradíciu rene-

sančnej antikvy. Vyznačuje sa diferencovanou šírkou proporcií a miernym tieňovaním ťahov.61 

 

Obr. č. 9 – Ukážky písiem zo skupiny lineárne bezserifové dynamické písmo (grotesk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.fonts.com/ 

 

Lineárne bezserifové geometricky konštruované písmo (grotesk) 

 Má pôvod v konštruktivizme dvadsiatych rokov 20. storočia a v maximálnej snahe 

odkloniť sa od písmovej tradície. Konštrukcia písmových znakov je koncipovaná do geomet-

rických tvarov (štvorca, kruhu, či iného tvaru), kresba nemá tieňovanie (je tzv. monolineárna) 

 
61 BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 42. ISBN 

80-901824-0-2. 



49 

 

a toto písmo, pochopiteľne, nemá serify. Najčastejšie sa používa v akcidenčnej sadzbe, ale aj 

v rozsiahlejších textoch.62 

 

Obr. č. 10 – Ukážky písiem zo skupiny lineárne bezserifové geometricky konštruované písmo 

(grotesk): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.fonts.com/ 

 

Charakteristické konotácie, viažuce sa k  bezserifovým písmam (grotesk): modernosť, 

medzinárodnosť, jednoduchosť, slušnosť, poctivosť, priamočiarosť, úprimnosť, nestrannosť, 

objektívnosť, flexibilnosť, všestrannosť a univerzálnosť. 

Bezserifové písma (grotesk) sa najčastejšie hodia pre: 

• firmy, ktoré sú považované za moderné, inovatívne a flexibilné; 

• značky, ktoré sú charakteristické svojou poctivosťou, otvorenosťou, či transparentnos-

ťou; 

• spoločnosti s uvoľnenou firemnou kultúrou, ktoré sa chcú odlíšiť od konzervatívnych 

a elitárskych značiek; 

• nekonformné, príp. priekopnícke  produkty a technológie, ktoré poskytujú spotrebite-

ľom pocit slobody a jedinečnosti; 

• pre výrobky a služby, ktoré pomáhajú spotrebiteľom vyjadriť ich individualitu a osob-

nosť (napr. móda, automobilové značky, dizajn, športové značky, komunikačné techno-

lógie, sociálne médiá a sociálne siete, spotrebný tovar atď.). 

Nevýhoda lineárnych bezserifových písiem (grotesk) je, že môžu pôsobiť sterilne, neosobne, 

neutrálne, nejednoznačne, príp. príliš futuristicky, či bez historických koreňov a tradícií. 

 

 

 
62 BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 40-41. 

ISBN 80-901824-0-2. 
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Obr. č. 11 – Ukážky logotypov, používajúcich bezserifové písmo (grotesk): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.brandsoftheworld.com/ 

 

Lineárna antikva, tzv. groteskantikva 

  Pre tento druh písma, ktoré vzniklo začiatkom 20. storočia, je charakteristická kombi-

nácia znakov grotesku a antikvy. Okrem zlúčenia kresbových prvkov antikvových a bezserifo-

vých písiem sú ďalšími identifikačnými znakmi tohto písma napr. väčšinou diferencovaná šír-

ková proporcia, mnohokrát výrazné rozdiely v hrúbke ťahov, ale najmä typické rozšírené ukon-

čenie koncových ťahov nepatrnými skrytými, resp. jemnými serifmi. Do tejto skupiny zaraďu-

jeme aj písmo, ktoré nevieme s istotou zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich skupín pre svoju 

originálnu, individuálnu stavbu, vychádzajúcu buď z dekoratívneho, alebo funkčného účelu.63 

 

Obr. č. 12 – Ukážky písiem zo skupiny lineárna antikva, tzv. groteskantikva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.fonts.com/ 

 
63 VAŇO, D. Písmo a kaligrafia. Topoľčany : LITO, 2014. s. 22. ISBN 80-968939-9-8 a BERAN, V. Typografický 

manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 42. ISBN 80-901824-0-2. 
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Keďže lineárna antikva (groteskantikva) je kombináciou písmových znakov grotesku 

a antikvy, preberá aj ich charakteristické konotácie. Na jednej strane môže takéto písmo pô-

sobiť tradične a mať nádych histórie, na druhej strane zase moderne a trendovo. Vďaka tomu, 

že ide o veľmi špecifický druh písma, môže vyvolávať aj konotácie, napr.: jedinečnosť, origi-

nalita, nadčasovosť, elegancia a výnimočnosť. 

Lineárna antikva (groteskantikva) sa najčastejšie využíva pre: 

• firmy a spoločnosti s elegantnou firemnou kultúrou; 

• značky, ktoré sa chcú odlíšiť od lacnejších, cenovo dostupnejších konkurenčných 

značiek; 

• luxusné výrobky alebo produkty, ktoré sú niečím originálne, výnimočné, či jedinečné; 

• produkty, ktoré pomáhajú spotrebiteľom vyjadriť ich spoločenský a sociálny status. 

Nevýhoda lineárnej antikvy (groteskantikvy) je, že môže pôsobiť trochu extravagantne, 

snobsky a elitársky. 

 

Obr. č. 13 – Ukážky logotypov, používajúcich lineárnu antikvu, tzv. groteskantikvu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.brandsoftheworld.com/ 

 

Kaligrafické písmo (skript) a voľne písané písmo 

  Kaligrafické písmo (skript) predstavuje predovšetkým také druhy písma, ktoré vychá-

dzajú z historických kaligrafických vzorov 16. až 19. storočia, ale patria sem aj písma 

odvodené z reklamných skriptov 20. storočia a zo súčasných lineárnych rukopisných scriptov, 

ktoré majú často expresívne prevedenie. Rozlišujeme medzi nimi dynamickú, statickú a pre-

chodovú formu, napr. v prípade antikvového písma. Charakteristickým znakom kaligrafických 

druhov písma (skript) je, že pripomínajú ručne písané písmo, používajú výrazné rozdiely 

v hrúbke písmových ťahov, taktiež majú často väčší sklon než kurzívy a písaný charakter písma 

okrem iného podčiarkuje tzv. spojnica, ktorá jednotlivé písmená v texte vzájomne prepája, aby 

na seba plynule nadväzovali.64 

 

 
64 VAŇO, D. Písmo a kaligrafia. Topoľčany : LITO, 2014. s. 22. ISBN 80-968939-9-8 a BERAN, V. Typografický 

manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 44. ISBN 80-901824-0-2. 
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Obr. č. 14 – Ukážky rôznych druhov kaligrafického písma (skript): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.fonts.com/ 

 

Voľne písané písmo (písané písmo) vychádza zo súčasných rukopisných skriptov s malými 

rozdielmi v šírke ťahov – šírka ťahov je len mierne diferencovaná. Charakteristickým znakom 

tohto písma je, že pripomína ručne písané písmo, písané zaobleným tupým nástrojom so 

širokou stopou, napr. štetcom. Tieto druhy písma nachádzajú uplatnenie podľa svojho charak-

teru a výtvarnej hodnoty predovšetkým v reklamnej typografii, pri sadzbe titulkov a mien 

v osobných tlačovinách. Majú predovšetkým ornamentálny a dekoratívny účel, ktorý púta 

pozornosť čitateľov, ale neodporúča sa ich používať v dlhšom texte, pretože tam nevyzerajú 

dobre a strácajú svoju čitateľnosť.65 

 

Obr. č. 15 – Ukážky rôznych druhov voľne písaného písma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.fonts.com/ 

 
65 BERAN, V. Typografický manuál – Učebnice počítačové typografie. Náchod : MANUÁL, 1994. s. 44. ISBN 

80-901824-0-2. 
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  Charakteristické konotácie, viažuce sa ku kaligrafickému písmu (skript) a voľne písa-

nému písmu sú: emocionálnosť, spontánnosť, uvoľnenosť, priateľskosť, kreatívnosť, tvorivosť, 

láskavosť, elegantnosť, sofistikovanosť, úctyhodnosť a tradičnosť. 

Kaligrafické písmo (skript) a voľne písané písmo sa najčastejšie využíva pre: 

• firmy s elegantnou firemnou kultúrou, rodinné firmy, resp. firmy, ktoré majú dlhú 

históriu a tradíciu; 

• spoločnosti, ktoré sa pohybujú v umeleckej brandži, alebo v rámci svojho zamerania 

využívajú kreativitu a tvorivosť; 

• značky, ktoré sú neformálne, spontánne, hravé, zábavné, alebo prinášajú spotrebiteľom 

radosť; 

• produkty, ktoré poskytujú spotrebiteľom výrazný zmyslový zážitok, alebo značky 

spojené s pôžitkárstvom, slasťou, užívaním si života a vychutnávaním si príjemných 

chvíľ. 

Nevýhodou kaligrafického písma (skript) a voľne písaného písma je, že môžu pôsobiť príliš 

honosne, slávnostne, prezdobene až gýčovo. Treba si dávať pozor aj na to, aby pri výraznom 

zmenšení nestratili svoju čitateľnosť. Týka sa to predovšetkým grafického riešenia loga, 

pretože v praxi sa logo používa v rôznych formátoch a veľkostiach. 

 

Obr. č. 16 – Ukážky logotypov, používajúcich kaligrafické písmo (skript) a voľne písané pís-

mo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.brandsoftheworld.com/ 

http://www.vineabrandgallery.com/login.php 
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Lomené písmo 

  Do tejto skupiny zaraďujeme písma, ktoré vznikali najmä v období gotiky (zhruba od 

12. do 15. storočia),  preto sa často označuje aj ako gotické písmo,66 aj keď novodobé druhy 

lomeného písma vznikajú stále aj v súčasnom období. Tvar tohto písma je ovplyvnený hlavne 

gotickou architektúrou, keď karolínske písmo od 13. storočia nadobúdalo lomené, hranatejšie 

tvary a malo prevládajúci zvislý smer (podobne, ako pri gotických stavbách). V neskorej 

gotike malo písmo ornamentálny charakter – iniciálky (začiatočné písmená) často vybiehali 

svojimi ozdobnými časťami do voľného priestoru okolo textu. Úsilie o čitateľnosť neskôr 

potlačilo túžbu po ornamentálnosti a po vynáleze kníhtlače sa tento druh písma rozšíril 

v rôznych krajinách (najmä nemeckých). Gotické písmo malo viacero druhov, z ktorých 

najznámejšie sú: švabach – širšie, oválnejšie tvary a fraktúra – užšie, špicatejšie formy 

písma.67 

 

 

Obr. č. 17 – Ukážky rôznych druhov lomeného písma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.fonts.com/ 

 

 

Charakteristické konotácie, viažuce sa k lomenému písmu sú: tradícia, história, elegan-

cia, slávnostnosť, ornamentálnosť, dominantnosť, sila, pevnosť, tvrdosť a nepoddajnosť. 

Lomené písma sa najčastejšie využívajú pre: 

 
66 Pozn. slovo gotický, ako označenie písma, slohu, architektúry a pod. nie je odvodené od Gótov, ale pochádza 

od Talianov z obdobia renesancie. Pre Talianov bolo v tých časoch všetko, čo pochádzalo zo severu barbarské 

alebo gotické, hoci to s Gótmi nemalo žiadnu súvislosť. Písmo Gótov sa odlišovalo od písma, ktoré sa označovalo 

ako gotické. Bližšie: MORAVĆÍK, F. Metodika tvorby a radenia písma. 5. vyd. Bratislava : Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo, 1987. s. 53. Bez ISBN. 
67 MORAVĆÍK, F. Metodika tvorby a radenia písma. 5. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 

1987. s. 53. Bez ISBN. 
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• firmy, spoločnosti, ktoré majú za sebou dlhú históriu a zakladajú si na tradíciách; 

• školy, univerzity a rôzne vzdelávacie inštitúcie; 

• masové médiá, hlavne tradičné, ako napr. noviny, časopisy; 

• značky rôznych alkoholických nápojov, najmä pivných značiek; 

• logá rockových, metalových, či hip-hopových hudobných skupín a interpretov, ale aj 

logá tetovacích salónov a štúdií, či rôznych subkultúr, ako napr. graffiti, street art a pod. 

Nevýhodou lomeného písma je, že môže pôsobiť zastaralo, ťažkopádne, je horšie čita-

teľné kvôli  rôznym ozdobným, dekoratívnym prvkom (hlavne pri dlhších textoch alebo pri 

výraznejšom zmenšení, napr. v logách). Ďalšie riziko použitia lomeného písma v praxi súvisí 

s tým, že môže vyvolávať aj negatívne konotácie. Najmä vo vzťahu k nacistom a Tretej ríši, 

keď sa tento druh písma používal najmä ako tzv. ľudové písmo až do roku 1941, kým ho 

nenahradili čitateľnejšie varianty. Aj keď má lomené písmo stáročia dlhú históriu a nemá nič 

spoločné s extrémizmom, napriek tomu si ho v súčasnosti množstvo ľudí spája s nacizmom.68 

 

Obr. č. 18 – Ukážky logotypov, používajúcich lomené písmo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.brandsoftheworld.com/ 

http://www.steiger.sk/na-stiahnutie 

 

 

 

 
68 Bližšie: FARLEY, J. The Blackletter Typeface – A Long and Colored History. www.sitepoint.com, 2009. 

[online]. [cit. 2020-04-29]. Dostupné na: https://www.sitepoint.com/the-blackletter-typeface-a-long-and-colored-

history/ 
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Písma nelatinského pôvodu 

  Do tejto skupiny sa zaraďujú všetky písma nelatinského pôvodu, pravo aj ľavosmerné, 

ktoré majú svoj vlastný historický vývoj, rovnako, ako špecifické anatomické a konštrukčné 

vlastnosti. Patria sem napr. azbuka, grécke, hebrejské, arabské písma a rôzne exotické písma 

východných národov.69 

  Na nasledujúcom obrázku (obr. 19) môžeme vidieť viacero ukážok rôznych druhov 

písiem nelatinského pôvodu na príklade loga značky Coca Cola. Napriek tomu, že ide 

o najznámejšiu globálnu značku s nezameniteľnou vizuálnou identitou (dynamický font písma, 

charakteristická červená farba atď.), pôsobiacou na medzinárodnom trhu, dokáže sa adaptovať 

kultúrnym špecifikám rôznych krajín. Pri implementácii vizuálnej identity značky do iného 

kultúrneho prostredia je však potrebné zachovať kontinuitu medzi primárnymi (pôvodnými) 

vizuálnymi prvkami a ich novými modifikáciami, aby boli schopné aj naďalej vyjadrovať 

kľúčové hodnoty značky. 

 

Obr. č. 19 – Ukážka transformácie logotypu Coca Cola do rôznych druhov písiem nelatinského 

pôvodu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.coca-colacompany.com/stories/cokes-international-logos 

 

 

Modifikácie písma a vlastné druhy písma 

Prezentovaná analýza použitia rôznych druhov písiem pri grafickom riešení loga nie je 

v praxi taká jednoznačná, pretože grafici a dizajnéri pri návrhu loga často nepoužívajú 

konkrétny typ písma bez zmeny, ale písmo si priebežne prispôsobujú, dopĺňajú a upravujú. Tak 

 
69 Bližšie pozri VAŇO, D. Písmo a kaligrafia. Topoľčany : LITO, 2014. s. 16-20. ISBN 80-968939-9-8. 
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vznikajú logotypy s rôznymi písmovými modifikáciami. Úprava písma v logotypoch sa rea-

lizuje najmä z dôvodu, aby sa vizuálne spracovanie logotypu odlišovalo od iných značiek, 

predovšetkým tých, ktoré vo svojich logách používajú rovnaký, prípadne podobný typ písma. 

Korekcia písmových znakov v logotypoch môže pozostávať napr. zo šírkovej diferenciácie 

proporcií písma, zo sklonu písma (kurzíva), hrúbky písmových ťahov (duktus), rozloženia 

a usporiadania písma – kompozícia, kombinácie rôznych veľkostí písma (verzálky, mínusky, 

kapitálky), farby písma, dopĺňania písma o ďalšie grafické prvky, dekoratívne detaily, pikto-

gramy atď. V praxi taktiež nie je ojedinelým javom, ak tvorcovia logotypov nepoužijú kon-

krétny typ písma či jeho modifikáciu, ale navrhnú vlastné písmo, ktoré vďaka svojej originalite, 

jedinečnosti a nezameniteľnosti dokáže vhodným spôsobom reprezentovať značku a odlíšiť ju 

od konkurencie. 

Výhodou vhodne zvoleného typu písma v logotype je, že dokáže vizuálne vyjadriť, 

príp. naznačiť, čím sa firma zaoberá, čo vyrába, aká je filozofia značky, aké má hodnoty, aké 

sú jej ciele, vízie a pod. Na nasledujúcom obrázku (obr. č. 20) môžeme vidieť niekoľko 

príkladov modifikácií písma v logotypoch, ktoré majú funkčný význam, pretože vizuálne 

demonštrujú charakteristické vlastnosti značky. Napr. zvýraznená a predĺžená vertikálna línia 

písma (driek písma) v logotype HILTON asociuje vysoké budovy, komplex budov zobrazených 

v perspektíve, čo vhodným spôsobom naznačuje dominanciu siete týchto hotelov. 

Zaujímavé prepojenie dynamického, kaligrafického písma (skript) v kontraste so 

statickým, serifovým písmom môžeme vidieť v logotype džezového klubu AGHARTA. 

Kaligrafické písmo reprezentuje hravosť, nespútanosť, energiu, improvizáciu, ktorá je 

charakteristická pre džezovú hudbu. 

Spoločnosť IBM vo svojom logotype používa písmo, ktoré nie je ničím výnimočné – 

má robustné doskovité serify (charakteristické najmä pre egyptienky), čo v kombinácii 

s modrou farbou vyvoláva dojem stability, serióznosti a spoľahlivosti. Ozvláštňujúcim prvkom 

je osemlíniové horizontálne rastrovanie písma, čo zaujímavým spôsobom odkazuje na 

pôsobenie tejto firmy hlavne v oblasti výpočtovej techniky (logotyp pripomína blikajúci 

monitor počítača). 

Bezserifové písmo použité v logotype TIC-TAC svojím oblým a tučným tvarom 

nápadne pripomína samotný produkt – cukríky. Kombinácia bieleho písma na jasnozelenom 

podklade (štylizovaný tvar mätového listu) zároveň vyvoláva pocit sviežosti, ktorý je pre túto 

značku charakteristický. 

Americká firma Amazon, ktorá prevádzkuje jeden z najstarších a najväčších interne-

tových obchodov, používa veľmi jednoduchý logotyp, ktorý má však veľkú výpovednú 

hodnotu. Čierne bezserifové písmo síce nie je ničím výnimočné, ale oranžová šípka smerujúca 

zľava doprava má hneď niekoľko významov – môže vyjadrovať rýchlosť a flexibilitu 

spoločnosti (smer z ľavej do pravej strany je pre nás prirodzený, pretože súvisí s naším 

kultúrnym kódom – smer čítania textu, pohyb hodinových ručičiek a pod.), radosť a spokojnosť 

spotrebiteľov (tvar šípky pripomína úsmev), šípka smerujúca od písmena A k písmenu Z zá-

roveň vizuálne znázorňuje, že zákazníci si môžu vybrať zo širokej ponuky produktov. 

Americká firma FedEx, poskytujúca kuriérske a logistické služby, používa vo svojom 

logotype dva klasické typy písma (Univers a Futura Bold). Pomocou kreatívneho dizajnér-

skeho riešenia je efektívne využitý aj negatívny priestor a prázdne plochy medzi písmenami, 

vďaka čomu môžeme medzi písmenami E a X vidieť šípku smerujúcu zľava doprava. Tá má 
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podobný význam, ako v logotype spoločnosti Amazon – dynamika, rýchlosť a flexibilita, čo 

naznačuje silné stránky a kvalitu ponúkaných služieb. 

 

Obr. č. 20 – Ukážky rôznych foriem modifikácií písma v logotypoch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.brandsoftheworld.com/ 

 

Pri modifikácii písma a návrhu nového písma je potrebné nielen kreatívne myslenie, cit 

pre detail a kompozíciu či vlastný autorský prínos, ale najmä profesionalita autora, jeho 

praktické skúsenosti a technické zázemie, typografické vedomosti a znalosti v oblasti kon-

štrukcie písmových znakov, ktoré majú výrazný vplyv na kvalitu jeho práce. Zvlášť pri tak 

významnom a dôležitom vizuálnom prvku značky, akým je logotyp, by ho mal navrhovať 

odborník (grafik, dizajnér), ktorý má na to všetky predpoklady a spĺňa uvedené kritériá. 

 

Záver 

Recipienti, spotrebitelia a zákazníci síce nemusia vedieť presne definovať, aký typ ale-

bo druh písma je použitý v logu, propagačných materiáloch, či vizuálnej komunikácii značky, 

ani konkrétne určiť, čím je dané písmo špecifické (ako sme to urobili v predchádzajúcom 

členení), no napriek tomu majú z písma a jeho vizuálneho pôsobenia určitý pocit, resp. 

asociácie, ktoré sú ovplyvnené rôznymi historickými, kultúrnymi, spoločenskými a inými 

faktormi. Naopak, tvorcovia loga, grafici, dizajnéri, pracovníci reklamných agentúr a pod., by 

všetky tieto typografické zákonitosti mali ovládať, pretože vďaka tomu nebude výber písma 

realizovaný iba náhodne, intuitívne, ale s jasným zámerom. Vďaka tomu dokážu vytvoriť 

želané asociačné prepojenie medzi písmom (jeho významom) a firmou, značkou, príp. jej 

produktmi a službami. 
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Direct e-mail ako nástroj BTLa význam správnej formulácie 

 predmetu správy 

Direct e-mail as a BTL tool and the meaning of correct wording of the 

subject in a message 

 

Mgr. Tatiana Deptová, PhD. 

 

 

Abstrakt: Cieľom štúdie je na jednej strane oboznámiť čitateľa s vybranými teoretickými 

údajmi o direct e-maile ako nástroji podlinkových aktivít marketingovej komunikácie, na 

druhej strane sprostredkovať informácie o základných aspektoch fungovania tohto nástroja 

v praxi. Svoju pozornosť sme pri analýze sústredili na text predmetu direct e-mailovej správy, 

ktorý má veľký potenciál rozhodnúť o tom, či si príjemca správu ako celok prečíta. V rámci 

analýzy sme sa zamerali na dĺžku predmetu správy, využívanie jednotlivých typov argumentov, 

dynamiku textu a na to, do akej miery tvorcovia využívajú v predmete správy názov produktu. 

Výsledkom skúmania je komplexnejší pohľad na vybrané vlastnosti textov predmetu direct e-

mailových správ v praxi a súbor návrhov opierajúcich sa o výsledky obsahovej analýzy. 

Kľúčové slová: direct mail, direct e-mail, predmet správy, cieľová skupina, BTL 

 

 

Abstract: The purpose of this study is not only to acquaint the reader with selected theoretical 

data about direct e-mail as a tool of below the line activities of marketing communication, but 

also to mediate the information about the basic aspects of the tool’s usage. During our analysis 

we focused on the subject of direct email message which is a great deciding factor whether the 

recipient will read the message as a whole. Our analysis put emphasis on the length of the 

message subject, the usage of individual types of arguments, text dynamics and to what degree 

do the authors use the name of the product in the subject of the message. The result of this 

research is to gain a more complex view on the selected text characteristics of the direct email 

subject in practice and a set of suggestions relying on the results of content analysis.  

Keywords: direct mail, direct e-mail, message subject, target group, BT (behavioural targe-

ting) 

 

 

Úvod 

Direct mail ako prvú podobu priamej komunikácie formou osobnej poštovej zásielky 

zaraďujeme do oblasti direct marketingu. Patrí medzi podlinkové aktivity (Below the line, 

BTL) marketingovej komunikácie, ktorých úlohou bolo na začiatku svojej existencie istým 

spôsobom dopĺňať nadlinkové (Above the line, ATL) masovo orientované marketingovo-

komunikačné aktivity. BTL sa postupne „osamostatnili“ a vytvorili skupinu nástrojov, ktoré 

boli – a môžeme povedať, že dodnes sú – schopné v rámci komunikácie vo vzťahu k cieľovým 

skupinám uspieť aj samostatne. Kotler medzi ne okrem direct mailu zaraďuje napr. osobný 

predaj, telemarketing, zásielkové katalógy, teleshopping (Direct Response Television) a on-
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line predaj,70 Horňák public relations, osobný predaj, podporu predaja, sponzoring, direct 

marketing.71 Palšovič pridáva okrem podpory predaja a public relations aj trade marketing, 

sampling (vzorkovanie), roads show, eventy, guerilla marketing, virálne videá a komunitné 

skupiny.72 Rozdielnosť nástrojov zaradených do podlinkových aktivít môže byť spôsobená 

tým, že vymedzenie nástrojov nie je v teoretickom a odbornom chápaní úplne jednotné. U auto-

rov môžeme identifikovať odchýlky, ktoré odrážajú pohľad autora na danú problematiku, jej 

stav v čase skúmania a zároveň môžu byť spôsobené aj časovými odstupmi vydaní uvádzaných 

publikácií.  

Napriek tomu, že direct mail patrí medzi najstaršie nástroje direct marketingu, do 

dnešných dní si zachováva status obľúbeného marketingovo-komunikačného nástroja, ktorý 

firmy využívajú a ktorý má pri správnej aplikácii v praxi potenciál priniesť zadávateľovi  nie-

len ekonomický benefit, ale môže prispieť aj k budovaniu vzťahov s klientmi. 

 

Definície základných pojmov 

P. Horňák direct mail ešte v roku 1997 definoval vo svojom slovníku ako „priame 

zasielanie propagačných prostriedkov a ďalších aktivít, informácií (listov, letákov, bulletinov, 

prospektov, vzoriek, videokaziet, diskiet a pod.) recipientovi poštou na jeho adresu podľa 

bližšie vymedzenej cieľovej skupiny“.73 O približne15 rokov, počas ktorých sme zaznamenali 

významný posun v oblasti rozvoja technológií a poskytovania služieb, sa rozširuje aj definícia 

direct mailu. Veľký slovník marketingovej komunikácie sa s uvedenou definíciou v rámci rov-

nakého hesla stotožňuje, ale pri zasielaní propagačných prostriedkov k charakteristike pridáva 

aj využívanie doručovateľských služieb, databáz a hromadného spracovania zásielok, tzv. 

lettershop.74 Kotler sa vo svojej definícii s autormi zhoduje. Direct mail podľa neho zahŕňa 

zasielanie ponúk, oznámení, pripomienok alebo iných predmetov osobám na konkrétnej adre-

se. Ide o priamy marketing realizovaný pomocou zásielok obsahujúcich listy, reklamu, vzorky 

a iné predmety odosielané zákazníkom uvedeným na špeciálne pripravovaných zoznamoch.75 

Po vstupe internetu na pozíciu ďalšieho masového média a s postupným rozvojom tech-

nológií sa rozširujú aj nástroje direct mailu napr. o zasielanie elektronických správ a newslet-

terov. Do používania vstupuje termín direct e-mail, ktorý reflektuje na špecifickú podobu 

zasielania elektronickej pošty a správ s propagačným, resp. iným marketingovo orientovaným 

obsahom na zvolené e-mailové adresy.  

Komunikácia je priama, personalizovaná a zadávateľ môže v prípade využívania kva-

litne spracovaných databáz obsahovú i formálnu podobu e-mailu prispôsobiť vhodne zvole-

nému segmentu. 

Používanie pojmov direct mail a direct e-mail sa v praxi zamieňa a využíva sa primárne 

termín direct mail. Spôsobuje to najmä vysoká miera využívania e-mailu v súčasnej komuni-

kácii a prechod od tradičných poštových zásielok k elektronickým formám. Túto podobu pod-

poruje aj ekologický rozmer (napr. znižovanie podielu tlačených propagačných prostriedkov, 

 
70 Kotler, Ph., 2007, s. 935. 
71 Horňák, P., 2018. 
72 Palšovič, M., 2011. 
73 Horňák, P., 1997, s. 48. 
74 Jurášková, O.,Horňák, P. a kol., 2012. 
75 Kotler, Ph., 2007, s. 936-937. 
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zasielanie faktúr, výpisov z účtov a reklamných posolstiev e-mailom a pod.), ktorý so sebou 

táto forma komunikácie priniesla. 

Rizikom je zasielanie spamu. Podľa Kramoliša ide o nevyžiadanú elektronickú poštu 

s obchodným zámerom, ktorá má vymedzený právny rámec. Spam obsahuje informácie, vrá-

tane reklamy, ktoré navádzajú príjemcu na návštevu internetových stránok určených k priamej 

alebo nepriamej podpore produktov, imidžu podniku alebo osoby podnikateľa, ktoré si príjem-

ca nevyžiadal, resp. nedal súhlas na ich zasielanie.  

S týmto javom sa snažia bojovať aj poskytovatelia elektronických služieb, pretože spam 

je z pozície príjemcu vnímaný ako obťažujúci a môže vyvolať negatívny vzťah k direct e-mailu 

ako nástroju vôbec.76 

 

Stručná charakteristika nástroja 

Vlastnosti a charakter direct mailu aj direct e-mailu vyplývajú zo samotného vývoja 

oboch nástrojov. Marketingové prostredie aktívne využilo pozitívne vlastnosti direct mailu ako 

predchodcu direct e-mailu a technológie a internet zasa umožnili zdokonalenie fungovania 

systému osobných poštových zásielok, skvalitnenie a zrýchlenie tohto typu komunikácie.  

Direct mail je marketingový nástroj, ktorý s obľubou využívajú malé (lokálne), stredné, 

veľké aj nadnárodné firmy a organizácie. Umožňuje im vo vzťahu k cieľovej skupine vybrať 

pre daný marketingový zámer, resp. komunikačný cieľ tie najefektívnejšie nástroje a často 

predstavuje primárny kontakt firmy s cieľovým segmentom. V prevažnej miere ide o typ správ, 

ktoré si príjemca síce nevyžiadal, ale ku ktorým dal súhlas na ich zasielanie. Ich obsah je však 

aj napriek tomu formulovaný tak, aby plnil požadovaný komunikačný cieľ a vo väčšine prí-

padov viedol príjemcu k vykonaniu žiadanej aktivity.  

Významným predpokladom pri správnom využívaní tohto marketingového nástroja sú 

už spomínané marketingové databázy, ktoré umožňujú odosielateľom správ tohto typu selek-

tovať cieľové segmenty podľa rôznych kritérií a formulovať správy tak, aby uspokojovali ich 

potreby a túžby. Štarchoň uvádza, že podstatou a zmyslom direct mailu je osloviť zvolené seg-

menty personalizovanou ponukou, pričom samotný direct mail označuje ako veľmi osobný typ 

média.77  

Kotler považuje direct mail za vhodný nástroj na priamu, individuálnu komunikáciu, 

pretože umožňuje väčší výber v rámci cieľového trhu, zadávateľ v pozícii vysielateľa môže 

využiť osobný prístup, je pružný a výsledky jeho účinnosti sú ľahko merateľné. Okrem toho sa 

podľa neho direct mail za dlhý čas svojej existencie ukázal ako nástroj vhodný na propagáciu 

rôznych druhov produktov.78 

Clow a  Baack uvádzajú výhody a nevýhody priamej poštovej reklamy. 

Výhody: 

• zásielka obvykle končí v rukách toho, kto poštu otvára, čo je často osoba, ktorá v do-

mácnosti rozhoduje o väčšine nákupov; 

• direct mail často obsahuje program priamej odozvy, takže výsledky kampane sa dajú 

rýchlo merať; 

 
76 Kramoliš, J. in Jurášková, O., Horňák, P. a kol., 2012. 
77 Autor hesla direct mail vo Veľkom slovníku marketingovej komunikácie. Odkaz na tento zdroj uvádzame 

v zozname použitej literatúry s autormi Jurášková, O., Horňák, P., 2012, s. 58. 
78 Kotler, Ph., 2007, s. 937. 
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• poštové zásielky sa tiež dajú zamerať na geografické trhové segmenty. 

