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Editorial
Milí čitatelia!
Všeobecne sa v  teórii masovej komunikácie predpokladá, že
v modernej spoločnosti patrí konzumácia mediálnych informácií
k základným individuálnym potrebám a motiváciám jej členov.
Byť informovaný v súčasnosti nadobúda intenzitu a rozsah biologického „drajvu“ – so všetkými sprievodnými znakmi – informovanosť sa vysoko oceňuje a  informovaným sa prisudzuje vysoká
sociálna a kultúrna hodnota, osobitný status a prestíž.     
Zborník vedeckých štúdií pre otázky histórie a teórie marketingovej komunikácie vo vzťahu k médiám – Marketingová
komunikácia a médiá 10 (vydávame ho v nezvyčajne veľkom
objeme) je súhrnom vedeckých poznatkov pracovníkov katedry,
ale aj jej spolupracovníkov, ktorých zaujíma akcelerácia poznatkov vo  sfére, ktorá dnes dominuje vo všetkých oblastiach nášho
spoločenského života. Najnovšie poznatky z tejto oblasti prezentujeme  vo vzťahu k reklame, public relations, a k iným moderným komunikačným nástrojom, ale aj vo vzťahu k psychológii,
sociológii, ktoré sú súčasťou modernej teórie médií. Usilujeme
sa poukazovať na súčasné trendy v odbore, ktorý má ambíciu začleniť sa medzi seriózne vedecké disciplíny, poukazujúc na nové
formy komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí, virálneho
a word-of-mouth marketingu, online marketingu...
Mnohými príkladmi poukazujeme na možnosti kreatívnych
riešení, ale aj na tie, ktorým  patrí atribút – netvorivé.  Marketingová a mediálna komunikácia sú totiž obrazom súčasného stavu
spoločnosti – odrážajú jej problémy, prezentujú jej spôsob života,
postoj k svetu, názorovú odlišnosť...
V kontexte šírenia nových mediálnych nosičov vydávame
tento zborník na CD a želáme mu, aby si našiel medzi odborníkmi a študentmi svojich priaznivcov.
Eva Vopálenská
Bratislava, 2011

Erotika a sex ako efektívne emocionálne apely
v reklame
Erotic and Sex as Effective Emotional Appeals in Advertising
Pavel Horňák
Abstract: Erotic an sex belongs to the strongest emotional
appeals in advertising. In the context of that we have to consider
also the factual representatives, space and place into which the
predication will be composed. Especially acceptable in erotic advertising is utilization of humor, but also artistic elements. Utilization of erotic and sex is needful first of all in the context with
advertised subject, objective and focus group of advertising.
Key words: advertising, erotic, sex, emotional appeal, humor
Abstrakt: Erotika a sex patria k najsilnejším emocionálnym
apelom v reklame. V kontexte s tým treba však zvážiť aj konkrétnych protagonistov, priestor i miesto, do ktorého bude výpoveď
vkomponovaná. Zvlášť vhodné je v erotickej reklame využite humoru, ale aj umeleckých prvkov. Využívať erotiku a sex treba
predovšetkým v kontexte s propagovaným produktom/službou,
cieľom a cieľovou skupinou.  
Kľúčové slová: reklama, erotika, sex, emocionálny apel, humor
Úvod
Erotika a sex patria k najsilnejším emocionálnym apelom
v reklame. Tvoria účinné konštanty, ktoré možno vo vzájomných
kombináciách využiť pri tvorbe propagačného prostriedku. V prvom rade sú to obľúbení aktéri v reklame, tvorivé formy spracovania, ale aj najsilnejšie emocionálne argumenty: erotika, sex,
humor a strach. Samozrejme, že o úspechu celej konštrukcie rozhoduje predovšetkým originalita a kreativita tvorcov.
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Práve vzájomnou kombináciou obľúbených aktérov, foriem a
pomocou racionálnych, či emocionálnych apelov možno vytvoriť
tie najúčinnejšie reklamné výpovede, ktoré budú recipienta podľa druhu reklamy (komerčná, sociálna) informovať, presviedčať,
pripomínať, ale aj formovať a zabávať. Samozrejme, že všetky sa
navzájom kombinovať nedajú, preto má o ich výbere rozhodnúť
predmet, cieľ a cieľová skupina našej reklamy.1

ty možno využiť, resp. pretvoriť na apely.3 A účinnosť argumentov posilňuje okrem opakovania výpovedí aj využitie vhodných
apelov. Sú to podnecujúce výzvy, ktoré podporujú ujasnenie si
potrieb a posilňujú motiváciu na ich uspokojenie, na vyvolanie
pozornosti a záujmu o propagovaný produkt.4 Je teda evidentné,
že argument je skôr logický, racionálny, kým apel (napriek tomu
že poznáme aj racionálne apely), inklinuje viac k citovej zložke
osobnosti. Medzi emocionálne apely bývajú zaraďované predovšetkým humor, strach, erotika a sex. V reklame je efektívnejší
a univerzálnejší skôr humor, no hneď po ňom, resp. v kombinácii
s ním sa využíva aj erotika a sex.
Sex, erotika a pornografia

Emocionálne apely v reklame
„Presviedčanie v reklame sa zakladá väčšinou na základe jednostrannej – pozitívnej argumentácie“2 Reklamný argument je
základným stavebným kameňom reklamného textu. Ide tu o fakty, ktoré textár pretvára do podoby argumentu, ktoré majú potenciál presvedčiť silou svojej logickej väzby -niektoré argumen1
2
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Horňák, P. Reklama. Zlín : Verbum, 2010, s. 302.
Hradiská, E. Psychológia a reklama. Bratislava : Elita, 1998, s. 86.
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Azda najsilnejším z emocionálnych argumentov je sex. Je to
pochopiteľné, keďže patrí medzi základné ľudské potreby súvisiace so zachovaním rodu, ale aj s láskou, či sexuálnym spojením.
Odborné slovníky ho uvádzajú ako označenie pohlavia a často ho
charakterizujú aj ako synonymum pre pohlavný styk, resp. aktivity, ktoré s týmto súvisia. Myslia sa tým ľudské aktivity. U zvierat sa používa skôr výraz kopulácia.
Je preto pochopiteľné, že v reklame sa často využíva predovšetkým na upútanie pozornosti nielen sex, ale aj jeho „jemnejšia sestra“ - erotika a „tvrdší brat – porno“. Pod erotikou takto
chápeme predovšetkým pohlavnú lásku, súhrn prejavov pohlavného pudu a zmyselnosť. Naproti tomu porno je skôr označením
pre necudné, neslušné, nemravné... zobrazovanie spravidla obnaženého ľudského tela, erotickej scény a tiež pohlavného styku.
Ako je z krátkych uvedených charakteristík evidentné, erotika,
sex a pornografia spolu navzájom často úzko súvisia a ich využitie v reklame sa preto vo viacerých prípadoch prelína.
3
4

Horňák, P. Nová abeceda reklamy. Bratislava : CEA, 2003. s. 122.
Hradiská, E., 1998, s. 86.
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Pri posudzovaní preto spravidla platí, že najjemnejšou formou
je erotika, ktorá môže prechádzať do roviny sexu až pornografie.
Sex a erotika v retrospektíve histórie
Z historického hľadiska sa sex v reklame zdanlivo používal až
v päťdesiatych rokoch minulého storočia. No nie je tomu celkom
tak. Záleží len na definícii, resp. na historickom zaradení reklamy
ako takej. Dokonca aj tu by sa mohlo uviesť staré známe „už starí
Gréci“. Antické domy neresti boli označované na svoju dobu naozaj originálnymi erotickými symbolmi. Stupaje predajnej ženy
„kráčali“ smerom k verejnému domu, no skutočným propagačným prostriedkom bol reliéf vztýčeného pohlavného údu, ukazujúceho smer k tomuto „pracovisku“. Stredovek neprial ani reklame, ani erotike v nej. Pritom smutné praktiky mučenia, či upaľovania „bosoriek“ sa neobišli bez erotických výjavov, či sexuálnych zvráteností (Mária Stuartovna, škótska kráľovna bola napríklad na popravisku v červenej erotickej spodnej bielizni...)5 Cirkev však „cenzúrovala“ sex a erotiku veriacich rovnako, ako mieru ich vzdelanosti.
V USA sa začalo so zobrazovaním ženy ako symbolu v reklame postupne v päťdesiatych rokoch. Vývoj pochopiteľne ženy
postupne odhaľoval viac a viac. Spočiatku boli využívané erotické symboly a prostriedky funkčne v kontexte s propagovaným
tovarom ako bolo spodné prádlo, či parfémy. No počiatkom sedemdesiatych rokov sa stávala erotika, sex a v niektorých prípadoch dokonca aj porno len prostriedkom na upútanie pozornosti.
Pričom propagovanému produktu, často viac ubližovali ako pomáhali.
V 30. Až 50. rokoch však boli zverejňované aj sexistické reklamy zdôrazňujúce dominantné postavenie muža a jeho nadvládu nad ženami. Niečo také si dnes naozaj nevieme ani predstaviť.
5
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Žena je predstavovaná ako záťaž, ktorú treba nechať doma v kuchyni kde je predsa len trošku užitočná.
Príkladom neefektívneho využitia erotiky a sexu v reklame je
aj Slovensko. Kým na sklonku monarchie, či v rokoch prvej Československej republiky sme sa mohli stretnúť s  jemnými erotickými prvkami v reklame, v období socializmu sa erotika v rekla-

Zweig, S. Mária Stuartovna. Praha : Academia, Scarabeus.
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všetkým Rada pre reklamu a jej etický kódex.
Základné faktory efektívneho pôsobenia erotickej
reklamy

me nevyužívala - reklamná tvorba v bezkonkurenčnom prostredí ani nemala zmysel. Krásu ženských kriviek vystriedali v päťdesiatych rokoch mužné hrude budovateľov komunizmu a „erotické spojenie pohlaví“ vyjadrovalo heslo: Proletári všetkých krajín spojte sa!
Erotika sa spolu s reklamou ocitla opäť načas „v stredoveku“- pritom je asi pochopiteľné, že každé spoločenské uvoľnenie
prinieslo so sebou viac reklamy. Ale aj sexu v nej. Dokumentuje
to ďalšia historická paralela - medzi rokom 1968 a 1989. Dubčekov pokus o socializmus s ľudskou tvárou, aj nežná revolúcia študentov so sebou priniesla množstvo neraz nevkusných a nefunkčných reklamných výpovedí. Je to však logické. To, čo bolo roky
tabu, sa zrazu smelo. A prečo nie všade. No a keď všade, tak aj
v reklame. Tak sme sa stretli v šesťdesiatych rokoch s napoly (nie
na poli – tam by ich aspoň nikto nevidel...) vyzlečenými dámami sediacimi napríklad na zväčšovacích fotografických prístrojoch MEOPTA a v rokoch deväťdesiatych tiež v susedstve čudesných propagovaných predmetov, ktoré s erotikou, či sexom absolútne nesúviseli.
Súčasnosť našťastie zmysluplné využitie týchto motívov v reklame racionálnejšie prefiltrovala. Svoju rolu tu zohrali pochopiteľne aj Zákon o reklame, niektoré ďalšie zákony, ale pred-

12
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Nášmu pohľadu na problematiku azda komplexnejšie pomôže ak si odpovieme na otázky, ktoré položil už kedysi rímsky cisár Quintilianus. Používajú sa dodnes pre obsahové vymedzenie
správy ako žánru. Som však presvedčený, že ich logika je akceptovateľná a využiteľná aj v mnohých iných oblastiach. Znejú: Kto
– čo – kde – kedy – ako – prečo.
Základnými konštantami, ktoré treba pri tvorbe reklamnej
kampane vo všeobecnosti zvládnuť sú predovšetkým vhodný
predmet, správny cieľ a rovnako správne stanovená cieľová skupina. Ak si tieto činitele dáme do spojitosti s našimi faktormi, môžeme ich chápať asi takto:
Pod označením kto - aktérov účinkujúcich v reklame, ale rovnako sem môžeme zahrnúť aj cieľovú skupinu, čo - predstavuje
propagovaný predmet, prečo - cieľ, ktorý chceme v reklame dosiahnuť. Ostatné faktory – kde, kedy a ako nám pomôžu k bližšej charakteristike problematiky takisto.
KTO?
aktéri v kontexte s cieľovou skupinou erotickej reklamy
Vo všeobecnosti považujeme za obľúbených aktérov zobrazovaných v reklame - zvieratká, rozprávkové bytosti, známe osobnosti (herci, speváci, športovci, politici...), ale aj krásne ženy, či
mužov. V materiálnej rovine sú to však aj autá, motorky, príroda atď. Je však až pozoruhodné, ako sex v reklame „súvisí“ so
všetkými (a nielen uvedenými) účinkujúcimi a motívmi. Až sa
niekedy zdá, že sa kreatívni tvorcovia predbiehajú v zobrazení
najneuveriteľnejších spojení (teraz naozaj nemám na mysli sexuálne spojenie, aj keď...) sexu so všetkým možným i nemožným.
P. Horňák: Erotika a sex ako efektívne emocionálne apely v reklame
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Aj táto „kreativita“ je však často na škodu nielen predajcovi, produktu, ale aj reklame.
V takýchto prípadoch odvádza pozornosť od produktu už nielen sex, ale aj šokujúca situácia, prostredie, spojenia..., ktoré prezentáciu sprevádzajú.
Najčastejšie je v takejto spojitosti zobrazovaná žena. Je to pochopiteľné a logické. Ženy viac či menej oblečené sú zobrazené osobitne i v skupinkách. S vhodným produktom ich akceptujú rovnako muži i ženy - predovšetkým v erotickej rovine. Čím
viac však tvorcovia akcentujú niektorý z erotických výrazových
prostriedkov, resp. prechádzajú do roviny odvážneho sexu, až
porna - akceptabilita cieľových skupín nežného pohlavia je odmietavejšia. Príkladom môže byť napríklad módne oblečenie
American Apparel, ktorého odvážne pózy ženy (na internete) šokujú. Muži sú pochopiteľne „tolerantnejší“.
Menej často, no rovnako účinne môže byť v reklame zobrazovaný ako erotický symbol aj muž. Idol muža sa v priebehu
rokov mení (svalovci, či intelektuáli, drsní, či uhladení, metrosexuáli, či neosexuáli...) - s vysokým, urasteným mužom, ktorý
je navyše šarmantný, vtipný a   k dámam pozorný sa muži radi
identifikujú a dámy z neho majú ešte väčšiu radosť. Asi ako
hovorí môj syn: muži chcú byť ním a ženy chcú byť s ním...

No aj tu je hranica. Celkom vyzlečení muži sa mužom v reklame
naozaj prinajmenšom nepáčia. Tu sú zasa tolerantnejšie ženy.
Veľmi často sú v reklame zobrazovaní muži a ženy spolu. Tu
miera efektívneho pôsobenia závisí tiež od „stupňa erotického
nasadenia“ v kontexte s cieľovou skupinou. Nežné objatia sa páčia viac ženám, no rovinu hraničiacu s pornografiou sú schopní
prijať skôr muži. Ďalšou, stále častejšie používanou reklamnou
témou, sú homosexuálne a lesbické spojenia. Tvorcovia ich využívajú predovšetkým pre efekt šoku, no účinné sú spravidla len
tie, ktoré sú vtipné, humorné, resp. zobrazujúce cieľovú skupinu,
ktorej je táto reklama určená.
Pre komplexnosť by sme v erotickom kontexte nemali zabudnúť ani na zobrazovanie malých detí. Paradoxne - nahé dieťa spolu so zobrazením nahého tela dospelého recipientom neprekáža
a to aj napriek tomu, že deti v reklame sú „strážené“ viacerými
paragrafmi a zásadami etických kódexov. Zakázané je zobrazovanie detí, najmä pre cieľovú skupinu, ktorú tvoria tiež deti a tým
ju aj akceptujú. Vzniká tu zaujímavý paradox. Ak je totiž nahé
telo dospelého v úlohe rodiča, stáva sa vizuál skôr symbolom materskej lásky. V prípade Benettonu (na obr.) to však nepomohlo.
Sťažovali sa bieli i čierni. Bielym vo vtedajšej JAR prekážalo,
že ich dieťa kojí černoška. No a čiernych v USA zasa poburovalo podriadené zobrazovanie ženy (Toscani, 1996, s. 39-40).

14

P. Horňák: Erotika a sex ako efektívne emocionálne apely v reklame

Marketingová komunikácia a médiá 10

15

Marylin s rúžom, či Beckham v sleepoch jednoducho neprekáža
takmer nikomu.

Pre normálneho recipienta však nevyvoláva alergickú reakciu ani
vyzlečené dieťa spiace na džínsoch na rušnej parížskej ulici.
Záverom by sme mali k problematike aktérov, resp. cieľových skupín reklamy priradiť aj celebrity - skutočné celebrity,
známych hercov, spevákov, športovcov... Tu ponúkaný tovar
v spojitosti s nahotou, či inou, hlavne ľahšou formou erotiky je
dobre akceptovaný u všetkých cieľových skupín. Potvrdzuje to
zobrazovanie hviezd ako bola napríklad Marylin Monroe v minulosti, ale aj retroreklama súčasnosti - Johny Deep s klobúkom,

predmet erotickej reklamy
Pokiaľ ide o predmet, ktorý je v reklame skutočne adekvátny, tak je to oblečenie, predovšetkým spodná bielizeň, luxusná
kozmetika, prípadne iný tovar, ktorý so sexom, či erotikou priamou súvisí. Napríklad v prípade jedného z najstarších propagač-

16
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ných prostriedkov - pri obale, ktorý naozaj predáva. Veď prečo by
na obálke erotického časopisu chýbala sporo oblečená dáma a čo
už len možno umiestniť na obal erotickej pomôcky? Tu je skôr
problémom miesto, priestor, kde bude tovar prezentovaný. V súčasnosti sú v reklame pozitívne akceptované aj erotické reklamy
na alkoholické, či nealkoholické nápoje i automobily a v spojení
s humorom sú vhodné často aj iné produkty.
Naopak „upírí efekt“ – t. j. odvedenie pozornosti od produktu k erotickému motívu, resp. bumerangový efekt, vyvolávajúci
voči reklame odpor vzbudzujú produkty, ktoré s erotikou vonkoncom nesúvisia. Či už sú to topánky, techniky na zváranie alebo
dokonca kovový odpad... Často trápne vizuály spojené s rovnako
trápnymi sloganmi. Napr. billboardy „Kvalita ověřena“ v spojení

so ženským zadkom, „V našich skladech najdete zalíbení“ s vizuálom ženskej hlavy vloženej medzi ženské prsia...
Ešte horšie je, keď sa vulgárne naznačuje sexuálny akt slovom: přeřízneme... alebo sa degraduje žena na „erotickú pomôcku“, často v ďalšom neúctivom spojení s jej vekom: „Nebojte se
ojetých vozu od nás“ (s vizuálom ženy v plavkách s textom: rozvedená 51 let).
Mimoriadne vulgárne môžu pôsobiť aj reklamné výpovede
vo verbálnej rovine. Chlapi sa tomu môžu zasmiať pri pive, ale
propagujúcemu sujbektu to robí výrazne medvediu službu. Po
prečítaní vizuálov nižšie (ktorý si pravdepodobne pozriete skôr,
ako prečítate tieto riadky) si možno ani nespomeniete na firmu
a na produkt, ktorý reklama ponúka. Ak áno, tak spojiť s týmto

18

P. Horňák: Erotika a sex ako efektívne emocionálne apely v reklame

Marketingová komunikácia a médiá 10

19

vulgarizmom napríklad svoje auto je vec naskutku neobvyklá.
Imidž zadávateľa v žiadnom prípade nezíska...
KDE?
priestor pre umiestnenie erotickej reklamy
Priestor, v ktorom je erotická reklamná výpoveď umiestnená možno chápať tiež vo viacerých významových rovinách. V prvom rade je to miesto, resp. aj krajina, kde je umiestnený konkrétny erotický propagačný prostriedok, v druhom prostriedok sám.
V mnohých prípadoch je však náročné túto spojitosť opomenúť.
Ťažko si totiž vieme predstaviť napríklad billboard inde, ako na
ulici, či pri ceste, kde prechádza množstvo ľudí. Veď takto sú billboardy umiestňované.
Na mysli mám skôr odvážne časopisy, spomenuté obaly erotických pomôcok, či katalógy, ponúkajúce služby dievčat vo
verejných domoch. V prípade, že časopisy nie sú voľne vystavované na regáloch, pomôcky sú vo vnútri predajní a katalógy
20
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priamo v týchto podnikoch, tak je najskôr všetko v poriadku. No
rozhodne nie je celkom v poriadku, ak na ulici „behajú“ okolo
našich detí „dámy na autách“ len v spodnej bielizni, alebo sa na
nás z dverí vietnamského občerstvenia teší „chilli dáma“. Spojenie so štátnym znakom na cityboarde je už iná kapitola, týkajúca
sa kódexu reklamnej etiky. Časť o tom som prevzal paradoxne
ešte z reklamného kódexu členských štátov RVHP, dal som ho
do svojho prvého kódexu reklamnej etiky v Československu
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a v roku 1992 a presadil aj do súčasnej verzie nášho súčasného
kódexu. Verím, že oprávnene.
Problematické je aj umiestňovanie erotických motívov v reklame. V jednotlivých krajinách je to rôzne - pokiaľ ide o cieľovú
skupinu, prieskumy dokazujú prudérnosť Poliakov, Talianov, či
Slovákov. Krajiny Orientu predstavujú v spojitosti s povinným
zahaľovaním žien úplný extrém. Za pornografiu tu boli dokonca označované aj viaceré kampane O. Tosacniho. Ďalšia svetová
legenda reklamy David Ogilvy hovorí o tom, ako sa v Pakistane
moslim sťažoval na zneužívanie žien v reklame a zakázal by ich
zobrazovanie. Okrem iného hovorí: „V Saudskej Arábii je nezákonné používať fotografie žien, ale môžete používať kresby, ak
nezobrazujete paže, alebo výstrih“.6 Naopak viaceré propagačné
výpovede bežné u Severanov by nášho recipienta minimálne šokovali. V boji proti AIDS boli nakrútené v Dánsku spoty, ktoré by
som označil za „účelové, funkčné porno“. V Nemecku však erotika v reklame zjavne nikomu neprekáža. Reklamný pracovník
koncernu BASF to v časopise Stern vysvetlil tak, že „rozkošná
ženská sedacia časť sa rýmuje takmer s každým tovarom“ – a
prax to potvrdzuje, či ide o ovocné džúsy, tenisové rakety, cukrovinky alebo vianočné ozdoby... Podobne reagujú Česi. Podľa
agentúry Marktest už pred desiatimi rokmi by iba 8  % recipientov chcelo erotické motívy v reklame zakázať, ďalším 12  % - ám
prekáža, no zakázať by ju nedali. 16  % však uviedlo, že sa im
páči. Najväčšia skupina uviedla, že sa im páči, nie je samoúčelná,
ale má mať vzťah k výrobku.7 Tretím „kde“ je konkrétny propagačný prostriedok. Ale ako sme už uviedli, často ich charakter
súvisí bezprostredne aj s jeho umiestnením. Či už je to spomenutý billboard, cityboardy, plagáty vo vlaku, boomerand cards,
internetové portály, ale aj reklamné spoty v elektronických médiách. A tak špecifickým problémom ostávajú printy a obalová
6
7
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technika, u ktorých nie je ani tak problém ich obsah, ako to, kde
ich recipientovi ponúkneme. Za ďalšie „kde“ by sme mohli považovať aj ďalšie oblasti MK, napríklad v oblasti podpory predaja,
či guerilla marketingu, sociálnej reklamy, no za kde by sme mohli
považovať aj priestor klziska, lyžiarskeho vleku, kde nahotu chápeme inak, ako na kúpalisku. To však už podobne, ako aj erotické
reklamné apely v rozhlase, či televízii súvisí viac s časovým rozmerom, teda - kedy.
KEDY?
časový rozmer pre umiestnenie erotickej reklamy
Erotický rozmer, resp. jeho vhodnosť preto musíme chápať aj
v danom čase (v rámci dňa - ráno, večer, v rámci ročných období,
resp. konkrétneho letopočtu) a priestore, priestor kina, kúpaliska, ale aj priestor média, do ktorého je výpoveď vkomponovaná).
Sila erotického náboja nás azda nezdolá na kúpalisku v lete
vedľa desiatok viac-menej oblečených, či vyzlečených dám, keď
skôr hľadáme chladené nápoje. Naproti tomu v zime stačí ukázať pánom obnažené rameno, na jar ženu s rozopnutým sakom...
Príkladom riešenia „kedy“ zasadenia reklamnej výpovede do
mediálneho priestoru je napr. reklama filmu V. Chytilovej „Dědictví, aneb kurvahošigútntág“, v ktorom bola okrem neskorého
P. Horňák: Erotika a sex ako efektívne emocionálne apely v reklame
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večerného televízneho vysielacieho času problémová časť vynechaná písknutím. No a hovoriť o zaradení erotickej reklamy do
detského bloku v nedeľu dopoludnia asi netreba. Tam nám vadia
aj hračky, ktoré si potom prídu potomkovia od nás vyprosiť. Naproti tomu vo večernom čase po 22. hodine sme erotickým apelom v rozhlase, či televízii prístupnejší. Nevadia nám ani silnejšie
scény, čo pramení zrejme z množstva „susedných programov“.
AKO?
kvalitatívny rozmer erotickej reklamy
Ak si chceme uviesť príklady na efektívne využitie erotickej reklamy podľa jej spracovania, kontextu s ďalšími apelmi,
či skutočnosťami, tak je treba najskôr uviesť základné vyjadrovacie prostriedky, ktoré nám v médiách erotický apel sú schopné
sprostredkovať.
Patria sem predovšetkým výrazové prostriedky vo vizuálnej rovine: nahota, čiastočná nahota, resp. vyzývavé oblečenie,
24
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telesný kontakt - dotyky predovšetkým v spojitosti s pohlavím,
náznaky sexuálnych pohybov, erotický výraz v tvári..., ale aj
v zvukovej rovine, kam by sme zaradili primárne slová s erotickým nábojom, erotické vzdychy, vzlyky, hudba, či ďalšie zvuky
späté s motívom sexu.
Zobraziť erotickú, sexuálnu scénu v reklame je možné úspešne aj inak. Napríklad v rovine erotiky, či nahoty len v náznakoch
jej ukrytí... Príkladom môže byť žena pripomínajúca kávové zrnko v reklame na kávu, či herečka, speváčka a modelka, ktoré sa
nám na obrázkoch obliekli len do vlastných rúk...
Podobne je efektívne využitie erotiky v oblasti umenia. Veď
komu by napríklad prekážal obal naznačujúci obsah orientálnej učebnice lásky Kámasútra, či publikácie Dejiny pornografie. Záleží teda len na správnom chápaní analyzovaných faktorov, resp. často aj na dodržaní základných noriem slušnosti.
Zjemniť, či skultivovať erotický motív dokáže napríklad umenie.
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Obzvlášť bezprostredne môže pôsobiť erotické umenie, ktoré
propaguje samo seba. Teda podobne ako obal publikácie, to môže
byť napr. plagát pre konkrétnu výstavu, film...
Ešte vhodnejšie, či univerzálnejšie je v reklame spojenie sex
– humor. V reklame takmer vo všeobecnosti platí, že dobrý humor sa hodí takmer ku každému druhu tovaru a obľubujú ho takisto najširšie cieľové skupiny.
Ako ukazujú aj priložené tabuľky z internetového portálu.
Humor akceptuje v reklame takmer 90  % respondentov, pričom
najradšej ho majú v reklame na nápoje, automobily, potraviny... Erotika a sex v spojení s humorom ako keby strácala svoj
26
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skutočný náboj, všetko sa odohráva v úsmevnej rovine...
Možno aj preto sa stáva stále častejšie aj to, že bežný konzument už často nerozozná reklamu od paródie na reklamu.
Paradoxom však je nielen to, ale aj fakt že takáto paródia často
robí lepšiu reklamu pre produkt, ako iná „seriózna reklama“.
Samozrejme že aj tu platí, že musí súvisieť s produktom – Viagra, Marllboro... V humornej rovine to ide aj s pivom. Použitie
dvoch najsilnejších emocionálnych apelov humor + erotika sa
takto vo väčšine prípadov vypláca. Podobne je tomu aj vo využití
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karikatúry, či komickej kresby... Zabúdať však stále nesmieme na
základné kategórie: predmet reklamy, jej cieľ a cieľovú skupinu.
Rovnako alebo ešte lepšie je využitie erotického motívu
v spojení s myšlienkovým vtipom. Či už je to obálka časopisu,
alebo prezervatívy...
Naproti tomu spojenie erotických motívov v reklame s motívom strachu je väčšinou veľmi komplikované a špecifické.
Odpoveďou na otázku: ako? by mohla byť aj odpoveď eticky. Lebo len etická reklama môže priniesť rovnaký prospech zadávateľovi reklamy, reklamnej agentúre, prenosovému médiu,
ale aj celej skupine recipientov.
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V našom reklamnom kódexe Rady pre reklamu SR sa jej týkajú predovšetkým dva body. Slušnosť a zodpovednosť.
SLUŠNOSŤ
Zobrazenie ženy alebo muža v reklame má byť aspoň v širšom zmysle v kontexte s predmetom alebo cieľom reklamy a súčasne vizuálne stvárnenie takejto reklamy nemá porušovať všeobecné normy slušnosti.
Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia a vizuálne prezentácie, ktoré by porušovali hrubým spôsobom všeobecné normy slušnosti a mravnosti. Predovšetkým prezentácia ľudského
tela musí byť uskutočnená s plným zvážením jej vplyvu na všet-

P. Horňák: Erotika a sex ako efektívne emocionálne apely v reklame

29

ky typy spotrebiteľov. Porušenie Kódexu sa posudzuje s ohľadom
na celkový kontext, vzťah reklamy k produktu, zvolenú cieľovú
skupinu a použité médiá.
ZODPOVEDNOSŤ
Reklama nesmie propagovať nadmierne podliehanie sexualite tým, že zobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť, nahotu alebo čiastočnú nahotu ľudského tela nevhodným spôsobom a nesmie bez oprávneného dôvodu prezentovať produkt ako vhodný
prostriedok na odstránenie sexuálnych zábran. (Kódex reklamnej etiky).
Na základe uvedeného (čo sme sa pokúsili zdôrazniť), je evidentné, že etika reklamy v otázke erotiky usiluje predovšetkým
o zobrazenia muža a ženy, resp. tvrdení v normách mravnosti,
slušnosti. Naopak zakazuje nadmerné podliehanie sexualite, ktoré je však vzhľadom na cieľovú skupinu často rozporuplné. Slovenská verejnosť, ako sme už uviedli je často prehnane citlivá aj
na jemnejšie erotické motívy. Treba na to myslieť predovšetkým
30
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pre efektívne pôsobenie. A to nielen preto, že nám reklamu môže
Rada pre reklamu stiahnuť, ale aj preto, aby sme nedosiahli u cieľovej skupiny bumerangový efekt. Uveďme si aspoň dva príklady na zakázanú reklamu u nás a u našich susedov.
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PREČO?