Nevýhody: 

• zvyšujúce sa náklady na kvalitu spracovania poštovej zásielky, ktorá si potrebuje získať 

pozornosť prijímateľa a zvyšujúce sa náklady na poštovné; 

• clutter (porovnanie podielu reklamy vo vzťahu k obsahu média); 

• faktor „otravnosti“ nevyžiadanej pošty vhadzovanej do schránok, ktorej je často veľa 

a príjemcovia sa jej doručovaniu bránia.79 

Od obdobia, v ktorom autori identifikovali nevýhody poštových zásielok, sa zmenili technolo-

gické možnosti aj environmentálne aktivity týkajúce sa vybranej časti marketingových aktivít. 

Zadávatelia majú možnosť šíriť reklamné informácie pomocou e-mailovej komunikácie a už 

identifikované výhody sa rozšírili aj o ďalšie, ktoré so sebou priniesol direct e-mail a ku ktorým 

zaraďujeme napr.: 

• cielenie na jednotlivca i segment so spoločnými vlastnosťami – pričom sa predpokladá 

existencia kvalitnej databázy, ktorá je pravidelne aktualizovaná, 

• znižovanie nákladov súvisiacich s platbou poštovného a s tlačou listov, bulletinov, 

katalógov a pod., 

• znižovanie obmedzení, pretože formou e-mailu môže firma propagovať široké 

spektrum produktov, akcie, zľavy, sezónnu či stálu ponuku, 

• kvalitné cielenie – možnosť osloviť klientov, ktorí sa na odber dobrovoľne prihlásili 

(napr. newsletter), 

• rýchlosť doručenia v porovnaní s poštovou zásielkou, 

• meranie efektivity – z hľadiska dosiahnutého finančného zisku po odrátaní nákladov 

(tvorba e-mailu a kvalita jeho spracovania z hľadiska formy i obsahu; zakúpenie, resp. 

budovanie a správa databázy, prenos dát a pod.) a tiež z hľadiska efektivity samotnej 

komunikácie a merania odozvy potenciálnych klientov, 

• archivácia a možnosť dodatočnej analýzy e-mailovej komunikácie, následná identifi-

kácia jej plusov a mínusov a návrhy na zlepšenie ďalšej komunikácie atď. 

          E-mailová komunikácia so sebou však priniesla aj negatíva. Okrem už spomínaného 

spamu k nim môžeme zaradiť napr. ignorovanie nevyžiadanej pošty, prácu spojenú so získa-

vaním databáz, resp. potrebu ich kúpy.80 Napriek uvedeným nevýhodám je benefitov, ktoré so 

sebou prináša komunikácia prostredníctvom direct e-mailu, oveľa viac. Toto konštatovanie 

podporuje aj tlak na budovanie informačnej spoločnosti, neustále rastúci počet používateľov 

internetu, vývoj médií, možnosť presunúť komunikáciu tohto typu z počítača a notebooku na 

mobilné zariadenia atď. 

 Z hľadiska typológie členia autori e-maily podľa rôznych kritérií. Procházka a Řez-

níček rozdelili e-maily do troch kategórií: 1. na e-maily viazané na obsahový marketing, tras-

akčné e-maily a promotion e-maily.81 Janouch zasa na newsletter, e-maily s ponukou a per-

mission e-maily (vyplnenie dotazníka).82 Podľa Horňákovej existujú dva základné typy: vyžia-

dané a nevyžiadané. E-maily podľa autorky môžu byť iba písané alebo grafické, pričom výskyt 

 
79 Clow, K. E., Baack, D., 2008, s. 245. 
80 Direct mail, dostupné na: https://direct-mailing.sk/direct-mailing-vyhody-nevyhody/ 
81 Procházka, T., Řezníček, J., 2014. 
82 Janouch, V., 2010. 

https://direct-mailing.sk/direct-mailing-vyhody-nevyhody/
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iba písanej formy je menej častý.83 Súčasťou každého direct e-mailu je predmet správy, ktorý 

stojí v pozícii nadpisu a ktorý v mnohých prípadoch rozhoduje o tom, či si príjemca správu 

prečíta. K ďalším súčastiam direct e-mailu patrí napr. oslovenie zákazníka, poďakovanie za 

prejavenú priazeň, obrázok ponúkaného produktu, video, katalóg produktov, resp. odkaz na ne. 

V prípade, že posielame správu ako nevyžiadanú, mala by obsahovať ponuku na súhlas 

s odosielaním ďalších správ, resp. v prípade vyžiadanej správy ponúkame príjemcovi možnosť 

odmietnuť zasielanie ďalších správ. Takýto postup znižuje podiel nevyžiadaných e-mailov, 

a tým pomáha znižovať riziko zasielania obťažujúcej pošty a negatívneho vzťahu k tomuto 

marketingovému nástroju. 

 

Výskumný problém a východiská prieskumu 

Doterajšie teoretické poznatky o direct e-maile sa sústreďujú najmä na jeho vlastnosti 

identifikované vo vzťahu k marketingovej komunikácii, napr. k segmentom trhu, možnostiam 

využívania databáz, výhodám a nevýhodám v porovnaní s inými nástrojmi, efektivite a jej 

merateľnosti z hľadiska viacerých parametrov (finančný, komunikačný) atď. V menšej miere 

sa objavujú poznatky o konkrétnych postupoch tvorby efektívneho direct e-mailu. Svoju 

pozornosť sme preto sústredili na fungovanie tohto nástroja v praxi. Veľmi dôležitým ná-

strojom pre kvalitné fungovanie direct e-mailu je využívanie predmetu správy zasielanej 

elektronickou formou, ktorá slúži ako nadpis a má potenciál rozhodnúť o prečítaní a nepre-

čítaní správy.  

Otvorenie a prečítanie samotnej správy je prvým krokom k tomu, aby sa príjemca 

a potenciálny zákazník dostal k informáciám, ktoré mu chce firma/expedient svojím direct e-

mailom sprostredkovať. Predmet správy by teda mal mať potenciál naplniť prvé dva body mo-

delu AIDA, vzbudiť pozornosť percipienta a  vyvolať jeho záujem o ďalšie informácie prítom-

né v texte samotnej správy. Túto ideu podporujú aj Godefroy a  Glocheux, ktorí tvrdia, že naj-

dôležitejší krok v marketingu je upútať pozornosť ľudí a zanechať v nich pozitívny dojem.84 

 Cieľom prieskumu je zistiť, aké podoby má predmet správy v direct e-mailoch využí-

vaných firmami v praxi. Formulovali sme tieto výskumné otázky: 

VO1: Aký je rozsah správy? 

VO2: Je v predmete správy prítomný argument? Ak áno, aký typ argumentu prevláda? 

VO3: Je v predmete správy uvedený názov produktu, ktorý firma ponúka? 

 Na dosiahnutie cieľa sme si zvolili metódu kvantitatívno-kvalitatívnej obsahovej 

analýzy (OA), ktorú považujeme za najvhodnejšiu, pretože slúži na skúmanie mediálnych 

obsahov a umožní nám získať relevantné dáta, na základe ktorých môžeme objektivizovať 

odpovede na výskumné otázky. Kvalitatívny rozmer je prítomný primárne pri skúmaní typu 

argumentu. Správne nastavenie kategórií a jednotiek a  operacionalizácia pojmov nám poslúžia 

na zabezpečenie kvalitných výstupov meraní. Kategórie obsahovej analýzy zahŕňajú vzhľadom 

na charakter výskumných otázok tieto jednotky: 

Kategória obsahu: výskyt argumentu, typ argumentu, výskyt názvu produktu v predmete 

správy. 

Kategória formy: počet slov v predmete správy, počet slovies a počet mien v predmete správy.  

 
83  Horňáková, M., 2012, s. 214-215. 
84  Godefroy, Ch. H., Glocheux, D., 1997. 
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Tab. č. 1 – Stanovenie kategórií a jednotiek analýzy a spôsob záznamu 

 

Kategórie a jednotky kvantitatívnej OA 

v predmete správy 

Spôsob záznamu 

Vyskytuje 

sa/nevyskytuje sa 

Vysvetlivka 

Kategória obsahu: 

Argument 1/0  

Typ argumentu 1/0 určuje sa 

kvalitatívny 

parameter 

Názov produktu  1/0 Podrobnejšie 

popísaný pri VO3 

Kategória formy: 

Počet slov predmetu správy Určí sa počet  

Počet slovies Určí sa počet Plnovýznamové aj 

pomocné slovesá 

Počet mien Určí sa počet Podstatné mená, 

prídavné mená, 

zámená, číslovky 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Jednotky kategórie obsahu sme operacionalizovali takto: 

           Za reklamný argument považujeme prítomnosť dôvodu (fakt, údaj s presvedčovacou si-

lou), ktorého úlohou je viesť príjemcu k rozhodnutiu o naplnení cieľa komunikácie. Typ argu-

mentu budeme sledovať so zameraním sa na to, čo stojí v pozícii argumentu (napr. novinka 

v ponuke, zľava, prvok podpory predaja a pod.). Názov produktu v predmete správy sme iden-

tifikovali z hľadiska jeho výskytu 1 – vyskytuje sa, 0 – nevyskytuje sa. 

 Operacionalizácia jednotiek kategórie formy: 

Počet slov v predmete správy sme zaznamenávali ako výskyt plnovýznamových slov 

vo vzťahu k celkovému počtu výrazov v predmete správy (teda aj neplnovýznamových slov). 

Do plnovýznamových slov sme započítali podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, 

slovesá a príslovky. Zarátali sme ich aj v prípade, že boli vyjadrené znakom, napríklad čísel-

ným alebo iným znakom zastupujúcim význam, napr. „%“ alebo „&“, pričom platilo, že znak 

„%“ sme započítali iba v prípade, že bol viazaný na číslovku vyjadrujúcu počet percent. Ak 

bol znak „%“ použitý bez tejto väzby, do výskytu jednotky sme ho nezapočítali. Medzi slovesá 

sme zaradili plnovýznamové aj neplnovýznamové/pomocné slovesá a medzi mená sme na 
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základe slovnodruhového členenia podľa ohybnosti zaradili podstatné mená, prídavné mená, 

zámená a číslovky, ktoré spája deklinácia. 

 Kategorizácia univerza vychádzala z identifikácie direct e-mailov doručených na sú-

kromnú e-mailovú adresu do priečinku „Reklama“ v období od 1. januára 2019 do 31. de-

cembra 2019, za ktoré bolo doručených 547 správ. Rozptyl celého roka sme zvolili z dôvodu 

zvýšenia miery reprezentatívnosti použitého výskumného materiálu. Do výskumného materiá-

lu sa tak dostali e-maily za každý mesiac v sledovanom roku. Pre potreby zostavenia štúdie 

sme z uvedeného počtu správ vyčlenili 245 e-mailov. Aby sme minimalizovali subjektívny 

vplyv autora na výber, do výskumného materiálu sme zaradili direct e-maily doručené od 1. do 

15. dňa v nepárnom mesiaci a od 15. dňa do maximálne 31. dňa v párnom mesiaci. Výber e-

mailov vo vzťahu k rôznym firmám/odosielateľom sme nerealizovali. Do výskumného mate-

riálu sa po tomto výbere dostali direct e-maily od týchto firiem/značiek: Tchibo, Najkrajšie 

kabelky, Panta Rhei, Reserved, Humanic, ŠNOP, Martinus, Takko Fashion, Timeout, Orsay 

a ŠEVT. Vzhľadom na skutočnosť, že každá z firiem komunikuje svoje posolstvá v rôznej 

frekvencii v rámci mesiaca, počet správ vo vzťahu k firmám sme nekorigovali. V grafe č. 1 

uvádzame počet e-mailov, ktoré za sledované obdobie jednotlivé firmy doručili. 

 

Graf č. 1 – Zastúpenie e-mailov podľa firiem zaradených do prieskumu 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Analýza a interpretácia dosiahnutých výsledkov 

 

VO1: Aký je rozsah správy? 

Aby sme mohli priniesť odpoveď na prvú výskumnú otázku, potrebovali sme zistiť, aký 

je počet slov v predmete každej správy zaradenej do výskumného materiálu. Tento počet sme 

zaznamenávali na úrovni plnovýznamových slov (substantíva, adjektíva, pronominá, numerá-
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liá, verbá a adverbiá), ktoré „samy osebe sú nositeľmi istého obsahu a významu“85 a neplno-

významových slov (prepozície, konjunkcie, partikuly a interjekcie), ktoré v texte fungujú ako 

pomocné a „nadobúdajú význam iba v spojení s autosémantickými slovami“.86 Z celkového 

počtu 1636 slov využitých v 245 skúmaných e-mailoch bolo 1291 slov plnovýznamových 

(78,9 %) a 345 neplnovýznamových (21,1 %).  

V teoretických východiskách sme sa zmienili o tom, že predmet správy je nevyhnutnou 

súčasťou direct e-mailu a funguje ako nadpis. V oblasti jazykovedy sa pojmy titulok a nadpis 

považujú za synonymné, zvlášť vo väzbe na rôzne typy žurnalistických a literárnych žánrov. 

V marketingovej komunikácii to platí rovnako, ale titulok sa charakterizuje viac z pohľadu jeho 

využívania v propagačných textoch. Horňák uvádza, že titulok v propagácii má byť stručný, 

jasný a zrozumiteľný a viac ako na počte slov, podľa neho, „záleží na vtipnom nápade, príťažli-

vosti a logike“.87 Vysekalová a Mikeš zdôrazňujú, že zrozumiteľnosť reklamnej správy je zá-

vislá od dĺžky vety. Aj keď nehovoria priamo o rozsahu predmetu direct e-mailovej správy, 

prikláňajú sa k aktívnejšiemu využívaniu krátkych viet, ktoré považujú za zrozumiteľnejšie pre 

príjemcu.88 Ogilvy sa, okrem iných vlastností, zmieňuje aj o rozsahu titulku a jeho vplyve na 

fungovanie textu v marketingovej komunikácii. Podľa údajov Starch Readership Service, ktoré 

uvádza vo svojej publikácii, si titulky s väčším rozsahom ako 10 slov prečíta menej ľudí ako 

tie, ktoré majú menej slov. Na druhej strane však výskum na spotrebnom tovare v maloobchode 

ukázal, že titulky s 10 slovami predávajú tovar účinnejšie. Autor konštatuje, že kratší titulok si 

prečíta viac recipientov a dlhší titulok má väčší potenciál predať produkt.89 Zaujímalo nás, ako 

sa počet slov uplatňuje v direct e-maile a pri tvorbe predmetu správy, z čoho vyplynula aj naša 

výskumná otázka VO1. 

Na základe tohto tvrdenia sme spracovali graf č. 2, v ktorom sme znázornili výskyt 

direct e-mailov podľa počtu slov v 3 rozsahových hladinách: krátky text predmetu správy – od 

1 do 4 slov, stredný text predmetu správy – od 5 do 9 slov a dlhý text predmetu správy – od 10 

slov vyššie.  

Napriek tomu, že z hľadiska obsahu boli e-maily zamerané najmä na predaj produktov, 

väčšinu nami sledovaných textov predmetu správy (58 %) tvorili tie, ktorých rozsah sa 

pohyboval od 5-9 slov (n = 143). V menšej miere (28 %) sme zaznamenali výskyt správ 

s rozsahom od 1 do 4 slov (n = 68) a najmenšiu časť tvorili dlhé predmety správ s 10 a viac 

slovami (14 %, n = 34), o ktorých Ogilvy tvrdí, že majú väčší potenciál presvedčiť zákazníka.90 

           Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že v nami sledovanej vzorke (n = 245) 

autori správ preferovali vo väčšej miere kratšie a stredné titulky (n = 211) v porovnaní s dlhými 

titulkami. Takéto výsledky majú svoje opodstatnenie. Krátke a stredne dlhé predmety správ 

môžu príjemcovia prečítať, percipovať rýchlejšie a následne sa rozhodnúť, či správu otvoria, 

alebo neotvoria, napr. e-mail značky Reserved „Doručenie zadarmo do 5. 5.“, Najkrajšie 

kabelky „Novinky“, ŠNOP „Akcie na ZľavaDňa“ a pod.  

 

 
85 Mistrík, J., 2002, s. 18. 
86 Mistrík, J., 2002, s. 114-115. 
87 Horňák, P., 1997, s. 184. 
88 Vysekalová, J., Mikeš, J., 2018. 
89 Ogilvy, D., 2001. 
90 Ogilvy, D., 2001. 
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Graf č. 2 – Rozsah predmetu správy na základe 3 hladín 

 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

           Pri dlhých správach sa v predmete príjemcovi zobrazí väčšie množstvo informácií, čo 

môže zvýšiť potenciál správy na vyvolanie záujmu o ponuku a priviesť čitateľa k otvoreniu 

samotnej správy. Pre dlhý typ predmetu správy bola typická kumulácia informácií, ktorá 

vytvárala potenciál pre väčší počet argumentov prítomných v texte, napr. e-maily značky 

Tchibo „Zimné zľavy pokračujú + Posledná šanca nakúpiť z kolekcie pohodlného oblečenia“, 

„Zľava 25 % na kolekcie Fit a vo forme & Žiarivá čistota“, „NOVĚ / Móda, ktorá mužom 

pristane + Zľava 15 % na záhradný nábytok“, „Iba do nedele: ZĽAVA až 20 % pri nákupe 

kávy + niečo navyše“, Panta Rhei „Nesbov Nôž už v predpredaji, po Sapiens Homo Dnes 

a zdravo chutné Nasladko“, „Zrodila sa hviezda DVD a súťaž Obchodník roka o 10 iPad 

mini“, resp. ORSAY CLUB „Už neostáva veľa času: 20 % a doručenie zadarmo 

s KLUBOVOU ponukou Antumu Speciall“, „Máme pre Vás ako darček – 20 % a doručenie 

zadarmo na nové jesenné kúsky počas KLUBOVÝCH DNÍ ORSAY!“.  

           Posledný citovaný predmet správy od spoločnosti ORSAY využil dokonca 19 plnový-

znamových aj neplnovýznamových slov (z toho 3 vyjadrené znakmi), ktoré sa pri prehliadaní 

doručených správ počtom znakov presne zmestili do vymedzeného rozsahu tak, aby sa predmet 

správy zobrazil celý. To je však možné iba v prípade prehliadania správ prostredníctvom 

počítača alebo notebooku. Pri prehliadaní správ v mobilnom zariadení sa zobrazí iba krátka 

časť správy, čo znamená, že argument s najväčšou presvedčovacou silou by mal byť umiest-

nený na začiatku predmetu správy.  

           Výpovedná hodnota predmetu správy má, najmä vzhľadom na veľké množstvo doru-

čovaných správ, potenciál rozhodnúť o tom, či bude, alebo nebude e-mail prečítaný. Text, 

ktorý pri tomto type prehliadania nie je úplný, môže mať na jednej strane negatívny vplyv na 

rozhodovací proces príjemcu, ktorého svojím obsahom správa nemusí zaujať, na druhej strane 

môže pôsobiť ako neukončená výpoveď, ktorá z psychologického hľadiska vďaka kvalitne 
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spracovanej podobe začiatku predmetu správy môže mať potenciál vyvolať v príjemcovi 

dostatočný záujem na to, aby e-mail otvoril a „spoznal“ aj nezobrazenú časť obsahu textu. 

 Rozsah textov predmetu správy sme sledovali nielen na základe zvolených hladín 

(krátky, stredný, dlhý), ale aj podľa počtu slov, čo nám umožňuje vyjadriť závery zistení 

presnejšie. Výsledky kvantifikácie tejto jednotky obsahovej analýzy uvádzame v grafe č. 3. 

 

Graf č. 3 – Rozsah slov v predmete sledovaných direct e-mailov 

 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Ako vyplýva z uvedených údajov, najčastejšie sa v predmete nami sledovaných direct 

e-mailových správ vyskytovali texty so 4 slovami (n = 42), nasledovali správy s 9 slovami (n 

= 34), 6 slovami (n = 30), 5 slovami (n = 29) a 7 slovami (n = 28). Rozdiely medzi výskytom 

počtu slov v rozpätí 5 – 9 boli minimálne.  

            Tieto výsledky poukazujú na to, že využívanie 4 – 9 slov predstavuje v našom výskum-

nom materiáli ideálny počet slov na vyjadrenie želaného obsahu. Text s takto zvoleným roz-

sahom má potenciál splniť kritérium rýchlej percepcie, zmestí sa do požadovaného rozsahu 

stanoveného pre predmet správy a môže odovzdať z hľadiska obsahu posolstvo, ktoré koreš-

ponduje s naplnením komunikačného cieľa. 

 

Odpoveď na VO1: Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že v rámci sle-

dovaného výskumného materiálu sa najčastejšie využíval rozsah 5-9 slov (58 %), avšak pri 

sledovaní počtu slov bez väzby na hladiny rozsahu autori predmetov správ využívali najčas-

tejšie 4-slovný text predmetu správy. 

 

VO2: Je v predmete správy prítomný argument? Ak áno, aký typ argumentu prevláda? 
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 Reklamný argument v texte predstavuje jeho základný stavebný prvok. Zjednodušene 

by sme mohli povedať, že ide o dôvod, kvôli ktorému si má príjemca ponúkaný produkt kúpiť, 

resp. kvôli ktorému sa má naplniť komunikačný cieľ reklamného posolstva.  

            Definícia argumentu však nie je jednoduchá. Reklamný argument podľa Veľkého 

slovníka marketingových komunikací predstavuje dôvod určitého tvrdenia a niektorí autori ho 

stotožňujú s apelom. Reklamný argument sa opiera o fakty, ktoré textár pretvára do podoby 

výpovedí s presvedčovacou silou.91  

            Podľa Vysekalovej a  Mikeša má byť argumentácia logická, pretože len jasné a zro-

zumiteľné argumenty môžu pôsobiť na cieľovú skupinu presvedčivo.92 Na základe týchto 

tvrdení a na základe fungovania direct e-mailu v praxi môžeme konštatovať, že argument by 

mal byť v predmete direct e-mailovej správy prítomný, pretože do značnej miery rozhoduje 

o prečítaní, alebo neprečítaní samotnej správy.  

            Príjemca by dôvod, kvôli ktorému správu otvorí a oboznámi sa s jej obsahom, mal 

poznať. Samotný text direct e-mailu potom reklamnému textárovi ponúka priestor na sprostred-

kovanie viacerých informácií, pričom treba pri tvorbe tohto textu dbať na to, že správa má byť 

stručná, jasná a zrozumiteľná a podľa Křížka a  Crhu má v rámci obsahu sprostredkovať jednu 

myšlienku.93 

 Výskyt argumentu v predmete direct e-mailovej správy je o to dôležitejší, že jeho  úlo-

hou je „presvedčiť“ príjemcu, aby správu otvoril a prečítal. V tomto ohľade je direct e-mailová 

správa vo vzťahu k direct mailu v istej nevýhode, pretože na e-mailovú adresu príjemcu môže 

byť za 1 deň doručených niekoľko správ, čo pri využívaní pošty vhadzovanej priamo do 

schránky nie je častý jav. Príjemca dokonca môže využívať aj viacero e-mailových adries.  

            Treba si preto uvedomiť, že direct e-mailové správy kumulujú informácie konkurenč-

ných firiem a príjemca môže vzhľadom na množstvo doručených správ e-maily vo význam-

nejšej miere selektovať. Využitie správne zvoleného argumentu má preto potenciál pozitívne 

ovplyvniť rozhodovanie príjemcu v prospech percepcie správy. V tejto súvislosti nás zaujíma-

lo, do akej miery sa v predmete direct e-mailových správ reklamný argument využíva a čo stojí 

v pozícii argumentu najčastejšie. 

 Zistenia z kvantifikácie výskytu argumentu v našom výskumnom materiáli uvádzame 

v grafoch č. 4 a 5. 

 V 245 sledovaných direct e-mailových správach sa argument v akejkoľvek podobe 

vyskytoval až 242-krát a v 41 prípadoch nebol prítomný vôbec. Zo zistenia vyplýva, že na 1 

predmet správy môže pripadať aj viac argumentov. V tejto súvislosti nás zaujímalo, koľko 

argumentov boli schopní tvorcovia textu vložiť do jedného predmetu direct e-mailovej správy.  

Najčastejšie až v 71 % sme zaznamenali výskyt jedného argumentu na jeden predmet 

správy (n = 173). S 2 argumentmi sme sa stretli v 12 %, čomu zodpovedalo 30 správ a 3 

argumenty boli v jednom predmete správy uvedené v 2 % (n = 5). Toto zistenie korešponduje 

aj s výsledkami dosiahnutými pri sledovaní rozsahu predmetu správy. Prítomnosť viacerých 

argumentov sa vo väčšine prípadov prejavila spojením novinky a zľavy s ďalšími typmi argu-

 
91 Jurášková, O., Horňák, P. a kol., 2012. 
92 Vysekalová, J., Mikeš, J., 2018. 
93 Křížek, Z., Crha, I., 2008. 
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mentov, napr. ponuky zadarmo s novinkou, zľavou a ponukou zadarmo, novinkou a prvkom 

podpory predaja, resp. výzvou, zľavou a ponukou zadarmo. 

 

Graf č. 4 – Výskyt argumentu v predmete správy 

 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

Graf č. 5 – Počet argumentov v jednom predmete direct e-mailovej správy 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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            Zaujímavé bolo zistenie, že v takmer 17 % (n = 41) nebol použitý žiadny argument. 

Tieto správy boli tvorené napr. uvádzaním produktov, napr. „Karikov Čierny kruh, krehkosť 

Polárnej planéty a Avengers Endgame“ – Panta Rhei, otázkou „Späť do práce?; Späť do 

školy?; Viete, aký je deň?“ – Reserved klub, resp. konštatovaním „2 veci, ktoré milujeme...“ 

Orsay a pod. Takýto typ predmetu správy môže na jednej strane znížiť možnosť jej otvorenia 

príjemcom, na druhej strane môže argument zastúpiť iná zložka prítomná v obsahu predmetu 

správy, napr. hľadanie odpovede na otázku a istá forma tajomstva prítomná v texte a pod., napr. 

„Čo sa u nás oplatí nakúpiť? “ – najkrajšiekabelky.sk. Pre zadávateľa by bolo 

výhodné prostredníctvom správne zvolených metrík sledovať efektivitu jednotlivých podôb 

predmetu správ, aby mohol na základe objektívnych meraní zvážiť ich využívanie v praxi.  

Popri sledovaní výskytu argumentu v predmete správy nás zaujímalo aj to, aké typy 

argumentov sa využívajú najčastejšie. Preto sme v rámci analýzy rozšírili svoj záujem aj 

o kvalitatívny rozmer tejto jednotky. Výsledky zistení uvádzame v grafe č. 6. 

 

Graf č. 6 – Typ argumentu uvádzaný v predmete správy    

 

  
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Najčastejšie vo viac ako 39 % sa v našom výskumnom materiáli vyskytoval argument 

spojený so zľavou, výpredajom, akciou, resp. ak v predmete správy textári uviedli, že ponúkajú 

niečo lacné (n = 96), napr. „Výpredaj až do – 70 %“ – Reserved klub, „Speciální akce“ – 

Timeout; „Ušetríte 20 % v mobilnej aplikácii“ – Orsay.  

Približne 21 % správ malo v predmete uvedené, že sa ponúka novinka, resp. niečo nové 

(n = 51). Výskyt tohto javu bol typický pre e-maily, ktoré zasielala v rámci svojich newslet-

terov napríklad spoločnosť Tchibo, ktorá prostredníctvom tohto typu argumentu prezentovala 

svoju novú ponuku na daný týždeň, napr. „NOVÉ / Hurá do hôr! Dnes s dopravou zadarmo.“; 

„NOVÉ / Štýlová mestská móda na jeseň + 15 % zľava na staršie kolekcie“; NOVÉ / Dokonalá 

bielizeň pre ňu a pre neho. DNES DOPRAVA ZADARMO.“. Argument „nový, novinka“ však 

bol spojený aj inými značkami, napr. „Nový leták je tu!“ – Takko Fashion, „Nové outfity na 
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večierky už čakajú!“ – Orsay; „Nová služba na našich prevádzkach“ – Reserved klub, „Knižný 

kompas prevedie novinkami“ – Panta Rhei a pod.  

Približne v rovnakom počte sme sa stretli s argumentáciou, ktorá sa opierala o ponuku 

„zadarmo“ (n = 26) a „výzvu“ k akcii (n = 25), čo z celkového počtu sledovaných e-mailov 

predstavovalo v každom type viac ako 10 %. Výzvu k akcii v podobe argumentu sprevádzal 

zvýšený výskyt slovies v predmete správy, napr. „Iba do zajtra! Uplatni teraz svoje otvorené 

kupóny“ – Takko Fashion, „ Nakúp viac a ušetri s nami! “ – ŠEVT a pod.  

      Argumentácia spojená s ponukou „zadarmo“ sa viazala najmä na poskytnutie 

poštovného, dopravy, resp. darčeka, získanie ktorého nebolo podmienené nákupom. Vzhľadom 

na to, že sledovať rozdiely medzi výskytom jednotiek spojených s darčekom bolo náročnejšie 

a snažili sme sa zachovať maximálnu objektivitu, vopred sme si stanovili kritériá ich 

začlenenia. V prípade, že získanie darčeka podmieňovala realizácia nákupu, zaradili sme prvok 

do nástrojov podpory predaja.  

Tento argument sa vyskytol v takmer 6 % e-mailov. Medzi nástroje podpory predaja 

boli okrem darčekov zaradené napr. súťaže, kupóny, resp. zisk dvojnásobného počtu bodov pri 

vernostných programoch. V e-mailoch sme sa stretli aj vzhľadom na zvýšený podiel firiem 

zameraných na predaj oblečenia, kabeliek a doplnkov s argumentáciou spojenou so štýlom 

a trendmi (n = 11). Ostatné argumenty sa spájali s identifikáciou ponuky vo väzbe na „eko“ (n 

= 4), „najlepší, resp. najpredávanejší“ (n = 3), „poslednú šancu“ (n = 3) a do zložky iné sme 

zaradili „špeciálnu príležitosť“ a „benefit v podobe služby“ (n = 4). 

 

Odpoveď na VO2: Je v predmete správy prítomný argument? Ak áno, aký typ argumentu 

prevláda?  

Na základe uvedených zistení môžeme konštatovať, že argument v predmete direct e-

mailov sa sledovanom výskumnom materiáli (n = 245) vyskytol až 242-krát, pričom v 41 

správach absentoval. Pri absencii argumentu v predmete správy by tvorcovia textu mali dbať 

na to, aby predmet správy obsahoval alternatívny prvok, ktorý bude mať potenciál pritiahnuť 

pozornosť príjemcu a priviesť ho k otvoreniu správy. Najčastejšie až v 71 % sme zaznamenali 

výskyt jedného argumentu na jeden predmet správy.  

Vo viacerých prípadoch sa v predmete správy objavili 2 argumenty (12 %) a 3 argu-

menty (2 %). V najvýznamnejšej miere bol zastúpený argument viazaný na „zľavu, výpredaj 

alebo akciu“ (n = 96), potom nasledovali „nový produkt, novinka“ (n = 51), „zadarmo“ (n = 

26), „výzva“ (n = 25) a v menšom rozsahu argumenty typu „štýlový, trendy“, „upozornenie“, 

„eko“, „najlepší, najpredávanejší“, „posledná šanca“, „špeciálna príležitosť“ a „iba dnes“. 

 

VO3: Je v predmete správy uvedený názov produktu, ktorý firma ponúka? 

 Autori sa pri identifikácii vlastností nadpisov a titulkov využívaných v rôznych nástro-

joch marketingovej komunikácie (inzeráty, PR články, letáky atď.) zhodujú na tom, že ich text 

by mal byť jasný, zrozumiteľný, originálny, stručný, výstižný, významovo zviazaný s ďalším 

textom, logický, vtipný a kreatívny.94 Výsledky získané pri hľadaní odpovede na otázku č. 2 

nás viedli k snahe rozšíriť náš výskumný záujem aj o výskyt názvu produktu v predmete 

správy.  