 KTO
 Muži uprednostňujú v reklame ženy a sex
 Ženy majú radi rovnako mužov i ženy skôr v erotickoromantických spojeniach
 ČO
 spodná bielizeň, parfémy, prezervatívy, nápoje, automobily
 KDE
 v kontexte s priestorom, časom, médiom, krajinou, či ročným obdobím...
 AKO
 Spojenie s humorom, myšlienkovým vtipom, paródia
 PREČO:
 SEX V REKLAME PRIŤAHUJE POZORNOSŤ
VŠETKÝCH CIEĽOVÝCH SKUPÍN JEHO VYUŽITIE V KONTEXTE S PROPAGOVANÝM PRODUKTOM A HUMOROM JE MIMORIADNE ÚČINNÉ.

cieľ erotickej reklamy
Cieľ je spolu s predmetom a cieľovou skupinou treťou základnou konštantou, ktorú treba poznať a rešpektovať pri tvorbe účinnej reklamy. V kontexte s erotikou ho môžeme chápať tiež vo viacerých rovinách. V základnej, pozitívnej že ho chápeme erotiku
v reklame ako prostriedok predaja adekvátneho produktu takisto
vhodne zvolenej cieľovej skupine. Alebo ako prostriedok pôsobenia sociálnej reklamy napríklad v boji proti fajčeniu, obezite...
Na to však musí erotická reklama spĺňať základné pravidlá, ktoré sú obsahom tohto textu, či obrázkov. Pomôžme si ešte výskumom u našich západných susedov.
Vidíme, že takmer polovica respondentov reklamu s erotickým motívom neodmieta a zakázať by ju dalo len asi 6  % opýtaných. Na Slovensku podobný novší prieskum nemáme, no napriek tomu, že sme v porovnaní s ČR „opatrnejší“ vplyvom mladých sa začína aj toto percento meniť k tolerancii. Potvrdzujú mi
to moje prieskumy medzi poslucháčmi, kde je takisto preferovaná reklama s erotickými prvkami predovšetkým v kontexte s propagovaným tovarom a humorom.
Na základe uvedeného by sme mohli zhrnúť základné
pravidlá pre používanie erotiky a sexu v reklame nasledovne:

Ak by sme si na tieto otázky racionálne odpovedali ešte raz,
tak by sme asi nemohli ani hlúpu lascívnu reklamu, ktorá ubližuje
zadávateľovi, agentúre, médiu i nám všetkým, vôbec „spáchať“.
Racionalita nás totiž nesmie opúšťať ani pri tvorbe emocionálnych reklamných výpovedí.
Preto by bolo možné tento pohľad na erotiku a sex v reklame
uzavrieť tiež v kontexte s humorom. „Antivalentínka“ tvrdí, že je
LEPŠÍ HRNČEK ČAJU AKO ZLÝ SEX, kým Briti tvrdia:
AJ ZLÝ SEX JE DOBRÝ. Sám som presvedčený, že:
SEX V REKLAME JE DOBRÝ
ak nejde o sex pre sex
PODOBNE AKO V LÁSKE
Ale aj to, že využite erotiky a sexu v reklame môže byť slušné.
A rovnako priniesť aj „slušné zisky“ zadávateľovi a nám všetkým
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príjemnú i užitočnú vzrušujúco-zábavnú informáciu o ponúkanom produkte, či službe.
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Neverbálna komunikácia v politickej
reklame
Nonverbal communication in political advertising
Vlasta Konečná
Abstract: Nonverbal communication is an important part of
interpersonal communication. Its effects are most pronounced in
spoken human language, but also observed in the optically fixed
forms. The subject of our research is expression of nonverbal
communication in OOH campaigns. The theme is political advertising, namely the election campaigns for municipal elections in
November 2010.
Key words: billboard, nominee, elector, facial expression,
glance, gesture, number of votes, municipal elections
Abstrakt: Neverbálna komunikácia je dôležitou súčasťou
medziľudskej komunikácie. Jej prejavy sú najvýraznejšie v hovorenej ľudskej reči, dajú sa však pozorovať aj v jej opticky fixovaných podobách. Predmetom nášho skúmania sú prejavy neverbálnej komunikácie na nosičoch vonkajšej reklamy – billboardoch.
Tematicky je to politická reklama, konkrétne volebná kampaň
k ostatným komunálnym voľbám v novembri 2010.
Kľúčové slová: billboard, kandidát, volič, mimika, pohľad,
gesto, počet hlasov, komunálne voľby
Úvod
Voľby ako politický akt sú udalosťou, ktorá sa dotýka širokých vrstiev verejnosti, prakticky celej dospelej populácie. Aj keď
opakovane svoje volebné právo využíva o málo viac ako polovica oprávnených voličov, atmosféra predvolebného boja ovládne
v danom čase naše mestá, obce, ulice, ale aj súkromné obydlia.
Je jej plné rozhlasové či televízne vysielanie, aj periodická tlač.
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Aj tým, ktorí nemajú o politické dianie záujem, sa len ťažko uniká pred snahou kandidátov zviditeľniť sa, získať priazeň voličov
a vydobyť si miesto na politickom výslní.
V našej štúdii venujeme pozornosť jednej časti politického boja a to billboardovej kampani. Skúmame ju zo špecifického hľadiska, ktorým je využitie prejavov neverbálnej komunikácie pri získavaní voličov. Táto oblasť (hoci ju nemožno oddeliť
od celkového vyznenia billboardu v súčinnosti s textovým obsahom) tvorí veľmi dôležitú súčasť prejavu na prostriedkoch vonkajšej reklamy a zaslúži si náležitú pozornosť - práve preto je objektom nášho skúmania v tejto štúdii.
K analýze billboardov, megaboardov či citylightov sme pridali aj prieskum názorov adresátov volebnej kampane – potenciálnych voličov.
Neverbálna komunikácia
Špecifickosťou rečového prejavu človeka je , že ho sprevádzajú výrazy tváre a pohyby rúk, niekedy aj pohyby celého tela.
Keďže tieto pohyby sú vnímateľné iba vizuálne, označujeme ich
ako optické prostriedky reči. Niekde sa stretávame s termínom kinetická zložka prejavu1 alebo neverbálna komunikácia, či reč bez
slov. Tieto prostriedky nazývame aj paralingvistické, pretože pôsobia spolu s rečou. Najvyššia miera ich využitia sa vyskytuje v
priamej bezprostrednej komunikácii.
Neverbálna komunikácia, ktorá sprostredkúva isté obsahy
bez použitia slov, funguje ako ďalšia vrstva aj pri bežnom rozprávaní a dokonca nemusí byť vždy v súlade s obsahom hovorenej
reči. Ide najmä o situácie v súkromnom styku, ale napr. aj na pracovisku, na verejnosti a pod. Máme na mysli emocionálne väzby,
pri ktorých reč tela sprostredkúva obsahy, ktoré s hovoreným slovom vôbec nesúvisia. Reči bez slov najlepšie rozumejú ľudia za1
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interesovaní na vzťahu, môžu ju však vypozorovať aj ostatní zúčastnení, aj keď pre nich väčšinou nie je až taká čitateľná. Lowen,
ktorý sa touto problematikou zaoberá vo svojej publikácii Fyzická dynamika štruktúry charakteru, dospel k poznatku, že: „Nijaké slová nie sú také jasné ako reč tela vo chvíli, keď sme sa ju naučili rozumieť.“ 2
 Obsah neverbálnej komunikácie, teda reči bez slov, môžeme
špecifikovať na:
1. emócie,
2. záujem o zblíženie,
3. dojem o tom, kto som ja,
4. ovplyvnenie zmeny postoja partnera,
5. riadenie chodu vzájomného styku.3 Moderná psychológia
sa touto problematikou zaoberá dosť podrobne a v tejto oblasti sa
realizoval celý rad experimentov. Zo všetkých jednoznačne vyplýva, že medzi emocionálnymi a fyzickými stavmi jestvuje nesporne výrazný vzťah. Vnútorný stav človeka sa odráža na jeho
postoji, pohybe, chôdzi, gestikulácii atď.
Reč tela zahŕňa bohatú škálu prejavov. Argyle ju delí na šesť
typov:
– telesný dotyk,
– fyzická blízkosť,
– gestá,
– výraz tváre, mimika,
– pohyby očí,
– hlas a spôsob reči.4
Samozrejme, nie všetky prejavy reči tela môžeme skúmať
prostredníctvom statického zobrazenia osobnosti - na billboardoch.
Medzi takéto prostriedky patrí napr. hneď prvý - telesný dotyk. Je
2
3
4

TOMAN, J. Ako správne hovoriť. Bratislava : Smena, 1981, s. 192.
KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme . Praha : Svoboda,
1988, s. 88.
TOMAN, J., s.193.
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to najprimitívnejší spôsob komunikácie a môžeme sa s ním stretnúť aj v ríši živočíchov. V medziľudských vzťahoch zastupuje tento typ komunikácie napr. potľapkanie po pleci alebo podanie ruky.
Ostatné prejavy tohto podobného charakteru patria do intímnej sféry súkromného života. Pri fyzickej blízkosti ide o vzdialenosť medzi
hovoriacimi - tzv. proxemiku. Podľa Halla rozlišujeme štyri pásma
vzdialenosti: intímnu, osobnú, spoločenskú a verejnú5.
Pri prezentácii politikov na billboardoch v rámci predvolebnej kampane môžeme hovoriť o vzdialenosti v dvoch rovinách. V
prvej je to vzdialenosť medzi zobrazenými osobnosťami, ktorá je
determinovaná veľkosťou nosiča a počtom zobrazených osôb. Dá
sa povedať, že žiadne iné hľadisko tu nemôže zohrať relevantnú
rolu. Ak je na fotografii viac osôb, môžu sa nachádzať iba v intímnej vzdialenosti. Ak sú zobrazené len dve postavy, môžu sa
vyskytnúť v osobnej vzdialenosti. Druhá rovina je vzdialenosť
medzi osobnosťami na billboarde a voličmi nachádzajúcimi sa
v priestore. Tá sa mení prirodzene pohybom adresáta, t.j. človeka, ktorý sa na billboard pozerá, ale do istej miery ju určuje tvorca billboardu výberom veľkosti záberu (detail, polodetail, polocelok, celok). So zmenšujúcou sa vzdialenosťou stúpa význam
mimiky, so zväčšujúcou sa vzdialenosťou rastie význam gesta.
Vzdialenosť medzi komunikujúcimi osobami – proxemika–
sa niekedy nazýva aj mlčiacou rečou – silent language, čo svedčí
o jej výpovednej sile.
Mimika predstavuje podľa Darvina schopnosť vyjadrovať
tvárou a jej výrazom rozličné pocity a myšlienky6. Sú to teda pohyby tváre na základe činnosti mimického svalstva, ktoré je rozložené po celej tvári. Pomocou neho dodáva hovoriaci svojej tvári určitý výraz, ktorý je v súlade s jeho duševným rozpoložením
a mal by byť aj v súlade s obsahom jazykového prejavu. Mimi-

kou možno vyjadriť radosť, prekvapenie, iróniu, zlosť, hnev, pochybnosti, smútok a ďalšie citové stavy (zvraštenie čela = ustarostenosť, krčenie čela v kolmej rovine = hnev, zdvihnutie obočia = prekvapenie, krčenie nosa = nevôľa, atď.)7. Ako prostriedky mimiky môže rečník použiť všetky časti tváre: ústa, nos, oči,
čelo, líca a bradu. Veľmi výraznou časťou tváre sú oči. Podľa psychológov oči hovoria:
1. zameraním pohľadu – na koho či na čo,
2. časom trvania zameraného pohľadu,
3. frekvenciou pohľadov na určitý cieľ,
4. sledom pohľadov – na koho najprv a na koho potom,
5. celkovým objemom pohľadov na určitú osobu,
6. pootvorením viečok,
7. priemerom zrenice,
8. dívaním sa „po očku“ či priamo do očí,
9. žmurkacími pohybmi – žmurkaním,
10. tvarmi a pohybmi obočia,
11. vráskami pri koreni nosa a po stranách očí.8
Prirodzene tieto zložky výrazu väčšinou nevnímame jednotlivo, ale ako súčasť celkového výrazu tváre. Je však nesporné, že
práve očami môžeme vyjadriť celú škálu subjektívnych stavov a
vzťahov k prednášanému prejavu. Odborná literatúra kvalifikuje
približne dve desiatky pohľadov.9 Aj na billboarde má pohľad zobrazeného politika význam. Často tu vzniká ilúzia priameho pohľadu politika na voliča. Preto by mal byť pohľad v súlade so sloganom a celkovým obsahovým vyznením billboardu.
Výrazným nástrojom mimiky sú ústa, ktoré sú schopné vykonávaním rôznych pohybov meniť svoj tvar a dodávať tak
celkovému výrazu tváre najrozmanitejšie optické stvárnenie.
7

5
6

40

HALL, E.T. Proxemics – A study of Man´s Spatial Relationship. In:_
Mans Image in Medicine. International Universites  Press, 1963.
MISTRÍK, J. Štylistika. Bratislava: SPN, 1989. II. vyd. , s. 244.
Marketingová komunikácia a médiá 10

8
9

BALÁŽ,  P. Zvuková stránka jazyka. In Bujalka a kol. Slovenský jazyk
I. Bratislava: UK 1979, s. 25-91.
KŘIVOHLAVÝ, J., 1988, s. 41-12.
MISTRÍK, J. Rétorika. Bratislava: SPN, 1978.  s.157-158.

V. Konečná: Neverbálna komunikácia v politickej reklame

41

Aj výrazy úst kvalifikuje rétorika.10
Ostatné časti tváre nie sú až také nápadné, ale spoluzúčastňujú sa na tvorení jej celkového výrazu. Ekman hovorí o troch mimických zónach na tvári:
• najvyššie partie tváre, zahrňujúce obočie a čelo,
• oblasť očí a viečok,
• oblasť dolnej časti tváre s dominantnou partiou úst.11
O pôsobení jednotlivých častí tváre môžeme hovoriť jednotlivo len v teoretickej rovine, pretože v skutočnosti tieto prvky pôsobia komplexne, a tak ich aj respondent vníma.
„Prostriedky mimiky fungujú automaticky, podvedome a nemožno ich ovládať. Sú spontánnym vonkajším prejavom psychického stavu. Mimika je výraz viditeľný iba na malú vzdialenosť. Je správne, ak človek pozná silu svojej mimiky.“12 Pri fotografovaní je situácia trochu iná, ale vedomosti o mimike sú dôležité aj v tejto situácii. Politik, keďže bežne vystupuje na verejnosti, mal by byť schopný aspoň do istej miery ovládať svoju mimiku a vedome ju regulovať. Pravdepodobne to dokáže každý človek, pretože napr. vedome prispôsobujeme mimiku istým sociálnym príležitostiam, prostrediu a pod. Často vedome mimikou zakrývame svoj skutočný psychický stav.
Vo vystupovaní politikov je mimika dôležitá, pretože diváka
upúta v prvom rade to, čo vidí, teda vonkajší výzor hovoriaceho.
Reč mimiky má podčiarkovať jazykový prednes, ten však na billboarde nie je. O to viac tu musí mimika tvoriť harmonický súlad
s obsahovým vyznením billboardu. Práve na tento súlad, vyváženosť, treba klásť dôraz, pretože ak jeden z komponentov prekročí adekvátnu formu, dochádza k disharmonickému prejavu a po10
11
12
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tenciálnemu znehodnoteniu celého posolstva s možným vyvolaním negatívnych emócií (napr. k strate dôvery, vzniku pochybností a pod).
Odborníci, ktorí sa zaoberajú mimikou vyčleňujú pohyb očí
a definujú ho ako samostatný typ reči tela. Pohľad človeka má
významnú úlohu pri bežnej každodennej komunikácii, pretože
účastníci si zrakom odovzdávajú určité signály. Hovoriaci kontroluje, ako jeho prejav prijíma okolie, či mu adresát porozumel,
či s ním súhlasí alebo nie, aké pocity v ňom vyvoláva (nevôľu,
údiv atď.). Pri billboardovej kampani je však pohľad fixovaný,
takže tieto poznatky sú nepoužiteľné.
Gestikulácia zahŕňa pohyby rúk a celého tela. Z hľadiska historického vývoja sú gestá staršou formou ľudskej sociálnej komunikácie ako reč. Rei sa domnieva, že gesto ako sociálny komunikačný prvok predchádza zrodu jazyka takmer o jeden milión
rokov.13
Úlohou gestikulácie je oživiť prejav, zvýšiť jeho zrozumiteľnosť a dynamickosť. Teoretici zistili, že pomocou ruky a paže je
človek schopný vytvoriť až 700 000 komunikatívnych znakov.14
Niektoré gestá sú mimovoľné, neuvedomujeme si ich a nazývame ich gestá synsémantické. Druhú skupinu tvoria gestá autosémantické, ktoré sú schopné nahradiť reč. Rozdeľujeme ich na
deiktické (ukazovacie), ikonografické (zobrazujúce), symbolické
a kontaktové.
Gestá majú byť prirodzené a v príslušnej miere diferencované, zladené s obsahom a cieľom. Pri zobrazení na billboarde nie
sú vhodné veľké gestá, pretože by mohli pôsobiť teatrálne a ako
veľmi výrazné by mohli viesť až k zosmiešneniu kandidáta. Treba konštatovať, že s nevhodne použitými gestami sme sa pri analýze billboardov nestretli.
Pod plastikou tela rozumieme pohyb celého tela. V našom
13
14
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prípade nemôže byť reč o pohybe, preto tejto oblasti nevenujeme
pozornosť. Pre nás je dôležitá skôr posturika, ktorá sa zaoberá polohou ľudského tela pri postoji, resp. sede. Existuje celý rad póz
pri sedení, v kampani sme sa s nimi nestretli, všetci kandidáti na
billbordoch stáli. Zobrazené postoje boli prevažne klasické z en
face. V jednom prípade bol nesprávny postoj, keď sa kandidátka
odvracala od svojho volebného programu (viď analýza).
Poloha človeka je dôležitá aj vo vzťahu voči iným ľuďom,
resp. vo vzťahu k ich polohe.
Volebná kampaň

Obr. 1a –  Billboard – Ing. Marek Blaha v polocelku...

V ostatnej kampani ku komunálnym voľbám v novembri
2010 sme mohli pri istom zjednodušení rozlišovať tri spôsoby
prezentácie. Prvú skupinu predstavovali billboardy, ktoré zobrazovali kandidátov na politické funkcie v základnej podobe. Primárnym cieľom bolo spropagovať zobrazovanú osobnosť. Samozrejme, snahou zobrazovanej osoby bolo pôsobiť sympaticky, dôveryhodne, seriózne. Cieľom bolo vzbudiť záujem voličov o svoju osobnosť, upútať pozornosť potenciálnych voličov. Vo viacerých prípadoch mal takýto billboard pripomínajúcu úlohu - dať
na vedomie verejnosti, že tento konkrétny politik kandiduje na
politický post. Niektorí kandidáti stavili na jednoduchú fotografiu s krátkym, podľa možnosti výstižným sloganom. Dá sa povedať, že takýchto billboardov bola väčšina.
Ing. Marek Blaha, kandidát na starostu Bratislavy sa rozhodol pre prezentáciu slušnosti, úprimnosti, poctivosti a ústretovosti. Evokovať to má výraz jeho mladej tváre s príjemným úsmevom a najmä gesto otvorených rúk. Gesto je výrazný výrazový
prostriedok aj v bežnej medziľudskej komunikácii a na billboarde
určite upúta pozornosť svojou viditeľnosťou. Zdôrazňuje význam
„čistých“ rúk a otvorenosti podnetom a návrhom. Navyše symbol prázdnych rúk vyjadruje mierumilovnosť už od staroveku.
Keď žili naši predkovia v jaskyniach, kde bol nedostatok svetla,

slúžili prázdne ruky ako dôkaz, že v nich nie sú zbrane. Overovalo sa to podaním rúk, ktoré sa v našej spoločenskej komunikácii
zachovalo doteraz ako forma najčastejšieho spoločenského pozdravu, ale aj privítania či poďakovania.
Jasnozelené pozadie billboardu tiež pritiahne pozornosť. Zelená farba symbolizuje nádej, pokoj, harmóniu, vyrovnanosť.
V spojitosti so sloganom Dajme zelenú modernej Bratislave môže
pozitívne osloviť voličov. Kandidát však vo voľbách neuspel.
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Obr. 1b - Billboard, na ktorom je zobrazený „kandidát zmeny“ Ing. Milan Blaha, za Stranu zelených SDĽ.
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Obr. 2. – Na billboarde je zobrazený Martin Borguľa, kandidát na starostu
za obvod Bratislava 1.

 Obr. 3 - Billboard - Iveta Hanulíková, kandidátka na starostku v obvode Bratislava 4.

Tento kandidát zvolil jednoduchú priamočiaru komunikáciu
s občanmi. Primeraný výraz tváre, klasické a elegantné oblečenie
vyvoláva dojem serióznosti. Dobre je zvolený slogan, veď kto by
nechcel viac zelene a kvetov?
Ing. Borguľa neuspel s kandidatúrou na starostu Starého mesta, kde s počtom hlasov 4 579 skončil na druhom mieste za víťazkou Tatianou Rosovou. Ako kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy získal 4 467 hlasov
a bol zvolený na druhom mieste.

Pani Iveta Hanulíková kandidovala na starostku mestskej časti Bratislavy Karlova Ves. Na propagáciu svojej osoby zvolila
jednoduchý billboard a skratkovitú komunikáciu. Spojenie I love,
kde je slovo love nahradené symbolom srdca nie je príliš inovatívne, ale môže osloviť najmä mladších voličov. Využitie červenej farby pôsobí podľa mňa príliš agresívne. Červené vlasy, červené sako a červené srdce môžu pôsobiť ako jednotiaci prvok, ale
zároveň aj ako prejav útočnosti.
Pani Hanulíková získala vo voľbách 3 543 hlasov, za mestskú
časť získala 1. miesto a stala sa starostkou Karlovej Vsi. Keďže
ide o staronovú starostku, dá sa predpokladať, že k víťazstvu jej
pomohli skôr jej predchádzajúce aktivity, s ktorými boli Karlovešťania spokojní a v tomto prípade billboardy naozaj vykonávali pripomínajúcu funkciu.
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Obr. 4a - Billboard - Štefan Šebesta

Obr. 4b - Billboard - Štefan Šebesta

Spomedzi kandidátov na primátora Bratislavy zvolil netradičnú formu sebaprezentácie Štefan Šebesta. Z billboardov sa
predstavoval Bratislavčanom nielen ako nezávislý kandidát, ale
aj v rôznych podobách, napr. ako kominár. Práve táto „podoba“
kandidáta nás zaujala natoľko, že sme jej venovali osobitnú pozornosť. Preoblečenie za kominára malo zrejme evokovať v potenciálnych voličoch pocit, že Štefan Šebesta ako starosta prinesie Bratislave a tým aj Bratislavčanom šťastie. Domnievam sa, že
kominár ako symbol šťastia v súčasnosti, najmä medzi mladými
ľuďmi, už nie je taký známy a jasný, ako v minulosti. Tento druh
remeselníkov - klasickí kominári - sa z našich miest akosi vytratil a preto nás zaujímalo, či respondenti mohli pochopiť, čo malo
preoblečenie Štefana Šebestu za kominára napovedať.
Súčasní päťdesiatnici si pamätajú z detstva, že pri zhliadnutí kominára bolo potrebné chytiť sa za gombík, pretože to znamenalo, že človek bude mať šťastie.
V neskoršom období vznikali humorné situácie, keď väčšinu gombíkov nahradil zips a najmä suchý zips a tak bol niekedy

problém nájsť na svojom oblečení gombík. Dnešní mladí ľudia
to už nepoznajú, a tak nás zaujímalo, či vôbec vnímajú kominára ako symbol šťastia. Preto sme aj tejto téme venovali pozornosť
v našom prieskume. Vzorku 120 respondentov tvorili tri skupiny – študenti marketingovej komunikácie, študenti rôznych spoločensko-vedných odborov a iní dospelí ľudia.
• Prvú skupinu tvorilo 76 % mladých žien vo veku od 20 do 26
rokov (priemer 24 rokov) a 24 % mladých mužov vo veku od
21 do 27 rokov (priemer tiež 24 rokov)
• Druhú skupinu tvorilo 83 % študentiek vo veku od 19 do 25
rokov ( priemer 21 rokov) a 17 % študentov vo veku od 21 do
25 rokov (priemer 23 rokov).
• V tretej skupine bolo zastúpených 66 % žien vo veku od 32 do
72 rokov (priemer 51 rokov) a 34 % mužov vo veku od 34 do
73 rokov ( priemer 55 rokov).
V snahe zistiť percepciu tohto obsahu sme sa najprv otvorenou otázkou spýtali na symboly šťastia všeobecne a až v druhej
otázke sme sa pýtali, čo predstavuje v mysliach ľudí kominár.
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Na prvú otázku mohli respondenti uviesť ľubovoľný počet
symbolov šťastia.
V prvej skupine študentov jednoznačne zvíťazil ako symbol
šťastia štvorlístok, označilo ho 63 %. Na druhom mieste skončil
úsmev (60 %) a na treťom podkovička (30 %). Po 13 % uviedlo
ako symbol šťastia slnko, smajlíka a kvietok. Po 10 % si spomenulo na prasiatko a kominára.
V druhej skupine študentov taktiež zvíťazil ako symbol šťastia štvorlístok, uviedlo ho 76 % respondentov. Na druhom mieste skončil rovnako ako v prvej skupine úsmev (41 %) a o tretie
miesto sa delí prasiatko a podkova ( po 37 %).
Ďalšie symboly šťastia boli slon (viacerí respondenti uviedli,
že so zdvihnutým chobotom) ( 15 % ), slnko (12 %), kvet a minca (po 10 %). V tejto skupine vznikla zaujímavá situácia – 10 %
uviedlo ako symbol šťastia kominára. Taktiež ho uviedlo ešte
ďalších 15 %, ale až ako posledného v poradí, čo naznačuje, že
prvú odpoveď doplnili o tento symbol šťastia až po prečítaní druhej otázky. To znamená, že kominár ako symbol šťastia im nenaskočil, ale otázka s výberom možností, medzi ktorými bolo aj
šťastie, im ho pripomenula.
V tretej skupine dospelých ľudí taktiež zvíťazil štvorlístok
(30 %), na druhom mieste skončil kominár (20 %), tretie miesto
obsadilo prasiatko (13 %). Rodina získala 10 % rovnako ako kvet.
V tejto skupine 6 % považuje za symbol šťastia peniaze. Druhé
miesto kominára potvrdzuje hypotézu, že ako symbol šťastia ho
vnímajú viac tí skôr narodení. Všetky výsledky v tabuľkách sú
uvedené v percentách.
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štvorlístok
úsmev
podkovička
Slnko
smajlík
kvietok
prasiatko
kominár
slon
minca, peniaze
rodina

1. skupina
63
60
30
13
13
13
10
10
-

2. skupina
76
41
37
12
10
37
10+15
15
10
-

3. skupina
30
10
13
20
6
10

Tabuľka 1 - symboly šťastia

Druhá otázka bola zatvorená a ponúkala štyri možnosti odpovede: kominár je symbolom: a) čistoty, b) úspechu c) šťastia,
d) priateľstva. V prvej skupine bola odpoveď jednoznačná – 70 %
si zvolilo tretiu možnosť – šťastie, teda odpovedalo správne. Ďalších 10 % si myslí, že kominár je symbolom čistoty (!), 7 % ho
považuje za symbol úspechu a 3 % za symbol priateľstva. Je zaujímavé, že hoci z vlastného popudu si na kominára ako symbol
šťastia spomenulo len 10 %, jeho symboliku správne identifikovalo až 70 %.
V druhej skupine až 82 % správne odpovedalo na druhú otázku, teda že kominár je symbolom šťastia. Len 4  % si myslia, že
je symbolom čistoty a rovnako 4 % že je symbolom priateľstva.
2 % si myslia, že je symbolom úspechu a dokonca sa vyskytol názor, že je symbolom pravdivosti.
Znalosť kominára ako symbolu šťastia je v tretej skupine vysoká, až 70 %. Len 6 % si myslí, že je to symbol úspechu a 4 %
ho považujú za symbol čistoty. Rovnako 4 % sa vyjadrili v tom
zmysle, že to bol symbol šťastia v minulosti.  
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1. skupina
2. skupina
3. skupina

úspechu

čistoty

šťastia

priateľstva

7
2
6

10
4
4

70
82
70

3
4

Tabuľka 2 - Identifikácia kominára

Celkovo teda možno konštatovať, že Štefan Šebesta zvolil asi
vhodnú formu, ale na víťazstvo mu to nestačilo. Vo voľbách získal 749 hlasov a skončil na štvrtom mieste.
Toto je billboard víťazky (Obr. 5). Pani Rosová zvolila jednoduchú prezentáciu so sloganom Poďme voliť zmenu! Faktom
je, že fotografia je veľkoryso retušovaná v prospech kandidátky.
Je to jeden z javov, ktoré voliči vnímajú negatívne. Kandidátka
získala 5 301 hlasov, o 722 viac ako kandidát na druhom mieste
a stala sa novou starostkou obvodu Bratislava - Staré mesto tak,
ako to avizovala na svojom billboarde.

Obr. 5 - Billboard - Táňa Rosová
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Obr. 6 - Billboard - Dana Čahojová

Medzi billboardami sme našli aj príklad zlej neverbálnej komunikácie. Na billboarde je slogan Nepotrebujeme politikov ani
strany, dokážeme si svoje veci spravovať sami. Ten by bol celkom v poriadku, ale odvrátená tvár kandidátky vyvoláva pocit, že
s tým nechce mať nič spoločné. Táto chyba sa javí ako školácka
a je nepochopiteľné, že si ju nikto z volebného štábu neuvedomil.
Aj ďalšie billboardy tejto kandidátky boli veľmi zlé. Neprehľadné, nejednoznačné, s nízkou výpovednou hodnotou.
Billboardy sú obsahovo „rozbité“, absolútne nejasná je na
nich prítomnosť detí, najmä v súvislosti so sloganom My príde-

Obr. 7 a - Billboard - Čahojová + Livora
V. Konečná: Neverbálna komunikácia v politickej reklame
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Obr. 7 b - Billboard - Čahojová + Letenayová

Obr. 8 – Billboard - Maroš Smolec

me voliť s vami, čo je totálny nezmysel. Z obsahového hľadiska je to amatérsky návrh bez koncepcie. Kandidátka na starostku Karlovej Vsi získala 2 466 hlasov, o 1 077 menej ako víťazka
a skončila na druhom mieste. Vzhľadom na jej zlú billboardovú
kampaň je to veľmi dobrý výsledok.

Ďalšie dva negatívne príklady sa týkajú skôr extralingvistiky
vyjadrenej prostredníctvom billboardu.
Zneužívaním detí v politickej reklame je poznačený aj billboard
kandidáta na poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislava za volebný obvod Ružinov Maroša Smolca.
Z hlbokej minulosti je známe, že najväčší politickí zločinci sa
radi dávali fotografovať s deťmi s cieľom poukázať na svoju ľudskosť, dobrotu a ďalšie pozitívne ľudské vlastnosti. Túto skutočnosť pripomína aj spomínaný billboard, zrejme so želaným  posolstvom: Pozrite sa voliči, ako ho deti majú radi, to bude isto
dobrý človek. Pán Smolec získal 4 483 hlasov, skončil na desiatom mieste a nebol zvolený.

Obr. 7 c - Bilboard - Čahojová + Savčinský
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Obr. 9 - Billboard - Andrej Petrek

Obr. 10 - Billboard - Magda Vášáryová a Iveta Radičová

Druhý prípad, keď extralingvistický background negatívne
ovplyvnil pôsobenie kandidáta na billboarde je prípad bývalého
starostu bratislavskej časti Staré mesto Andreja Petreka. Len niekoľko dní pred voľbami sa prevalila kauza s protekčným rozdávaním exkluzívnych bytov v Starom meste Bratislava, v ktorej
hral Andrej Petrek jednu z hlavných úloh.
Bez ohľadu na jeho reálnu vinu či nevinu, takto negatívne
zmedializovaný kandidát nemal šancu na získanie mandátu.
Napriek tomu Andrej Petrek získal 3 384 hlasov a skončil na
treťom mieste.