 
94  Horňáková, M., 2012; Ogilvy, D., 2001; Horňák, P., 2018; Godefroy, Ch. H., Glocheux, D., 1997. 
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           Opierame sa pritom o tvrdenie Horňáka, ktorý hovorí o „uvedení propagovanej skutoč-

nosti“ v nadpise alebo titulku,95 pričom toto tvrdenie sa môže okrem produktu viazať aj na 

zistenia, ktoré sme už priniesli, pretože propagovanou skutočnosťou môže byť aj poskytnutie 

zľavy, uvedenie novinky na trh, nadštandardná služba a pod. a tiež o tvrdenie Ogilvyho, ktorý 

radí „zahrnúť do titulku názov výrobku“.96  

 Situácia pri zisťovaní tejto skutočnosti však nebola úplne jednoznačná. Sledované firmy 

uvádzali v predmetoch svojich direct e-mailových správ informácie o produkte v rôznych po-

dobách. Išlo priamo o názov produktu, druh produktu všeobecne a v mnohých prípadoch skôr 

o tému, ktorej sa ponuka týkala. Aby sme dokázali svoje zistenia vyjadriť čo najpresnejšie, 

identifikovali sme v rámci analýzy tieto jednotky: názov produktu, druh tovaru, téma, názov 

firmy a značka.  

            Výskyt „názvu produktu“ sme započítali vtedy, ak v predmete správy autori jasne iden-

tifikovali jedinečný a nezameniteľný produkt (napr. kniha Madonna). „Druh tovaru“ sme 

kvantifikovali v prípade, že išlo o všeobecné označenie skupiny produktov, napr. spoločenské 

šaty, „téma“ sa týkala predmetov správ, ktoré boli zamerané na nejakú oblasť, napr. domácnosť 

a poriadok.  

            Aby sme predišli nepresnostiam pri uplatňovaní obsahovej analýzy v prieskume, preto-

že presné odlíšenie týchto dvoch položiek by mohlo spôsobiť pri vyhodnocovaní nezrovnalosti 

a pretože sme sa stretli s prípadmi, keď v texte bola zahrnutá téma aj všeobecné označenie 

druhu tovaru zároveň, tieto dve jednotky sme spojili do jednej. Ak sa v predmete správy vy-

skytlo meno zadávateľa, bol tento výskyt kvantifikovaný v rámci jednotky „názov firmy“ 

a „značku“ sme započítali vtedy, ak sa v predmete správy vyskytol odkaz na konkrétnu značku, 

napr. kabelky značky Carla Berry. Výsledky zistení uvádzame v grafoch č. 7 a 8. 

 

Graf č. 7 – Výskyt názvu produktu/tovaru v predmete direct e-mailových správ 

 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 
95  Horňák, P., 2018, s. 345. 
96  Ogilvy, D., 2001, s. 73. 
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             Z grafu č. 7 vyplýva, že autori predmetu správ využili uvedenie nejakej zo sledovaných 

podôb názvu v 97 prípadoch, čo predstavuje takmer 40 %. Vo viac ako 60 % (n = 148) sa názov 

v žiadnej zo sledovaných foriem nevyskytol.  

            Tento fakt môže na jednej strane súvisieť so silnou pozíciou argumentu uvádzaného 

v predmete správy, pri ktorom sme zaznamenali v niekoľkých prípadoch viac ako jeden argu-

ment na jeden sledovaný predmet správy.  

            Na druhej strane to signalizuje, že potenciál predmetu správy nebol využitý, pretože 

podľa tvrdenia Ogilvyho asi 80 % recipientov, ktorí nečítajú celý text, sa nedozvie, čo zaslaná 

reklama propaguje.97 

 Výskyt počtu jednotlivých foriem uvádzania názvu, resp. skupiny produktov vo všeo-

becnosti sme zobrazili v grafe č. 8.  

 

Graf č. 8 – Uvádzanie názvov v textoch predmetu direct e-mailových správ 

 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

  

Z celkového počtu 245 e-mailov sa názov produktu vyskytol v predmete správy iba 

v 5,3 % (n = 13). Názov produktu primárne využívala firma Panta Rhei, ktorá v predmetoch 

správ uvádzala názvy publikácií, a v jednom prípade šlo o firmu ŠNOP, ktorá uviedla názov 

ponúkanej služby liečebných pobytov pre skoliotikov.  

Dominantnejšie postavenie získalo všeobecné označenie druhu tovaru 14,3 % (n = 35) 

a téma 13,9 % (n = 34), ktoré v grafe uvádzame v rámci jednej položky. Výskyt druhu tovaru 

bol v prevažnej miere viazaný na firmy ponúkajúce oblečenie, ktoré sa v sledovanom materiáli 

vyskytovali najčastejšie. Pri druhu tovaru sa v predmete správy vyskytlo všeobecné označenie 

typu odevu, napr. „dámske tričká, jesenné bundy, šaty na špeciálnu príležitosť, pánske obleky“, 

ale pri ďalších firmách sa vyskytli aj iné podoby, napr. „knihy, masáže, crossbody kolekcia“ 

 
97  Ogilvy, D., 2001. 
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a pod. Jednotka analýzy „téma“ sa zasa viazala vo väčšine prípadov na firmu Tchibo, ktorá 

v pravidelných týždenných intervaloch zasielala newsletter s aktuálnou ponukou, napr. 

„NOVÉ / Pripravení na perfektný workout.“; „NOVÉ / Hurá do hôr!...“ alebo „NOVÉ / Štýlo-

vá mestská móda na jeseň + 15 % zľava na...“. Spoločným znakom všetkých správ zasielaných 

v podobe newslettera od značky Tchibo bolo určenie témy na daný týždeň a adjektívum 

„nové“, ktoré opakovane a v rovnakej formálnej úprave upozorňovalo príjemcov na aktuálnosť 

ponuky v danom týždni. Zároveň fungovalo v rámci corporate identity ako identifikačný znak 

spoločnosti.  

V oveľa menšej miere sa medzi sledovanými jednotkami vyskytovali názvy firiem (n = 

10) 4,1 % a značiek (n = 5) 2 %. Výskyt názvu firmy sme zaznamenali iba pri Takko Fashion, 

Tchibo, Orsay, ŠNOP a Panta Rhei, napr. „Leto, slnko a nové kupóny? Vždy Takko“; „Modrá 

výzva v Panta Rhei klube“; „Najpredávanejšie kúsky v e-shope Tchibo“; „Máme pre Vás ako 

darček – 20 % a doručenie zadarmo na nové jesenné kúsky počas KLUBOVÝCH DNÍ 

ORSAY!“. Výskyt značiek v predmete správy bol o polovicu menší a využíval ho e-shop 

najkrajšiekabelky.sk na propagáciu vybraných značiek, napr. „David Jones, Carla Berry, 

Monnari, NŌBO“. Nízka miera výskytu názvov firiem v predmete samotnej správy je s vyso-

kou pravdepodobnosťou spojená s uvádzaním názvu v informácii o odosielateľovi správy. 

Všetky sledované direct e-maily majú podobu odosielateľa správy upravenú tak, aby príjemca 

jednoznačne identifikoval ich firmu, napr. „Tchibo Newsletter; ORSAY Zľavy, ORSAY CLUB, 

Reserved klub, Takko Fashion, Panta Rhei, ŠEVT Newsletter“ a pod., pričom dve z nich vyu-

žívali podobu svojho mena v položke odosielateľ ako webovú stránku: „najkrajsiekabelky.sk; 

www.SNOP.sk“, čo je pozitívnym prvkom, ktorý jasným a zrozumiteľným spôsobom odkazuje 

príjemcu na ďalší typ elektronickej formy propagácie značky. 

Na základe uvedených zistení môžeme konštatovať, že v nami sledovanom výskum-

nom materiáli autori textov predmetov správ nevyužívali maximálny potenciál predmetu 

správy a v rámci praktického uplatňovania textov predmetu správy sa tvorcovia odkláňajú od 

odporúčaní teoretických i teoreticko-praktických prác. 

 

Odpoveď na VO3: Je v predmete správy uvedený názov produktu, ktorý firma ponúka? 

           Vo viac ako 60 % (n = 148) sa „názov“ v akejkoľvek podobe v predmetoch správ 

nevyskytuje. „Meno“ v pravom význame presnej identifikácie produktu, značky alebo firmy 

sa v sledovanom materiáli vyskytlo v len 11,4 % (n = 28), pričom „názov produktu“, ktorý bol 

predmetom VO3, sa v textoch predmetov správ objavil len v 5,3 % (n = 13).  Prevahu v pred-

mete správ mali argumenty. 

 

Ďalšie zistenia 

 Okrem odpovedí na výskumné otázky z prieskumu vyplynuli aj ďalšie zistenia súvi-

siace s dynamikou textu predmetov správy a využívaním formálnych prvkov.  

 Pri vyhodnocovaní jednotiek obsahovej analýzy sme svoju pozornosť sústredili na vý-

skyt mien a slovies v predmete správy, pričom medzi mená sme zaradili podstatné mená, prí-

davné mená, zámená a číslovky, ktoré spája atribút deklinácie. Samostatne sme skúmali výskyt 

slovies, ktorých základnou schopnosťou je pomenúvať deje alebo stavy. Slovesá v slovenskom 

http://www.snop.sk/


77 

 

jazyku sú nositeľmi viacerých schopností a dokážu vyjadriť perspektívu priebehu deja, trvanie 

deja aj stupeň presnosti pomenúvania.98  

            Ako nositeľ deja je sloveso schopné vo väčšine prípadov meniť charakter textu. Čím 

viac slovies sa v texte nachádza, tým dynamickejšie na príjemcu pôsobí. Okrem toho môže byť 

výskyt slovies spojený aj s prítomnosťou apelov v texte, ktorých úlohou je snaha o zmenu 

správania sa príjemcov, resp. v prípade marketingovej komunikácie aj cieľových skupín.  

 Celkový počet slov (plnovýznamových aj neplnovýznamových) využitých na tvorbu 

nami sledovaných správ predstavoval 1636 slov, pričom na jeden predmet správy pripadalo 

v priemere približne 7 slov, čo signalizuje, že ide o dostatočný počet na vyjadrenie požado-

vaného významu v bežnej vete. Výsledky vo vzťahu k výskytu mien a slovies 

uvádzame v grafe č. 9.  

 

Graf č. 9 – Výskyt vybraných slovných druhov v predmete správy                                         

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Z uvedených výsledkov vyplýva, že v predmetoch správ prevažujú slovné druhy patria-

ce do skupiny mien. Vyšší počet mien je vzhľadom na to, že do tejto skupiny sme spojili viaceré 

slovné druhy aj vzhľadom na prirodzenú štruktúru vety z hľadiska jej syntaktickej podoby, 

prirodzený. Ich výskyt v nami sledovanom materiáli vo vzťahu k celkovému počtu slov pred-

stavuje takmer 60 % (n = 948), pričom slovesá sú zastúpené necelými 7 % (n = 109). Súvisí to 

aj s faktom, že vo vete (teda aj v predmete správy, ktorý má takú podobu) môže byť prísudok 

vyjadrený iba jedným slovesom, pričom výskyt mien sa zvyšuje, pretože pomenúvajú väčšinou 

podmet, vyjadrujú jeho vlastnosti a počet. Výskyt zámen zasa môže znižovať mieru opako-

 
98 Mistrík, J., 2003, s. 61. 
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vania a zachovávať štylistickú čistotu textu. Autori textov predmetov správ teda vo väčšej 

miere využívajú menné texty.  

           Zaujímavým zistením však je, že v predmetoch správ sa častejšie vyskytoval jedno-

duchý typ vety s menným gramatickým jadrom, resp. aj  jednočlenná menná veta, napr. „Reb-

ríček najpredávanejších kníh 2018 a super zľavy“ (Panta Rhei); „Masáže za zvýhodnenú 

cenu!“ (ŠNOP); „Trendy vzorov“ (Reserved klub); „Exkluzívne! Miláčikovia z Denimu za 

výhodnú cenu“ (Takko Fashion); „Úúúžasné MUST HAVE jarné trendy 2019! “ (naj-

krajsiekabelky.sk).  

           Takýto typ textu bol viazaný aj na propagáciu produktov spojených s aktívnym, dy-

namickým životným štýlom, napr. „Nové / Fitness & Pilates. Viac sily, viac energie!“ alebo 

„Nové / Behanie & Fitness“ (Tchibo), ktorý bol „paradoxne“ prezentovaný menným, teda 

pasívnym tvarom. 27 % (n = 256) z celkového počtu mien tvorili adjektíva, ktoré pomenúvajú 

vlastnosti a majú potenciál veci bližšie určiť. Tento fakt je v textoch zviazaný s formuláciou 

vlastností propagovaných produktov, firiem, značiek, ktoré sú, aj vzhľadom na aspekt 

presviedčania, žiaducim prvkom. Okrem výskytu mien sme zvlášť sledovali aj výskyt príslo-

viek, ktoré Mistrík charakterizuje ako plnovýznamové slová so schopnosťou vyjadriť okolnosti 

alebo vlastnosti deja99 a ktoré sú viazané na prísudkovú časť vety. V našej vzorke sme 

zaznamenali výskyt na úrovni 7 % (n = 115), pričom v celkových počtoch to bolo o 6 viac ako 

slovies. Príslovky vyjadrujú obsah spájaný s miestom, časom, príčinou, spôsobom deja, 

mierou, pričom v propagačných textoch sú schopné cieľovej skupine sprostredkovať napr. 

reklamný argument, určiť trvanie ponuky, resp. čas, vymedziť miesto, a tak poskytnúť 

príjemcovi informácie dôležité pre jeho ďalšie rozhodovanie. 

 Z formálnych prvkov autori textov predmetov správ využívali najčastejšie zvýraznenie 

slov prostredníctvom kapitálok, pričom do popredia takto „vysúvali“ argumentačnú časť výpo-

vede, formu vymedzenia ponuky produktu, resp. išlo o snahu upozorniť na atraktivitu ponuky, 

napr. „NOVÉ / Dokonalá bielizeň pre ňu aj pre neho. DNES DOPRAVA ZADARMO.“(Tchibo 

NT), „Už neostáva veľa času: 20 % a doručenie zadarmo s KLUBOVOU ponukou Antumu 

Speciall“ (Orsay CLUB); resp. „ŠNOP AKCIA 20 minútová masáž, medical joga a pilates“ 

(www.SNOP.sk); „Ako na EKO balenie “ (ŠEVT NT), „WOW – Zľava navyše až do výšky 

30 % v Takko Fashion!“ (Takkto Fashion).  

           S týmto prvkom najčastejšie pracovala značka Tchibo. V jednom prípade dokonca vyu-

žila predmet správy, ktorý bol kapitálkami napísaný celý, „NOVÉ / VEĽKÉ ZIMNÉ ZĽAVY 

“.  

Firmy vo svojej komunikácii využívali aj rôzne symboly „, ♥, , ✌, ☂, ☕,🌹, ⌛, 

🕘,         ,         ,           , 🕬,    “ atď., ktorými vyjadrovali prepojenie na obsah predmetu správy, 

alebo čas jej odoslania, napr. „🌹 Darček len pre Vás. Pretože ste výnimočná.“(Panta Rhei) pri 

príležitosti Medzinárodného dňa žien; „NOVÉ /🕬 VEĽKÉ letné zľavy“(Tchibo NT) zaslané 

tesne pred začiatkom prázdnin a letnej sezóny; „☂ ☕ Vybavte sa do nečasu ☂☕ „(ŠEVT 

NT) spojené s jesennou ponukou; NOVÉ / Móda a doplnky s prímorskou atmosférou 

   “(Tchibo NT) viazané na tému produktov ponúkaných v danom týždni alebo „           Iba dnes 

& zajtra: BLESKOVÝ VÝPREDAJ až do – 70 %          “ tiež od uvedenej značky.  

 
99 Mistrík, J., 2003. 

http://www.snop.sk/
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Najkrajšie kabelky zasa využívali vo väčšine svojich správ trikrát opakovaný motív 

srdca bez väzby na obsah alebo čas, v ktorom bola správa zaslaná, napr.„♥♥♥ Topánky, ktoré 

musíš mať! ♥♥♥“; „♥♥♥ Čo sa u nás oplatí nakúpiť? ♥♥♥ (najkrajsiekabelky.sk). S trikrát 

opakovaným znakom sme sa stretli aj u značky ŠEVT „ Nakúp viac a ušetri s nami! 

“ (ŠEVT NT), ale ako dominantný sa javil v textoch značky najkrajsiekabelky.sk. 

    Využívali ho napr. aj pri ponuke zliav, pričom opakovaným znakom boli „%“, napr. 

„%%% Kabelky do 20 €! %%%“; „%%% Super 24-hodinová akcia! %%%“. V menšej miere 

sme sa v textoch stretli s podčiarknutím textu alebo časti správy, napr. „Naše najväčšie 

„vychytávky“ + zľava až 20 % pri nákupe kávy“ (Tchibo NT), „Veľké hľadanie veľkonočných 

vajíčok“; „Deň matiek v Takko Fashion!“ (Takko Fashion) alebo „Novinky“ (najkrajsieka-

belky.sk).  

Takáto forma doplnenia textovej podoby správy môže pôsobiť pri správnej voľbe 

symbolu sviežo a je oživujúcim aj ozvláštňujúcim prvkom. Treba však dbať na to, aby sme 

správu znakmi umelo nezahlcovali, zachovali jej dobrú čitateľnosť, zrozumiteľnosť a aby 

vysoká miera opakovania znakov nepôsobila na príjemcu obťažujúco. 

 

Odporúčania 

 Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme formulovať niekoľko základných odporu-

čení pre vhodnú formuláciu predmetov e-mailových správ. 

1) Dĺžka predmetu správy a usporiadanie jednotlivých prvkov v texte by mali zohľad-

ňovať na jednej strane počet znakov zodpovedajúcich predmetu správy, na druhej 

strane skutočnosť, že príjemca si môže správy čítať cez rôzne zariadenia (notebook, 

android), čo mení počet znakov zobrazeného textu predmetu správy pri ich prezeraní. 

Vzhľadom na to, že v ostatnom čase narastá počet používateľov, ktorí percipujú svoje 

elektronické správy cez mobilné zariadenia, mali by autori správ dbať na umiestnenie 

argumentačnej časti, resp. obsahu, ktorý považujú z nejakého ohľadu za najdôležitejší, 

do úvodnej časti textu, ktorá sa príjemcovi zobrazí aj na mobilnom zariadení. Ak je 

zámer autora nastavený tak, že argumentačná časť má byť istým „vyvrcholením“ 

predmetu správy a jeho zámerom je uviesť ju na koniec rozsahom dlhšieho textu, 

úvodná časť by mala mať najmä z hľadiska obsahu takú podobu, resp. by mala 

obsahovať taký prvok, ktorý dokáže presvedčiť príjemcu, aby správu otvoril, aj keď 

vzhľadom na percepciu cez mobilné zariadenie nedokáže prečítať celý text predmetu 

správy.  

2) Firmy, ktoré využívajú direct e-mail pravidelne a často, napr. v podobe newsletterov, 

resp. iných foriem propagačných, informačných a iných typov správ, by mali texty 

predmetov správ a ich efektivitu zameranú na otvorenie a prečítanie správy testovať 

prostredníctvom vhodných nástrojov. Výsledky testovania im ukážu, aký typ predmetu 

správ príjemcovia najviac otvárajú, resp. ktorá podoba im prináša aj nejakú formu spät-

nej väzby (napr. odpoveď, zvýšenie nákupu po zľave, zvýšenie návštevnosti stránky 

a pod.). 

3) Autori správ by mali do predmetu zaradiť argument s dostatočnou presvedčovacou si-

lou. V nami sledovanej vzorke sa najčastejšie vyskytovali v predmete správy texty za-

merané na ponuku zľavy, výpredajov, akcií a výhodných cien, na niečo nové alebo 

zadarmo. Zmena životného štýlu, hodnôt alebo postojov, ktorou za posledné roky pre-
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chádza množstvo ľudí, ktorí prehodnocujú aj svoje doterajšie nákupné správanie, 

ponúka priestor na hľadanie nových argumentov, ktoré budú pôsobiť v spektre množ-

stva doručovaných direct e-mailov zaujímavejšie, originálnejšie a zároveň môžu pod-

poriť snahy potenciálnych zákazníkov o zmenu, napr. v snahe o ekologickejšie, zodpo-

vednejšie správanie sa spojené s nakupovaním, filantropiou atď. a podporiť toto ich 

rozhodnutie. 

4) Do predmetu správ by mohli byť aj v súlade s odporúčaniami D. Ogilvyho zaradené 

názvy produktov, resp. značiek, ktoré sa v našom výskumnom materiáli vyskytovali 

v menšej miere ako argumenty. Príjemca sa vďaka tomu dozvie, čo je predmetom našej 

ponuky, ako sa volá náš produkt alebo značka aj vtedy, ak si neprečíta celý text správy.  

5) V sledovanej vzorke direct e-mailových správ prevažovali texty s mennými vetami, 

ktoré majú pasívnejší charakter napriek tomu, že výskyt názvov produktov alebo 

značiek, ktoré mohli stáť v podmetovej časti, bol nižší, ako sme očakávali. Autori správ 

by mali pri formulácii obsahu zohľadniť aj správnu štylistickú podobu textu, ktorá bude 

žiaduci význam podporovať aj z hľadiska výberu slovnodruhového zloženia textu, 

výberu adekvátnych jazykových prostriedkov, resp. jeho formálnej úpravy.  

6) Pri využívaní symbolov a znakov treba dbať na to, aby boli relevantným prvkom textu 

či už z hľadiska obsahu alebo formy, ktoré nejakým spôsobom dopĺňajú, ozvláštňujú, 

resp. ich robia originálnejšími. Vyhnúť sa treba vysokej miere opakovania symbolov 

alebo znakov, napr. „%“ alebo „!“. V niektorých prípadoch mohol byť vhodným 

doplnkom textu emotikon, s ktorým sme sa v textoch správ stretli iba v jednom prípade, 

obsahujúci výstižný, pozitívny, resp. vtipný prvok pri zachovaní korektnosti a slušnosti 

propagačného textu ako celku. 

 

Záver 

 Ako sme uviedli v úvode štúdie, direct e-mail je aj v súčasnosti populárnym marketin-

govým nástrojom, ktorý sa aktívne využíva na napĺňanie rôznych typov marketingových a ko-

munikačných cieľov. Má potenciál fungovať viac-menej samostatne, dobre kooperuje s ďal-

šími marketingovými nástrojmi a zároveň môže byť súčasťou komunikácie, ktorá je realizo-

vaná formou kampane. Frekvencia jeho využívania spoločnosťami a firmami je rôzna a závisí 

od viacerých faktorov (napr. od preferencie nástroja firmy, ktorý využíva pri komunikácii 

s klientmi; aktivity zákazníka pri komunikácii s firmou; od nákupnej aktivity zákazníka; jeho 

ochoty odoberať newsletter atď.).  

 Predmet správy, ktorý si potenciálny zákazník v pozícii príjemcu číta ako prvý kon-

taktný text, by mal mať takú podobu, aby sa mohol „spolupodieľať“ na naplnení nastaveného 

komunikačného cieľa. V tejto súvislostí nás zaujímalo, ako autori textov využívajú práve túto 

časť potenciálu tohto marketingového nástroja. Svoju pozornosť sme primárne zamerali na 

rozsah predmetu správy, umiestnenie argumentu, typ argumentu a uvádzanie názvu produktu 

do textu. 

 Z našich zistení vyplýva, že v sledovaných predmetoch direct e-mailových správ pre-

vládali texty s dĺžkou 5-9 slov (58 %). Text s takýmto rozsahom má z teoretického hľadiska 

potenciál naplniť požiadavku na rýchlu percepciu správy a tiež poskytuje autorovi priestor na 

argumentáciu. Pri kratšom rozsahu správy sa  zároveň dokáže formálne „zmestiť“ do priestoru 

na zobrazenie aj pri využívaní mobilných aplikácií, ktoré sú v súčasnosti veľkým trendom. 
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Vzhľadom na tento fakt je dôležité, aby autori správ uvádzali argumenty v úvodnej časti 

predmetu správy. V sledovanom výskumnom materiáli prevládali texty predmetov správ, ktoré 

obsahovali 4 a 9 slov, pričom jeden predmet správy obsahoval priemerne 7 slov. V praxi sa 

teda reálne využíva predmet správy, ktorý buď spĺňa kritérium stručnosti, alebo vo význam-

nejšej miere poskytuje priestor na uvádzanie argumentov zameraných na jednej strane na 

otvorenie celého textu direct e-mailu, alebo na druhej strane aj na argumentáciu zameranú na 

naplnenie komunikačného cieľa. 

 Prítomnosť argumentu v predmete správy potvrdila, že argument autori direct e-mailov 

považujú za jeho dôležitú súčasť. Až 71 % predmetov správ obsahovalo minimálne 1 argu-

ment, pričom najčastejšie sme sa stretávali s percentuálnou zľavou (39 %) a ponukou zadarmo 

(viac ako 10 %). Zadarmo najčastejšie firmy ponúkali poštovné, dopravu a pri zvláštnych 

príležitostiach darček. Zaujímavým zistením bol zároveň fakt, že až 17 % správ neobsahovalo 

žiadny argument a autori tento potenciál nedokázali využiť. Zo strany autora môže ísť o snahu 

odlíšiť sa od štandardne využívanej podoby predmetu správy. V takom prípade by mal „vysie-

lateľ“ dbať na to, aby bol predmet správy formulovaný tak, že aj napriek absencii argumentu 

bude mať potenciál zaujať príjemcu a priviesť ho k otvoreniu celého textu direct e-mailu. 

V textoch bez uvádzania argumentu sme sa stretli s vyšším výskytom názvov produktov. Tento 

sledovaný parameter priniesol v kontexte s ďalšími zisteniami zaujímavé výsledky. Viac ako 

60 % direct e-mailov v predmete správy nemalo uvedený názov produktu, všeobecné označenie 

produktovej kategórie, značky, firmy, resp. témy, ktorej by sa správa týkala. Reálny názov 

produktu v predmete správy využilo iba 5,3 % z celkového počtu direct e-mailov. S lepšími 

výsledkami sme sa stretli pri uvádzaní všeobecného označenia produktu a témy, ktoré spolu 

zaznamenali 69 výskytov, čo predstavovalo približne 14 % pre každú sledovanú jednotku.  

 K zaujímavým zisteniam patrí aj miera výskytu mien a slovies v predmete správy. 

Tento typ textu v našom výskumnom materiáli obsahoval približne 60 % mien a iba 7 % 

slovies. Vo významnejšej miere sme zaznamenali výskyt jednoduchých viet s menným 

gramatickým jadrom, resp. jednočlenných menných viet oproti jednoduchej vete s prísudkom. 

Zaujímavosťou bolo, že tento typ predmetu správy sa objavoval aj pri komunikácii správ 

obsahovo spojených so športom, kde by sme predpokladali vyššiu mieru dynamizácie textu 

pomocou slovies. Menný typ viet bol v praxi zameraný viac na vymenúvanie produktov, resp. 

menné vyjadrenie želaného obsahu s cieľom kumulovať vybrané prvky.  

 Z formálneho hľadiska sme sa stretli s častým zvýrazňovaním častí textu veľkými 

písmenami a využívaním rôznych symbolov v „tele“ predmetu správy, ktoré boli viazané na 

jej obsah, napr. % – signalizovali zľavu, niektoré spoločnosti využívali symbol kvetu alebo 

srdca v spojení so zasielaním správ pri príležitosti významných dní (Deň matiek, Medziná-

rodný deň žien), resp. táto väzba absentovala a firma využívala srdce ako „pozitívny“ prvok 

posolstva. 

 Skúmanie obsahovej a formálnej podoby direct e-mailových správ, frekvencie ich 

zasielania, kooperácie s ďalšími propagačnými nástrojmi, výskum v oblasti  jej vplyvu na 

cieľové skupiny a meranie efektivity nástroja nám môže priniesť ďalší súbor zaujímavých 

informácií o tomto type nástroja. Nové technológie a komunikačné trendy, účinkom ktorých je 

spoločnosť aktuálne vystavená, významná miera presunu komunikácie do online prostredia 

a zároveň snaha o individuálny prístup ku klientovi vytvára pre tento typ podlinkového nástroja 

ešte stále významný priestor na jeho využívanie v marketingovo-komunikačnej praxi.  
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           Kvalitná znalosť jeho parametrov a jeho premyslené začlenenie do procesu odovzdá-

vania a šírenia posolstiev zameraných na rôzne komunikačné ciele môže vo významnej miere 

prispieť k zlepšovaniu kvality tohto typu komunikácie medzi zadávateľom a cieľovou skupi-

nou a tiež k zvýšeniu efektivity direct e-mailu. 
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Osobnosť lídra ako súčasť marketingovej komunikácie spoločnosti 2 

The personality of the leader in marketing communication  

of the company 2 

 

JUDr. Ing. Miloš Ronec, MBA 

 

 

Abstrakt: V prvej časti práce sme sa zaoberali problematikou osobnosti lídra v marketingovej 

komunikácii spoločnosti. Hlavným cieľom našej štúdie bolo na základe teoretických východísk 

a výskumu firemnej praxe preukázať dôležitosť uplatnenia osobnosti lídra. Zamerali sme sa na 

teoretické spracovanie problematiky, venovali sme sa analýze a konfrontácii jednotlivých ná-

zorov, zameraných na vedenie a riadenie ľudí, líderstvo, lídra. Venovali sme aj sa teoretickému 

spracovaniu osobnosti a prepojeniu na možnosti uplatnenia osobnosti lídra. Prezentovali sme 

čiastkové ciele, ktoré slúžia pre naplnenie hlavného cieľa. V tejto časti sa zameriavame na dve 

hypotézy, ktoré verifikujeme v rámci praktickej časti – uvádzame použitú metodiku a metódy 

práce, prezentujeme výsledky výskumu, štatistické testovanie platnosti stanovených hypotéz 

a odporúčania pre vedeckú prax. 

Kľúčové slová: osobnosť, líder, líderstvo, marketingová komunikácia 

 

Abstract: In the first part of the work we dealt with the issue of the personality of the leader 

in the marketing communication of the company. The main goal of our study was to prove the 

importance of applying the personality of a leader on the basis of theoretical background and 

research of company practice. We focused on the theoretical elaboration of the issue, we 

focused on the analysis and confrontation of individual opinions, focused on leadership and 

management of people, leadership, leader. We also focused on the theoretical processing of the 

personality and the connection to the possibilities of applying the personality of the leader. We 

presented partial goals that serve to fulfill the main goal. In this part we focus on two 

hypotheses, which we verify in the practical part - we present the methodology and methods 

of work, we present research results, statistical testing of the validity of established hypotheses 

and recommendations for scientific practice. 

Keywords: personality, leader, leadership, marketing communication 

 

 

Úvod 

Vodcovstvo a vedenie ľudí je, ako sme uviedli v prvej časti, predmetom skúmania 

historikov už od staroveku. Je súčasťou všetkých možných oblastí, či už na úrovni pracovnej, 

študijnej (školské prostredie a vzťah vyučujúceho a študenta) alebo napríklad osobnej (rodina 

obsahujúca autority a vedenie životom v rámci vzťahu rodičov a detí). 

Samotný termín leadership evokuje silné, energické osobnosti, ktoré velia víťazným 

armádam alebo udávajú smer celým národom. Už len pri pohľade na históriu jednotlivých 

štátov, statoční a chytrí vojenskí, politickí alebo duchovní lídri sú podstatou týchto príbehov. 

Lídri, ktorí sú oslavovaní, alebo naopak osočovaní za výsledky rôznych dôležitých historických 
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udalostí bez toho, aby ľudu bolo úplne zrejmé, čo sa v tom čase presne stalo a akú tam daný 

líder mal úlohu. 