Druhú skupinu tvorili billboardy, na ktorých známe osobnosti
vyjadrovali svoju podporu určitému kandidátovi. Tieto billboardy mali odporúčajúcu funkciu a cieľom bolo dosiahnuť, aby ľudia, ktorí veria zobrazenej osobnosti, prijali jej odporúčanie voliť
menovaného kandidáta. Tento druh komunikácie používala hlavne koalícia pri kandidátke na primátorku Bratislavy Magde Vášáryovej. Na prvom billboarde jej vyjadruje podporu predsedníčka
vlády Iveta Radičová (Obr. 10).
Tento billboard hodnotím celkom pozitívne. Fotografie sú realistické, výraz tváre oboch dám príjemný, milý a pokojný úsmev
je prísľubom pokojného riešenia problémov. Významne tu môže
pôsobiť „ženský prvok“, vzhľadom na silnejúce volanie za väčší
podiel žien v politike.
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Obr. 11 a + Obr. 11 b - Billboard - Richard Sulík

Obr. 12 a + Obr. 12 b - Billboard - Ivan Mikloš

Na ďalšom billboarde vyjadruje podporu pani Vášáryovej
predseda parlamentu Richard Sulík.
Richard Sulík gestom ruky smerom k sebe zvýrazňuje vlastnú
osobnosť a v súlade s tým je aj slogan Volím Magdu Vášáryovú,
pretože ju poznám...
Takýto slogan by bol možno vhodný v prípade všeobecne obľúbeného politika. Vzhľadom na celkovú úroveň popularity Richarda Sulíka to však asi nebolo najvhodnejšie riešenie.
Nakoniec to aj výsledky volieb potvrdili.

Na ďalšom billboarde vyjadruje svoju podporu Magde Vášáryovej Ivan Mikloš. Na tomto billboarde je zjavný nesúlad medzi
obsahom sloganu a výrazom tváre Ivana Mikloša. V slogane síce
tvrdí, že podporuje kandidátku Magdu Vášáryovú, ale podľa výrazu tváre vôbec nevyzerá s takouto situáciou spokojný a už vôbec nie stotožnený. Vrásky pri koreni nosa vznikli pri pohybe obočia. Možno bolo cieľom vyjadriť seriózne premyslené rozhodnutie. Obávam sa však, že pôsobí skôr zachmúrene, ustarostene, čo
by vyjadrovalo skôr nesúhlas, resp. obavy z úspešnej kandidatúry.
Rozhodne tu nemožno hovoriť o súlade obsahu a formy. Pani Magda Vášáryová, kandidátka na primátorku Bratislavy získala 40 438
hlasov, čo je o o 19 019 menej ako víťaz a skončila druhá.
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Obr. 13 - Billboard - Trójsky kôň

Obr. 14 - Billboard - Robert Fico a Milan Ftáčnik

Tretiu skupinu tvorili billboardy, ktoré znevažovali protikandidátov. S uspokojením treba konštatovať, že práve týchto billboardov bolo najmenej. Billboard - Trójsky kôň (Obr. 13). Táto koláž, možno na prvý pohľad vtipná, je urážlivá pre všetkých zobrazených. Aktívne sa volieb zúčastňovali len dvaja z nich ako kandidáti na primátora Bratislavy, páni Ján Budaj a Milan Ftáčnik.
Autorom billboardu sa podarilo jednou ranou znevážiť oboch.
Domnievam sa, že ide o agresívnu antikampaň predovšetkým
proti Milanovi Ftáčnikovi.

Aj nasledujúci billboard je z rovnakej autorskej dielne a opäť
znevažuje Milana Ftáčnika (Obr. 14).
Tento billboard svojou negatívnou intenzitou až vyráža dych.
Domnievam sa, že je na míle vzdialený od pravidiel korektného
politického boja. Nemožno mu uprieť profesionálne spracovanie,
najmä čo sa týka súladu obsahu a formy. Výber fotografií dokonale korešponduje s textom sloganu, cieľu je podriadená celková grafická úprava. Osobne to považujem za zneužitie fotografií.
Tento billboard pôsobí na najnižšie ľudské pudy s cieľom vyvolať odpor a nenávisť, preto ho považujem za neetický.
Ani táto agresívna a bezohľadná antikampaň však nebola
účinná. Milan Ftáčnik získal 59 457 hlasov a stal sa primátorom
Bratislavy.
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Verejnosť a billboardy
Volebná kampaň je zameraná na širokú verejnosť. Má osloviť
voličov, t.j. dospelých občanov krajiny. Na Slovensku majú volebné právo ľudia od 18 rokov.
Politické strany sa často zameriavajú práve na prvovoličov,
pretože oni môžu predstavovať príliv nových hlasov pre kandidátov. My sme v našej sonde zisťovali, ako voliči vnímali predvolebnú kampaň, realizovanú prostredníctvom vonkajšej reklamy,
teda billboardov.
Pripomíname charakteristiku vzorky. Prvú skupinu študentov
marketingovej komunikácie tvorilo 76 % mladých žien vo veku
od 20 do 26 rokov (priemer 24 rokov) a 24 % mladých mužov vo
veku od 21 do 27 rokov (priemer tiež 24 rokov).
Druhú skupinu študentov rôznych spoločensko-vedných odborov tvorilo 83 % študentiek vo veku od 19 do 25 rokov (priemer 21 rokov) a 17 % študentov vo veku od 21 do 25 rokov (priemer 23 rokov).
V tretej skupine iných dospelých bolo zastúpených 66 % žien
vo veku od 32 do 72 rokov (priemer 51 rokov) a 34 % mužov vo
veku od 34 do 73 rokov ( priemer 55 rokov).
V prvej skupine až 40 % uviedlo že na billboardoch z predvolebnej kampane ich v pozitívnom zmysle neupútalo vôbec nič.
Viacerým sa páčila antikampaň proti Milanovi Ftáčnikovi (20 %)
Trójsky kôň, zdala sa im vtipná. Pozitívne boli hodnotené billboardy poslanca Drozda v mestskej časti Ružinov zamerané na deti
a billboard Jána Budaja so sloganom Fico za Ftáčnika, Radičová
za Vášáryovú a Budaj za Bratislavu. Taktiež kladne boli prijaté
Vtáčnikové billboardy a za zaujímavú bola označená prezentácia
Štefana Šebestu (po 3 %).
Všetky billboardy pôsobili negatívne na 13 % respondentov prvej skupiny. Najviac kritických pripomienok získala Magda Vášáryová (20 %). Študentom sa zdala jej billboardová kampaň nudná, nepáčilo sa im, ako ju propagoval predseda parlamen62
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tu Richard Sulík. Ďalšie negatívne hodnotenia získala kandidátka
na starostku mestskej časti Karlova Ves Iveta Hanulíková - I love
(srdiečko) KV a Marek Blaha (po 3 %). Až 10 %-ám sa nepáči osočovanie a urážanie protikandidátov. Tiež negatívne vnímajú odporúčania osobnosti Ja budem voliť....., príliš veľa úsmevov
a vyretušované fotografie kandidátov, ktoré im uberajú 10 – 15
rokov a nesplniteľné sľuby. Ďalších 27 % sa vyjadrilo, že ich nezaujal žiadny billboard.
V skupine iných študentov 33 % neoslovil žiadny spot v pozitívnom zmysle. 13 %-ám sa páčila antikampaň proti Ftáčnikovi a 9 % pozitívne hodnotilo kampaň kandidáta na primátora Šebestu (vrátane kominára) a 4 %-ám sa páčil billboard Blahu (zelené pozadie, retropolitici).
Všeobecne boli najpozitívnejšie prijímané billboardy s konštruktívnym obsahom, napríklad keď kandidáti pripomínali, čo
už dosiahli, návrhy na nové projekty. Pozitívne zaujal slogan na
lavičkách (Púchov) Sadnite si, potrebné kroky urobíme za vás.

žiadny
kampaň proti Vtáčnikovi
Vtáčnikove billboardy
Šebesta
Blaha

1, skupina
40 %
20 %
3%
3%
-

2. skupina
33 %
13 %
9%
4%

3. skupina
70 %
6%
-

Tabuľka 3 - pozitívne pôsobenie billboardov

Negatívne nezaujal žiadny billboard v tejto skupine 20 % respondentov. Ďalších 18 % označilo všetky billboardy za nudné
a nezaujímavé. Kampaň Magdy Vášáryovej negatívne hodnotilo 10 %, Blahu 5 %. Respondentom sa nepáčilo na billboardoch
osočovanie a urážanie protikandidátov.
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Medzi dospelými sa ukázal najväčší nezáujem o predvolebnú
propagáciu formou billboardov. Až 70 % respondentov nezaujal
ani jeden billboard v pozitívnom zmysle. Billboardy Milana Ftáčnika sľubujúce zmenu ocenilo 6 %.
Žiadny billboard nepôsobil v  negatívnom smere na 50 % respondentov. Osočovanie protikandidátov sa nepáčilo 10 %-ám
a 6 % - ám sa zdali negatívne pôsobiace všetky billboardy. Najviac prekážali respondentom sľuby o „svetlej“ budúcnosti, vysmiate tváre.

žiadne
všetky
Vášáryová
Blaha
Hanulíková

1. skupina
13 %
20 %
3%
3%

2. skupina
20 %
18 %
10 %
5%
-

3. skupina
50 %
6%
-

Tabuľka 4 - negatívne pôsobenie billboardov

Záver
Neverbálna komunikácia tvorí neodmysliteľnú súčasť prejavu človeka. Adresát môže najviac jej prejavov vnímať v priamom osobnom kontakte, alebo pri sprostredkovaní vystúpenia
v audiovizuálnej podobe. Vtedy je vnímanie najkomplexnejšie
a najpôsobivejšie.
Existujú situácie, keď je reč interpreta sprostredkovaná len
v auditívnej podobe. Aj tu je možné vnímať jednu zložku neverbálnej komunikácie a to zvukové prostriedky. Značný objem
informácii, ale aj vzťah interpreta k prednášanému obsahu prezrádza nielen použitie prostriedkov intonácie, ale aj narábanie
s hlasom, jeho výškou, silou a farbou. Naša štúdia sa zamerala
na opačnú situáciu, keď sa interpret vyjadroval len tou zložkou
64
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neverbálnej komunikácie, ktorú reprezentujú optické prostriedky
reči a keďže išlo o billboardy, samozrejme okrem pohybu.
Neverbálna komunikácia tvorí veľmi významnú súčasť billboardovej komunikácie, pretože práve ňou sa kandidát na politickú funkciu prihovára adresátom, samozrejme väčšinou v korelácii s písaným textom – volebným sloganom, volebným programom a pod. Volebná kampaň ku komunálnym voľbám v novembri 2010 nebola ničím výnimočná oproti iným predvolebným
kampaniam. V billboardovej komunikácii ťažko očakávať nejaké
prevratné zmeny, aj keď invencii samozrejme hranice klásť nemôžeme. Ako sme uviedli, mnohé billboardy mali pripomínajúcu
funkciu.
Celkovo môžeme konštatovať, že prevažne boli prejavy neverbálnej komunikácie na billboardoch využívané adekvátne.
Ukážky nesprávnej neverbálnej komunikácie obsahovali predovšetkým billboardy kandidátky Čahojovej, ale aj niektoré ďalšie.
Treba priznať, že v ostatnej predvolebnej kampani sa vyskytli aj
prejavy osočovania a znevažovania protikandidátov, ktoré znižujú politickú kultúru v krajine. Pozitívne je konštatovanie, že tvorili len malú časť z celkového počtu billboardov.
Ako vyplynulo z prieskumu názorov respondentov, ľudia
dosť negatívne vnímajú masovú billboardovú kampaň. Unavuje
ich, často nezaujíma, až odpudzuje. Preto by možno bolo vhodné
v budúcnosti prehodnotiť podiel vonkajšej reklamy v predvolebnej kampani a znížiť ho v prospech zmysluplnejších aktivít.
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Sociálna sieť Facebook ako súčasť
marketingovo-komunikačnej stratégie
Social network Facebook as a part of marketingcommunication strategy
Eva Rajčáková
Abstract: Social networking is an area where many marketers see great potential. Social networks make viral marketing and
word-of-mouth marketing much easier than before. Communication websites and social network function on the basics of allowing people to communicate on-line, Exchange opinions and
thoughts, built profiles and create groups of friends, alternatively
the groups of people with the interest, to comment and contribute
to various topics. The article brings the basic definition of promotional possibilities at Facebook, which became the most popular
social network. At the end of the article we brings the presentation
of algorithm of marketing communication strategy in the area of
social networks and the proposals for effective communication.
Keywords: social network, social network marketing, web
2.0, social media, Facebook, algorithm
Abstrakt: Sociálne sieťovanie predstavuje oblasť, v ktorej
mnohí marketéri vidia potenciál. Prestavuje priestor, v rámci ktorého je možné ideálne uplatniť techniky virálneho a word-of-mouth marketingu. Komunitné weby a sociálne siete fungujú na základe toho, že poskytujú platformu na online konverzáciu, pre výmenu názorov a myšlienok, možnosť vytvárania profilov a skupín
priateľov, prípadne skupín záujmov a v neposlednom rade možnosť komentovať rôzne témy. Príspevok prináša prehľad základných propagačných možností na sociálnej sieti Facebook, ktorá je
v súčasnosti jednou z najpopulárnejších sociálnych sietí. V závere článku prinášame návrh algoritmu marketingovo-komunikačnej stratégie na Facebooku.
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Kľúčové slová: social network marketing, sociálna sieť, web
2.0, sociálne médiá, Facebook, algoritmus

Po prvýkrát bol pojem web 2.0 použitý a zároveň definovaný v roku 2004. Problematika sa dostala do povedomia odborníkov a stala sa predmetom diskusií po uverejnení odborného článku šéfa vydavateľstva O´ Reilly Media, Tima O´ Reillyho pod názvom „ Čo je web 2.0“ (v orig. „ What Is Web 2.0“) koncom roku
2005. Dovtedy web ponúkal používateľovi predovšetkým jednosmernú komunikáciu a v porovnaní s klasickými zdrojmi infor-

mácií bola jeho prednosťou hlavne prakticky neobmedzená kapacita. Prvým náznakom určitej interaktivity, ktorá sa neskôr stala pilierom webu 2.0 bola možnosť e-mailovej komunikácie, teda
elektronickej pošty. Možnosti rozvoja ďalšej interaktivity sa neskôr prejavili príchodom tzv. novej generácie služieb, ktoré sú
charakteristické viacsmerným komunikačným tokom, čiže od používateľa k webovej doméne, medzi doménami navzájom, medzi
zariadeniami atď. Služby umožňujú, že používateľ si sám tvorí veľkú časť internetového obsahu, čo vedie k znižovaniu rozdielov medzi profesionálnymi a laickými tvorcami webu. Web
2.0 znamená čo najväčšie zameranie na používateľa. Jeho tvorcovia sa snažia vtiahnuť používateľov do spolupráce na vytváraní obsahu webu. Dôvodom však nie je ušetrenie nákladov na
tvorbu webu, ale skôr rozvoj interaktivity a pocitu, že web je čoraz osobnejší.
Konkrétne definície prechodu od webu v podobe pred rokom
2004 a potom, čiže definície webu 2.0 sú rôznorodé. Samotný
O´Reilly charakterizuje Web 2.0 ako revolúciu v podnikaní v počítačovom priemysle spôsobenú presunom k pochopeniu webu
ako platformy a pokus porozumieť pravidlám vedúcim k úspechu na tejto novej platforme. Zdôrazňuje predovšetkým decentralizáciu, spoľahnutie sa na kolektívnu inteligenciu používateľov a premenu webu na platformu komunikácie a služieb. Web
je dynamickejší a informácia na ňom je rýchlejšie updatovaná,
flexibilnejšie prepojená a dá sa jednoduchšie nájsť prostredníctvom metaodkazov. Web 2.0 je podľa neho súbor ekonomických,
sociálnych a technologických trendov, ktoré spoločne vytvárajú
základ pre novú generáciu internetu – pokročilejšie a diferencovanejšie médium charakterizovateľné participáciou používateľov,
otvorenosťou (openess) a sieťovým efektom (networking effects)
(O´Reilly, 2005).Táto definícia charakterizuje web 2.0 ako proces
určitého prechodu od takpovediac starého k novému, nie ako konkrétny nástroj. Viviane Redingová, komisárka pre informačnú
spoločnosť a médiá, predstavila svoju stručnú definíciu web 2.0 v
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Úvod
Marketingová komunikácia v prostredí internetu je dnes už
nepochybne neoddeliteľnou súčasťou integrovanej marketingovej komunikácie firmy. Ak aj nie je, určite by firma o jej integrácii
do propagačnej stratégie mala uvažovať čo najskôr. Marketingová komunikácia na internete je vo svojej podstate prispôsobením
tradičných marketingovo-komunikačných nástrojov na špecifické
prostredie a podmienky, ktoré so sebou internet prináša. V rámci
komunikačného mixu je možné na internete využiť všetky nástroje marketingovej komunikácie (reklama, public relations, podpora predaja, direct marketing), okrem osobného predaja. Jednotlivé nástroje sa prejavujú v špecifickej podobe a komunikačných
formách (napr. bannery, blogy, reklamy v PC hrách, e-mail
marketing a i.) tak, aby čo najlepšie využili možnosti prostredia
a oslovili cieľovú skupinu. Prostredie internetu je príležitosťou
pre uplatnenie netradičných prístupov a techník, aj originálnych
a kreatívnych riešení. Snažia sa čo najviac využiť aktivitu používateľov a potenciál poskytnúť používateľom generovaného
obsahu. Významným medzníkom pri utváraní podoby súčasných
trendov komunikácie na internete bol zrod webu 2.0.
Web 2.0 ako východisko zrodu sociálnych médií
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roku 2006 počas konferencie v Hong Kongu: „Niektorí to volajú
web 2.0 alebo sociálne sieťovanie. Môžem vymenovať niekoľko
jeho súčastí: blogy, podcasty, wiki, sociálne siete, vyhľadávače,
aukčné web stránky, hry, VoIP a peer-to-peer služby. Čo je nové
pri takomto využívaní internetu, je, že využíva konektivitu na
podporu sieťovania ľudí a vytváranie obsahu“ (REDIG,V., 2006).
Z definície Redingovej môžeme konštatovať, že web 2.0 nie
je už len proces, resp. súbor procesov vytvárajúcich určitú platformu, ale skôr súbor konkrétnych technológií a nástrojov, ktoré podporujú pripojiteľnosť a predovšetkým pomáhajú používateľom spájať sa medzi sebou, vymieňať si a zdieľať spoločné obsahy.
Všetky definície webu 2.0 vyvolávajú v kruhoch odborníkov
diskusie a polemiky. Mnohí ich odmietajú uznať, pretože niekedy spájajú vzájomne protirečiace si trendy, prípadne definujú to,
čo na internete bolo prítomné už od jeho počiatku, avšak z dôvodu technologických nedokonalostí sa doteraz nemohlo naplno
prejaviť1. Domnievame sa, že vo svojej podstate web 2.0 nie je
nové médium, ale skôr fáza vývoja internetu, ktorý vznikol v 90tych rokoch. Aj napriek týmto polemikám samotné pomenovanie
webu 2.0 či už ako procesu, fázy alebo ako súboru nástrojov druhej generácie internetu naznačuje, že podobne, ako v iných oblastiach, aj v prostredí internetu neustále prebiehajú inovácie, vedúce k jeho zdokonaleniu a predovšetkým k uspokojeniu čoraz náročnejších potrieb používateľov.
Medzi základné charakteristiky webu 2.0 patria:
• veľa aplikácií je založených na podpore spoluúčasti, altruistických princípoch a komunitnom správaní sa,
• podpora kreativity a možnosti vytvárania obsahov používateľmi,
• možnosť hodnotenia webových obsahov používateľmi,
1
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•

financovanie a umiestnenie reklamy aj na neutrálne stránky
(napr. reklama v rámci služby Google mail),
• výmena informácií medzi jednotlivými stránkami,
• rýchly rozvoj aplikácií využívajúcich interaktivitu (CHAFFEY, D. et al, 2006, s.30-32).
Z pohľadu marketingu prináša druhá generácia internetu podstatné rozšírenie priestoru a možností pre uplatnenie marketingovo-komunikačných nástrojov. Tie sa stávajú oveľa adresnejšie
a mnohokrát takpovediac „šité na mieru“, čo v konečnom dôsledku vedie k zvýšeniu efektivity šírenia reklamného posolstva.
Sociálne médiá ako platformy pre uplatnenie social
network marketingu
S webom 2.0 došlo k podpore rozvoja tzv. sociálnych médií
(v angl. orig. „social media“). Sociálne médiá predstavujú určité platformy, resp. prostredia v rámci internetu, prostredníctvom
ktorých ľudia komunikujú, zdieľajú vzájomné obsahy, diskutujú
a predovšetkým, obsahy ktoré si tvoria sami. Ich existencia podnietila rozvoj dynamiky a rozmanitosti komunikácie v prostredí
internetu.
Sociálne médiá sa vzťahujú na aktivity, praktiky a správanie
sa medzi jednotlivými komunitami ľudí, ktorí sa zhromažďujú
online, aby spolu komunikovali, zdieľali spoločné názory, informácie, poznatky prostredníctvom interakčných konverzačných
médií. Konverzačné médiá predstavujú webové aplikácie, ktoré
umožňujú vytvárať a ľahšie prenášať obsah v podobe textu, obrázkov, videa alebo audia.
Pre marketing a marketingovú komunikáciu majú tieto médiá
význam najmä v súvislosti s možnosťami masívneho šírenia propagačného posolstva, založeného na virálnom predpoklade a vzájomnom odporúčaní, ktoré je podľa nás najúčinnejšou formou
propagácie.

E. Rajčáková: Sociálna sieť Facebook ako súčasť marketingovo-komunikačnej stratégie

73

Social network marketing
Pre marketérov je obrovskou výzvou, ktorú priniesol zrod
webu 2.0 aj sociálne sieťovanie (v angl. orig. „Social networking“). Základnou stavebnou jednotkou „social networkingu“ je
sociálna sieť. Sociálne sieťovanie je oblasť, v ktorej mnohí marketéri vidia potenciál. Obrovské množstvo koncentrovaných užívateľov, ktorí spolu denne komunikujú vytvára predpoklad pre
ideálne šírenie aj marketingových a reklamných posolstiev, relatívne jednoduchou, lacnou a účinnou formou. Spôsobmi - ako daným posolstvom osloviť používateľa čo najefektívnejšie, sa zaoberá marketing na sociálnych sieťach (z angl. orig. „Social network marketing“).
Social network marketing
Môžeme ho charakterizovať ako druh internetovej marketingovej stratégie, ktorú mnohé spoločnosti využívajú na budovanie značky, posilnenie lojality k značke alebo šírenie reklamných
posolstiev prostredníctvom sociálnych sietí. Stratégia kombinuje
ciele internetového marketingu s webovými stránkami, zameranými na social networking. Svojim charakterom a cieľmi ho nemožno definovať ako samostatný nástroj marketingovej komunikácie, ale pretože ide o súbor činností, myslíme si, že ide o jednu
zo špecifických techník.
Nástroje marketingu na sociálnych sieťach sú rôznorodé, ale
vzhľadom na charakter prostredia a jeho možnosti sa vo veľkej
miere využívajú netradičné formy marketingu – virálny marketing, buzzmarketing a internetová reklama.
Facebook fenomén
V súčasnosti zaznamenáva nárast celosvetovej popularity sociálna sieť Facebook (ďalej aj „FB“). Rast používateľov známej
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a obľúbenej sociálnej siete Facebook je nezastaviteľný. V júni
2009 Mark Zuckenberg na svojom blogu uverejnil informáciu,
ktorú následne rozšírili svetové médiá o tom, že počet registrovaných používateľov sociálnej siete Facebook prekročil 250 miliónov. V roku 2011 dosiahol počet používateľov viac ako 500
miliónov. FB predbehol a zároveň zobral prvenstvo viacerým sociálnym sieťam na svete.
Tento fakt otvára firmám možnosti osloviť tisícky nových potenciálnych cieľových skupín a šíriť marketingovo-komunikačné posolstvo takpovediac v ešte stále nie dostatočne prebádaných vodách sociálnej siete. Užívateľov si FB získal najmä pre
svoj jednoduchý vzhľad, množstvo funkcií a nástrojov. Viac ako
250 miliónov používateľov sa prihlási do siete minimálne jedenkrát denne. Dve tretiny používateľov pochádza z mimoškolského
a mimo internátneho prostredia.
Z pohľadu veku zaznamenal najrýchlejší rast počtu užívateľov vo veku 35 a viac rokov. Rast počtu používateľov spôsobil zaiste aj fakt, že jeho prevádzkovatelia majú záujem prekonávať hranice kontinentov aj cestou poskytnutia Facebooku v lokálnych jazykoch. V súčasnosti existuje 190 jazykových mutácií
Facebooku, výnimkou nie je ani slovenčina. Viac ako 70  % používateľov je z oblasti mimo Spojených štátov. Priemerne majú
na svojich profilových stránkach 130 priateľov. Celosvetovo strávia všetci denne na Facebooku viac ako 5 miliárd minút. Viac ako
30 miliónov používateľov denne updatuje svoj status a 8 miliónov sa denne stáva fanúšikom stránok. Každý mesiac používatelia pridajú na Facebook viac ako 1 miliardu fotografií a týždenne pridajú 1miliardu odkazov na blogy, videá, foto, iné webové
stránky a pod.
Štatistické údaje odzrkadľujú nielen počet ľudí, ktorí sú aktívni, denne spolu komunikujú a využívajú služby, ktoré im táto sieť
ponúka, ale pre marketérov predstavujú potenciálne publikum
a množstvo cieľových skupín, ktoré možno osloviť a zasiahnuť.
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Čo ponúka Facebook firmám
„Nasledujúcich sto rokov reklamy bude vyzerať úplne inak,
ako ste boli doteraz zvyknutí. A začíname práve dnes.“
Toto sú slová autora Facebooku Marka Zuckenberga, ktorý
takto predstavil možnosti propagácie na tejto jedinečnej sociálnej sieti.
Existuje viacero možností ako využiť sociálnu sieť Facebook,
za účelom podpory produktu alebo značky. Vo všeobecnosti ide
o využitie takých nástrojov, ktoré dokážu vyvolať v užívateľoch
záujem o produkt alebo značku, budovať jej imidž, posilniť lojalitu k značke, usmerniť ich správanie sa smerom k akcii, a v konečnom dôsledku vedú aj k naplneniu nielen komunikačných, ale
i obchodných cieľov.
Facebook je priestor, v ktorom môže firma značku, produkt
či službu predstaviť novým potenciálnym spotrebiteľom, ktorí sa
s ňou doposiaľ nestretli, ale aj tým, ktorým je známa a všeobecne
tak ovplyvňovať reputáciu a imidž firmy. Množstvo sofistikovaných nástrojov a možností, ktoré umožňujú zvýšiť interakciu fanúšikov je základňou pre dialóg so zákazníkom, aj pre budovanie
dlhodobo fungujúceho on-line marketingu. Facebook je navyše
zdrojom veľmi cenných informácií o cieľovej skupine.
Okrem množstva demografických údajov, ktoré sú prístupné,
získa firma cenné poznatky o postojoch, správaní, názoroch, či
preferenciách svojich existujúcich, ale i potenciálnych zákazníkov.
Jedinečnosť „novej propagácie“ na Facebooku spočíva v možnosti dokonale zasiahnuť cieľovú skupinu. Vlastnosť presného
zacielenia komunikácie vychádza z využitia už vyššie spomínaných údajov, ktoré o sebe každý používateľ pri registrácii uvádza.
Základným kritériom pre rozdelenie komunikačných nástrojov v sieti Facebook je ich cena. Tu rozlišujeme aplikácie, ktoré
sú bezplatné a tie, ktoré sú spoplatnené.
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Obr. 1 - Facebook skupina, v ktorej sa združujú prívrženci týždenníka Život.

Bezplatné formy propagácie v sieti Facebook
Bezplatná propagácia značky, produktov či služieb na Facebooku skutočne existuje a má niekoľko podôb:
• vytvorenie Facebook skupiny („Facebook group“),
• vytvorenie Facebook stránky („Facebook pages“),
• udalosť („Event“).
Vytvorenie Facebook skupiny
Ktokoľvek môže na stránkach Facebooku vytvoriť tzv. skupinu („Group“). Skupina je ideálnou príležitosťou pre budovanie
komunity za účelom podpory produktu alebo značky. Jej vytvorením vznikne stránka, kde sa môžu stretávať zákazníci, obchodní partneri či prívrženci, môžu spolu diskutovať, vkladať videá,
obrázky a vzájomne sa deliť o názory, ktoré ich v rámci komuniE. Rajčáková: Sociálna sieť Facebook ako súčasť marketingovo-komunikačnej stratégie

77

ty spájajú. Môže byť vytvorená o čomkoľvek. Používatelia, ktorí sa pridajú do skupiny sa volajú členovia („Members“ – „Join
the group“).
Výhodou skupiny je možnosť osloviť členov skupiny zasielaním správ, ktoré sa im zobrazia v “Prijatých správach“ (Inbox messages“), prípadne v ich externej e-mailovej schránke.
Takéto zasielanie správ zvyšuje šancu, že si ich užívateľ aj prečíta.
Členstvo v skupine vytvorenej na sociálnej sieti sa vo svojej
podstate nelíši od členstva v akejkoľvek inej skupine, prípadne
klube. Ľudia sa stávajú členom takýchto skupín aby vyjadrili určitú pozitívnu preferenciu s témou skupiny.
•

•

•
•
•
•
•
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Výhody vytvorenia skupiny:
Administrácia – tvorca skupiny je zároveň jej správcom. Do
značnej miery rozhoduje o jej obsahu. Ako správca môže nastavovať, či chce povoliť zdieľanie fotiek, videí alebo umožniť
prispievanie na stenu. Môže tiež nastaviť, či fotky môžu vidieť
všetci užívatelia FB alebo len pozvaní.
Familiarita – možnosť vytvorenia skupiny trvá na FB z historického hľadiska oveľa dlhšie ako ostatné aplikácie. Používatelia sú na tento druh komunikácie už navyknutí a ľahšie sa
s ním stotožnia.
Vytvorenie skupiny je ideálne v prípade zasiahnutia špecifického cieľového publika, napr. s ojedinelými záujmami.
Skupina je ideálna pre podporu diskusie.
Nevýhody vytvorenia skupiny:
Úzky prístup – k informáciám o skupine sa dostávajú len jej
členovia.
Malá možnosť využitia aplikácií – v rámci skupiny možno
využiť len fotky, videá a komentáre.
Malá viditeľnosť na používateľskom profile – ak sa používateľ stane členom skupiny, informácia o členstve sa zobrazí v rámci dlhého zoznamu ďalších skupín, ktorých sa stal
Marketingová komunikácia a médiá 10

členom. Ak je niekto členom veľkého množstva skupín, je zložité nájsť tú jednu konkrétnu.
Treba pripomenúť, že založenie skupiny síce môže byť riadené firmou, ale po jej založení si vo veľkej miere žije skupina svojim vlastným životom. Ide teda skôr o živelnejšiu formu marketingovej komunikácie, v ktorej je nesmierne dôležitá aktivita používateľov, najmä pri diskusii. Firma môže túto diskusiu v skupine samozrejme ovplyvniť, najideálnejšie vo svoj prospech, napríklad tým, že bude zadávať podnety na rozhovor.
Vytvorenie Facebook stránky
Určitou obdobou používateľského profilu je vytvorenie fanúšikovskej stránky (ďalej „stránky“). Stránka na FB je verejný profil, ktorý umožňuje zdieľať obchodné záujmy a produkty
s užívateľmi FB. Možnosť pridávať a vytvárať tieto stránky nebola na FB od počiatku. Objavila sa až v septembri 2007 ako cesta pre jednoduchú propagáciu firiem, výrobkov a služieb najrôznejších druhov.
Opäť platí pravidlo, že stránky môže vytvoriť ktokoľvek
o čomkoľvek, avšak v praxi sú stránky vytvárané väčšinou na komerčné účely a čoraz viac vzrastá trend ich cieleného zakladania
zo strany firiem ako súčasti komunikačnej kampane.
Oproti vyššie spomínaným skupinám má stránka niekoľko
významných rozdielov. Základným rozdielom je druh vzťahu
s používateľmi. Prívrženec určitej stránky nie je členom, ale stáva sa jej fanúšikom („Become a fan“). V zjednodušenej podobe
môžeme povedať, že ide o vytváranie určitých fanklubov, združujúcich fanúšikov na platforme rovnakého záujmu.
Oproti skupinám majú stránky tieto ďalšie benefity:
• Stránky možno ľahšie prispôsobiť potrebám a účelu ich vytvorenia.
• Na stránkach je vytvorený väčší potenciál pre umiestnenie
propagačných informácií v rôznych podobách (napr. odkazy
E. Rajčáková: Sociálna sieť Facebook ako súčasť marketingovo-komunikačnej stratégie
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Obr. 2 - Vytvorenie Facebook stránky na Facebooku zvolilo aj rádio Viva, ktoré prostredníctvom
nej komunikuje so svojimi poslucháčmi.