Zvyšujúce sa nároky na výrobu a začínajúci rast pracovných miest so zložitejšími pro-

cesmi dovolili vznik manažmentu, ktorý v prvotných chvíľach slúžil predovšetkým ako efek-

tívny spôsob riadenia s minimalizáciou problémov. Až na prelome storočia sa témou vedenia 

ľudí začali teoretici zaoberať do hĺbky, a to predovšetkým z vedeckého hľadiska. Do tých čias 

bol termín "leadership" nejasný. V posledných rokoch nastal v pochopení podstaty leadershipu 

a jeho dôležitosti vo fungovaní organizácií i spoločnosti výrazný pokrok. 

Každý deň sa manažér zaoberá organizáciou a tiež koordináciou organizačnej architek-

túry a to vplyvom zmien faktorov, ktoré majú vplyv na chod podniku, čím dochádza k znižova-

niu rizika a neistoty. Schopnosť riadiť druhých, viesť ich a spolupracovať s nimi nevzniká len 

v rámci štúdia manažmentu. Rozvoj všetkých týchto schopností je ovplyvnený množstvom 

vrodených dispozícií, sú tu aj vplyvy výchovy a rodiny a pôsobí tu aj sociálne prostredie, 

v ktorom sa jedinec ocitne. 

Marketingová komunikácia je jedným z článkov marketingového mixu a tiež dôležitou 

časťou tejto štúdie. V súčasnosti sa nachádzame v silne konkurenčnom prostredí a práve komu-

nikácia je jednou z charakteristík, ktorou sa podnik môže odlíšiť od ostatných. 

Väčšina obchodníkov verí, že existuje fenomén päť P v marketingovom mixe, ktorý je 

potrebný na rast  podnikania – produktu, ceny, propagácie, miesta a ľudí. Päť P sú obchodné 

aktivity, ktorých cieľom je vybudovať značku a podnikanie konzistentným spôsobom. Ale 

chýba ešte jedno P – Osobnosť (Person, Personality). 

Osobnosť sa vzťahuje na individuálne rozdiely v charakteristických vzoroch myslenia, 

cítenia a správania“. Osobnosť je to, čo nás odlišuje od všetkých ostatných. 

Táto štúdia sa zaoberá problematikou osobnosti lídra v marketingovej komunikácii 

spoločnosti. Jej cieľom je na základe teoretických východísk a výskumu firemnej praxe preu-

kázať dôležitosť jej uplatnenia. V praktickej časti preto vychádzame zo súčasného stavu teórie 

osobnosti, líderstva a ich pôsobenia v praxi. Pre splnenie hlavného cieľa práce bolo potrebné 

splniť nasledujúce čiastkové ciele: 

Čiastkový cieľ 1: Vymedziť teoretické východiská a relevantné poznatky, ktoré úzko 

súvisia so skúmanou problematikou s dôrazom na teórie riadenia a vedenia ľudí v podniku 

a nové koncepcie  marketingového mixu a marketingovej komunikácie; 

Čiastkový cieľ 2: Identifikovanie špecifických konceptov sebaúčinnosti, transformač-

ného leadershipu, efektivity lídra a možnosti ich aplikácie v rámci marketingovej komunikácie; 

Čiastkový cieľ 3: Zmapovať úroveň vnímania sebaúčinnosti a líderstva respondentov 

vo vybraných spoločnostiach na území Slovenskej republiky; 

Čiastkový cieľ 4: Zistiť mieru zapojenia respondentov do kreovania a uplatňovania 

marketingovej komunikácie vo vybraných spoločnostiach na území Slovenskej republiky; 

Čiastkový cieľ 5: Syntetizovať získané poznatky do ucelených záverov, ktoré by boli 

prínosné pre ďalšie skúmanie problematiky ohľadne uplatňovania osobnosti lídra v marketin-

govej komunikácii spoločností. 

Vedenie a riadenie ľudí nepochybne patrí medzi hlavné témy manažmentu a táto 

problematika už bola spracovaná v mnohých teóriách, ktoré prezentujú to, akými schopnos-

ťami a vlastnosťami by mal úspešný manažér v praxi disponovať. V posledných rokoch je však 

najviac prezentovaná teória „nové vedenie“ alebo „new leadership“. Podľa názoru odborníkov, 
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ktorí tento štýl riadenia propagujú, by mal mať každý vedúci pracovník určitú víziu, ale je 

nutné brať do úvahy aj jeho emocionálnu stránku. V praxi sa tak neustále objavujú nové trendy 

vo vedení a riadení ľudí a manažment sa tak neustále mení (Beránek, 2016, s. 42). 

Cejthamr, Dědina (2010) označujú vedenie za jednu z najdôležitejších ľudských čin-

ností. Manažér musí v organizácii nastaviť určitý optimálny systém riadenia, ktorý by mal byť 

primárne odvodený od účelu, ktorý má podnik spĺňať. 

Od systému riadenia možno následne odvodiť systém organizačnej architektúry spoloč-

nosti. Každý deň sa manažér zaoberá organizáciou a tiež koordináciou organizačnej architek-

túry a to na základe zmien faktorov, ktoré majú vplyv na chod podniku, čím dochádza k znižo-

vaniu rizika a neistoty. Schopnosť riadiť druhých, viesť ich a spolupracovať s nimi nevzniká 

len na základe štúdia manažmentu. Rozvoj všetkých schopností je ovplyvnený množstvom 

vrodených dispozícií, ale aj vplyvom výchovy, rodiny a sociálneho prostredia, v ktorom sa 

jedinec/jednotlivec ocitne. 

Marketingová komunikácia 

Marketingová komunikácia je jedným z článkov marketingového mixu a dôležitou 

časťou tejto práce. V modernom marketingu je potrebné sústrediť sa nielen na  produkciu dob-

rého výrobku, stanovenie prijateľnej ceny a sprístupnenie produktu zákazníkom. Podniky mu-

sia mať účinnú komunikáciu so súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi. Produktová komu-

nikácia je rovnako dôležitá, ako komunikácia v zdravom partnerskom živote. V prípade, že 

podniky nemajú dostatočne účinnú komunikáciu, môže nastať pokles predaja produktu 

a následná kríza, alebo dokonca zánik firmy. Pre zaistenie marketingovej komunikácie sa často 

najímajú reklamné agentúry, ktoré navrhnú reklamnú kampaň na mieru. Pre väčšinu podnikov 

preto nie je dôležité či komunikovať, ale ako komunikovať a aké náklady sú s potrebnou 

komunikáciou spojené (Kotler, Armstrong, 2016). Aby sme sa vyhli chybám, musia byť všetky 

nástroje marketingovej komunikácie nastavené v súlade s celkovou firemnou stratégiou (Alon, 

Jaffe, Vianelli, 2016). 

Okrem toho musíme poskytnúť informácie, vytvoriť a stimulovať dopyt, odlíšiť pro-

dukt od konkurencie, vyzdvihnúť úžitok a hodnotu produktu, vybudovať značku, stabilizovať 

obrat a posilniť firemný image (Egan, 2015). 

Marketingová komunikácia využíva mnoho marketingových nástrojov, ako je reklama, 

online marketing, PR, priamy marketing alebo predajné kampane. Cieľom týchto nástrojov je 

propagovať firemný image a produkt tak, aby zasiahli širokú verejnosť. Produkty a služby sú 

propagované efektívne za predpokladu využitia vhodných nástrojov. 

Ako sme spomínali, existuje päť P v marketingovom mixe, ktoré sú potrebné na rast 

podnikania. Päť P sú obchodné aktivity, ktorých cieľom je vybudovať značku a podnikanie 

konzistentným spôsobom. Dôležité je ďalšie P – Osobnosť (Person, Personality). 

Podľa Americkej psychologickej asociácie „osobnosť sa vzťahuje na individuálne roz-

diely v charakteristických vzoroch myslenia, cítenia a správania“. Osobnosť je to, čo nás odli-

šuje od všetkých ostatných. 

Dnes však väčšina značiek trpí nedostatkom osobností. Nie je to prekvapujúce, pretože 

väčšina obchodníkov zabudla na dôležitý vplyv konzistentnej osobnosti na celkový úspech 

značky. Kreativita, vedenie, integrita a spolupráca súvisia s osobnosťou značky, sú ako ľudia 

a ľudia sú priťahovaní osobnosťou (Mitchell, 2018). 



86 

 

Ross Sims, šéf austrálskej komisie pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov po-

vedal, že „mnoho známych a rešpektovaných veľkých austrálskych spoločností porušilo naše 

zákony v oblasti  súťaže a ochrany spotrebiteľa. Tie isté spoločnosti pravidelne tvrdia,  že na 

prvom miestu sú stále  zákazníci“ (Mitchell, 2018). 

Firemnú kultúru a správanie musí kreovať vrcholový manažment, v ideálnom prípade 

manažér, ktorý je lídrom. Je potrebnéto starostlivo zvážiť a chrániť za každú cenu. Steve Jobs 

bol Apple a Apple bol Steve Jobs. So značkou boli a sú spojení aj Richard Branson, Elon Musk, 

či Bill Gates. 

Komunikácia predstavuje informovanie druhej strany o produkte, o jeho špecifických 

vlastnostiach, o cene, reklame či distribúcii. Komunikáciu možno považovať za proces oboj-

stranného charakteru. Aby podnik mohol ponúkať produkt je nutné, aby vedel, komu bude 

určený. Je dôležité, aby podnik identifikoval požiadavky cieľovej skupiny a  prostredníctvom 

svojej stratégie sa im prispôsobil. Aj samotný kupujúci chce mať informácie – v konečnom 

dôsledku sa chce dozvedieť všetko o produkte, ktorý chce kúpiť. 

V prípade, že sa nestotožňuje s ponukou, odchádza ku konkurencii. V tejto súvislosti je 

potrebné poznamenať, že komunikácia sa nezužuje iba na vymieňanie informácií medzi 

predávajúcimi a kupujúcimi. Za neoddeliteľnú súčasť marketingovej komunikácie preto pova-

žujeme: 

- komunikáciu v rámci podniku - dochádza k nej medzi nadriadenými a podriadenými, 

medzi samotnými zamestnancami, či  pracovnými skupinami; 

- komunikáciu podniku s vonkajším okolím - prebieha medzi  podnikmi, dodávateľmi, 

organizáciami, konkurenciou, politickými stranami či verejnosťou. 

Whitmore (2014), jeden zo zakladateľov a priekopníkov moderného koučovania 

upozorňuje na tieto základné princípy vedenia ľudí: 

1) Úspešní lídri uplatňujú štýl vedenia, zameraný skôr na koučovanie, než na prikazo-

vanie a kontrolu. Je životne dôležité udržať si tých najlepších zamestnancov. Inštrukcie, auto-

kratické metódy a hierarchické štruktúry prestávajú byť prijateľné. 

2) Štýl vedenia zamestnancov ovplyvňuje ich výkonnosť a koučovanie umožňuje dosa-

hovať najlepšie výkony. 

3) Lídri pomáhajú ľuďom okolo seba uvedomovať si ich zodpovednosť a pestovať 

dôveru v ich vlastné schopnosti. Koučovaním vytvárajú ďalších lídrov. 

4) Moderní lídri musia pružne reagovať na nové, neustále sa zrýchľujúce zmeny, ktoré 

plynú z globalizácie (okamžitý prenos informácií medzi kontinentmi, sociálna zodpovednosť 

korporácií a podobne). 

Je zrejmé, že moderný manažér musí byť oveľa viac interdisciplinárne zdatný a ko-

munikačne zručný – v súčasnej literatúre sa pojmy manažér a líder takmer zamieňajú. Jedným 

z dôvodov tohto javu môže byť neúplné  ohraničenie a presné vymedzenie jednotlivých 

pojmov, druhý dôvod je zrejme daný tým, že súčasný manažér sa stáva aj lídrom. Už neriadi 

ako pred sto rokmi, ale tím vedie. Prelínaním hraníc manažéra a lídra, tak, ako ich poznáme z 

klasických učebníc, vzniká moderný manažér 21. storočia. Preto sa v mnohých súčasných 

textoch tieto dva pojmy takmer zamieňajú. 

Bývalý generálny riaditeľ firmy General Electric a jeden z najväčších manažérov 20. 

storočia podľa magazínu Fortune Jack Welch sa vyjadril, že každý úspešný manažér sa jedného 

dňa stane vodcom (Colvin, 1999), že každý vodca má iné osobnostné predpoklady. 
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Ak by sme vedľa seba postavili inovátora Microsoftu Billa Gatesa a na druhej strane 

excentrického Steva Jobsa, dôjdeme k záveru, že hoci sú obaja veľmi vplyvní manažéri a lídri 

svojich firiem, každý má iné osobnostné charakteristiky. Naprieč politikou možno tiež nájsť 

absolútne rôznorodých vodcov – menujme aspoň Winstona Churchilla na jednej strane a Ma-

hátma Gándhího na druhej (Welch, Welch, 2006). 

Vedci sa teda snažia zistiť, aké zjednocujúce osobnostné charakteristiky majú vodcovia. 

Chcú tak definovať univerzálne platné princípy riadenia a vedenia ľudí. Na túto tému bolo 

napísaných veľa štúdií a napriek tomu sa dokázali zhodnúť len asi na piatich percentách rysov 

ideálneho manažéra, ktoré boli navyše banálne a zrejmé, ako napríklad inteligencia a energic-

kosť (Keller, 2007). 

Možno teda vidieť, že vodcovia môžu byť úplne rozdielni. Avšak, ak sa hlbšie zamyslí-

me nad tým, čo ich spája, dá sa povedať, že je to vízia lepšej budúcnosti, pre ktorú sa dokážu 

nadchnúť ostatní (Buckingham, 2009). 

Welch a Welch (2006) k tomu však dodávajú, že každý vodca by nám dal iný zoznam 

pravidiel vodcovstva a vzápätí nám poskytuje osem vodcovských pravidiel, ktoré sám pou-

žíval: 

1) Vodcovia neúnavne zdokonaľujú svoj tím, koučujú ho a využívajú každú príležitosť 

na posilňovanie tímovej sebadôvery; 

2) Vízia je základný prvok práce vodcu - vodcovia určujú víziu tímu a potom zaisťujú, 

aby ľudia mali víziu, aby s ňou žili a dýchali; 

3) Vodcovia sa dostávajú každému pod kožu a vyvolávajú v ňom pozitívnu energiu 

a optimizmus - nadväzujú emocionálne puto so svojimi ľuďmi; 

4) Vodcovia získavajú dôveru otvorenosťou, transparentnosťou a uznaním - majú 

zodpovednosť robiť pre druhých to najlepšie; 

5) Vodcovia majú odvahu presadzovať nepopulárne opatrenia a intuíciu - vodcovia tu 

nie sú na to, aby vyhrávali súťaže popularity, ale aby viedli; 

6) Vodcovia skúmajú a prenikajú do všetkého so zvedavosťou sprevádzanou skepsou 

a žiadajú, aby ľudia na ich stimuly odpovedali činmi – vodca musí byť pripravený položiť 

všetky možné otázky; 

7) Vodcovia podnecujú sklon k riskovaniu a ponaučeniu z príkladov – vytvárajú atmo-

sféru, ktorá u spolupracovníkov víta tento spôsob vodcovstva, ak v prípade neúspechu lídri 

priznajú svoje chyby a poučia sa z nich; 

8) Vodcovia oslavujú – vďaka oslave sa ľudia cítia ako víťazi, oslava vytvára atmosféru 

uznania a pozitívnej energie – vychutnávajú si so svojím tímom chvíle úspechu a urobia 

z týchto chvíľ niečo veľké a zapamätateľné. 

Obraz ideálneho manažéra prešiel v priebehu 20. storočia veľkými premenami. Od 

vedúcich pracovníkov sa žiada, aby boli kompetentní, kreatívni, vedeli podriadených inšpi-

rovať, mali charizmu a vedeli mobilizovať energiu zamestnancov silou svojich vízií. Ich auto-

rita je spojená s dôverou a posilňovaním vzájomnej úcty zamestnancov, pričom využívajú 

svoju charizmu pre dobro tímu  aj organizácie. Ide predovšetkým o vlastnosti, ktoré sú zväčša 

vrodené a dajú sa ťažko naučiť (Keller, 2007). 
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Formulácia cieľa a hypotéz práce 

Cieľom tejto štúdie je na základe teoretických východísk a výskumu firemnej praxe 

preukázať dôležitosť uplatnenia osobnosti lídra v marketingovej komunikácii spoločnosti. 

Vychádzame pritom zo súčasného stavu teórie osobnosti, líderstva,  marketingu a ich uplatňo-

vania v praxi v rámci spoločností, pôsobiacich na území Slovenskej republiky. 

Pre splnenie hlavného cieľa práce bolo potrebné splniť nasledujúce čiastkové ciele: 

Čiastkový cieľ 1: Vymedziť teoretické východiská a relevantné poznatky, ktoré úzko 

súvisia so skúmanou problematikou s dôrazom na teórie riadenia a vedenia ľudí v podniku 

a nové koncepcie  marketingového mixu a marketingovej komunikácie; 

Čiastkový cieľ 2: Identifikovanie špecifických konceptov sebaúčinnosti, transfor-

mačného leadershipu, efektivity lídra a možnosti ich aplikácie v rámci marketingovej komu-

nikácie; 

Čiastkový cieľ 3: Zmapovať úroveň vnímania sebaúčinnosti a líderstva respondentov 

vo vybraných spoločnostiach na území Slovenskej republiky; 

Čiastkový cieľ 4: Zistiť mieru zapojenia respondentov do kreovania a uplatňovania 

marketingovej komunikácie vo vybraných spoločnostiach na území Slovenskej republiky; 

Čiastkový cieľ 5: Syntetizovať získané poznatky do ucelených záverov, ktoré by boli 

prínosné pre ďalšie skúmanie problematiky ohľadne uplatňovania osobnosti lídra v marke-

tingovej komunikácii spoločností. 

 

Formulácia hypotéz 

H10: Neexistuje štatisticky významná závislosť medzi pracovným postavením res-

pondentov a  ich výsledkami v  Multifactor Leadership Questionnaire ohľadne štýlu vedenia; 

H1A: Existuje štatisticky významná závislosť medzi pracovným postavením respon-

dentov a  ich výsledkami v  Multifactor Leadership Questionnaire ohľadne štýlu vedenia; 

H20: Neexistuje štatisticky významná závislosť medzi GSE  skóre (úroveň sebaúčin-

nosti)  a mierou zapojenia respondentov do kreovania a uplatňovania marketingovej komu-

nikácie spoločnosti; 

H2A: Existuje štatisticky významná závislosť medzi GSE  skóre (úroveň sebaúčinnosti)  

a mierou zapojenia respondentov do kreovania a uplatňovania marketingovej komunikácie 

spoločnosti. 

 

Metodológia a metódy práce 

Spracovanie témy pozostávalo z dvoch fáz: 

Prvá fáza – príprava teoretickej časti práce (štúdia č. 1) – selekcia, analýza a systema-

tizácia dostupných knižných a elektronických zdrojov od domácich a zahraničných autorov, 

zameraných na skúmanú problematiku osobnosti, líderstva a marketingovej komunikácie, 

ktoré sme uviedli v zozname použitej literatúry. 

Získané poznatky, informácie a vedomosti sme použili pri realizácii druhej fázy – 

spracovanie praktickej časti práce (štúdia č. 2) – v rámci nej sme zmapovali úroveň vnímania 

sebaúčinnosti a líderstva respondentov a zisťovali mieru zapojenia do kreovania a uplatňovania 

marketingovej komunikácie vo vybraných spoločnostiach na území Slovenskej republiky. 

Pri spracovaní práce sme použili nasledujúce metódy: 

- selekcia odbornej literatúry, 
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- systematizácia poznatkov, 

- analýza a syntéza dostupných informácií, 

- dedukcia, 

- indukcia, 

- štatistické metódy. 

Samotný proces realizácie výskumu prebiehal v nasledujúcich krokoch: 

Hlavným obmedzením realizácie výskumu, základným predpokladom bolo získať čo 

najväčší počet podnikov, ktoré sú ochotné zapojiť sa do nášho výskumu a z toho dôvodu sme 

do výskumu zapojili podniky z celého Slovenska, bez ohľadu na ich veľkosť či oblasť pô-

sobenia. 

Elektronickou formou (prostredníctvom e-mailovej komunikácie) sme oslovili 138 

podnikov – šlo o náhodný výber. Intenciou bolo nakontaktovať sa na majiteľa, marketingové 

oddelenie či oddelenie, respektíve útvar riadenia ľudských zdrojov. 

Spätnú väzbu sme získali od 53 podnikov, avšak po odoslaní dotazníka sa nám vrátilo 

kompletne vyplnených dotazníkov od 37 spoločností v súhrnnom počte 239 dotazníkov. 

Dotazník pozostával z 39 otázok, z ktorých 3 otázky boli sociodemografického charak-

teru, ostatné otázky boli uzavreté. Pozostával z 10 otázok dotazníka GSE, z 21 otázok z dotaz-

níka MLQ a 5 otázok, zameraných na spôsob kreovania a uplatňovania marketingovej komu-

nikácie v spoločnosti. 

Pre overenie platnosti získaných dát sme použili Cronbach alfa  koeficient. Podľa zá-

verov Tavokola, Dennicka (2011) je Cronbachova alfa štandardne používanou metódou pre 

overenie spoľahlivosti dát výskumu. Cieľom tejto metódy je zabezpečiť homogenitu a kon-

štantnosť merania. Používanie tejto metódy vyplýva z predpokladu, že respondent neodpovie 

na položené otázky zhodne. Rozdielnosť jednotlivých odpovedí respondentov je preto overo-

vaná touto metódou (Tavakol, Dennick, 2011; Panayides, 2013). 

Vnútorná spoľahlivosť pre GSE = Cronbachová alfa  je medzi 0,76 a 0,90 (Schwarzer, 

Jerusalem, 1995). Zistená hodnota Cronbach alfa koeficientu v našom realizovanom výskume 

bola 0,82. 

Pri zisťovaní úrovne sebaúčinosti neexistuje odporúčané  hraničné skóre pre GSE, 

pretože aj samotný autor dotazníka uvádza, že z morálnych aj etických dôvodov sa neodporúča 

deliť respondentov na skupinu s nízkou a vysokou sebaúčinnosťou na základe vopred daného 

skóre.  Podľa tohto odporúčania by bolo možné vytvoriť skupiny na základe empirického 

rozdelenia konkrétnej referenčnej populácie. Dalo by sa urobiť stredné rozdelenie, ktorým je 

dichotomizácia vzorky, napríklad pre hraničné skóre 30 – ak je blízko mediánu vo vzorke 

(Schwarzer, 2014). 

Toto odporúčanie sme prijali, pretože vo vzorke bol splnený základný predpoklad 

(median skóre GSE bol takmer 30). Za respondentov s vysokou sebaúčinnosťou budeme po-

važovať všetkých, ktorí dosiahli skóre v intervale od 30 do 40. Na základe uvedeného spĺňajú 

jeden z predpokladov – byť úspešným lídrom v spoločnosti. 

Dotazník MLQ podlieha autorským právam a práve z toho dôvodu ide o adaptovanú 

verziu, keďže tento dotazník nemá oficiálne schválený preklad do slovenského jazyka. 

Táto verzia sa použila výlučne iba pre účely tejto práce. Nie je to komerčná verzia, 

ktorú by bolo možné použiť v ostatných prácach ako plnohodnotný preklad vyššie uvedeného 

dotazníka. Navyše, aby sa rešpektovali autorské práva tohto dotazníka, neboli použité odporú-
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čané škály jednotlivých faktorov líderstva a hodnotenie získaných výsledkov prostredníctvom 

tohto neoficiálneho prekladu bolo spracované len v rámci popisnej štatistiky. 

Vnútorná spoľahlivosť pre MLQ dotazník = Cronbachova alfa je 0,86 (Muenjohn, 

2008). 

Hodnota spoľahlivosti výskumu, ktorý sme uskutočnili bola 0,88, čo indikuje prijateľnú 

úroveň štatistického testovania. 

Všetky dáta jednotlivých dotazníkov spĺňajú limity homogenity dát. Platnosť získaných 

dát bola overená metódou Cronbach alfa a preto sme s dátami mohli ďalej pracovať. 

 

Hodnotenie výskumu 

Do nášho výskumu sa celkovo zapojilo 239 respondentov, ktorých sme klasifikovali na 

základe počtu priamych podriadených v sektore. Vykonávajú svoju činnosť v podniku, v kto-

rom pôsobia respondenti. 

Výsledky (ktoré prezentujeme v nasledujúcej tabuľke č. 1) preukazujú, že v rámci 

úrovne, na ktorej respondenti pôsobia, bola najčastejšou odpoveďou činnosť vrcholového 

manažmentu a stredného manažmentu, čo uviedlo 68 respondentov. Druhá najčastejšia odpo-

veď bola zamestnanec, ktorú prezentovalo 57 respondentov.  Prvostupňový manažment uvied-

lo  46 respondentov. Prieskumu sa zúčastnilo 175 respondentov, ktorí prezentovali, že majú 0-

9 priamych podriadených. V počte 10-19 priamych podriadených uviedlo 46 respondentov a18 

respondentov potvrdilo, že majú 20 a viac priamych podriadených. Z výsledkov vyplynulo, že 

v najväčšom počte sme mali mikropodniky a v najmenšom stredné podniky. 

V rámci sektora môžeme uviesť, že 74 podnikov vykonáva svoju činnosť v  sektore 

služieb. V najväčšom podiele boli zastúpené podniky, ktoré podnikajú v sektore výroby, tých 

bolo 99. Najmenej bolo podnikov (súhrne 66), ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v ob-

lasti obchodu. 

 

Tab. č. 1 – Charakteristika výskumnej vzorky (n = 239) 

Charakteristika Absolútna 

početnosť (n) 

Relatívna 

početnosť (%) 

Úroveň na ktorej respondenti pôsobia 

Vrcholový manažment 68 28,45 

Stredný manažment 68 28,45 

Prvostupňový manažment 46 19,25 

Zamestnanec 57 23,85 

Sektor 

Služby 74 30,96 

Výroba 99 41,42 

Obchod 66 27,62 

Počet priamych podriadených 

0-9 zamestnancov 175 73,22 

10-19 zamestnancov 46 19,25 

20 a viac zamestnancov 18 7,53 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Nasledujúca tab. č. 2 prezentuje názory respondentov na tvrdenie: „Vždy sa mi podarí 

vyriešiť ťažké problémy, ak sa snažím dostatočne usilovne“. Ako môžeme z tabuľky vyčítať, 

v najväčšom počte 68 respondentov potvrdilo, že tvrdenie je pravdivé. Naopak, najmenej za-

stúpená skupina (51 respondentov) prezentovala  úplnú pravdivosť tvrdenia. 

 

Tab. č. 2 – Názory respondentov na tvrdenie „Vždy sa mi podarí vyriešiť ťažké problémy, ak 

sa snažím dostatočne usilovne!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

1 (vôbec nie pravdivé) 58 24,27 

2 (nie pravdivé) 62 25,94 

3 (pravdivé) 68 28,45 

4 (úplne pravdivé) 51 21,34 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

V poradí ďalšie bolo tvrdenie „Ak mi niekto odporuje, môžem nájsť prostriedky 

a spôsoby, ako získať to, čo chcem“. Na toto tvrdenie poskytli respondenti nasledovné názory. 

Najväčšia časť respondentov, v počte 76, vyjadrila názor, že tvrdenie je pravdivé, 

rovnako, ako tomu bolo pri predchádzajúcom tvrdení. Najmenšia časť respondentov, zložená 

z 54 opýtaných vyjadrila, že tvrdenie vôbec nie je pravdivé. 

 

Tab. č. 3 – Názory respondentov na tvrdenie „Ak mi niekto odporuje, môžem nájsť prostriedky 

a spôsoby, ako získať to, čo chcem!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

1 (vôbec nie pravdivé) 54 22,59 

2 (nie pravdivé) 49 20,50 

3 (pravdivé) 76 31,80 

4 (úplne pravdivé) 60 25,10 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Zisťovali sme aj názory respondentov na tvrdenie „Je pre mňa ľahké držať sa svojich 

zámerov a splniť svoje ciele“! Výsledky preukázali, že najviac respondentov (v počte 73) 

vyjadrilo pravdivosť tvrdenia a najmenej respondentov v počte 54 znázornilo úplnú prav-

divosť. 
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Tab. č. 4 – Názory respondentov na tvrdenie „Je pre mňa ľahké držať sa svojich zámerov 

a splniť svoje ciele!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

1 (vôbec nie pravdivé) 57 23,85 

2 (nie pravdivé) 55 23,01 

3 (pravdivé) 73 30,54 

4 (úplne pravdivé) 54 22,59 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 5 prezentuje názory respondentov na tvrdenie „Som presvedčený, že by som 

mohol účinne riešiť neočakávané udalosti“! 

Ako môžeme vidieť, názory respondentov, preukazujúce pravdivosť a úplnú pravdi-

vosť boli takmer totožne zastúpené, každopádne v najväčšom počte  bol zastúpený názor, že 

tvrdenie bolo pravdivé. Vyjadrilo to 70 respondentov. V počte 48 respondentov potvrdilo, že 

tvrdenie nie je pravdivé. 

 

Tab. č. 5 – Názory respondentov na tvrdenie „Som presvedčený, že by som mohol účinne riešiť 

neočakávané udalosti!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

1 (vôbec nie pravdivé) 54 22,59 

2 (nie pravdivé) 48 20,08 

3 (pravdivé) 70 29,29 

4 (úplne pravdivé) 67 28,03 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V rámci prieskumu sme sa zamerali na názory respondentov na tvrdenie „Vďaka svojej 

vynaliezavosti viem, ako zvládnuť nepredvídané situácie“! 

Najviac tu bola zastúpená skupina názorov, ktorá vyjadrovala pravdivosť tvrdenia. 

Týmto spôsobom sa vyjadrilo  74 respondentov.  Vôbec nepravdivé tvrdenie uviedlo 48 respon-

dentov. 

 

Tab. č. 6 – Názory respondentov na tvrdenie „Vďaka svojej vynaliezavosti viem, ako 

zvládnuť nepredvídané situácie!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

1 (vôbec nie pravdivé) 48 20,08 

2 (nie pravdivé) 58 24,27 
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3 (pravdivé) 74 30,96 

4 (úplne pravdivé) 59 24,69 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Prostredníctvom nasledujúcej tab. č. 7 prezentujeme názory respondentov na tvrdenie 

„Môžem vyriešiť väčšinu problémov, ak vynaložím potrebné úsilie!“ Za pravdivé považuje 

tvrdenie 71 opýtaných, čo je najväčšia skupina respondentov. Na druhej strane, najmenej 

respondentov v počte 44 vyjadrilo, že tvrdenie vôbec nie je pravdivé. 

 

Tab. č. 7 – Názory respondentov na tvrdenie „Môžem vyriešiť väčšinu problémov, ak vynalo-

žím potrebné úsilie!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

1 (vôbec nie pravdivé) 44 18,41 

2 (nie pravdivé) 56 23,43 

3 (pravdivé) 71 29,71 

4 (úplne pravdivé) 68 28,45 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tabuľka č. 8 znázorňuje názory respondentov na tvrdenie „Môžem zostať pokojný, keď 

čelím ťažkostiam, pretože sa môžem spoľahnúť na svoje schopnosti zvládania. Pri tejto otázke 

je potrebné konštatovať, že názory o pravdivosti tvrdenia boli takmer totožne zastúpené. 

Rozdiel medzi jednotlivými stupňami pravdivosti bol iba nepatrný. I napriek tomu, najviac 

zastúpená bola opätovne odpoveď – pravdivé tvrdenie, ku ktorému sa priradilo 65 opýtaných, 

najmenej zastúpená odpoveď v počte 51 respondentov bola „nie pravdivé“. 

 

Tab. č. 8 – Názory respondentov na tvrdenie „Môžem zostať pokojný, keď čelím ťažkostiam, 

pretože sa môžem spoľahnúť na svoje schopnosti zvládania!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

1 (vôbec nie pravdivé) 63 26,36 

2 (nie pravdivé) 51 21,34 

3 (pravdivé) 65 27,20 

4 (úplne pravdivé) 60 25,10 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Prostredníctvom ďalšej otázky sme sa zaujímali o názory respondentov na tvrdenie 

„Keď som konfrontovaný s problémom, zvyčajne nájdem niekoľko riešení“! 

V počte 72 respondentov vyjadrilo, že spomínané tvrdenie je pravdivé. Ide o najväčšiu 

skupinu v porovnaní s ostatnými názormi. Za „nie pravdivé“ tvrdenie považuje 49 respon-

dentov, čo je najmenšia skupina odpovedí. 

 

Tab. č. 9 – Názory respondentov na tvrdenie „Keď som konfrontovaný s problémom, zvyčajne 

nájdem niekoľko riešení!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

1 (vôbec nie pravdivé) 53 22,18 

2 (nie pravdivé) 49 20,50 

3 (pravdivé) 72 30,13 

4 (úplne pravdivé) 65 27,20 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Rovnako sme skúmali aj názory respondentov na tvrdenie „Ak mám problém, zvyčajne 

prídem na riešenie“! 

Väčšinový názor vidieť pri skupine „pravdivé tvrdenie“. K tomuto názoru sa priradilo 

72 respondentov. Na druhej strane vidieť aj menšinový názor respondentov, ktorých bolo 50 

a ktorí považujú dané tvrdenie za nie pravdivé. 

 

Tab. č. 10 – Názory respondentov na tvrdenie „Ak mám problém, zvyčajne prídem na riešenie!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

1 (vôbec nie pravdivé) 53 22,18 

2 (nie pravdivé) 50 20,92 

3 (pravdivé) 72 30,13 

4 (úplne pravdivé) 64 26,78 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tabuľka č. 11 prezentuje názory respondentov na tvrdenie „Môžem zvládnuť všetko, 

čo príde“. Aj na toto tvrdenie poskytli názor respondenti, ktorých sme sa opýtali. 

Výsledky prezentujú, že najväčšia časť respondentov v počte 69 vyjadrila pravdivosť 

tohto tvrdenia a 45 respondentov považuje spomínané tvrdenie za vôbec nie pravdivé. 
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Tab. č. 11 – Názory respondentov na tvrdenie „Môžem zvládnuť všetko, čo príde!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

1 (vôbec nie pravdivé) 45 18,83 

2 (nie pravdivé) 63 26,36 

3 (pravdivé) 69 28,87 

4 (úplne pravdivé) 62 25,94 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V nasledujúcej časti práce prezentujeme skóre GSE podľa jednotlivých kategórií 

respondentov. 

Tabuľka č. 12 znázorňuje výsledky deskriptívnej štatistiky skóre GSE pre respondentov 

z vrcholového manažmentu, ktorí boli v počte 68. Ako možno z tabuľky vyčítať, najvyššie 

dosiahnuté skóre bolo v maximálnej miere 40 a najnižšie dosiahnuté skóre v skupine vrcho-

lového manažmentu bolo 23. Priemerné skóre v rámci tejto skupiny bolo 35,26. 

 

Tab. č. 12 – Deskriptívna štatistika skóre GSE pre respondentov z vrcholového manažmentu. 

 

Vrcholový manažment - skóre GSE 

Mean 35,26 

Standard Error 0,52 

Median 36 

Mode 40 

Standard Deviation 4,29 

Sample Variance 18,38 

Kurtosis -0,10 

Skewness -0,82 

Range 17 

Minimum 23 

Maximum 40 

Sum 2398 

Count 68 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Ďalšia tabuľka vyjadruje výsledky deskriptívnej štatistiky skóre GSE pre respondentov 

zo stredného manažmentu, v počte 68.  Najvyššie dosiahnuté skóre bolo 35 a najnižšie v stred-

nom manažmente 17. Priemerné skóre v rámci tejto skupiny bolo 28,66. 
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Tabuľka č. 13 – Skóre GSE pre respondentov zo stredného manažmentu. 

 

Stredný manažment - skóre GSE 

Mean 28,66 

Standard Error 0,47 

Median 30 

Mode 31 

Standard Deviation 3,92 

Sample Variance 15,33 

Kurtosis 1,16 

Skewness -1,24 

Range 18 

Minimum 17 

Maximum 35 

Sum 1949 

Count 68 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tabuľkové spracovanie 14 znázorňuje výsledky deskriptívnej štatistiky skóre GSE pre 

respondentov z prvostupňového manažmentu, ktorí boli v počte 46.  Tabuľka jasne vyjadruje, 

že najvyššie dosiahnuté skóre bolo 30 a najnižšie dosiahnuté skóre v skupine prvostupňového 

manažmentu bolo 15. Priemerné skóre v rámci tejto skupiny bolo 21,15. 

 

Tab. č. 14 – Deskriptívna štatistika skóre GSE pre respondentov z prvostupňového manažmentu. 

 

Prvostupňový manažment – skóre GSE 

Mean 21,15 

Standard Error 0,51 

Median 20,5 

Mode 19 

Standard Deviation 3,44 

Sample Variance 11,82 

Kurtosis 0,40 

Skewness 0,62 

Range 15 

Minimum 15 

Maximum 30 

Sum 973 

Count 46 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Deskriptívnu štatistiku skóre GSE pre respondentov zamestnancov prezentuje tabuľka 

15. Z tejto skupiny sme mali 57 respondentov.  Najvyššie dosiahnuté skóre bolo 30 a na druhej 

strane najnižšie skóre v skupine zamestnancov bolo 10. Priemerné skóre v rámci tejto skupiny 

bolo 15,11. 

 

Tab. č. 15 – Deskriptívna štatistika skóre GSE pre respondentov – zamestnancov. 

 

Zamestnanec - skóre GSE 

Mean 15,11 

Standard Error 0,78 

Median 12 

Mode 10 

Standard Deviation 5,88 

Sample Variance 34,60 

Kurtosis -0,06 

Skewness 1,06 

Range 20 

Minimum 10 

Maximum 30 

Sum 861 

Count 57 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Ďalšie tabuľkové spracovanie 16 prezentuje priemerné skóre GSE podľa úrovne, na 

ktorej respondenti pôsobia. Výsledky nám potvrdzujú, že v rámci absolútnej početnosti sme 

mali zhodný počet a to 68 pri vrcholovom a strednom manažmente. Najmenej zastúpený bol 

prvostupňový manažment, ktorý vykazoval 46 respondentov. V prípade priemerného skóre 

možno konštatovať, že najvyššie bolo dosiahnuté v skupine vrcholového manažmentu a nao-

pak, najnižšie v skupine zamestnanci. 

 

Tab. č. 16 – Priemerné skóre GSE podľa úrovne, na ktorej respondenti pôsobia. 

 

 Absolútna početnosť (n) Priemerné skóre GSE 

Vrcholový manažment 68 35,24 

Stredný manažment 68 28,66 

Prvostupňový manažment 46 21,15 

Zamestnanec 57 15,10 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Nasledujúca tabuľka uvádza hraničné skóre GSE dotazníka podľa úrovne, na ktorej 

respondenti pôsobia. Ako sme uviedli v metodike, aj keď neexistuje vopred stanovené roz-
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delenie, ktoré skóre predstavuje nízke a ktoré vysoké skóre sebestačnosti, podľa Schwarzera 

(2014) skóre v intervale 30-40 budeme chápať ako znak vysokej sebaúčinnosti respondentov. 

Ako môžeme z výsledkov vyčítať, v rámci vrcholového manažmentu prevažuje vysoká 

sebaúčinnosť. Opačný prípad nastal pri prvostupňovom manažmente a pri zamestnancoch, kde 

bola častejšie zaznamenaná nižšia sebaúčinnosť respondentov. 

 

Tab. č. 17 – Hraničné skóre GSE podľa úrovne, na ktorej respondenti pôsobia. 

 

 Skóre 0-29 Skóre 30-40 Spolu 

Vrcholový manažment 7 61 68 

Stredný manažment 29 39 68 

Prvostupňový manažment 44 2 46 

Zamestnanec 56 1 57 

Spolu 136 103 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tabuľkové spracovanie 18 vyjadruje výsledky deskriptívnej štatistiky skóre GSE podľa 

počtu priamych podriadených pre respondentov, ktorí majú 0-9 podriadených. Tých bolo 

v počte 175. Tabuľka prezentuje, že najvyššie dosiahnuté skóre bolo 40 a najnižšie 10. 

Priemerné skóre v rámci tejto skupiny bolo 25,39. 

 

Tab. č. 18 – Deskriptívna štatistika skóre GSE podľa počtu priamych podriadených pre 

respondentov, ktorí máju 0-9 podriadených 

 

0-9 zamestnancov  - skóre GSE 

Mean 25,39 

Standard Error 0,72 

Median 28 

Mode 30 

Standard Deviation 9,47 

Sample Variance 89,77 

Kurtosis -1,15 

Skewness -0,24 

Range 30 

Minimum 10 

Maximum 40 

Sum 4444 

Count 175 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Ďalšia tabuľka č. 19 sa zameriava na  výsledky deskriptívnej štatistiky skóre GSE podľa 

počtu priamych podriadených pre respondentov, ktorí majú 10-19 podriadených. Jednalo sa 

o počet 46 respondentov. Tabuľka prezentuje, že najvyššie dosiahnuté skóre bolo 39 a najnižšie 

dosiahnuté skóre v skupine bolo 15. Priemerné skóre v rámci tejto skupiny bolo 25,76. 

 

Tab. č. 19 – Deskriptívna štatistika skóre GSE podľa počtu priamych podriadených pre 

respondentov, ktorí majú 10-19 podriadených. 

 

10-19 zamestnancov  - skóre GSE 

Mean 25,76 

Standard Error 0,85 

Median 25 

Mode 31 

Standard Deviation 5,74 

Sample Variance 32,94 

Kurtosis -0,75 

Skewness 0,24 

Range 24 

Minimum 15 

Maximum 39 

Sum 1185 

Count 46 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Výsledky deskriptívnej štatistiky skóre GSE podľa počtu priamych podriadených pre 

respondentov, ktorí majú 20 a viac podriadených uvádza tabuľka 20. V prípade tejto skupiny 

išlo o 18 respondentov. Tabuľka znázorňuje, že najvyššie dosiahnuté skóre bolo 40 a najnižšie 

dosiahnuté skóre v skupine bolo 15. Priemerné skóre v rámci tejto skupiny bolo 30,67. 

 

Tab. č. 20 – Deskriptívna štatistika skóre GSE podľa počtu priamych podriadených pre 

respondentov, ktorí majú 20 a viac podriadených. 

 

20 a viac zamestnancov - skóre GSE 

Mean 30,67 

Standard Error 2,09 

Median 31,5 

Mode 40 

Standard Deviation 8,85 

Sample Variance 78,35 

Kurtosis -1,07 



100 

 

Skewness -0,57 

Range 25 

Minimum 15 

Maximum 40 

Sum 552 

Count 18 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Ako môžeme z tabuľky 21 vyčítať, najvyššie priemerné skóre GSE bolo v prípade 

skupiny 20 a viac zamestnancov. Išlo o skóre 30,67. Zostávajúce 2 skupiny dosiahli takmer 

identické skóre. 

 

Tab. č. 21 – Priemerné skóre GSE podľa počtu priamych podriadených. 

 

 Absolútna početnosť (n) Priemerne skóre GSE 

0-9 zamestnancov 175 25,39 

10-19 zamestnancov 46 25,76 

20 a viac zamestnancov 18 30,67 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Prostredníctvom ďalšej tabuľky prezentujeme hraničné skóre GSE dotazníka na 

základe počtu priamych podriadených. Výsledky jasne preukazujú, že nižšia miera sebaúčin-

nosti bola častejšie preukazovaná respondentmi zo skupiny 0-9 zamestnancov a 10 -19 zamest-

nancov. Vyššie skóre bolo uvádzané respondentmi iba pri skupine 20 a viac zamestnancov. 

 

Tab. č. 22 – Hraničné skóre GSE podľa počtu priamych podriadených. 

 

 Skóre 0-29 Skóre 30-40 Spolu 

0-9 zamestnancov 101 74 175 

10-19 zamestnancov 29 17 46 

20 a viac zamestnancov 6 12 18 

Spolu 136 103 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V nasledujúcej časti práce prezentujeme výsledky deskriptívnej štatistiky skóre GSE 

pre sektor služby. Tabuľka 23 jasne prezentuje, že najvyššie dosiahnuté skóre bolo 40 a naj-

nižšie dosiahnuté skóre v skupine bolo 10. Priemerné skóre v rámci tejto skupiny bolo 29,39. 
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Tab. č. 23 – Deskriptívna štatistika skóre GSE pre sektor služby. 

 

Služby – skóre GSE 

Mean 29,39 

Standard Error 0,88 

Median 31 

Mode 31 

Standard Deviation 7,57 

Sample Variance 57,36 

Kurtosis 0,48 

Skewness -0,89 

Range 30 

Minimum 10 

Maximum 40 

Sum 2175 

Count 74 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tabuľkové spracovanie 24 znázorňuje dosiahnuté výsledky deskriptívnej štatistiky 

skóre GSE pre sektor výroba. V tomto prípade sa pracovalo s 99 respondentmi. Z tabuľky 

možno vyčítať, že najvyššie dosiahnuté skóre bolo 30 a najnižšie v skupine bolo 10. Priemerné 

skóre v rámci tejto skupiny bolo 22,71. 

 

Tab. č. 24 – Deskriptívna štatistika skóre GSE pre sektor výroba. 

 

Výroba – skóre GSE 

Mean 22,71 

Standard Error 0,90 

Median 21 

Mode 10 

Standard Deviation 8,96 

Sample Variance 80,29 

Kurtosis -0,94 

Skewness 0,28 

Range 30 

Minimum 10 

Maximum 40 

Sum 2248 

Count 99 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Ďalšia tabuľka č. 25 uvádza výsledky deskriptívnej štatistiky skóre GSE pre sektor 

obchod. V prípade tejto skupiny bolo začlenených 66 respondentov. Tabuľka prezentuje, že 

najvyššie dosiahnuté skóre bolo 40 a najnižšie dosiahnuté skóre v skupine bolo 10. Priemerné 

skóre v rámci tejto skupiny bolo 26,64. 

 

Tab. č. 25 – Deskriptívna štatistika skóre GSE pre sektor obchod. 

 

Obchod  - skóre GSE 

Mean 26,64 

Standard Error 1,07 

Median 28,5 

Mode 30 

Standard Deviation 8,67 

Sample Variance 75,16 

Kurtosis -0,71 

Skewness -0,35 

Range 30 

Minimum 10 

Maximum 40 

Sum 1758 

Count 66 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tabuľkové spracovanie 26 vyjadruje priemerné skóre GSE podľa sektora. Dosiahnuté 

výsledky preukazujú, že najvyššie skóre bolo zaznamenané v sektore služby, kde sme zare-

gistrovali priemerné skóre GSE vo výške 29,39 a na druhej strane najmenšie skóre sme 

zaznamenali v sektore výroba, kde bolo dosiahnuté priemerné skóre 22,71. 

 

Tab. č. 26 – Priemerné skóre GSE podľa sektora. 

 

 Absolútna početnosť (n) Priemerne skóre GSE 

Služby 74 29,39 

Výroba 99 22,71 

Obchod 66 26,64 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Aj na základe ďalšej tabuľky môžeme vidieť hraničné skóre GSE dotazníka podľa 

sektora. Iba pri jednej skupine bolo zaznamenané vyššie skóre sebaúčinnosti, a to pri sektore 

služby. V sektore výroba a obchod respondenti dosiahli nižšie skóre. 
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Tab. č. 27 – Hraničné skóre GSE podľa sektora. 

 

 Skóre 0-29 Skóre 30-40 Spolu 

Služby 28 46 74 

Výroba 70 29 99 

Obchod 38 28 66 

Spolu 136 103 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V nasledujúcej časti práce prezentujeme výsledky dotazníka MLQ (Multifactor Leader-

ship Questionnaire), ktoré sme získali od nami oslovených respondentov. 

Tabuľka č. 28 dokazuje, že svoj názor poskytlo 239 respondentov. Najviac odpovedí 

sme získali pri stupni 3 a 4, z čoho vyplýva, že respondenti pomerne často, takmer vždy, robia 

tak, aby sa ostatní cítili okolo nich dobre. 

V percentuálnej miere šlo takmer o 53 %.  Zaujímavosťou je, že 36 respondentov, čo je 

niečo cez 15 % zo všetkých oslovených respondentov sa takto vôbec nespráva, respektíve nero-

bia, aby sa ostatní cítili v ich okolí dobre. 

 

Tab. č. 28 – Názory respondentov na tvrdenie „Robím tak, aby sa ostatní cítili okolo mňa dob-

re!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 36 15,06 

1 (raz za čas) 41 17,15 

2 (niekedy) 37 15,48 

3 (pomerne často) 66 27,62 

4 (často, takmer vždy) 59 24,69 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Ďalšie tabuľkové spracovanie (29) znázorňuje názory respondentov o tom, či vyjadrujú 

niekoľkými jednoduchými slovami, čo by mohli a mali robiť. Výsledky prezentujú, že najviac 

respondentov, v počte 60 uviedlo, že to robia často, takmer vždy. Najmenej respondentov, 

v počte 31 hovorilo o pomerne častom vyjadrovaní. V percentuálnej miere môžeme konštato-

vať, že viac bolo tých respondentov, ktorí vôbec, alebo veľmi málo postupujú na základe 

spomínaného tvrdenia. Išlo o približne o 62 % opýtaných. Zostávajúcich cca 38 % vyjadruje 

pomerne často alebo takmer vždy to, čo by mohli a mali robiť a to prostredníctvom niekoľkých 

jednoduchých slov. 
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Tab. č. 29 – Názory respondentov na tvrdenie „Vyjadrujem niekoľkými jednoduchými slovami, 

čo by sme mohli a mali robiť!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 46 19,25 

1 (raz za čas) 55 23,01 

2 (niekedy) 47 19,67 

3 (pomerne často) 31 12,97 

4 (často, takmer vždy) 60 25,10 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Rovnako sme skúmali aj to, či respondenti umožňujú ostatným myslieť na staré prob-

lémy novými spôsobmi. V absolútnej početnosti sa najviac respondentov priradilo k odpovedi 

„často, takmer vždy“. Bolo to 73 respondentov, čo je takmer 31 %. Na druhej strane najmenej 

respondentov, v počte 26 sa priradilo k odpovedi „niekedy“, čo znamená, že iba niekedy 

umožňujú ostatným myslieť na staré problémy novými spôsobmi (30). 

 

Tab. č. 30 – Názory respondentov na tvrdenie „Umožňujem ostatným myslieť na staré problé-

my novými spôsobmi!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 34 14,23 

1 (raz za čas) 67 28,03 

2 (niekedy) 26 10,88 

3 (pomerne často) 39 16,32 

4 (často, takmer vždy) 73 30,54 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Respondenti sa zamýšľali aj nad tvrdením, či pomáhajú ostatným rozvíjať sa. Výsledky 

preukázali, že výrazná väčšina pomerne často pomáha alebo často, takmer vždy pomáha. 

V percentuálnej miere ide zhruba o 47 %. Zvyšní respondenti sa priradili k ostatným odpove-

diam (31). 

 

Tab. č. 31 – Názory respondentov na tvrdenie „Pomáham ostatným rozvíjať sa!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 54 22,59 

1 (raz za čas) 48 20,08 

2 (niekedy) 25 10,46 
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3 (pomerne často) 74 30,96 

4 (často, takmer vždy) 38 15,90 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tabuľka č. 32 vymedzuje výsledky ohľadne respondentov, ktorí poskytli názor na tvr-

denie, či hovoria ostatným, čo majú robiť, ak chcú byť odmenení za svoju prácu. Zaují-

mavosťou je, že nadpolovičná väčšina, takmer 58 % prezentovala, že vôbec nehovoria ostat-

ným, čo majú robiť, alebo iba raz za čas, či niekedy. V absolútnej početnosti bolo najviac 

respondentov a to v počte 78, ktorí uviedli, že vôbec nehovoria ostatným, čo majú robiť, ak 

chcú byť odmenení za svoju prácu. 

 

Tab. č. 32 – Názory respondentov na tvrdenie „Poviem ostatným, čo majú robiť, ak chcú byť 

odmenení za svoju prácu!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 78 32,64 

1 (raz za čas) 25 10,46 

2 (niekedy) 35 14,64 

3 (pomerne často) 39 16,32 

4 (často, takmer vždy) 62 25,94 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Zámerom tohto dotazníka bolo tiež zisťovať názory respondentov o tom, či v prípade, 

ak iní spĺňajú dohodnuté štandardy, vyjadrujú svoju spokojnosť. V tomto prípade sme získali 

viac odpovedí o tom, že táto spokojnosť existuje. Najviac respondentov uviedlo, že často, 

takmer vždy sú spokojní, druhá najčastejšia odpoveď bola, že pomerne často vyjadrujú svoju 

spokojnosť, ak sa spĺňajú dohodnuté štandardy. 

 

Tab. č. 33 – Názory respondentov na tvrdenie „Som spokojný, keď iní spĺňajú dohodnuté 

štandardy!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 27 11,30 

1 (raz za čas) 35 14,64 

2 (niekedy) 29 12,13 

3 (pomerne často) 61 25,52 

4 (často, takmer vždy) 87 36,40 

Spolu 239 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Rovnako sme skúmali aj názory respondentov o tom, či sú spokojní, že nechávajú 

ostatných pokračovať v práci rovnakým spôsobom. Výsledky jasne preukazujú, že najviac 

respondentov, a to v absolútnej početnosti 67 vyjadrilo, že pomerne často sú s tým spokojní.  

Ak sa pozrieme na percentuálne znázornenie  výsledkov, môžeme uviesť, že takmer 55 % res-

pondentov vôbec, raz za čas alebo niekedy sú  s tým spokojní. 

 

Tab. č. 34 – Názory respondentov na tvrdenie „Som spokojný s tým, že nechám ostatných 

pokračovať v práci rovnakým spôsobom vždy!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 53 22,18 

1 (raz za čas) 28 11,72 

2 (niekedy) 49 20,50 

3 (pomerne často) 67 28,03 

4 (často, takmer vždy) 42 17,57 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 35 prezentuje názory respondentov na tvrdenie, či aj ostatní im veria. Najviac 

respondentov, a to v počte 78 vyjadrilo, že iba niekedy im bezvýhradne veria. V percentách 

išlo približne o 33 %. Najmenej respondentov, a to v počte 30 uviedlo, že ostatní im neveria. 

V percentuálnom zobrazení išlo takmer o 13 %. 

 

Tab. č. 35 – Názory respondentov na tvrdenie „Ostatní majú úplnú vieru vo mňa!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 30 12,55 

1 (raz za čas) 42 17,57 

2 (niekedy) 78 32,64 

3 (pomerne často) 55 23,01 

4 (často, takmer vždy) 34 14,23 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Zisťovali sme aj to, či respondenti poskytujú ostatným vízie o tom, čo môžu urobiť. 

Výsledky dokazujú, že najviac respondentov, v počte 63, čo je niečo cez 26 % často, takmer 

vždy poskytuje ostatným vízie ohľadne toho, čo môžu urobiť. Na druhej strane, najmenej 

respondentov v počte 36, čo je v relatívnej početnosti niečo cez 15 % vyjadrilo, že iba raz čas 

poskytujú ostatným tieto vízie. 
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Tab. č. 36 – Názory respondentov na tvrdenie „Poskytujem ostatným vízie o tom, čo môžeme 

urobiť!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 52 21,76 

1 (raz za čas) 36 15,06 

2 (niekedy) 41 17,15 

3 (pomerne často) 47 19,67 

4 (často, takmer vždy) 63 26,36 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Ďalším tvrdením, na ktoré reagovali nami oslovení respondenti bolo, či prezentujú 

ostatným nové spôsoby, ako sa pozerať na komplikované veci. V absolútnej početnosti 62 

respondentov potvrdilo (takmer 26 %), že vôbec neprezentujú ostatným nové spôsoby, čo bola 

v konečnom dôsledku najväčšia skupina opýtaných respondentov. Na druhej strane, najmenej 

respondentov v počte 36 prezentovalo, že iba niekedy poskytujú ostatným spomínané nové 

spôsoby, čo je v relatívnej početnosti niečo cez 15 %. 

 

Tab. č. 37 – Názory respondentov na tvrdenie „Poskytujem ostatným nové spôsoby, ako sa 

pozerať na komplikované veci!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 62 25,94 

1 (raz za čas) 40 16,74 

2 (niekedy) 36 15,06 

3 (pomerne často) 59 24,69 

4 (často, takmer vždy) 42 17,57 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Skúmali sme tiež názory respondentov na to, či dávajú ostatným vedieť, čo si myslia 

o tom, čo robia. Najviac respondentov, a to v počte 58 uviedlo, že iba raz za čas to dávajú 

vedieť. Ide o približne 24 %. Na druhej strane sa najmenej respondentov, a to v počte 40, čo je 

v percentuálnej miere takmer 17 % vyjadrilo, že často, takmer vždy, dávajú ostatným vedieť, 

čo si myslia o tom, čo robia. 
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Tab. č. 38 – Názory respondentov na tvrdenie „Dávam ostatným vedieť, čo si myslím o tom, 

čo robia!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 44 18,41 

1 (raz za čas) 58 24,27 

2 (niekedy) 43 17,99 

3 (pomerne často) 54 22,59 

4 (často, takmer vždy) 40 16,74 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Ďalej sme sa zaujímali o to, či respondenti uznávajú/odmeňujú, keď ostatní dosiahnu 

úspech. Výsledky, respektíve odpovede boli pri tejto otázke  takmer rovnomerne začlenené. 

V konečnom dôsledku môžeme uviesť, že najviac respondentov a to v počte 53 uviedlo, že iba 

niekedy pristupujú k odmeňovaniu ostatných. Najmenej respondentov, v počte 42 prezento-

valo, že často, takmer vždy odmeňujú. 

 

Tab. č. 39 – Názory respondentov na tvrdenie „Uznávam / odmeňujem, keď ostatní dosiahnu 

svoje ciele!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 51 21,34 

1 (raz za čas) 42 17,57 

2 (niekedy) 53 22,18 

3 (pomerne často) 51 21,34 

4 (často, takmer vždy) 42 17,57 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Ďalšia tabuľka prezentuje odpovede respondentov na to, či sa snažia niečo meniť, ak 

veci fungujú. Výsledky sú jednoznačné. Prevažná časť respondentov a to viac ako 61 % 

pomerne často, často, takmer vždy nič nemenia, ak veci fungujú. Zvyšných 39 % vôbec, raz za 

čas, eventuálne niekedy pristupuje k zmenám niečoho, aj napriek tomu, že veci fungujú. 

 

Tab. č. 40 – Názory respondentov na tvrdenie „Pokiaľ veci fungujú, nesnažím sa nič meniť!“ 
 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 29 12,13 

1 (raz za čas) 41 17,15 
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2 (niekedy) 23 9,62 

3 (pomerne často) 65 27,20 

4 (často, takmer vždy) 81 33,89 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Zámerom nasledujúcej otázky bolo u respondentov zistiť,  aký je ich názor na tvrdenie, 

že čokoľvek chce iný robiť, akceptujem to“. Najviac respondentov a to v počte 63 sa vyjadrilo, 

že niekedy akceptujú to, čo chcú robiť ostatní. V percentuálnej miere to bolo viac ako 26 %. 

V najmenšej miere boli zastúpení respondenti (v počte 32), ktorí vyjadrili odpoveď často, 

takmer vždy. V percentuálnej miere to bolo viac ako 13 % oslovených. 

 

Tab. č. 41 – Názory respondentov na tvrdenie „Čokoľvek iný chcú robiť, akceptujem to!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 45 18,83 

1 (raz za čas) 48 20,08 

2 (niekedy) 63 26,36 

3 (pomerne často) 51 21,34 

4 (často, takmer vždy) 32 13,39 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Skúmali sme aj to, či nami oslovení respondenti pociťujú hrdosť ostatných na 

spoluprácu s nimi. V počte 69 respondentov, čo je v prepočte takmer 29 % uviedlo, že iba 

niekedy túto hrdosť ostatných pociťujú. Najmenšia skupina v počte 32 respondentov prezen-

tovala, že túto hrdosť vôbec nepociťuje. 

 

Tab. č. 42 – Názory respondentov na tvrdenie „Ostatní sú hrdí na spoluprácu so mnou!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 32 13,39 

1 (raz za čas) 47 19,67 

2 (niekedy) 69 28,87 

3 (pomerne často) 56 23,43 

4 (často, takmer vždy) 35 14,64 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Pre účely našej práce je zaujímavé aj nasledujúce tvrdenie a to „Pomáham ostatným 

nájsť zmysel v ich práci“! Názory na toto tvrdenie boli rôzne. Najviac sa však respondenti 

priradili k odpovedi „raz za čas“, čo uviedlo 62 respondentov, teda takmer 26 %. Najmenej 

respondentov, a to v počte 34 sa vyjadrilo, že často, takmer vždy pomáhajú ostatným nájsť 

zmysel v ich práci. 

 

Tab. č. 43 – Názory respondentov na tvrdenie „Pomáham ostatným nájsť zmysel v ich práci!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 47 19,67 

1 (raz za čas) 62 25,94 

2 (niekedy) 39 16,32 

3 (pomerne často) 57 23,85 

4 (často, takmer vždy) 34 14,23 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Skúmali sme aj to, či oslovení respondenti dostávajú ostatných do situácií, aby prehod-

notili myšlienky, ktoré predtým nikdy nespochybnili. Najviac zastúpené boli odpovede raz za 

čas, či vôbec. Týmto spôsobom sa vyjadrilo zhruba  49 %. Najmenšia skupina bola zastúpe-

ná 27 respondentmi, čo je niečo cez 11 %. Títo respondenti uviedli, že často, takmer vždy, 

dostávajú ostatných do situácií, aby prehodnotili myšlienky, ktoré predtým nikdy nespochyb-

nili. 

 

Tab. č. 44 – Názory respondentov na tvrdenie „Dostávam ostatných do situácií, aby prehod-

notili myšlienky, ktoré predtým nikdy nespochybnili!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 56 23,43 

1 (raz za čas) 60 25,10 

2 (niekedy) 44 18,41 

3 (pomerne často) 52 21,76 

4 (často, takmer vždy) 27 11,30 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Ďalšie tabuľkové spracovanie sa zameriava na odpovede respondentov ohľadne tvr-

denia, či osobne venujú pozornosť tým, ktorí sa cítia byť odmietnutí. Najrozsiahlejšia skupina 

odpovedí pozostávala zo 72 respondentov, ktorí prezentovali, že pomerne často túto pozornosť 

venujú ostatným. Ide o niečo cez 30 %. Na druhej strane, najmenej respondentov, a to 36 

vyjadrilo, že niekedy túto pozornosť venujú. 



111 

 

Tab. č. 45 – Názory respondentov na tvrdenie „Osobne venujem pozornosť ostatným, ktorí sa 

zdajú byť odmietnutí!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 40 16,74 

1 (raz za čas) 48 20,08 

2 (niekedy) 36 15,06 

3 (pomerne často) 72 30,13 

4 (často, takmer vždy) 43 17,99 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Skúmali sme aj názory respondentov ohľadne nasledujúceho tvrdenia: „Upozorňujem 

na to, čo iní môžu získať za to, čo dosiahnu“! Môžeme konštatovať, že väčšina respondentov 

neupozorňuje na to, alebo upozorňuje raz za čas či niekedy. Takto sa vyjadrilo takmer 61 % 

respondentov. Zostávajúcich zhruba 39 % prezentovalo, že pomerne často, takmer vždy, upo-

zorňujú na to, čo iní môžu získať za to, čo dosiahnu. 