•
•
•
•
•
•
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na domovskú stránku, blogy, flogy a pod.).
Ich obsah je bohatší, pretože do nich možno vložiť HTML
kód, Flash alebo viacero aplikácií, ktoré ponúka priamo FB.
Informovanie fanúšikov stránky prebieha prostredníctvom odkazov na ich profile, a tie sa potom zobrazia aj na domovskej
stránke, kde si informácie môžu prečítať všetci priatelia.
Všetky aktivity, ktoré fanúšik môže urobiť na stránke, napr.
vpísanie komentára, vloženie fotografie, prípadne videa sa
zobrazia na jeho profilovej stránke.
Stránky sú vhodné na previazanie s inými aktivitami a webmi.
Stránky možno propagovať aj pomocou reklamy.
Stránky sú lepšie indexované ako skupiny.
Určitou nevýhodou je to, že prostredníctvom stránok nemožMarketingová komunikácia a médiá 10

Obr.3 - Propagáciu svojich udalostí prostredníctvom Facebooku využíva aj rádio Viva.

no osloviť fanúšika využitím služby preposielania správ (“Inbox
messaging”) ako je to v prípade skupín. Tento nedostatok však určitým spôsobom kompenzuje možnosť využitia rôznych aplikácií. Okrem toho majú stránky oveľa lepšie umiestnenie a zobrazenie v profiloch fanúšikov ako skupiny, čím vzniká predpoklad, že
sú aj viditeľnejšie. Podobne ako v prípade skupín, aj na stránkach
možno a v podstate aj treba vytvoriť priestor pre fanúšikov – ide
o právo fanúšikov pridávať na stránku komentáre, fotky, videá.
Rádio Viva pravidelne na stránke uverejňuje novinky, postrehy, reakcie, pýta sa poslucháčov na reakcie na aktuálne témy vysielania a i.
Vytvorenie stránky je výhodná cesta ako propagovať produkt,
službu, či podporovať vedomosť o značke, prípadne budovať lojalitu so zákazníkom. Dobre vytvorená fanúšikovská stránka na
E. Rajčáková: Sociálna sieť Facebook ako súčasť marketingovo-komunikačnej stratégie

81

je tri možnosti, prostredníctvom ktorých môže používateľ odpovedať na svoju účasť – zúčastním sa („Attending“), možno sa zúčastním („Maybe attending“) alebo nezúčastním sa („Not attending“).
Táto funkcia prezradí organizátorovi aspoň čiastočne predpokladaný záujem o organizované podujatie.
Aj napriek tomu, všetky vyššie uvedené možnosti propagácie
sú pre firmu bezplatné, ušetrené peniaze a čas bude musieť pretransformovať do rozvoja kreativity. Jedine neustále zdokonaľovanie obsahu, kreatívne riešenie, humor a cit, pre to, čo ľudí zaujíma dokáže priniesť výsledný komunikačný efekt v podobe verných členov či fanúšikov.
Platené formy propagácie na Facebooku

Na propagáciu konkrétnej udalosti ponúka Facebook možnosť
využitia aplikácie „Podujatie“ („Event“). V niekoľkých jednoduchých krokoch možno vytvoriť virtuálnu pozvánku na čokoľvek,
výnimkou nie je ani pozvánka na komerčné akcie. Pozvánka obsahuje názov, popis plánovanej aktivity, miesto a čas akcie. Po
vytvorení základného obsahu ho možno rozposlať konkrétnej cieľovej skupine, ktorej chceme informáciu sprostredkovať.
Pozvaným sa pozvánka zobrazí v zozname aplikácie „podujatia“, aj v e-mailovej schránke v podobe e-mailovej správy. V rámci pozvánky je významné vyjadrenie „RVSP“. Pozvánka obsahu-

Platené formy propagácie na Facebooku sa vzťahujú na špecifické druhy bannerovej reklamy, vytvorené pre podmienky
prostredia Facebooku. Tzv. „sociálna reklama“ („Social ads“) poskytuje inzerentom príležitosť cieliť s presnosťou na milimeter.
Zamieriť reklamu možno na základe viacerých faktorov, najčastejšie však na základe miesta, veku, pohlavia, kľúčových slov,
vzdelania, zamestnania, záujmov, záväzkov, jazyka. V podstate
ide o využitie všetkých detailných informácií, ktoré si používateľ
zadal do svojho profilu - napríklad podľa toho, čo číta, alebo aké
je jeho náboženské a politické presvedčenie.
Z pohľadu osobných charakteristík používateľa ide o najpresnejšie automatizované zacielenie internetovej reklamy, aké súčasná technológia umožňuje.
Systém je veľmi jednoduchý. Zadávateľ reklamy nadefinuje
zacielenie - geografické, demografické, iné a vytvorí akýsi užívateľský profil daného segmentu. V momente, keď sa používateľ prihlási do svojho profilu, systém porovná tento profil reklamy s používateľským profilom a pokiaľ sa zhodujú, zobrazí reklamu. Frekvencia zobrazovania jednotlivých reklám je ovplyv-
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Obr. 4 – Cielená reklama je v pravej časti profilu

Facebooku môže byť obohatením celkovej webovej prezentácie
firmy a možnosťou ako osloviť v krátkom čase veľké množstvo
používateľov.
Propagácia udalostí
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nená príjmami, ktoré z konkrétnej reklamy pre Facebook plynú.
Častejšie sú teda logicky zobrazované reklamy, ktoré prinášajú
väčšie príjmy.
Vytvorenie reklamy je veľmi jednoduché a Facebook ponúka manuál „krok za krokom“, ako reklamu vytvoriť. Čo sa týka
vizuálu reklamy, ten je presne daný. Titulok nesmie presiahnuť
25 znakov. Samotné telo reklamy, čiže popis, môže mať maximálne 135 znakov. Súčasťou reklamy môže byť obrázok, v predpísanej veľkosti 80x110 pxl. Aj tu platí, že zadávateľ si môže zvoliť, či bude platiť za každé zobrazenie reklamy (CPM) alebo za
každý klik na reklamu (CPC).
V rámci kampane je možné si zvoliť denné výdajové limity
i dĺžku trvania kampane. Predmetom reklamy môže byť čokoľvek – propagácia externých firemných stránok, ale i odkazy na
vlastnú komunikačnú kampaň na FB. Reklama sa zobrazuje priamo na užívateľských stránkach, v ich pravej časti. Reklamy sa
v pravidelných intervaloch obmieňajú. Po kliknutí na reklamu je
používateľ automaticky prelinkovaný na webové stránky spoločností, ktoré reklamu zadali.
Zaujímavé je, že používateľ má možnosť vyjadriť sa k reklame a ohodnotiť ju, resp. rozhodnúť sa, či sa mu reklama páči alebo nie a vybrať si z možností prečo. Tieto informácie sú dôležité pre klienta a zároveň pre skvalitňovanie reklám umiestnených
na Facebooku.

Obr. 5 - Algoritmus marketingovo - komunikačnej stratégie na sociálnej sieti Facebook.

Domnievame sa, že marketing na sociálnych sieťach by sa
mal stať vitálnou súčasťou on-line marketingovo – komunikačných aktivít firiem. Pýtame sa: „Prečo?“ Odpoveď je jednoduchá.
Pretože sociálna sieť je miesto, kde ľudia trávia stále viac času.
Firma, ktorá sa rozhodne v rámci svojich marketingovo – komunikačných aktivít využiť potenciál, ktorý prináša platforma webu

2.0, a teda i sociálne siete získa hneď niekoľko konkurenčných
výhod:
• možnosť osloviť veľké množstvo existujúcich aj potenciálnych
zákazníkov v reálnom čase,
• možnosť prezentovať sa ako firma, ktorá je inovatívna a takpovediac „kráča s dobou,“
• možnosť stať sa jedinečným – marketing na sociálnych sieťach ešte stále nie je firmami masívne využívanou komunikačnou technikou.
Aj napriek výhodám, ktoré v sebe táto forma komunikácie
s cieľovým trhom prináša, treba mať na pamäti, že prostredie sociálnych sietí je vysoko špecifické a jeho „ovládnutie“ si vyžaduje premyslenú stratégiu. Algoritmus marketingovo-komunikačnej stratégie na sociálnej sieti Facebook popisuje niekoľko dôležitých krokov, ktoré by firma pri plánovaní, implementácií a manažovaní kampane na FB mala vykonávať. Návrh algoritmu marketingovo–komunikačnej stratégie na sociálnej sieti je určený pre

84

E. Rajčáková: Sociálna sieť Facebook ako súčasť marketingovo-komunikačnej stratégie

Návrh algoritmu marketingovo–komunikačnej stratégie
na sociálnej sieti Facebook
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teoretické priblíženie problematiky, i pre prax a marketérov, ktorí
chcú vedieť ako plánovať kampaň, ako čo najlepšie vtiahnuť používateľov do komunikácie a ako odmerať úspech marketingu na
sociálnych sieťach. Myslíme si, že iba marketing na sociálnych
sieťach nie je pre firmu postačujúci, a preto pri návrhoch vychádzame zo situácie, keď je marketingovo–komunikačná kampaň
na sociálnej sieti Facebook súčasťou integrovanej marketingovej
komunikácie firmy, vrátane uplatnenia iných marketingovo–komunikačných nástrojov v prostredí internetu. Minimálne existencia webovej stránky je podmienkou pre propagáciu firmy na sociálnych sieťach.
Kampaň na sociálnych sieťach má tieto charakteristiky:
• Sleduje predovšetkým komunikačné a obchodné ciele –
každá marketingová kampaň alebo aktivita musí sledovať
predovšetkým komunikačné a obchodné ciele, bez ohľadu na
použité nástroje. Výnimkou nie je ani stratégia na sociálnej
sieti.
• Musí podporovať komunitné ciele – každá sociálna sieť je
odlišná, a takmer každá má odlišné špecifické ciele. Ohnisko kampane by malo byť v súlade s potrebami a cieľmi jednotlivých komunít. Efektívna kampaň musí akceptovať záujmy
a rituály komunity.
• Musí povzbudzovať zapájanie členov – najúspešnejšie
kampane sú založené na zatiahnutí čoraz väčšieho publika
do procesu.
• Musí byť rýchla – podstatou je veľmi rýchle šírenie informácie od jedného člena k druhému.
• Výber médií – s ohľadom na charakter posolstva možno vybrať najefektívnejšie médium – audio, video, text a pod.
• Podporuje sebaprezentáciu a komunikáciu členov –
prostredníctvom kampane majú členovia možnosť vyjadriť
svoj postoj. Zdieľaním kampane a komunikáciou o výrobkoch
vyjadrujú svoje súhlasné, prípadne nesúhlasné stanovisko.
• Integrácia s ostatnými marketingovými aktivitami –

šírenie marketingového posolstva prostredníctvom sociálnych sietí je často doplnkovou aktivitou a je súčasťou integrovanej marketingovej komunikácie.
Algoritmus marketingovo – komunikačnej stratégie na so
ciálnej sieti Facebook pozostáva z troch základných fáz (Obr.5):
fázy plánovania, fázy realizácie a fázy kontroly.
• 1. Fáza plánovania - v rámci tejto fázy dochádza k definovaniu cieľov, k stanoveniu rozpočtu, výberu cieľovej skupiny a výberu formy (nástroja) komunikácie, prostredníctvom
ktorých by firma čo najoptimálnejšie oslovila zvolenú cieľovú skupinu.
• 2. Definovanie cieľov - definovanie cieľov je základným
predpokladom akejkoľvek činnosti firmy, marketingovej komunikácie nevynímajúc. Pri stanovení cieľov by si mala firma
odpovedať na jednoduchú otázku, a to: „Čo chceme dosiahnuť na sociálnej sieti?“
Odpoveďou na položenú otázku by malo byť jednoznačne dosiahnutie komunikačných cieľov a dosiahnutie obchodných cieľov. Nazdávame sa, že celkové stanovenie cieľov by sa malo
orientovať predovšetkým na komunikačné. Sociálna sieť nie je
primárne určená na podporu predaja alebo jeho zvýšenie, sekundárne však niektoré z aktivít môžu priniesť aj dočasné zvýšenie
predaja.
Svojím charakterom ciele marketingu na sociálnej sieti spadajú pod ciele online PR a marketingu značky. Príkladom konkrétnych cieľov, ktoré si firma môže stanoviť a dosiahnuť sú:
• budovanie pozitívneho imidžu firmy,
• rozvoj dialógu a komunikácie s cieľovou skupinou v netradičnom prostredí,
• zvýšenie povedomia o značke (produkte, službe),
• budovanie lojality k značke,
• podpora virálneho šírenia obsahov
• a i.
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Pri stanovení cieľov musí firma brať do úvahy aj súčasnú situáciu v oblasti doterajšieho využívania nástrojov marketingovej
komunikácie. Kampaň na sociálnych sieťach by nemala prebiehať izolovane. Mala by byť súčasťou integrovanej marketingovej
komunikácie.
Výhodou je, že nie vždy je predpokladom pre efektivitu komunikácie už aspoň čiastočná znalosť značky cieľovou skupinou.
Sociálnu sieť možno využiť na podporu už existujúcej a zavedenej značky (produktu, služby), aj značky (produktu, služby), ktorá je na trhu nová. V prípade značky, ktorá je už zavedená, ale
sociálne siete chce využiť napríklad pre rozvíjanie komunikácie
v novom prostredí, je dobré, ak si firma zmapuje prostredie sociálnej siete. Vytvoriť skupinu alebo fanúšikovskú stránku môže
ktokoľvek, a teda aj bežný používateľ.
Môže tak nastať situácia, že firma zistí, že na sociálnej sieti
už existuje skupina okolo jej značky alebo fanúšikovská stránka
združujúca prívržencov jej produktov. Tento fakt treba brať pozitívne. Je nevyhnutné monitorovať obsah stránky, komentárov, aj
profily členov. Sú zdrojom dôležitých prvotných informácií o cieľovej skupine, jej záujmoch a tvoria základňu pre oficiálnu firemnú komunikačnú kampaň na sociálnej sieti.
Stanovenie rozpočtu
Keďže sme už viackrát naznačili, že marketingová komunikácia na sociálnych sieťach by mala byť súčasťou integrovanej
marketingovej komunikácie, predpokladáme, že aj rozhodnutie
o vstupe do sociálnej siete je súčasťou komplexu komunikačných
aktivít, a teda i súčasťou rozpočtu na celkový komunikačný mix.
Stanovenie rozpočtu na marketingovú komunikáciu na sociálnej
sieti možno na základe tradičných prístupov k stanoveniu rozpočtu na akýkoľvek iný komunikačný mix (napr. podľa percenta
z obratu, rozpočtu konkurencie a pod.).
Oproti nákladom na komunikáciu s využitím tradičných
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nástrojov (napr. TV, print), komunikácia na sociálnych sieťach
je výhodná okrem iného aj z pohľadu výšky nákladov. Väčšina
foriem komunikácie (propagácie) sú na sociálnej sieti bezplatné.
Priame náklady sú spojené v tomto ohľade len s bannerovou
reklamou. Aj tu platí, že zadávateľ si môže zvoliť, či bude platiť
za každé zobrazenie reklamy (CPM) alebo za každý klik na reklamu (CPC). V rámci kampane si možno zvoliť denné výdajové limity.
Náklady na komunikáciu na sociálnych sieťach sa môžu firme čiastočne zvýšiť, ak sa na vytvorenie, implementáciu a manažovanie takejto formy marketingovej komunikácie rozhodne
osloviť niektorú z reklamných agentúr. Vtedy firma platí agentúre za konkrétne služby, ktoré s celým procesom súvisia (vytvorenie koncepcie komunikácie, kreatívne riešenie, spravovanie
stránky a pod.).
Výber cieľovej skupiny
V závislosti od definovania cieľov je nevyhnutné stanoviť aj
cieľové publikum, na ktoré bude komunikácia prvotne zameraná.
Zámerne uvádzame prvotne, pretože väčšina užívateľov vzájomne zdieľa informácie a v prípade vzbudenia prvotného záujmu
vzniká predpoklad pre masové narastanie cieľovej skupiny v dôsledku preposielania si obsahov komunikácie.
Pri definovaní prvotného cieľového publika možno vychádzať z informácií, ktoré o sebe užívateľ v profile na sociálnej
sieti uvádza. Je logické, že firma by mala využiť tie informácie,
ktoré sú z pohľadu jej cieľov čo najrelevantnejšie.2
2