 

Tab. č. 46 – Názory respondentov na tvrdenie „Upozorňujem na to, čo iní môžu získať za to, 

čo dosiahnu!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 53 22,18 

1 (raz za čas) 58 24,27 

2 (niekedy) 33 13,81 

3 (pomerne často) 49 20,50 

4 (často, takmer vždy) 46 19,25 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Ďalšie tabuľkové spracovanie (47) znázorňuje odpovede respondentov ohľadne otázky, 

že hovoria ostatným o štandardoch, ktoré musia poznať, aby mohli vykonávať svoju prácu. Na 

toto tvrdenie najviac respondentov uviedlo odpoveď „niekedy“. V absolútnej početnosti išlo 

o 58 respondentov, čo je niečo cez 24 %. Najmenej respondentov, v počte 36 sa vyjadrilo, že 

pomerne často hovoria ostatným o spomínaných štandardoch. V percentuálnej miere ide o viac 

ako 15 %. 
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Tab. č. 47 – Názory respondentov na tvrdenie „Hovorím ostatným o štandardoch, ktoré musia 

vedieť, aby mohli vykonávať svoju prácu!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 48 20,08 

1 (raz za čas) 47 19,67 

2 (niekedy) 58 24,27 

3 (pomerne často) 36 15,06 

4 (často, takmer vždy) 50 20,92 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tabuľkové spracovanie 48 znázorňuje výsledky ohľadne tvrdenia, že respondenti 

nežiadajú o nič iné ako o to, čo je absolútne nevyhnutné. Najviac bola zastúpená odpoveď 

často, takmer vždy. Touto odpoveďou sa vyjadrilo 64 respondentov, čo je takmer 27 % . 

Najmenej zastúpená bola odpoveď „niekedy“. Týmto spôsobom sa  prezentovalo 31 respon-

dentov, čo je takmer 13 %. 

 

Tab. č. 48 – Názory respondentov na tvrdenie „Nežiadam o nič iné ako o to, čo je absolútne 

nevyhnutné!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (vôbec) 50 20,92 

1 (raz za čas) 37 15,48 

2 (niekedy) 31 12,97 

3 (pomerne často) 57 23,85 

4 (často, takmer vždy) 64 26,78 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Ďalšia tabuľka prezentuje  názory respondentov na otázku, do akej miery je pre Vás 

náročná komunikácia v rámci spoločnosti. Mali sme preddefinované stupne náročnosti od 0-4, 

kde 0 predstavovala minimálnu náročnosť a 4 maximálnu náročnosť. V tejto súvislosti je 

potrebné uviesť, že maximálnu náročnosť uviedla najmenšia skupina respondentov. Na druhej 

strane najviac respondentov sa priradilo k stupni náročnosti 2. Na základe dosiahnutých 

výsledkov sa prevažnej časti respondentov komunikuje v podniku v ľahšej či strednej miere. 

Žiadnu náročnosť komunikácie prezentovala iba malá skupina respondentov, v relatívnej 

početnosti išlo zhruba o 14 % respondentov. 
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Tab. č. 49 – Názory respondentov na otázku „Do akej miery je pre Vás náročná komunikácia 

v rámci spoločnosti?“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (Minimálna náročnosť) 33 13,81 

1 57 23,85 

2 66 27,62 

3 59 24,69 

4 (Maximálna náročnosť) 24 10,04 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Zámerom nasledujúcej tabuľky je prezentovanie názorov respondentov na otázku, do 

akej miery je pre nich náročná komunikácia s vonkajším prostredím. Aj v tomto prípade sme 

mali preddefinované stupne náročnosti. Najmenšia skupina respondentov uviedla maximálnu 

náročnosť komunikácie. Prevažná časť respondentov vyjadrila stupeň náročnosti 2. Zaujíma-

vosťou je, že výrazná časť respondentov sa prezentovala aj vyjadrením, že komunikácia je 

minimálne náročná. Išlo o druhú najväčšiu skupinu z hľadiska počtu priradených názorov. Na 

základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že pre významnú časť respondentov nie 

je komunikácia náročná alebo je náročná iba v menšej miere. 

 

Tab. č. 50 – Názory respondentov na otázku „Do akej miery je pre Vás náročná komunikácia 

spoločnosti s vonkajším prostredím?“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (Minimálna náročnosť) 50 20,92 

1 45 18,83 

2 75 31,38 

3 37 15,48 

4 (Maximálna náročnosť) 32 13,39 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Oslovených respondentov sme sa pýtali, aký je ich názor na ich zapojenie do tvorby 

marketingovej komunikácie spoločnosti, respektíve či sú zapojení. Ako môžeme z tabuľky 

vyčítať, takmer 60 % nie je zapojených, zvyšných zhruba 40 % vyjadrilo opačný názor. 
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Tab. č. 51 – Názory respondentov na otázku „Ste zapojený do tvorby marketingovej komuni-

kácie spoločnosti?“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

Áno 97 40,59 

Nie 142 59,41 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Rovnako sme skúmali názory respondentov na otázku, či aktívne participujú pri uplat-

ňovaní marketingovej komunikácie spoločnosti. Výsledky prezentujú jasnú prevahu záporných 

vyjadrení, čo je takmer 79 %. 

 

Tab. č. 52 – Názory respondentov na otázku „Aktívne participujete pri uplatňovaní marketin-

govej komunikácie spoločnosti?“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

Áno 51 21,34 

Nie 188 78,66 

Spolu 239 100 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Poslednou otázkou sme zisťovali názory respondentov ohľadne ich dôležitosti v rámci 

marketingovej komunikácie spoločnosti. Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme uviesť, 

že častejšie sa respondenti priradili k nižším mieram dôležitosti. O minimálnej dôležitosti 

vravela najväčšia skupina respondentov, v relatívnej početnosti išlo takmer o 30 %. Na druhej 

strane, najmenšia skupina respondentov prezentovala maximálnu dôležitosť marketingovej 

komunikácie. 

 

Tab. č. 53 – Názory respondentov na otázku „Uveďte mieru dôležitosti, ktorú máte pre 

marketingovú komunikáciu spoločnosti!“ 

 

 Absolútna početnosť (n) Relatívna početnosť (%) 

0 (Minimálna dôležitosť) 70 29,29 

1 48 20,08 

2 52 21,76 

3 40 16,74 

4 (Maximálna dôležitosť) 29 12,13 

Spolu 239 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Verifikácia hypotéz 

V nasledujúcej časti práce sú prezentované výsledky testovania hypotézy: 

H10: Neexistuje štatisticky významná závislosť medzi pracovným postavením respon-

dentov a  ich výsledkami v  Multifactor Leadership Questionnaire ohľadne štýlu vedenia. 

H1A: Existuje štatisticky významná závislosť medzi pracovným postavením respon-

dentov a  ich výsledkami v  Multifactor Leadership Questionnaire ohľadne štýlu vedenia. 

 

Tab. č. 54 – Odpovede na otázku „Robím tak, aby sa ostatní cítili okolo mňa dobre“ podľa 

pracovného postavenia respondentov 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

9 15 13 14 17 68 

Stredný 

manažment 

11 8 13 21 15 68 

Prvostupňový 

manažment 

8 7 7 12 12 46 

Zamestnanec 8 11 4 19 15 57 

Spolu 36 41 37 66 59 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 55 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

10,24 11,67 10,53 18,78 16,79 68 

Stredný 

manažment 

10,24 11,67 10,53 18,78 16,79 68 

Prvostupňový 

manažment 

6,93 7,89 7,12 12,70 11,36 46 

Zamestnanec 8,59 9,78 8,82 15,74 14,07 57 

Spolu 36 41 37 66 59 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0,698 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p > α,  (0,698> 0,05) je možné konštatovať, že 

nedisponujeme dostatočnými dôkazmi, aby bolo možné zamietnuť nulovú hypotézu. 
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Tab. č. 56 – Odpovede na otázku „Vyjadrujem niekoľkými jednoduchými slovami, čo by sme 

mohli a mali robiť!“ podľa pracovného postavenia respondentov 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) Spolu 

Vrcholový 

manažment 5 21 14 9 19 68 

Stredný 

manažment 14 19 14 7 14 68 

Prvostupňový 

manažment 5 8 8 7 18 46 

Zamestnanec 22 7 11 8 9 57 

Spolu 46 55 47 31 60 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 57 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

13,09 15,65 13,37 8,82 17,07 68 

Stredný 

manažment 

13,09 15,65 13,37 8,82 17,07 68 

Prvostupňový 

manažment 

8,85 10,59 9,05 5,97 11,55 46 

Zamestnanec 10,97 13,12 11,21 7,39 14,31 57 

Spolu 46 55 47 31 60 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0, 002 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p < α,  (0,002 < 0,05) možno konštatovať, že  

rozdiel, ktorý bol nameraný vo vzorke je veľmi veľký na to, aby mal len náhodný charakter. 

Existuje štatisticky významná závislosť medzi   pracovným postavením respon-

dentov a odpoveďou na otázku „Vyjadrujem niekoľkými jednoduchými slovami, čo by 

sme mohli a mali robiť“! 
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Tab. č. 58 – Odpovede na otázku „Umožňujem ostatným myslieť na staré problémy novými 

spôsobmi!“ podľa pracovného postavenia respondentov 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

11 25 6 9 17 68 

Stredný 

manažment 

9 10 9 12 28 68 

Prvostupňový 

manažment 

6 8 5 7 20 46 

Zamestnanec 8 24 6 11 8 57 

Spolu 34 67 26 39 73 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 59 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

9,67 19,06 7,40 11,10 20,77 68 

Stredný 

manažment 

9,67 19,06 7,40 11,10 20,77 68 

Prvostupňový 

manažment 

6,54 12,90 5,00 7,51 14,05 46 

Zamestnanec 8,11 15,98 6,20 9,30 17,41 57 

Spolu 34 67 26 39 73 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0, 017 

Na základe dosiahnutých výsledkov p < α,  (0,017 < 0,05) možno konštatovať, že  

rozdiel, ktorý bol nameraný vo vzorke je veľmi veľký na to, aby mal len náhodný charakter. 

Existuje štatisticky významná závislosť medzi pracovným postavením responden-

tov a odpoveďou na otázku „Umožňujem ostatným myslieť na staré problémy novými 

spôsobmi“! 
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Tab. č. 60 – Odpovede na otázku „Pomáham ostatným rozvíjať sa!“ podľa pracovného posta-

venia respondentov 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

14 16 6 25 7 68 

Stredný 

manažment 

10 11 8 23 16 68 

Prvostupňový 

manažment 

9 6 6 16 9 46 

Zamestnanec 21 15 5 10 6 57 

Spolu 54 48 25 74 38 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 61 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

15,36 13,66 7,11 21,05 10,81 68 

Stredný 

manažment 

15,36 13,66 7,11 21,05 10,81 68 

Prvostupňový 

manažment 

10,39 9,24 4,81 14,24 7,31 46 

Zamestnanec 12,88 11,45 5,96 17,65 9,06 57 

Spolu 54 48 25 74 38 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0,052 

Na základe dosiahnutých výsledkov p > α, (0,052> 0,05) možno konštatovať, že 

nedisponujeme dostatočnými dôkazmi, aby bolo možné zamietnuť nulovú hypotézu. 
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Tab. č. 62 – Odpovede na otázku „Poviem ostatným, čo majú robiť, ak chcú byť odmenení za 

svoju prácu!“ podľa pracovného postavenia respondentov 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

24 7 7 12 18 68 

Stredný 

manažment 

18 5 9 11 25 68 

Prvostupňový 

manažment 

7 3 7 10 19 46 

Zamestnanec 29 10 12 6 0 57 

Spolu 78 25 35 39 62 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 63 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

22,19 7,11 9,96 11,10 17,64 68 

Stredný 

manažment 

22,19 7,11 9,96 11,10 17,64 68 

Prvostupňový 

manažment 

15,01 4,81 6,74 7,51 11,93 46 

Zamestnanec 18,60 5,96 8,35 9,30 14,79 57 

Spolu 78 25 35 39 62 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0, 00004 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p < α,  (0,00004 < 0,05) možno konštatovať, že  

rozdiel, ktorý bol nameraný vo vzorke je veľmi veľký na to, aby mal len náhodný charakter. 

Existuje štatisticky významná závislosť medzi   pracovným postavením respon-

dentov a odpoveďou na otázku „Poviem ostatným, čo majú robiť, ak chcú byť odmenení 

za svoju prácu“! 
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Tab. č. 64 – Odpovede na otázku „Som spokojný, keď iní spĺňajú dohodnuté štandardy!“ podľa 

pracovného postavenia respondentov 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

4 11 9 18 26 68 

Stredný 

manažment 

5 5 5 22 31 68 

Prvostupňový 

manažment 

7 10 6 8 15 46 

Zamestnanec 11 9 9 13 15 57 

Spolu 27 35 29 61 87 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 65 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

7,68 9,96 8,25 17,36 24,75 68,00 

Stredný 

manažment 

7,68 9,96 8,25 17,36 24,75 68 

Prvostupňový 

manažment 

5,20 6,74 5,58 11,74 16,74 46 

Zamestnanec 6,44 8,35 6,92 14,55 20,75 57 

Spolu 27 35 29 61 87 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0,093 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p > α,  (0,093> 0,05) možno konštatovať, že 

nedisponujeme dostatočnými dôkazmi, aby bolo možné zamietnuť nulovú hypotézu. 
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Tab. č. 66 – Odpovede na otázku „Som spokojný s tým, že nechám ostatných pokračovať v prá-

ci rovnakým spôsobom vždy“! podľa pracovného postavenia respondentov 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

15 5 20 20 8 68 

Stredný 

manažment 

12 10 12 22 12 68 

Prvostupňový 

manažment 

11 5 7 10 13 46 

Zamestnanec 15 8 10 15 9 57 

Spolu 53 28 49 67 42 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 67 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

15,08 7,97 13,94 19,06 11,95 68 

Stredný 

manažment 

15,08 7,97 13,94 19,06 11,95 68 

Prvostupňový 

manažment 

10,20 5,39 9,43 12,90 8,08 46 

Zamestnanec 12,64 6,68 11,69 15,98 10,02 57 

Spolu 53 28 49 67 42 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0,412 

Na základe dosiahnutých výsledkov p > α, (0,412> 0,05) možno konštatovať, že nedis-

ponujeme dostatočnými dôkazmi, aby bolo možné zamietnuť nulovú hypotézu. 
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Tab. č. 68 – Odpovede na otázku „Ostatní majú úplnú vieru vo mňa!“ podľa pracovného 

postavenia respondentov 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

6 15 22 17 8 68 

Stredný 

manažment 

11 9 31 8 9 68 

Prvostupňový 

manažment 

7 12 8 9 10 46 

Zamestnanec 6 6 17 21 7 57 

Spolu 30 42 78 55 34 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 69 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

8,54 11,95 22,19 15,65 9,67 68 

Stredný 

manažment 

8,54 11,95 22,19 15,65 9,67 68 

Prvostupňový 

manažment 

5,77 8,08 15,01 10,59 6,54 46 

Zamestnanec 7,15 10,02 18,60 13,12 8,11 57 

Spolu 30 42 78 55 34 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0, 015 

Na základe dosiahnutých výsledkov p < α,  (0,015 < 0,05) možno konštatovať, že  

rozdiel, ktorý bol nameraný vo vzorke je veľmi veľký na to, aby mal len náhodný charakter. 

Existuje štatisticky významná závislosť medzi  pracovným postavením responden-

tov a odpoveďou na otázku „Ostatní majú úplnú vieru vo mňa“! 
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Tab. č. 70 – Odpovede na otázku „Poskytujem ostatným vízie o tom, čo môžeme urobiť!“ 

podľa pracovného postavenia respondentov 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

14 9 12 13 20 68 

Stredný 

manažment 

12 12 10 12 22 68 

Prvostupňový 

manažment 

11 7 10 9 9 46 

Zamestnanec 15 8 9 13 12 57 

Spolu 52 36 41 47 63 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 71 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

14,79 10,24 11,67 13,37 17,92 68 

Stredný 

manažment 

14,79 10,24 11,67 13,37 17,92 68 

Prvostupňový 

manažment 

10,01 6,93 7,89 9,05 12,13 46 

Zamestnanec 12,40 8,59 9,78 11,21 15,03 57 

Spolu 52 36 41 47 63 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0,935 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p > α,  (0,935> 0,05) možno konštatovať, že nedis-

ponujeme dostatočnými dôkazmi, aby bolo možné zamietnuť nulovú hypotézu. 

 

Tab. č. 72 – Odpovede na otázku „Poskytujem ostatným nové spôsoby, ako sa pozerať na 

komplikované veci!“ podľa pracovného postavenia respondentov 
 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

22 5 5 28 8 68 
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Stredný 

manažment 

15 14 13 10 16 68 

Prvostupňový 

manažment 

7 9 7 12 11 46 

Zamestnanec 18 12 11 9 7 57 

Spolu 62 40 36 59 42 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 73 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

17,64 11,38 10,24 16,79 11,95 68 

Stredný 

manažment 

17,64 11,38 10,24 16,79 11,95 68 

Prvostupňový 

manažment 

11,93 7,70 6,93 11,36 8,08 46 

Zamestnanec 14,79 9,54 8,59 14,07 10,02 57 

Spolu 62 40 36 59 42 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0, 003 

Na základe dosiahnutých výsledkov p < α,  (0,003 < 0,05) možno konštatovať, že  

rozdiel, ktorý bol nameraný vo vzorke je veľmi veľký na to, aby mal len náhodný charakter. 

Existuje štatisticky významná závislosť medzi pracovným postavením respon-

dentov a odpoveďou na otázku „Poskytujem ostatným nové spôsoby, ako sa pozerať na 

komplikované veci“! 

 

Tab. č. 74 – Odpovede na otázku „Dávam ostatným vedieť, čo si myslím o tom, čo robia“ 

podľa pracovného postavenia respondentov 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

9 19 12 17 11 68 

Stredný 

manažment 

15 16 10 15 12 68 

Prvostupňový 

manažment 

11 9 4 13 9 46 
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Zamestnanec 9 14 17 9 8 57 

Spolu 44 58 43 54 40 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 75 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

12,52 16,50 12,23 15,36 11,38 68 

Stredný 

manažment 

12,52 16,50 12,23 15,36 11,38 68 

Prvostupňový 

manažment 

8,47 11,16 8,28 10,39 7,70 46 

Zamestnanec 10,49 13,83 10,26 12,88 9,54 57 

Spolu 44 58 43 54 40 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti (α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0,38 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p > α,  (0,381> 0,05) možno konštatovať, že 

nedisponujeme dostatočnými dôkazmi, aby bolo možné zamietnuť nulovú hypotézu. 

 

Tab. č. 76 – Odpovede na otázku „Uznávam / odmeňujem, keď ostatní dosiahnu svoje ciele!“ 

podľa pracovného postavenia respondentov 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

14 11 12 14 17 68 

Stredný 

manažment 

18 13 10 12 15 68 

Prvostupňový 

manažment 

5 4 13 19 5 46 

Zamestnanec 14 14 18 6 5 57 

Spolu 51 42 53 51 42 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tab. č. 77 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) Spolu 

Vrcholový 

manažment 

14,51 11,95 15,08 14,51 11,95 

68 

Stredný 

manažment 

14,51 11,95 15,08 14,51 11,95 

68 

Prvostupňový 

manažment 

9,82 8,08 10,20 9,82 8,08 

46 

Zamestnanec 12,16 10,02 12,64 12,16 10,02 57 

Spolu 51 42 53 51 42 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0, 002 

Na základe výsledkov  p < α,  (0,002 < 0,05) možno konštatovať, že  rozdiel, ktorý bol 

nameraný vo vzorke je veľmi veľký na to, aby mal len náhodný charakter. 

Existuje štatisticky významná závislosť medzi  pracovným postavením responden-

tov a odpoveďou na otázku „Uznávam / odmeňujem, keď ostatní dosiahnu svoje ciele“! 

 

Tab. č. 78 – Odpovede na otázku „Pokiaľ veci fungujú, nesnažím sa nič meniť!“ podľa pracov-

ného postavenia respondentov 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 (pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

12 14 6 17 19 68 

Stredný 

manažment 

8 15 7 17 21 68 

Prvostupňový 

manažment 

6 5 5 12 18 46 

Zamestnanec 3 7 5 19 23 57 

Spolu 29 41 23 65 81 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 79 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 

(pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

8,25 11,67 6,54 18,49 23,05 68 

Stredný 

manažment 

8,25 11,67 6,54 18,49 23,05 68 
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Prvostupňový 

manažment 

5,58 7,89 4,43 12,51 15,59 46 

Zamestnanec 6,92 9,78 5,49 15,50 19,32 57 

Spolu 29 41 23 65 81 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0,577 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p > α,  (0,577 > 0,05) možno konštatovať, že 

nedisponujeme dostatočnými dôkazmi, aby bolo možné zamietnuť nulovú hypotézu. 

 

Tab. č. 80 – Odpovede na otázku „Čokoľvek iní chcú robiť, akceptujem to!“ podľa pracovného 

postavenia respondentov 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 

(pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

17 14 18 10 9 68 

Stredný 

manažment 

8 19 12 18 11 68 

Prvostupňový 

manažment 

10 2 14 13 7 46 

Zamestnanec 10 13 19 10 5 57 

Spolu 45 48 63 51 32 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 81 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 

(pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

12,80 13,66 17,92 14,51 9,10 68 

Stredný 

manažment 

12,80 13,66 17,92 14,51 9,10 68 

Prvostupňový 

manažment 

8,66 9,24 12,13 9,82 6,16 46 

Zamestnanec 10,73 11,45 15,03 12,16 7,63 57 

Spolu 45 48 63 51 32 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0,071 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p > α,  (0,071 > 0,05) možno konštatovať, že 

nedisponujeme dostatočnými dôkazmi, aby bolo možné zamietnuť nulovú hypotézu. 

 

Tab. č. 82 – Odpovede na otázku „Ostatní sú hrdí na spoluprácu so mnou!“ podľa pracovného 

postavenia respondentov 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 

(pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

8 12 21 18 9 68 

Stredný 

manažment 

12 15 16 14 11 68 

Prvostupňový 

manažment 

6 12 13 9 6 46 

Zamestnanec 6 8 19 15 9 57 

Spolu 32 47 69 56 35 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 83 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 

(pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

9,10 13,37 19,63 15,93 9,96 68 

Stredný 

manažment 

9,10 13,37 19,63 15,93 9,96 68 

Prvostupňový 

manažment 

6,16 9,05 13,28 10,78 6,74 46 

Zamestnanec 7,63 11,21 16,46 13,36 8,35 57 

Spolu 32 47 69 56 35 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0,91 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p > α,  (0,91 > 0,05) možno konštatovať, že nedis-

ponujeme dostatočnými dôkazmi, aby bolo možné zamietnuť nulovú hypotézu. 

 

 



129 

 

 

Tab. č. 84 – Odpovede na otázku „Pomáham ostatným nájsť zmysel v ich práci!“ podľa pracov-

ného postavenia respondentov 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 

(pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

16 15 16 14 7 68 

Stredný 

manažment 

18 14 6 19 11 68 

Prvostupňový 

manažment 

7 9 6 15 9 46 

Zamestnanec 6 24 11 9 7 57 

Spolu 47 62 39 57 34 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 85 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 

(pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

13,37 17,64 11,10 16,22 9,67 68 

Stredný 

manažment 

13,37 17,64 11,10 16,22 9,67 68 

Prvostupňový 

manažment 

9,05 11,93 7,51 10,97 6,54 46 

Zamestnanec 11,21 14,79 9,30 13,59 8,11 57 

Spolu 47 62 39 57 34 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0, 023 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p < α,  (0,023 < 0,05) možno konštatovať, že  roz-

diel, ktorý bol nameraný vo vzorke je veľmi veľký na to, aby bol len náhodného charakteru. 

Existuje štatisticky významná závislosť medzi pracovným postavením responden-

tov a odpoveďou na otázku „Pomáham ostatným nájsť zmysel v ich práci!“ 
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Tab. č. 86 – Odpovede na otázku „Dostávam ostatných do situácií, aby prehodnotili myšlienky, 

ktoré predtým nikdy nespochybnili!“ podľa pracovného postavenia respondentov 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 

(pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

14 16 18 13 7 68 

Stredný 

manažment 

14 19 12 14 9 68 

Prvostupňový 

manažment 

13 10 6 10 7 46 

Zamestnanec 15 15 8 15 4 57 

Spolu 56 60 44 52 27 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 87 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 

(pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

15,93 17,07 12,52 14,79 7,68 68 

Stredný 

manažment 

15,93 17,07 12,52 14,79 7,68 68 

Prvostupňový 

manažment 

10,78 11,55 8,47 10,01 5,20 46 

Zamestnanec 13,36 14,31 10,49 12,40 6,44 57 

Spolu 56 60 44 52 27 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0,783 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p > α,  (0,783 > 0,05) možno konštatovať, že ne-

disponujeme dostatočnými dôkazmi, aby bolo možné zamietnuť nulovú hypotézu. 

 

Tab. č. 88 – Odpovede na otázku „Osobne venujem pozornosť ostatným, ktorí sa zdajú byť 

odmietnutí“! podľa pracovného postavenia respondentov 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 

(pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

6 12 14 23 13 68 
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Stredný 

manažment 

19 14 5 22 8 68 

Prvostupňový 

manažment 

5 8 9 12 12 46 

Zamestnanec 10 14 8 15 10 57 

Spolu 40 48 36 72 43 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 89 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 

(pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

11,38 13,66 10,24 20,49 12,23 68 

Stredný 

manažment 

11,38 13,66 10,24 20,49 12,23 68 

Prvostupňový 

manažment 

7,70 9,24 6,93 13,86 8,28 46 

Zamestnanec 9,54 11,45 8,59 17,17 10,26 57 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0,104 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p > α,  (0,104 > 0,05) možno konštatovať, že 

nedisponujeme dostatočnými dôkazmi, aby bolo možné zamietnuť nulovú hypotézu. 

 

Tab. č. 90 – Odpovede na otázku „Upozorňujem na to, čo iní môžu získať za to, čo dosiahnu!“ 

podľa pracovného postavenia respondentov 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 

(pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

19 19 5 10 13 66 

Stredný 

manažment 

13 11 18 16 10 68 

Prvostupňový 

manažment 

7 18 5 7 9 46 

Zamestnanec 14 10 5 16 14 59 

Spolu 53 58 33 49 46 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tab. č. 91 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 

(pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

14,64 16,02 9,11 13,53 12,70 66 

Stredný 

manažment 

15,08 16,50 9,39 13,94 13,09 68 

Prvostupňový 

manažment 

10,20 11,16 6,35 9,43 8,85 46 

Zamestnanec 13,08 14,32 8,15 12,10 11,36 59 

Spolu 53 58 33 49 46 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0, 01 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p < α,  (0,01 < 0,05) možno konštatovať, že  roz-

diel, ktorý bol nameraný vo vzorke je veľmi veľký na to, aby bol len náhodného charakteru. 

Existuje štatisticky významná závislosť medzi pracovným postavením respon-

dentov a odpoveďou na otázku „Upozorňujem na to, čo iní môžu získať za to, čo dosiah-

nu!“ 

 

Tab. č. 92 – Odpovede na otázku „Hovorím ostatným o štandardoch, ktoré musia vedieť, aby 

mohli vykonávať svoju prácu!“ podľa pracovného postavenia respondentov 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 

(pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

13 15 14 10 16 68 

Stredný 

manažment 

13 16 17 12 10 68 

Prvostupňový 

manažment 

6 5 13 9 13 46 

Zamestnanec 16 9 14 5 11 55 

Spolu 48 45 58 36 50 237 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tab. č. 93 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 

(pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

13,77 12,91 16,64 10,33 14,35 68 

Stredný 

manažment 

13,77 12,91 16,64 10,33 14,35 68 

Prvostupňový 

manažment 

9,32 8,73 11,26 6,99 9,70 46 

Zamestnanec 11,14 10,44 13,46 8,35 11,60 55 

Spolu 48 45 58 36 50 237 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0,458 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p > α,  (0,458 > 0,05) možno konštatovať, že ne-

disponujeme dostatočnými dôkazmi, aby bolo možné zamietnuť nulovú hypotézu. 

 

Tab. č. 94 – Odpovede na otázku „Nežiadam o nič iné ako o to, čo je absolútne nevyhnutné!“ 

podľa pracovného postavenia respondentov 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 

(pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

17 10 10 11 20 68 

Stredný 

manažment 

12 13 9 16 18 68 

Prvostupňový 

manažment 

6 5 6 13 16 46 

Zamestnanec 15 9 6 17 10 57 

Spolu 50 37 31 57 64 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 95 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 

(vôbec) 

1 (raz za 

čas) 

2 

(niekedy) 

3 

(pomerne 

často) 

4 (často, 

takmer 

vždy) 

Spolu 

Vrcholový 

manažment 

14,23 10,53 8,82 16,22 18,21 68 
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Stredný 

manažment 

14,23 10,53 8,82 16,22 18,21 68 

Prvostupňový 

manažment 

9,62 7,12 5,97 10,97 12,32 46 

Zamestnanec 11,92 8,82 7,39 13,59 15,26 57 

Spolu 50 37 31 57 64 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0,554 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p > α,  (0,553 > 0,05) možno konštatovať, že ne-

disponujeme dostatočnými dôkazmi, aby bolo možné zamietnuť nulovú hypotézu. 

 

Nasledujúca tabuľka prezentuje výsledky závislosti medzi pracovným postavením 

respondentov a odpoveďami na otázky dotazníka MLQ. 

 

Tab. č. 96 – Výsledky testovania hypotézy 1 

 

  P 

1 Robím tak, aby sa ostatní cítili okolo mňa dobre. 0,698 

2 
Vyjadrujem niekoľkými jednoduchými slovami, čo by sme mohli a 

mali robiť. 
0,002 

3 Umožňujem ostatným myslieť na staré problémy novými spôsobmi. 0,017 

4 Pomáham ostatným rozvíjať sa. 0,052 

5 
Poviem ostatným, čo majú robiť, ak chcú byť odmenení za svoju 

prácu. 
0,00004 

6 Som spokojný, keď iní spĺňajú dohodnuté štandardy. 0,093 

7 
Som spokojný s tým, že nechám ostatných pokračovať v práci 

rovnakým spôsobom vždy. 
0,412 

8 Ostatní majú úplnú vieru vo mňa. 0,015 

9 Poskytujem ostatným vízie o tom, čo môžeme urobiť. 0,935 

10 
Poskytujem ostatným nové spôsoby, ako sa pozerať na 

komplikované veci. 
0,003 

11 Dávam ostatným vedieť, čo si myslím o tom, čo robia. 0,38 

12 Uznávam / odmeňujem, keď ostatní dosiahnu svoje ciele. 0,002 

13 Pokiaľ veci fungujú, nesnažím sa nič meniť. 0,577 

14 Čokoľvek iný chcú robiť, akceptujem to. 0,071 

15 Ostatní sú hrdí na spoluprácu so mnou. 0,91 

16 Pomáham ostatným nájsť zmysel v ich práci. 0,023 

17 
Dostávam ostatných do situácií, aby prehodnotili myšlienky, ktoré 

predtým nikdy nespochybnili. 
0,783 

18 
Osobne venujem pozornosť ostatným, ktorí sa zdajú byť odmiet-

nutí. 
0,104 
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19 Upozorňujem na to, čo iní môžu získať za to, čo dosiahnu. 0,01 

20 
Hovorím ostatným o štandardoch, ktoré musia vedieť, aby mohli 

vykonávať svoju prácu. 
0,458 

21 Nežiadam o nič iné ako o to, čo je absolútne nevyhnutné. 0,554 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Výsledky poukazujú, že štatisticky významná závislosť sa preukázala medzi pracov-

ným postavením respondentov pri otázkach: 

- Vyjadrujem niekoľkými jednoduchými slovami, čo by sme mohli a mali robiť; 

- Umožňujem ostatným myslieť na staré problémy novými spôsobmi; 

- Poviem ostatným, čo majú robiť, ak chcú byť odmenení za svoju prácu; 

- Ostatní majú úplnú vieru vo mňa; 

- Poskytujem ostatným nové spôsoby, ako sa pozerať na komplikované veci; 

- Uznávam / odmeňujem, keď ostatní dosiahnu svoje ciele; 

- Pomáham ostatným nájsť zmysel v ich práci; 

- Upozorňujem na to, čo iní môžu získať za to, čo dosiahnu. 

H20: Neexistuje štatisticky významná závislosť medzi GSE  skóre (úroveň sebaúčin-

nosti)  a mierou zapojenia respondentov do kreovania a uplatňovania marketingovej komuniká-

cie spoločnosti. 

H2A: Existuje štatisticky významná závislosť medzi GSE  skóre (úroveň sebaúčinnosti)  

a mierou zapojenia respondentov do kreovania a uplatňovania marketingovej komunikácie 

spoločnosti. 

 

Tab. č. 97 – Odpovede na otázku „Do akej miery je pre Vás náročná komunikácia v rámci 

spoločnosti“? podľa úrovne sebaúčinnosti respondentov 

 

 

0 (Minimálna 

náročnosť) 

1 2 3 4 (Maximálna 

náročnosť) 

Spolu 

Skóre 0-29 10 21 42 48 15 136 

Skóre 30-40 23 36 24 11 9 103 

Spolu 33 57 66 59 24 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 98 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 (Minimálna 

náročnosť) 

1 2 3 4 (Maximálna 

náročnosť) 

Spolu 

Skóre 0-29 18,78 32,44 37,56 33,57 13,66 136 

Skóre 30-40 14,22 24,56 28,44 25,43 10,34 103 

Spolu 33 57 66 59 24 239 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0,0000005 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p < α,  (0, 0000005 < 0,05) možno konštatovať, 

že  rozdiel, ktorý bol nameraný vo vzorke je veľmi veľký na to, aby bol len náhodného charak-

teru. 

Existuje štatisticky významná závislosť medzi GSE  skóre (úroveň sebaúčinnosti)  

a odpoveďami na otázku „Do akej miery je pre Vás náročná komunikácia v rámci 

spoločnosti?“ 

 

Tab. č. 99 – Odpovede na otázku „Do akej miery je pre Vás náročná komunikácia s vonkajším 

prostredím spoločnosti?“ podľa úrovne sebaúčinnosti respondentov 

 

 

0 (Minimálna 

náročnosť) 

1 2 3 4 (Maximálna 

náročnosť) 

Spolu 

Skóre 0-29 18 15 51 26 26 136 

Skóre 30-40 32 30 24 11 6 103 

Spolu 50 45 75 37 32 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 100 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 (Minimálna 

náročnosť) 

1 2 3 4 (Maximálna 

náročnosť) 

Spolu 

Skóre 0-29 28,45 25,61 42,68 21,05 18,21 136 

Skóre 30-40 21,55 19,39 32,32 15,95 13,79 103 

Spolu 50 45 75 37 32 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti(α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0,000001 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p < α,  (0,000001 < 0,05) možno konštatovať, že  

rozdiel, ktorý bol nameraný vo vzorke je veľmi veľký na to, aby bol len náhodného charakteru. 

 

Existuje štatisticky významná závislosť medzi GSE  skóre (úroveň sebaúčinnosti) 

a odpoveďami na otázku „Do akej miery je pre Vás náročná komunikácia s vonkajším 

prostredím spoločnosti?“ 
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Tab. č. 101 – Odpovede na otázku „Ste zapojený do tvorby marketingovej komunikácie spoloč-

nosti?“ podľa úrovne sebaúčinnosti respondentov 

 

 Áno Nie Spolu 

Skóre 0-29 55 81 136 

Skóre 30-40 42 61 103 

Spolu 97 142 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 102 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 
 

 Áno Nie Spolu 

Skóre 0-29 55,20 80,80 136 

Skóre 30-40 41,80 61,20 103 

Spolu 97 142 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti (α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0,958 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p > α,  (0,958 > 0,05) je možné konštatovať, že 

nedisponujeme dostatočnými dôkazmi, aby bolo možné zamietnuť nulovú hypotézu. 

 

Tabuľka č. 103 – Odpovede na otázku „Aktívne participujete pri uplatňovaní marketingovej 

komunikácie spoločnosti?“ podľa úrovne sebaúčinnosti respondentov 

 

 Áno Nie Spolu 

Skóre 0-29 36 100 136 

Skóre 30-40 61 42 103 

Spolu 97 142 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

Tab. č. 104 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 
 

 Áno Nie Spolu 

Skóre 0-29 55,20 80,80 136 

Skóre 30-40 41,80 61,20 103 

Spolu 97 142 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Hladina významnosti (α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0,0000004 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p < α,  (0,0000004 < 0,05) možno konštatovať, že  

rozdiel, ktorý bol nameraný vo vzorke je veľmi veľký na to, aby bol len náhodného charakteru. 

Existuje štatisticky významná závislosť medzi GSE  skóre (úroveň sebaúčinnosti)  

a odpoveďami na otázku „Aktívne participujete pri uplatňovaní marketingovej komuni-

kácie spoločnosti?“ 

 

Tab. č. 105 – Odpovede na otázku „Uveďte mieru dôležitosti, ktorú máte pre marketingovú 

komunikáciu spoločnosti!“ podľa úrovne sebaúčinnosti respondentov 

 

 

0 (Minimálna 

dôležitosť) 

1 2 3 4 (Maximálna 

dôležitosť) 

Spolu 

Skóre 0-29 47 32 32 17 8 136 

Skóre 30-40 23 16 20 23 21 103 

Spolu 70 48 52 40 29 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 106 – Očakávaná  distribúcia odpovedí 

 

 

0 (Minimálna 

dôležitosť) 

1 2 3 4 (Maximálna 

dôležitosť) 

Spolu 

Skóre 0-29 39,83 27,31 29,59 22,76 16,50 136 

Skóre 30-40 30,17 20,69 22,41 17,24 12,50 103 

Spolu 70 48 52 40 29 239 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Hladina významnosti (α) = 0,05 

Výsledok Pearsonovho koeficientu (p) = 0, 00083 

Na základe dosiahnutých výsledkov  p < α,  (0, 00083< 0,05) možno konštatovať, že  

rozdiel, ktorý bol nameraný vo vzorke je veľmi veľký na to, aby bol len náhodného charakteru. 

Existuje štatisticky významná závislosť medzi GSE skóre (úroveň sebaúčinnosti)  

a odpoveďami na otázku „Uveďte mieru dôležitosti, ktorú máte pre marketingovú komu-

nikáciu spoločnosti!“ 

 

Tab. č. 107 – Výsledky testovania hypotézy 2 

 

  P 

1 Do akej miery je pre Vás náročná komunikácia v rámci spoločnosti? 0,0000005 

2 
Do akej miery je pre Vás náročná komunikácia s vonkajším prostredím 

spoločnosti? 
0,000001 
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3 Ste zapojený do tvorby marketingovej komunikácie spoločnosti? 0,958 

4 
Aktívne participujete pri uplatňovaní marketingovej komunikácie 

spoločnosti? 
0,0000004 

5 
Uveďte mieru dôležitosti, ktorú máte pre marketingovú komunikáciu 

spoločnosti. 
0,00083 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Výsledky dokazujú, že štatisticky významná závislosť sa preukázala medzi  GSE skóre 

respondentov a odpoveďami na otázky: 

- Do akej miery je pre Vás náročná komunikácia v rámci spoločnosti? 

- Do akej miery je pre Vás náročná komunikácia s vonkajším prostredím spoločnosti? 

- Aktívne participujete pri uplatňovaní marketingovej komunikácie spoločnosti? 

- Uveďte mieru dôležitosti, ktorú máte pre marketingovú komunikáciu spoločnosti! 

 

Vedecký prínos práce 

Za vedecký prínos práce možno považovať pokus o vytvorenie súvislej teoretickej zá-

kladne problematiky riadenia a vedenia ľudí v podniku a prezentáciu nových trendov v oblasti 

leadershipu, ktoré poskytujú komplexný pohľad na riešenú problematiku (1) rovnako, rozšíre-

nie problematiky o poznatky prispievajúce k efektivite lídra, ktoré treba chápať ako zoskupenie 

rôznych kombinácií, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Prepojenie týchto oblastí poskytuje iný 

náhľad na problematiku osobnosti lídrov a ich  uplatnenie v marketingovej komunikácii spo-

ločnosti. 

Domnievame sa, že prínosom práce je zameranie sa na koncept sebaúčinnosti, transfor-

mačného leadershipu a efektivity lídra, ktoré nám pomôžu  určiť, kto je lídrom  a aké sú mož-

nosti osobnosti lídra v marketingovej komunikácii. Úspešný manažér a líder musia disponovať 

istým druhom vedomia vlastnej účinnosti vzhľadom na zvládanie náročných úloh, nečakaných 

situácií a problémov. 

Predpokladáme, že sebaúčinnosť lídra súvisí nielen s transformačným leadershipom, 

ale aj s efektivitou leadershipu. Napriek tomu, že naša prvá štúdia sa zameriava na teoretické 

chápanie problematiky – je doplnená aj vlastným kritickým pohľadom a vlastným sumarizo-

vaním a úvahou. 

Pri spracovaní práce sme narazili na problém nedostatku literatúry a relevantných vý-

skumov, ktoré sa zameriavajú na problematiku uplatnenia osobnosti lídra v marketingovej ko-

munikácii spoločnosti. 

Na základe dotazníkového výskumu sme v druhej časti našej práce vytvorili údajovú 

základňu, ktorá môže slúžiť ako poznatková báza pre praktickú implementáciu a pre ďalšie 

skúmanie problematiky  v rámci spoločností, pôsobiacich na území Slovenskej republiky. 

V  praktickej časti (2) sme uskutočnili výskum pomocou dotazníka, ktorý pozostával 

z 39 otázok, z ktorých 3 boli sociodemografického charakteru, ostatné boli uzavreté. Dotazník 

pozostával z 10 otázok dotazníka GSE, z 21 otázok z dotazníka MLQ a 5 otázok, zameraných 

na spôsob kreovania a uplatňovania marketingovej komunikácie v spoločnosti. 
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Ako sme uviedli, aj keď neexistuje vopred stanovené rozdelenie, ktoré predstavuje 

nízke a vysoké skóre sebaúčinnosti podľa odporúčania Schwarzera (2014),vytvorili sme skupi-

ny na základe empirického rozdelenia konkrétnej referenčnej populácie. 

Ako môžeme z výsledkov vyčítať, v rámci vrcholového manažmentu prevažuje vysoká 

sebaúčinnosť. Opačný prípad nastal pri prvostupňovom manažmente a pri zamestnancoch, kde 

bola častejšie zaznamenaná nižšia sebaúčinnosť respondentov. 

Ďalším obmedzením predloženej štúdie je použitie dotazníka MLQ ktorý podlieha au-

torským právam a práve z toho dôvodu ide o adaptovanú verziu, pretože tento dotazník nemá 

oficiálne schválený preklad do slovenského jazyka. Túto verziu sme použili výlučne pre účely 

našej práce. Získané  závery, ktoré sme podporili  výsledkami výskumu a testovaním hypotéz 

sú teoretickou základňou pre ďalšie skúmanie a rozširovanie poznatkov problematiky, ktorá je 

interdisciplinárna a umožňuje vývin nového pohľadu na  marketingovú komunikáciu. 

 

Záver 

V štúdii sme sa rozhodli zamerať svoju pozornosť na sebaúčinnosť, lebo sme presved-

čení, že úspešný manažér musí disponovať istým druhom vedomia vlastnej účinnosti ohľadom 

zvládania náročných úloh, nečakaných situácií a problémov. Veríme, že sebaúčinnosť má 

vplyv na efektivitu lídra. Pretože sebaúčinnosť ovplyvňuje, ako sa ľudia cítia, ako myslia, ako 

sú motivovaní a ako sa správajú, predpokladáme, že lídri sa nezľaknú náročných úloh, sú 

ochotní pustiť sa do prípadného rizika a snažia sa uspieť. Vyššia úroveň sebaúčinnosti je tak 

prediktorom úrovne volených cieľov. 

V práci sa zaoberáme fenoménom všeobecnej sebaúčinnosti, ktorý je rysom osobnosti 

a od špecifickej sebaúčinnosti sa líši vo svojom všeobecnom poňatí. Na základe teórie, vzťa-

hujúcej sa k sebaúčinnosti lídra a transformačnému leadershipu usudzujeme, že sebaúčinnosť 

lídra by mala byť predpokladom pre transformačný leadership. 

Firemná kultúra a správanie musia byť základom pre vrcholový manažment. Steve Jobs 

bol Apple a Apple bol Steve Jobs. Podobne ako Richard Branson a Virgin, Elon Musk, či Bill 

Gates. 

V rámci praktickej časti sme vykonali dotazníkový výskum pomocou dotazníka, ktorý 

pozostával z 39 otázok, z ktorých 3 otázky boli sociodemografického charakteru, ostatné otáz-

ky boli uzavreté. Dotazník pozostával z 10 otázok dotazníka GSE, z 21 otázok z dotazníka 

MLQ a 5 otázok, zameraných na spôsob kreovania a uplatňovania marketingovej komunikácie 

v spoločnosti. 

Pre overenie platnosti získaných dát sme použili Cronbach alfa  koeficient. Vnútorná 

spoľahlivosť pre GSE = Cronbachová alfa  je medzi 0,76 a 0,90 (Schwarzer, Jerusalem, 1995). 

Zistená hodnota Cronbach alfa koeficientu v realizovanom výskumu bola 0,82. 

Pri zisťovaní úrovne sebaúčinnosti neexistuje odporúčané  hraničné skóre pre GSE, 

pretože aj samotný autor dotazníka uvádza, že z morálnych, aj etických dôvodov sa neodporúča 

deliť respondentov na skupinu s nízkou a vysokou sebaúčinnosťou na základe vopred daného 

skóre. Podľa tohto odporúčania bolo možné vytvoriť skupiny na základe empirického rozde-

lenia konkrétnej referenčnej populácie v hraničnom skóre 30. Toto odporúčanie sme prijali, 

vzhľadom na to, že vo vzorke bol splnený základný predpoklad (median skóre GSE bol takmer 

30). Za respondentov s vysokou sebaúčinnosťou budeme považovať všetkých, ktorí dosiahli 
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skóre v intervale od 30 do 40. Na základe uvedeného spĺňajú jeden z predpokladov – byť úspeš-

ným lídrom v spoločnosti. 

Výsledky ohľadom priemerného skóre GSE podľa úrovne, na ktorej respondenti pôso-

bia nám potvrdzujú, že najvyššie skóre (35,24) sme dosiahli v skupine vrcholového manaž-

mentu a naopak najnižšie (15,10) v skupine zamestnanci. Výsledky ohľadom priemerného  

skóre GSE podľa počtu priamych podriadených, najvyššie priemerné skóre GSE bolo v prípade 

skupiny 20 a viac zamestnancov. Išlo o skóre 30,67. Zostávajúce 2 skupiny dosiahli takmer 

identické skóre (25). Hraničné skóre GSE podľa počtu priamych podriadených dokazujú, že 

nižšia miera sebaúčinnosti sa týkala respondentov zo skupiny 0-9 zamestnancov a 10-19 za-

mestnancov. Vyššie skóre  a teda vysokú sebaúčinnosť  uviedli respondenti iba pri skupine 20 

a viac zamestnancov. 

Priemerné skóre GSE podľa sektora vyjadruje, že najvyššie skóre bolo zaznamenané 

v  sektore služby, kde sme zaregistrovali priemerné skóre GSE vo výške 29,39 a na druhej 

strane najmenšie skóre v sektore výroba, kde sme dosiahli priemerné skóre 22,71. Hraničné 

skóre GSE dotazníka podľa sektora ukazuje, že iba pri jednej skupine sme zaznamenali vyššie 

skóre sebaúčinnosti, a to pri sektore služby. V sektore výroba a obchod respondenti dosiahli 

nižšie skóre. 

Vnútorná spoľahlivosť pre MLQ  dotazník = Cronbachova alfa je  0,86 (Muenjohn, 

2008). Hodnota spoľahlivosti vykonaného výskumu  bola 0,88, čo indikuje prijateľnú úroveň 

štatistického testovania. Všetky dáta jednotlivých dotazníkov spĺňajú limity homogenity dát. 

Platnosť získaných dát bola overená metódou Cronbach alfa a preto bolo s dátami možne ďalej 

pracovať. 

Za vedecký prínos práce možno považovať vytvorenie súvislej teoretickej základne 

problematiky riadenia a vedenia ľudí v podniku a nových trendov v oblasti leadershipu ktorá 

poskytuje komplexný pohľad na riešenú problematiku. Získané závery, ktoré sú podporené  

výsledkami výskumu a testovania hypotéz sú teoretickou základňou pre ďalšie skúmanie 

a rozširovanie poznatkov problematiky, ktorá je interdisciplinárna a umožňuje vývin nového 

pohľadu na  marketingovú komunikáciu. 
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Príloha: 

 

DOTAZNÍK 

Dobrý deň, 

som študentom doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave. V rámci štúdia sa zameriavam na problematiku osobnosti lídra v marketingovej 

komunikácii spoločnosti. Prosím Vás o vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka, ktorý 

bude použitý výlučne pre účel mojej práce. 

Ďakujem za Váš čas a ochotu. 

 

1. Pracovná úroveň, na ktorej pôsobíte: 

□ Vrcholový manažment 

□ Stredný manažment 

□ Prvostupňový manažment 

□ Zamestnanec 

 

2. Sektor: 

□ Služby 

□ Výroba 

□ Obchod 

 

3. Počet  zamestnancov: 

□ 0-9 zamestnancov – mikro podnik 

□ 10-49 zamestnancov – malý podnik 

□ 50-250 zamestnancov – stredný podnik 

 

4. Vždy sa mi podarí vyriešiť ťažké problémy, ak sa snažím dostatočne usilovne. 

□ 1 (vôbec nie pravdivé) 

□ 2 (nie pravdivé) 

□ 3 (pravdivé) 

□ 4 (úplne pravdivé) 

 

5. Ak mi niekto odporuje, môžem nájsť prostriedky a spôsoby, ako získať to, čo chcem. 

□ 1 (vôbec nie pravdivé) 

□ 2 (nie pravdivé) 

□ 3 (pravdivé) 

□ 4 (úplne pravdivé) 

 

6. Je pre mňa ľahké držať sa svojich zámerov a splniť svoje ciele. 

□ 1 (vôbec nie pravdivé) 

□ 2 (nie pravdivé) 

□ 3 (pravdivé) 

□ 4 (úplne pravdivé) 
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7. Som presvedčený, že by som mohol účinne riešiť neočakávané udalosti. 

□ 1 (vôbec nie pravdivé) 

□ 2 (nie pravdivé) 

□ 3 (pravdivé) 

□ 4 (úplne pravdivé) 

 

8. Vďaka svojej vynaliezavosti viem, ako zvládnuť nepredvídané situácie. 

□ 1 (vôbec nie pravdivé) 

□ 2 (nie pravdivé) 

□ 3 (pravdivé) 

□ 4 (úplne pravdivé) 

 

9. Môžem vyriešiť väčšinu problémov, ak vynaložím potrebné úsilie. 

□ 1 (vôbec nie pravdivé) 

□ 2 (nie pravdivé) 

□ 3 (pravdivé) 

□ 4 (úplne pravdivé) 

 

10. Môžem zostať pokojný, keď čelím ťažkostiam, pretože sa môžem spoľahnúť na svoje 

schopnosti zvládania. 

□ 1 (vôbec nie pravdivé) 

□ 2 (nie pravdivé) 

□ 3 (pravdivé) 

□ 4 (úplne pravdivé) 

 

11. Keď som konfrontovaný s problémom, zvyčajne nájdem niekoľko riešení. 

□ 1 (vôbec nie pravdivé) 

□ 2 (nie pravdivé) 

□ 3 (pravdivé) 

□ 4 (úplne pravdivé) 

 

12. Ak mám problém, zvyčajne prídem na riešenie. 

□ 1 (vôbec nie pravdivé) 

□ 2 (nie pravdivé) 

□ 3 (pravdivé) 

□ 4 (úplne pravdivé) 

 

13. Môžem zvládnuť všetko, čo príde. 

□ 1 (vôbec nie pravdivé) 

□ 2 (nie pravdivé) 

□ 3 (pravdivé) 

□ 4 (úplne pravdivé) 
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14. Robím tak, aby sa ostatní cítili okolo mňa dobre. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

15. Vyjadrujem niekoľkými jednoduchými slovami, čo by sme mohli a mali robiť. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

16. Umožňujem ostatným myslieť na staré problémy novými spôsobmi. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

17. Pomáham ostatným rozvíjať sa. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

18. Poviem ostatným, čo majú robiť, ak chcú byť odmenení za svoju prácu. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

19. Som spokojný, keď iní spĺňajú dohodnuté štandardy. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

20. Som spokojný s tým, že nechám ostatných pokračovať v práci rovnakým spôsobom 

vždy. 
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□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

21. Ostatní majú úplnú vieru vo mňa. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

22. Poskytujem ostatným vízie o tom, čo môžeme urobiť. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

23. Poskytujem ostatným nové spôsoby, ako sa pozerať na komplikované veci. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

24. Dávam ostatným vedieť, čo si myslím o tom, čo robia. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

25. Uznávam / odmeňujem, keď ostatní dosiahnu svoje ciele. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 
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26. Pokiaľ veci fungujú, nesnažím sa nič meniť. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

27. Čokoľvek iní chcú robiť, akceptujem to. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

28. Ostatní sú hrdí na spoluprácu so mnou. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

29. Pomáham ostatným nájsť zmysel v ich práci. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

30. Dostávam ostatných do situácií, aby prehodnotili myšlienky, ktoré predtým nikdy 

nespochybnili. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

31. Osobne venujem pozornosť ostatným, ktorí sa zdajú byť odmietnutí. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

  



147 

 

32. Upozorňujem na to, čo iní môžu získať za to, čo dosiahnu. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

33. Hovorím ostatným o štandardoch, ktoré musia vedieť, aby mohli vykonávať svoju 

prácu. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

34. Nežiadam o  nič iné ako o to, čo je absolútne nevyhnutné. 

□ 0 = Vôbec 

□ 1 = Raz za čas 

□ 2 = Niekedy 

□ 3 = Pomerne často 

□ 4 = Často, takmer vždy 

 

35. Do akej miery je pre Vás náročná komunikácia v rámci spoločnosti? 

Minimálna náročnosť 0-1-2-3-4  Maximálna náročnosť 

 

36. Do akej miery je pre Vás náročná komunikácia s vonkajším prostredím spoločnosti? 

Minimálna náročnosť 0-1-2-3-4  Maximálna náročnosť 

 

37. Ste zapojený do tvorby marketingovej komunikácie spoločnosti? 

□ áno 

□ nie 

 

38. Aktívne participujete pri uplatňovaní marketingovej komunikácie spoločnosti? 

□ áno 

□ nie 

 

39. Uveďte mieru dôležitosti, ktorú máte pre marketingovú komunikáciu spoločnosti 

Minimálna dôležitosť   0-1-2-3-4    Maximálna dôležitosť 
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Komunikácia politikov v diskusných reláciách 

Communication of politicians in talkshows 

 

Mgr. Henrieta Hačundová 

 

Abstrakt: Táto štúdia sa zaoberá problematikou fungovania public relations v reálnej praxi 

a súčasne tým, ako ho politici využívajú. Každý politický subjekt sa chce dostať do parlamentu. 

Najskôr si musí získať podporu voličov. Vďaka PR nástrojom si môže vybudovať dobré meno 

a vo verejnosti vzbudiť záujem. Rozhodli sme sa zamerať na diskusné relácie, ktoré sa zaobe-

rajú aktuálnymi spoločenskými témami. Konkrétne sme vybrali reláciu TA3 Téma dňa. Po-

zornosť sme venovali konkrétnym politikom, ktorých televízia do jednotlivých diskusií po-

zýva. Politici počas vystúpení využívajú niekoľko stratégií, ktorými sa snažia upútať svojich 

voličov. Vo výskume sme sledovali, či subjekty využívajú schémy personalizácie na Slovensku 

a ak áno, akou formou. Zistili sme, že každý jeden hosť v diskusnej relácii využíva niektorú zo 

schém personalizácie. Počas jednotlivých debát, ktoré sme skúmali, sa objavili všetky typy 

personalizácie. 

Kľúčové slová: public relations, politik, politická komunikácia, schéma personalizácie, dis-

kusná relácia 

 

 

Abstract: The study points out how public relations works in practice and how politicians use 

it extensively. Every political entity wants to get into parliament. They must first get voter 

support. Thanks to PR techniques, they can build a good name and arouse public interest. We 

decided to focus on talk shows that deal with current social issues. Specifically, we chose the 

TA3 Theme of the Day show. We paid attention to the specific politicians those television 

invites to the individual discussions. Politicians use several strategies during their speeches. In 

their search, we monitored whether the subjects use personalization schemes in Slovakia and, 

if so, in what form. We've found that every single guest in talk show uses one of personalization 

schemes. 

Keywords: public relations, politician, political communication, personalization scheme, talk 

show 

 

 

Úvod 

Príspevkom Komunikácia politikov v diskusných reláciách sme chceli poukázať na to, 

ako funguje public relations a ako ho politici a politické subjekty využívajú. Každá politická 

strana si chce získať priazeň voličov a to nielen svojich, ale aj súperových. Vďaka PR 

technikám sa snaží o budovanie svojho dobrého mena a povesti. 

V teoretickej časti sme sa zamerali na PR všeobecne, pozreli sme sa do minulosti 

a podrobne opísali vznik termínu public relations. Dodnes sa vedú spory, kto je zakladateľom 

PR a tiež, ktorá definícia PR je správna. Existuje ich niekoľko – public relations sa často 

zamieňa s propagandou, rovnako spoločnosť ťažšie rozoznáva rozdiel medzi reklamou a PR. 

Aj tento problém sme sa snažili podrobnejšie opísať v teoretickej časti štúdie. 
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Keďže témou práce bola Komunikácia politikov v diskusných reláciách, pozornosť sme 

venovali samotným politikom a médiám. Politici si uvedomujú obrovskú silu médií a snažia sa 

ich prilákať na svoju stranu. Pomáhajú im v tom práve nástroje PR. Venovali sme sa aj 

diskusným reláciám, ktoré sú ideálnou príležitosťou na budovanie dobrého imidžu. Politici 

v diskusných reláciách využívajú na svoju prezentáciu niekoľko scenárov. Sú to akési manuály, 

podľa ktorých postupujú počas diskusie. 

V prieskumnej časti sme sa zamerali práve na schémy personalizácie na Slovensku. 

Medzi ne patria: prenasledovateľ – obeť – záchranca, metafora, úmyselné očiernenie súpera, 

motivačná schéma a odvolanie sa na autoritu. V diskusnej relácii TA3 Téma dňa sme sledovali, 

ktoré schémy politici využívajú a akou formou. Prieskumom sme zistili, že obľúbenou sché-

mou politikov je úmyselné očiernenie súpera. V debatách sa väčšinou stretávajú koaliční 

a opoziční poslanci, ktorí si navzájom vymieňajú názory a predbiehajú sa, kto je lepší a kto 

horší. Samozrejme, počas diskusií sa objavili všetky typy schém personalizácie. Tie sme 

rovnako podrobne popísali v prieskumnej časti a v závere sme zhrnuli zistenia. 

 

Public relations 

Ak by sme sa opýtali okolia, čo to vlastne public relations znamená, väčšina by odpo-

vedala: vzťahy s verejnosťou. Podľa tohto vieme usúdiť, že sa dotyčný s týmto termínom už 

stretol alebo ovláda anglický jazyk, pretože použil doslovný preklad. Na jednej strane je na 

tomto niečo pravdy, ale neprináša nám jasnejší obraz toho, čo v skutočnosti public relations 

znamená. 

Množstvo špecialistov na vysvetlenie public relations používa definície. Definície, 

ktoré laikom možno nič nepovedia. Usúdia ale, že je to oblasť, ktorej zrejme rozumejú vy-

sokoškolskí špecialisti. 

 Definícií PR je niekoľko. Každý odborník používa tú, ktorá mu je bližšia a zrozumi-

teľnejšia. Jedna z nich hovorí, že PR je činnosť, ktorá sa usiluje vytvárať vzájomné pochopenie 

medzi verejnosťou a organizáciou. Ďalšia uvádza, že PR je nástroj, ktorého cieľom je zjed-

nocovať politiku jednotlivca či organizácie s verejným záujmom. Keďže vo svete nájdeme 

obrovské množstvo definícií, spoločnosti či organizácie si vyberajú vždy jednu, s ktorou ná-

sledne pracujú.100 

Termín public relations sa utváral v rôznych častiach sveta približne od konca 19. 

storočia, ale aj v priebehu 20. storočia. Public relations so svojimi základnými funkciami exis-

tovalo skôr, skutočné PR sa formovalo až vytvorením služby a novej profesie. Dodnes sa nedá 

určiť presný historický moment, ktorý by bol označovaný za vznik PR. 

O profesionálnom PR sa začalo hovoriť až pri vzniku priemyselnej spoločnosti. Ame-

rický historik a teoretik PR Scott M. Cutlip uvádza, že PR vzniklo s rozvojom civilizácie, keď 

si jednotlivé kmene začali medzi sebou vymieňať tovary. Rovnako poznamenal, že historické 

udalosti spojené priamo s PR boli objasnené až neskôr. Americkí teoretici James Grunig 

a Todd Hunt zase hovoria o starom Grécku – podľa nich sa vtedy vyvíjala rétorika a istá forma 

presvedčovania. 

V roku 1622 bolo presvedčovanie povýšené na cielenú stratégiu. V stredovekom Ta-

liansku vznikla na pápežskom stolci Sacra Congregatio de Propaganda Fide. Založil ju pápež 

 
100 FTOREK, J. Publicrelations a politika, s. 54. 
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Gregor XV. Jej posolstvom bolo šírenie kresťanskej viery. Rôzne komunikačné stratégie sa 

začali objavovať aj v politike. Základy pragmatickej politiky spomenul vo svojom spise Vladár 

taliansky politik, diplomat, historik, vojenský teoretik Nicollò Machiavelli.101 

Mnoho teoretikov uvádza, že PR vzniklo v Spojených štátoch. Európa sa začala týmto 

termínom zaoberať oveľa neskôr. Termín public relations vo význame, ako mu rozumieme 

dnes, použil sudca Dorman Eaton v roku 1882. Vo svojom príhovore pre absolventov uni-

verzity v Yale hovoril o tom, ako je dôležité prispôsobovať rolu organizácie či spoločnosti tak, 

aby slúžila záujmu verejnosti.102 

Za otca zakladateľa PR je považovaný Ivy Ledbetter Lee, ale aj Edvard Bernays. Do-

dnes sa vedú spory o tom, kto pojem public relations začal používať ako prvý. S určitosťou 

odborníci vedia povedať, že Lee ako prvý použil jeden z nástrojov PR – tlačovú správu. Chcel 

sa stať právnikom, ale kvôli nedostatku peňazí sa začal živiť ako novinár. Vďaka získaným 

kontaktom začal pracovať na rôznych komunikačných kampaniach, neskôr založil spolu s part-

nerom Georgeom Parkerom PR agentúru Parker&Lee. Je tiež tvorcom Deklarácie princípov, 

ktorá je považovaná za základný kameň modernej PR. Vznikla v dobe, keď baníci protestovali 

proti nízkym platom a zlým pracovným podmienkam. Ťažobná spoločnosť si ich preto najala, 

aby im pomohli komunikovať v čase krízy. Veľké podniky v USA sa v tom čase totiž nesnažili 

o vytváranie pozitívnych vzťahov s verejnosťou, rovnako nepovažovali za potrebné hovoriť 

o tom, že to, čo robia, nerobia iba kvôli ziskom, ale aj s ohľadom na verejnosť. Lee preto poslal 

americkým redakciám deklaráciu.103 Deklarácia hovorila o otvorenosti či o poskytovaní prav-

divých informácií. Verejnosť textu zo začiatku neverila. Lee sa preto rozhodol budovať vzťah 

dôvery medzi verejnosťou a firmami. Jeho cieľom bolo informovať včas a pravdivo. Na to, aby 

sa informácie mohli dostať viacerým novinárom naraz, vymyslel jednotnú správu. Tým sa 

zrodila tlačová správa. Lee tiež vydal publikáciu Publicita. Stala sa inšpiráciou pre mnohých 

profesionálov, ale nikdy sa nestala takou populárnou ako publikácia Edwarda Bernaysa.104 

Rovnako, za jedného z otcov zakladateľov PR sa považuje už spomínaný Edward L. 

Bernays. Treba však spomenúť, že Bernays si toto pomenovanie vymyslel sám, chcel sa stať 

otcom zakladateľom tohto odboru. Samotný Ivy Lee ho upozorňoval na to, že niektoré základy 

pred ním položil už on, Bernays sa ale snažil jeho odkaz spochybniť. Jeho kariéra bola v mno-

hých smeroch kontroverzná najmä  však tým, že si povesť svojho života budoval tak, ako chcel 

sám. To bol dôvod, prečo ho mnohí kritizovali. Jeden z nich Lary Tyeho označil za otca spin-

doktorov. 

O spine hovoril ako o manipulatívnom otáčaní súvislostí a to tak, aby vyzneli v pro-

spech toho, kto ich hovorí. Bernaysovým strýkom bol psychoanalytik, psychiater, neurológ 

Sigmund Freud. Bernays svojmu strýkovi niekoľkokrát pomohol, na druhej strane Freud 

Bernaysa ovplyvnil svojim psychoanalytickým prístupom. Bernays nahliadol do sveta intelek-

tuálov a tak si vybudoval svoju povesť.105 

Bernays históriu PR načrtol vo svojej knihe Public relations. Deklaroval, že ako prvý 

vymyslel public relations ako označenie nového nástroja a novej profesie. V skutočnosti bol 

 
101 HEJLOVÁ, D. Public relations, s. 16. 
102 HEJLOVÁ, D. Public relations, s. 18. 
103 HEJLOVÁ, D. Public relations, s. 35. 
104 HEJLOVÁ, D. Public relations, s. 36. 
105 HEJLOVÁ, D. Public relations, s. 40. 
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tento pojem oveľa starší. Jeho cieľom bolo ovplyvňovať masy, vytvárať správy, ktoré zaujmú 

verejnosť najmä emocionálne.106 Jeho práca úzko súvisela aj s propagandou. Neskôr napísal 

knihu s rovnomenným názvom. Bol presvedčený o tom, že ľudia pracujúci v oblasti PR, ktorí 

hýbu verejnosťou, konajú dobro. Podľa neho je to akási forma osobnej spoločenskej 

zodpovednosti, keď pomocou kampaní ovplyvňujú masu a nasmerujú ju do určitých 

medzí, hovoria ľuďom, čo majú robiť.107 

 

Public relations vs. propaganda 

Termín propaganda je vnímaný veľmi negatívne. Je to najmä kvôli dôsledkom propa-

gandistickej činnosti politických režimov v 20. storočí, najmä fašizmu, nacizmu a byrokra-

tického socializmu. Verejnosť si propagandu spájala s obrovskou manipuláciou ľudí, ktorej do 

značnej miery aj podľahla.108 Cieľom propagandy je dosiahnutie určitej spoločenskej kontroly 

a to hlavne v politickom kontexte. Propaganda sa najčastejšie definuje ako manipulácia médií. 

Spoločnosť je natoľko manipulovaná, že dokáže meniť svoje názory či postoje bez toho, aby 

si to ľudia uvedomovali. Sú presvedčení, že zmena postoja nastala z vlastnej vôle. V skutoč-

nosti sa spoločnosť správa podľa manipulátora. Môže to byť politickým hnutím, organizáciou 

alebo vládou. Propaganda tak predstavuje aktivitu určitej skupiny či organizácie, ktorá podľa 

potreby pôsobením na emócie a myslenie verejnosti doslova kontroluje, mení alebo vytvára 

hodnoty a správanie danej spoločnosti.109 Rozlíšiť, čo je PR a čo propaganda, nie je jedno-

duché. Sú to komunikačné prostriedky, ktorých techniky sa môžu líšiť, ale môžu byť aj veľmi 

podobné. 

 Mnoho teoretikov uvádza, že cieľom propagandy je šírenie negatívnych správ, úmy-

selné očiernenie súpera. PR je pozitívne a jeho cieľom je budovanie dobrého mena. Na druhej 

strane aj PR môže viesť negatívnu kampaň proti konkurencii a propaganda môže pozitívne 

motivovať a mobilizovať spoločnosť k zodpovednému správaniu sa. 

 Napriek pozitívnej propagande sa stále tento termín chápe negatívne, keďže zväčša je 

súčasťou propagandy podvodne skreslená informácia alebo politicky motivované klamstvo. 

Propaganda pôsobí v štátoch, ktoré kontrolujú médiá, obmedzujú slobodu slova a uplatňujú 

cenzúru. Ako uvádza Hejlová, PR sa môže rozvíjať tam, kde je zaručená sloboda slova a voľný 

prístup k informáciám.110 

 

Rozdiel medzi reklamou a PR 

Verejnosť často nevie rozlíšiť reklamu a PR. PR je ťažko rozpoznateľné od reklamy. 

Reklama je však vždy graficky alebo inou formou označená ako reklama. Na rozdiel od 

reklamy, cieľom PR je vytvoriť dobré meno určitej organizácie, reklama v tomto prípade má 

jasne formulovaný apel na ľudí. Jej cieľom je ľuďom ponúknuť tovar a vyzvať ich k akcii. 

Teda ku kúpe produktu alebo služby. Keďže PR buduje dobré meno spoločnosti, je to dlhodobá 

aktivita. Za reklamu platí zadávateľ vopred dohodnutú sumu, ale ani PR nie je zadarmo. 

 
106 HEJLOVÁ, D. Public relations, s. 41. 
107 HEJLOVÁ, D. Public relations, s. 42. 
108 FTOREK, J. Public relations a politika, s. 45. 
109 FTOREK, J. Public relations a politika, s. 47. 
110 HEJLOVÁ, D. Public relations, s. 25. 



154 

 

Organizácia musí platiť ľudí, teda PR agentúru alebo svoje vlastné oddelenie PR. Veľký 

rozdiel je v tom, že PR nemá kontrolu nad obsahom, teda novinári si v podstate môžu napísať, 

čo chcú, samozrejme, môžu zverejniť aj negatívnu reakciu.111 Reklama pôsobí na spoločnosť 

menej dôveryhodne, tento fakt musí kompenzovať častým opakovaním, či už v televízii, roz-

hlase alebo v tlačených médiách. 

Na to, aby reklama upútala, musí byť hlavne kreatívna. Často využíva rôzne príbehy, 

asociácie, fantáziu a hlavne humor.112 

Žurnalistické výstupy PR sú preto dôveryhodnejšie, než klasická reklama. Takýto uve-

rejnený článok je účinnejší a ľahšie ovplyvní verejnosť. Reklamné agentúry preto v súčasnosti 

disponujú väčšími finančnými rozpočtami než PR agentúry.113 

 

Hlavné oblasti a nástroje PR 

V oblasti public relations existuje niekoľko kategórií. Podľa cieľových skupín rozli-

šujeme interné a externé PR. Interné PR je zamerané smerom k zamestnancom, externé sme-

rom k verejnosti. Public relations sa rozdeľuje aj podľa sektorov – energetika, priemysel, 

služby, neziskový sektor, štátna správa, technológie, šport, kultúra, ale aj šoubiznis. 

PR má niekoľko nástrojov – media relations, hovoríme o budovaní vzťahov s médiami 

cez rôzne tlačové správy či tlačové konferencie. Rovnako medzi nástroje tejto oblasti patria 

eventy, sponzoring, krízová komunikácia, digitálna komunikácia, celebrity endorsement 

a mnohé ďalšie. Najčastejšie sa využíva PR v oblastiach – issues management, interná komu-

nikácia, produktové PR, community relations, celebrity PR, politické PR a  ďalšie.114 Eventy 

sú dobrým nástrojom získania si novinárov na svoju stranu, dokážu zámerne ovplyvniť 

vnímanie niektorých z nich. ,,Novinár na týchto podujatiach má síce možnosť bezprostredného 

pozorovania (pozoruje ľudí, ktorí mu poskytujú informácie), avšak toto pozorovanie je v znač-

nej miere usmerňované organizátormi podujatia.“115 Tlačové konferencie sú naopak viac 

formálne, sú to oficiálne stretnutia, na ktoré médiá pozývajú inštitúcie s cieľom informovať. 

Napriek formálnosti, aj týmto nástrojom dokážu organizácie získať médiá na svoju stranu. 

Konferenciu môžu obohatiť zaujímavými informáciami, atraktívnym prostredím, či pohostin-

nosťou.116 

 

PR a vzťahy s médiami 

Hlavnou doménou PR je budovanie vzťahov s médiami. PR sa snaží ovplyvňovať to, 

čo sa v médiách o ich klientoch či organizáciách uvádza. Na to však musí poznať mediálny trh. 

Budovať si dobré meno u novinárov a médií je alfou a omegou. PR špecialisti využívajú na 

získanie novinárov na svoju stranu rôzne nástroje. Jedným z nich je tlačová správa (novinári 

tieto správy nemajú radi), tlačové správy sú zdrojom získavania informácií. 

 

 
111 HEJLOVÁ, D. Public relations, s. 103. 
112 SVĚTLÍK, J.in SVĚTLÍK, J. a kol. Reklama. Teorie, koncepce, modely, s. 587. 
113 FTOREK, J. Public relations a politika, s. 67. 
114 HEJLOVÁ, D. Public relations, s. 102. 
115 BREČKA, S. in HRADISKÁ, E., BREČKA. S., VYBÍRAL, Z. Psychológia médií, s. 176. 
116 KASARDA, M. in TUŠER, A. a kol. Praktikum mediálnej tvorby, s. 63. 
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Na to, aby správa novinárov zaujala, musí byť aktuálna, prekvapivá, nesmie chýbať 

nová informácia, rovnako musí byť zameraná na cieľovú skupinu daného média. Dôležitý je aj 

príbeh, veľmi obľúbené sú hlboké, emotívne ľudské príbehy. Samozrejme, správa musí brať 

ohľad aj na marketingový profil média.117 

Častým nástrojom PR sú aj mediálne brífingy, tlačové konferencie a rozhovory. 

Veľkým lákadlom pre novinárov sú aj spoločenské udalosti pre novinárov, raňajky alebo obedy 

s médiami, ale aj eventy pre médiá. Usporiadať udalosť pre médiá je veľmi náročné, PR sa 

snaží novinárom ponúknuť čo najviac. Paradoxom je, že novinár o organizácii nemusí napísať 

ani slovo. 

PR špecialisti si uvedomujú silu médií, pracujú s teóriou, že práve prostredníctvom 

médií dokážu ovplyvniť verejnosť a získať si jej priazeň. Masmédiá sú kľúčovým nástrojom 

k prenosu zaujímavých informácií a taktiež sú hlavným komunikačným kanálom dnešnej doby. 

Takmer všetci počúvajú rozhlas, čítajú noviny, či pozerajú televíziu. V neposlednom rade 

veľkým pomocníkom je aj internet. 

Médiá majú veľký vplyv na nastoľovanie tém, ovplyvňovanie verejnej mienky a ná-

sledné správanie sa spoločnosti.118 PR špecialisti občas vyvíjajú také aktivity, ktoré prekvapia 

aj samotných novinárov. Mnohí novinári totiž niekedy nedokážu odhaliť, či správa alebo 

aktivity firmy sú už PR alebo nie. Príkladom sú rôzne charitatívne projekty organizácií alebo 

kampane, ktoré novinári pokrývajú. V skutočnosti sú to projekty, ktoré sú PR. Napriek tomu, 

že novinár sa často pohybuje v prostredí, odkiaľ môže získať informácie, sily PR sú vždy 

prítomné a rôzne zaujímavé príbehy sú práve výtvorom PR.119 

 

PR v politike 

Public relations vo veľkom využíva politický marketing. V politickej komunikácii sa 

v súčasnosti kladie dôraz na imidž. Ovplyvniť sympatie voličov je dôležitou súčasťou poli-

tických kampaní. Súčasťou politického PR je aj vytváranie obrazu súkromného života politi-

kov. Už pri vstupe na politický trh je dôležité, aby si politik vytvoril svoje alter ego, teda 

obraz, ako ho má verejnosť vidieť. Svoj imidž si politici vytvárajú aj na základe požiadaviek 

mediálnej viditeľnosti. Ich súkromný život spoluvytvárajú tlačové oddelenia daného politic-

kého subjektu, ale aj konzultanti. 

Získať záujem verejnosti a budovať si dobrú povesť chce mnoho politikov. Využívajú 

na to rôzne prostriedky, podporujú nadácie, navštevujú nemocnice, zúčastňujú sa na rôznych 

spoločenských akciách, ale veľkým lákadlom sú aj informácie zo súkromia. Súčasťou politic-

kého PR je tiež sledovanie a kontrola publikovaných informácií, či už dobrých, alebo zlých. 

PR hrá dôležitú úlohu nielen u politika, ale aj v rámci komunikácie politickej strany, či 

vlády.120 

Úspešná politická práca a kariéra je založená najmä na komunikácii a budovaní vzťa-

hov s médiami. Politici si uvedomujú veľkú silu médií. Dnes už kvality politika a jeho progra-

mu nie sú automaticky zárukou politického úspechu. 

 
117 HEJLOVÁ, D. Public relations, s. 136. 
118 FTOREK, J. Public relations a politika, s. 89. 
119 MORRIS, T., GOLDSWORTHY, S. PR – A Persuasive Industry?, s. 29. 
120 HEJLOVÁ, D. Public relations, s. 191. 
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Politické subjekty často nestíhajú sledovať všetko. Súčasťou ich tímu je preto aj ho-

vorca. Ten monitoruje médiá, získava informácie z interných zdrojov politickej strany, spra-

cováva informácie, pripravuje podklady na rozhovory alebo tlačové konferencie, organizuje 

tieto konferencie, tiež osobne komunikuje s verejnosťou a médiami.121 

V súčasnosti platí, kto nie je v televízii, ako by ani nebol. Ako sme spomínali, médiá nastoľujú 

témy, vyberajú hostí do diskusných relácií a tým im prisudzujú akúsi politickú autoritu, bez 

ohľadu na spoločenskú realitu, ktorá môže byť odlišná. Ak sa politik dostane do diskusnej 

relácie, je dôležité dodržiavať akési pomyselné mediálne desatoro. Prejav politika by mal byť 

suverénny, mal by sa držať svojich argumentov, hovoriť bez čítania z papiera, papier použiť 

iba na prezentáciu grafov alebo citáciu presných čísel. Dôležité je, aby sa nenechal oklamať 

priateľským prístupom novinára, rovnako sa s novinárom nemôže hádať. Je dobré sa vyvarovať 

výraznej gestikulácii, treba si určiť hranicu, za ktorú politik už nechce ísť. Ak sa dozvie novú 

informáciu, je dobré nezaujať stanovisko ihneď, ale vyjadriť o tému záujem. Treba sa 

vyvarovať poznámkam mimo záznam a tiež dávať pozor na to, že mikrofón môže byť aj po 

skončení relácie/programu zapnutý. Vystupovaním politika v televízii to však nekončí. Mnohé 

politické subjekty si najímajú PR poradcov, ktorí im pripravujú prejavy a komunikačné 

stratégie. Pripravujú rôzne postupy, s cieľom získať súhlas voličov. Vytvárajú „pseudo“ 

udalosti, ktoré sa organizujú len preto, aby o nich médiá informovali.122 

 Politik musí mať aj dobre premyslený zámer komunikácie. Teda čo chce svojou 

výpoveďou priniesť. V prvom rade by mal informovať. To umožňuje publiku kompetentnejšie 

sa rozhodnúť a konať. Taktiež by mal vzbudiť záujem a prinútiť ľudí rozmýšľať. Vo svojej 

komunikácii by nemal zabúdať na metódu presvedčovania, ktorej cieľom je zmeniť postoj 

voličov. Počas vystúpení by mal ľudí takisto zabaviť, uvoľniť atmosféru. Tu si však musí ale 

dávať pozor na to, aby v prípade nevhodného humoru nezískal negatívny ohlas.123 

Diskusné relácie sú výbornou možnosťou, kde môžu politici ukázať svoje schopnosti – 

radi používajú odborný jazyk, aby samých seba prezentovali ako odborníkov. Ak chcú vytvoriť 

ilúziu ochoty pripustiť názor opozície, používajú jazyk vhodný diplomata, avšak využijú 

emócie, ktoré postoj zatraktívnia. Politická komunikácia dokáže byť veľmi manipulatívna. 

Existuje niekoľko modelov, ktoré slúžia politikom ako scenáre – podľa týchto modelov si 

vyberajú vhodnú formu prezentácie.124 Štensová a Pčolinský v knihe Marketing v politike 

uvádzajú schémy personalizácie na Slovensku: prenasledovateľ – obeť – záchranca, motivačná 

schéma, odvolanie sa na autoritu, účelové očiernenie súpera, metafora. Pri schéme prenasle-

dovateľ – obeť – záchranca musí mať politik na pamäti, že prenasledovateľ je politický nepria-

teľ, obeť je volič alebo cieľová skupina a záchranca je, samozrejme, daný politik. Pri motivač-

nej schéme musí politik najprv vzbudiť pozornosť u diváka/poslucháča, dôležité je pomeno-

vanie problému a návrh riešenia. Súčasťou je aj zapojenie cieľovej skupiny do spoločného 

riešenia spomínaného problému. Pri schéme odvolanie sa na autoritu sa politik odvoláva na 

odborníkov alebo na všeobecnú autoritu, aby posilnil svoje argumenty. Politici však často 

používajú aj nekonkrétne autority. V tomto prípade je otázne, či mu ľudia uveria. 

 
121 CHUDINOVÁ, E., TUŠER, A. Kompetentný hovorca, s. 33. 
122 FTOREK, J. Public relations a politika, s. 153. 
123 HUDÍKOVÁ, Z. in HRADISKÁ, E., HUDÍKOVÁ, Z., ČERTÍKOVÁ, H. Praktikum sociálnej komunikácie, 

s. 53. 
124 HEČKOVÁ CHLEBCOVÁ, A. RESpublika. Politická komunikácia v mediálnej spoločnosti, s. 47. 
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Pri účelovom očiernení súpera politik najprv očierni svojho súpera a potom naňho ukáže 

prstom, že to je ten, kto spravil niečo zlé. Politici veľmi radi používajú metaforu, pretože 

dokáže jednoducho vysvetliť posolstvo aj tým, ktorí sa o politiku až tak nezaujímajú. Politici 

si metafory vopred pripravujú.125 

 

Tab. č. 1 – Schéma personalizácie na Slovensku podľa Štensovej a Pčolinského 

 

prenasledovateľ – obeť – záchranca zlý – politický nepriateľ, dobrý – náš 

politik, obeť – cieľová skupina 

motivačná schéma upozorniť na problém, navrhnúť riešenie, 

zapojiť cieľovú skupinu do riešenia 

odvolanie sa na autoritu slúži na získanie si dôveryhodnosti cieľovej 

skupiny 

účelové očiernenie súpera vytiahnuť na súpera jeho zlé stránky a uká-

zať naňho 

metafora obrazné pomenovanie, ktoré jednoducho 

vysvetlí problém aj tým, ktorí sa 

nezaujímajú o politiku 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Personalizácia v diskusných reláciách 

V našom výskume sme sa rozhodli venovať pozornosť schémam personalizácie na Slo-

vensku. Vybrali sme štyri časti relácie TA3 Téma dňa. Relácia je zameraná na aktuálne témy, 

ktoré hýbu Slovenskom a svetom. Cieľom relácie je odhaliť pozadie a dosah udalostí na ľudí. 

Hosťami diskusných relácií sú odborníci ale aj politici, ktorí na svoju prezentáciu využívajú 

rôzne vopred pripravené scenáre. V tejto relácii sa stretávajú koaliční a opoziční poslanci, preto 

sa schémy personalizácie dajú ľahšie identifikovať, keďže každá strana zastáva iný názor. 

Vybrali sme konkrétne štyri relácie, dve za január a dve za február 2020, kde diskutovali medzi 

sebou politici. Vybrali sme relácie v čase, keď sa ešte nekonali parlamentné voľby. Sledovali 

sme rétoriku ,,starých politikov‘‘, pretože počas štvorročného funkčného obdobia politikov už 

vieme približne odhaliť ich komunikáciu. 

 V súčasnosti je už nový parlament, nové politické tváre. Mnohé z nich ešte nemajú vy-

profilovanú komunikáciu a preto by bolo počas ich krátkeho pôsobenia v parlamente náročné 

identifikovať ich rétoriku v diskusných reláciách. Politikov sme uvádzali s funkciami, ktoré 

mali v čase, keď bola odvysielaná relácia. 

 Z relácie Téma dňa sme vybrali za mesiac január a február 2020 dve relácie. 

1. 16.01.2020 

Téma: Prokurátor s putami na rukách; 

2. 28.01.2020 

Téma: Postavenie a smerovanie SR vo svete; 

 
125 ŠTENSOVÁ, A., PČOLINSKÝ, V. Marketing v politike, s. 62. 
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3. 03.02.2020 

Téma: Predstava povolebnej spolupráce; 

4. 06.02.2020 

Téma: Náš postoj k Istanbulskému dohovoru. 

 

 Dňa 16.1.2020 boli hosťami relácie Téma dňa podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar 

(Most-Híd) a poslanec Milan Krajniak (Sme rodina). Témou diskusie bolo zadržanie bývalého 

generálneho prokurátora Dobroslava Trnku.126 Andrej Hrnčiar sa prostredníctvom telefonic-

kého spojenia vyjadril na margo Trnku. Hovoril o tom, že s ním nemá dobré skúsenosti a pozná 

ho už spred desiatich rokov. Hrnčiar vtedy ešte ako primátor Martina riešil určité spory aj 

s hlavným prokurátorom Trnkom. Počas diskusie sa niekoľkokrát odvolával na autority, na 

súdne rozhodnutia, aby posilnil svoje argumenty, rovnako súčasťou diskusie bolo aj očiernenie, 

v tomto prípade Trnku. Hrnčiar hovoril o Kočnerovej šperkovnici, teda použil akúsi metaforu 

na vysvetlenie pre tých, ktorí kauzu okolo podnikateľa Mariana Kočnera nesledujú. Rovnako 

Krajniak použil schému očiernenia, kde kritizoval Trnku. Počas diskusie Krajniak kritizoval 

koalíciu za to, čo robí, ako funguje vyšetrovanie a na záver položil otázku: ,,A v takomto štáte 

chceme žiť?“. V tomto prípade sa ukázal typický príklad úmyselného očiernenia súpera. 

 

Obr. č. 1 – Poslanec Milan Krajniak (Sme rodina) v relácii Téma dňa 

 

 
Zdroj: ta3.com 

 

Dňa 28.1.2020 boli v relácii Téma dňa hosťami predsedníčka zahraničného výboru 

Katarína Cséfalvayová (nezávislá), podpredseda výboru pre európske záležitosti Martin Klus 

(SaS), podpredseda zahraničného výboru Jaroslav Paška (SNS) a poslanec Juraj Blanár (Smer-

SD). Témou diskusie bolo postavenie a smerovanie Slovenska vo svete.127 Blanár hovoril 

o programovom vyhlásení vlády a  chválil koalíciu v oblasti zahraničnej politiky. V tomto 

prípade sa odvolal na autoritu, konkrétne citoval aj programové vyhlásenie vlády. Klus ako 

opozičný poslanec kritizoval to, čo koalícia urobila v oblasti zahraničnej politiky. Použil 

vyhlásenia Smeru-SD, s ktorými sa nestotožnil, hovoril o tom, čo koalícia urobila voči 

susedným krajinám zle, ako postupovala v riešení zahraničnej politiky. V prípade voľby zo 

zahraničia hovoril o zlyhaní vlády. Využil schému prenasledovateľ – obeť – záchranca. Prena-

sledovateľ bola samotná koalícia, obeť boli voliči, ktorí žijú v zahraničí a záchranca bola opo-

 
126 Dostupné na: <https://www.ta3.com/clanok/1173951/prokurator-s-putami-na-rukach.html> 
127 Dostupné na:<https://www.ta3.com/clanok/1174861/postavenie-a-smerovanie-sr-vo-svete.html> 
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zícia, ktorá navrhovala lepší spôsob voľby zo zahraničia. Paška v diskusii hovoril o vzťahoch 

Slovenska s Ruskom, na vysvetlenie použil metaforu, ktorá mohla pomôcť divákom lepšie 

pochopiť situáciu. 

 

Obr. č. 2 – Poslanec Juraj Blanár (Smer-SD) v relácii Téma dňa 

 

 
Zdroj: ta3.com 

 

Obr. č. 3 – Podpredseda výboru pre európske záležitosti Martin Klus (SaS), podpredseda zahra-

ničného výboru Jaroslav Paška (SNS) v relácii Téma dňa 

 

 
Zdroj: ta3.com 

 

Dňa 3. 2. 2020 bol hosťom relácie Téma dňa predseda strany OĽaNO Igor Matovič. 

Pozvanie neprijali Michal Truban (PS) ani Miroslav Beblavý (Spolu). Témou relácie bola pred-

stava povolebnej spolupráce.128 Reč bola o internetovej ankete, ktorú spustil pred parla-

mentnými voľbami Matovič. Voliči mali hlasovať za to, čo chcú mať v programovom vyhlá-

sení vlády. Matovič sa už hneď na začiatku odvolával na autoritu. V tomto prípade nie na člo-

veka, ale priamo na ústavu. Rovnako využil schému prenasledovateľ – obeť – záchranca. 

Prenasledovateľom boli koaličné strany, ktoré podľa Matoviča nedbajú na voličov, obeťou boli 

voliči a záchrancom bola strana OĽaNO, ktorá ponúkla voličom práve možnosť byť aktívnou 

súčasťou predvolebného boja. Rovnako využil motivačnú schému, keď vzbudil záujem u vo-

ličov, pomenoval problém, teda spomenul, že strany chcú iba hlasy voličov a nič viac, navrhol 

teda voličom riešenie v podobe ankety a súčasne ich tým zapojil do riešenia problému. Počas 

diskusie niekoľkokrát očiernil súperov, teda koaličné politické strany. 

 

 
128 Dostupné na:<https://www.ta3.com/clanok/1175343/predstava-povolebnej-spoluprace.html> 
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Obr. č. 4 – Predseda strany OĽaNO Igor Matovič v relácii Téma dňa 

 

 
Zdroj: ta3.com 

 

Dňa 6. 2. 2020 boli v relácii Téma dňa hosťami poslanec Štefan Zelník (SNS) a posla-

nec Peter Osuský (SaS). Témou relácie bol postoj k Istanbulskému dohovoru.129 Zelník zaujal 

jednoznačné stanovisko voči Istanbulskému dohovoru, bol za to, aby Slovensko nepristúpilo 

k takémuto dohovoru, niekoľkokrát sa odvolal na autoritu. Spomenul právny poriadok SR 

a tiež aj Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie, tiež konkrétne články dohovoru. Istan-

bulský dohovor vyvolal vášne medzi prezidentkou, predsedom vlády a predsedom parlamentu. 

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) vtedy odkázal prezidentke, aby Bruselu oznámila, 

že Istanbulský dohovor Slovensko neprijme. 

V tomto prípade Osuský vysvetľoval, ako funguje odmietnutie, alebo prijatie takéhoto 

dokumentu, pomohol si najmä metaforami, ktoré poslúžili pre lepšiu predstavu. ,,Pani prezi-

dentka nie je poštár ani hlásnik, ani dedinský bubeník, ktorý pôjde niečo do Bruselu vybubno-

vať,“ vysvetlil Osuský na margo dohadov ohľadom toho, aké má prezidentka kompetencie 

v súvislosti s dohovorom. Rovnako sa odvolal na autoritu, konkrétne na bývalého predsedu 

Ústavného súdu SR Jána Mazáka, ktorý zaujal k tejto téme jasný postoj a Osuský vyjadrenie 

autority vyzdvihol. 

 

Obr. č. 5 – Poslanec Peter Osuský (SaS) v relácii Téma dňa 

 

 
Zdroj: ta3.com 

 

 

 

 
129 Dostupné na:<https://www.ta3.com/clanok/1175607/nas-postoj-k-istanbulskemu-dohovoru.html> 
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Záver 

V štúdii Komunikácia politikov v diskusných reláciách sme sa venovali public relations 

a jeho využitím v politike. Politický trh je v súčasnosti veľmi turbulentný, každoročne sa o hla-

sy voličov uchádza niekoľko politických strán. Boj je veľmi ostrý a vyžaduje si premyslené 

taktiky. Politici majú za sebou obrovské množstvo poradcov a konzultantov, ktorí sa snažia 

presadiť politika v médiách a v spoločnosti. Súčasťou je aj vytvorenie akéhosi imidžu politika 

a jeho prezentácie. 

V teoretickej časti príspevku sme vysvetlili, čo je to pojem public relations, kde vznikol 

a ako sa formoval. Rovnako sme nezabudli spomenúť rozdiel medzi PR a propagandou. Hra-

nica medzi nimi je veľmi tenká a nájsť rozdiely je veľmi náročné. Rovnako spoločnosť má 

problém rozlíšiť reklamu a PR, preto sme uviedli základné rozdiely medzi nimi. 

Keďže hlavnou úlohou PR je budovanie dobrého mena spoločnosti, subjektu a udržanie 

si dobrej povesti, je nevyhnutnou súčasťou politiky. Politici využívajú PR špecialistov, aby 

doslova pretlačili pozitívne správy o danom politickom subjekte alebo konkrétnom politikovi. 

Vytvárajú im komunikačné stratégie a celkový imidž. V teoretickej časti sme sa zaoberali aj 

schémami personalizácie na Slovensku, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v diskusných reláciách. 

Tieto schémy sme neskôr podrobne skúmali. 

V prieskume sme si zvolili štyri časti diskusnej relácie TA3 Téma dňa. Relácia reflek-

tuje aktuálne spoločenské témy, dáva priestor odborníkom a politikom vyjadriť sa k daným 

témam a priniesť do problému jasný pohľad. V relácii sa pomerne často stretávajú koaliční 

poslanci s opozičnými, a tak je veľmi jednoduché spozorovať schémy personalizácie, ktoré 

jednotliví politici použili. 

Výskumom sme zistili, že každý jeden politik využil minimálne jednu z piatich schém 

personalizácie na Slovensku: prenasledovateľ – obeť – záchranca, odvolanie sa na autoritu, 

motivačná schéma, metafora, úmyselné očiernenie súpera. Najčastejšie politici využívali 

úmyselné očiernenie súpera. Počas diskusie sa predstavili jedni ako dobrí a súper bol ten, ktorý 

je zlý. Je zrejmé, že mnoho ľudí tieto postupy nepozná a často tak nevedia rozoznať, kde je 

pravda. Aj keď cieľom PR nie je klamať, je otázne, či politici toto pravidlo dodržiavajú. Je tak 

najmä na novinároch, aby včas odhalili skryté PR, ktoré zavádza a informovali ľudí aj o druhej 

strane mince. Ak to ani samotní novinári neodhalia, PR špecialisti si môžu povedať, že odviedli 

dobrú prácu. 
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