Príkladom môže byť nasledovné: v prípade, že cieľom firmy je zvýšiť
povedomie o značke, ktorá sa zaoberá požičiavaním svadobných šiat, je
logické, že cieľovou skupinou budú slobodné, prípadne zasnúbené ženy,
v určitej vekovej kategórii. Informácie o pohlaví, veku či stave sú súčasťou balíka údajov, ktoré o sebe užívatelia na sociálnej sieti uvádzajú.
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Ich využitím sa stáva zacielenie propagácie jedinečné. Oslovenie určitého percenta tejto cieľovej skupiny a jej správna motivácia vytvára predpoklad, že ďalej sa bude šíriť posolstvo samo,
resp., že si ho budú priatelia medzi sebou preposielať.
Výber formy (nástroja) komunikácie
Výber formy komunikácie v sebe zahŕňa rozhodnutie, akou
cestou bude firma s cieľovou skupinou komunikovať.
Ako sme už spomínali vyššie základné formy komunikácie môžu byť spoplatnené (bannerová reklama) alebo bezplatné.
Z prieskumu vyplynulo, že sú to paradoxne neplatené formy komunikácie, na ktoré používateľ reaguje viac.
Z pohľadu vytvorenia kompaktnejšej komunikácie preferujeme skôr využitie fanúšikovskej stránky pred založením skupiny. Stránka prináša viac možností, ako osloviť cieľové publikum
a jej akákoľvek aktualizácia sa zobrazí na profile alebo domovskej stránke fanúšika, čo uvidia všetci jeho priatelia. Pri založení
stránky je nevyhnutné naplniť jej obsah. Len obrázok loga a odkaz na firemné webové stránky určite nestačí. Treba využiť všetko, čo sociálna sieť v tejto oblasti ponúka - vytváranie fotoalbumov, vkladanie fotografií, videoprezentácia, referencie. To sú
všetko možnosti, ktoré dokážu naplniť obsah stránky a zabezpečiť aktivitu fanúšikov.
Často sa za kritérium úspechu stránky považuje narastajúci
počet jej členov/fanúšikov. V prípade komunikácie značky (produktu), ktorá je už na trhu zavedená a známa by malo byť získavanie členov jednoduché. Fanúšikom sa stane každý, kto je so
značkou už spokojný a členstvom chce svoju spokojnosť aj deklarovať. Pri značke (produkte), ktorá je nová by členom mal byť
poskytnutý buď nejaký benefit, alebo iná „protihodnota“ za členstvo, ktorá vzbudí ich pozornosť.
Nárast počtu členov je určite dôležitý, avšak sme toho názoru, že kľúčovým meradlom úspechu popularity stránky je
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aktivita jej členov v diskusiách, ich zapájanie sa do diania na
stránkach a v neposlednom rade virálne šírenie jej obsahu. Pre
podporu zvýšenia zapájania sa členov do diskusie navrhujeme
niekoľko opatrení:
Firma môže zadať podnet ku konverzácii. Podnet k diskusii musí byť v súlade so základnými charakteristikami používateľov. Nie vždy diskusia musí byť konkrétnej značke alebo produkte.3 Podnet by mal priniesť potenciál pre rozvinutie debaty, ktorá
je zaujímavá, jedinečná a stojí za to, aby sa fanúšik do nej zapojil. Aj keď diskusia nemusí priamo priniesť pre firmu informácie
o postoji diskutujúcich k značke alebo produktu, môže priniesť
mnoho poznatkov o správaní sa a preferenciách cieľovej skupiny.
Diskusiu možno podnietiť aj uverejnením odkazov na iné
webové obsahy. Ak má firma vytvorený vlastný blog, môže na
jeho existenciu upozorniť odkazom na svojej fanúšikovskej stránke. Diskusia k téme blogu tak nemusí prebiehať len v rámci fóra
blogu, ale môže pokračovať aj na sociálnej sieti.
Zadanie podnetu k diskusii môže prebiehať aj v off-line prostredí a pokračovať na sociálnych sieťach. „To,“ o čom sa
bude hovoriť, môže firma prvotne komunikovať aj v rámci integrovanej marketingovej komunikácie prostredníctvom tradičných
propagačných prostriedkov.
Základom každej diskusie na sociálnych sieťach je dodržiavanie pravidiel sociálnej siete a predovšetkým transparentnosť komunikácie. Diskusia musí byť pravá a autentická. V rámci diskusie sa môžu objaviť aj negatívne komentáre, hoci predpokladáme, že ak je niekto fanúšikom stránky, je presvedčený o pozitívach značky, produktu alebo služby, ktoré stránka propaguje a vyhne sa teda komunikácii, ktorá by bola namierená proti
3

V nadväznosti už na vyššie spomínanú spoločnosť, ktorá zapožičiava
svadobné šaty, môže byť podnet k diskusii orientovaný na problematiku
svadby a môže znieť napr. aj takto: „ Ako si predstavujete svadbu snov?“
alebo napr. „ So závojom, či bez?“.
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•

Nenásytnosť – akcie, výpredaje, redukcie, limitované série,
časti produktov alebo služieb „zadarmo“ sú historicky najstarším a najspoľahlivejším modelom.
Pomoc druhým, charita – šanca prispieť k záchrane a zlepšeniu sveta s vysokou mierou satisfakcie. Ľuďom často stačí,
ak o sebe vyšlú správu alebo aktívnu pozvánku svojim priateľom, v ktorej dajú najavo, že oni sa už zapojili a niečo pozitívne vykonali. Ide o rôzne petície, výzvy k akcii, návštevy web
stránky a pod.
Sexualita – vizuálne a emočné stimuly podnecujú k opakovanému zaoberaniu sa propagačným celkom.

nej. Napriek tomu pripúšťame, že stať sa tak môže. Iste, v tomto prípade možno negatívny obsah komunikácie jednoducho vymazať, ale práve to by nebolo voči fanúšikom fér a transparentné.
Naopak, je lepšie reagovať, vysvetliť, viesť dialóg, odpovedať,
prípadne vyvrátiť obsah negatívneho komentára, ale v žiadnom
prípade nemazať. Ak by fanúšikovia odhalili manipuláciu s komentármi, mohlo by to u nich vyvolať sklamanie a ich prípadný
odliv, či odmietanie aj v off-line prostredí. V niektorých prípadoch môžu situáciu s negatívnymi komentármi vyriešiť aj samotní fanúšikovia. Ich lojalita k značke či produktu sa môže prejaviť
v dobrovoľnom obhajovaní a vyvracaní negatívneho, bez iniciatívy zo strany firmy. Znamená to, že konverzácia môže byť pod
drobnohľadom a predovšetkým kontrolou fanúšikov.
Aktívne zapájanie sa do diania na stránkach je ďalším faktorom úspechu komunikácie s jej fanúšikmi. Facebook, nie je veľká veda. Jeho používatelia nechcú robiť komplikované veci. Facebook je komunikácia a zábava. Aj preto, si myslíme, že to, čo
dokáže zmobilizovať fanúšika stránky k aktivite, je zároveň tým,
pri čom sa môže zabaviť, prípadne zasmiať a hlavne podeliť sa
o to s ostatnými priateľmi.
Výhodou Facebooku ale i ostatných sociálnych sietí je možnosť využitia word-of-mouth marketingu a predovšetkým virálneho marketingu. Povzbudenie aktivity používateľa a zapojenie
ho do procesu virálneho šírenia obsahov je založené hlavne na
kreativite a netradičnosti. Používateľovi treba dať niečo, čo bude
stáť za to, aby to šíril ďalej, niečo čo bude dostatočne zaujímavé
na to, aby sa s tým podelil so svojimi priateľmi.
Pri podpore virálneho šírenia obsahov je nevyhnutné apelovať
na 4 základné ľudské motivácie:
• Túžba po zábave – vtip, humor, video, animácie, hra, kvízy je
len zlomkom toho, čím si človek spestruje a spríjemňuje čas.
Tieto aktivity si nevyžadujú zbytočné duševné úsilie a aktívne
premýšľanie, sú vhodným prostriedkom pre odreagovanie sa
a redukujú stres.

Vyhlasovanie súťaží. Kreatívna idea a vtipná pointa by mali
byť základom súťaže. V hlavnej úlohe by už v tomto prípade nemal chýbať produkt, prípadne konkrétna značka, ktorá môže byť
hlavným hrdinom námetu. Pri súťažiach sa dá využiť možnosť
publikovať na stránku fotografie, prípadne vkladať videá. Konkrétnym príkladom môže byť napr. súťaž o najlepšiu fotografiu
na určitú tému, samozrejme aj s produktom či službou - v hlavnej
úlohe. Motiváciou pre fanúšika je v tomto prípade nielen konkrétna cena, ktorú môže víťaz získať, ale určite i fakt, že sa jeho prípadné úspechy objavia na oficiálnych stránkach značky, produktu a to potenciálne uvidia všetci jeho priatelia.
Vytvorenie zábavnej aplikácie v podobe hry. Na Facebooku
až 88  % používateľov hrá nejakú hru. Väčšine nezáleží na tom,
či v sebe hra nesie nejaké komerčné posolstvo alebo nie, podstatné je to, aby mala aspoň akú takú podstatu, pointu a hlavne, aby
sa výsledky hry zobrazovali aj priateľom, prípadne, aby sa mohli
priatelia medzi sebou predbiehať pri ich dosahovaní. Produkt alebo značku je samozrejme nevyhnutné do hry zakomponovať, či
už ako súčasť deja alebo ako hlavného hrdinu a pod.
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•

•

Pre podporu aktívneho zapojenie užívateľov do procesu
virálneho šírenia obsahov a word-of-mouth navrhujeme:

93

Vytváranie kvízov. 74  % percent používateľov pravidelne na
Facebooku vypĺňa kvízy. Kvízy akoby náhodou budú v sebe obsahovať aj informácie o značke, produkte, alebo ich výsledkom
je konkrétny produkt a pod. Výsledky kvízov jednotlivých používateľov sa zobrazujú na ich vlastnej profilovej stránke, i na domovskej. Do výsledkov môže firma vložiť odkaz na svoju stránku a tým povzbudiť jej návštevnosť.
Využitie aplikácie „zašli darček“ („Send a gift“). Ide o jednoduché a bezplatné vytvorenie aplikácie, ktorá umožňuje používateľom preposielanie si darčekov medzi sebou. Darčekom môže
byť prakticky čokoľvek, výnimkou opäť nie je ani konkrétny produkt. V súčasnosti si používatelia medzi sebou okrem iného, posielajú kabelky Luis Vuitton, sójové rezy či vodku Absolut. Každý používateľ, ktorý príjme takýto darček dostane možnosť preposlať ho ďalším XY ľuďom a prispieť tak k lavínovému efektu
vytvárania stále väčšieho počtu fanúšikov, ktorí si túto aplikáciu
pridajú na svoj profil a stávajú sa tak dobrovoľným ambasádorom
produktu či značky.
Uverejnenie exkluzívnej informácie, ktorá vo fanúšikoch
vzbudí pocit jedinečnosti. Ide o uverejnenie „informácie z prvej
ruky“. Informácie, ktorá je dostupná v určitom čase len na určitom mieste – v profile na fanúšikovskej stránke. Firma môže
takto komunikovať napr. chystané zľavy alebo dátum príchodu
nového produktu a pod. Podstatné je, že informácia musí byť ako
prvá uvedená na sociálnej sieti.
Využitie aplikácie „Udalosť“ („Create an Event“). Dôležité udalosti vo firme, akcie, zľavy, pripravované podujatia môže
firma komunikovať aj prostredníctvom aplikácie udalosti. Udalosť sa zobrazí na profilovej stránke používateľa, ktorému je poslaná pozvánka, zároveň sa zobrazí v jeho e-mailovej schránke
a navyše je aplikácia veľmi jednoduchá na preposielanie medzi
priateľmi.
Využitie používateľom generovaného obsahu. Viac ako dve
tretiny používateľov využíva publikovanie obsahov z iných strá-

nok. Poznanie charakteristík cieľovej skupiny umožňuje firme
odhadnúť, o ktoré stránky sa konkrétna cieľová skupina môže zaujímať a na týchto stránkach zverejniť zaujímavé video, fotografie či článok. Stačí, ak si aspoň jeden užívateľ tento obsah všimne a bude pre neho dostatočne atraktívny na to, aby sa rozhodol
publikovať ho na svojom profile, a zobraziť ho na svojej stránke. Stránka, ktorou sa nedá nič pokaziť je už notoricky známa
www.youtube.com, na ktorej sa dajú umiestniť videá, prezentácie, hudba a pod. Jej obsah sa dá veľmi jednoducho zdieľať na
Facebooku, či iných sociálnych sieťach.
Firma sa nemusí rozhodnúť len pre využitie jednej formy komunikácie, naopak kombinácia viacerých foriem môže priniesť
výraznejší efekt. Pre podporu značky môže mať vytvorenú fanúšikovskú stránku. Stránku môže firma napr. doplniť o založenie
skupiny, ktorá bude propagovať konkrétny produkt alebo službu.
Informácie o skupine budú zobrazené aj na samotnej fanúšikovskej stránke. Existenciu stránky alebo skupiny môže firma podporiť aj bannerovou reklamou na sociálnej sieti, ktorá bude v sebe
niesť odkaz na profil sociálnej siete a pod. Aj v prípade komunikácie na sociálnych sieťach teda platí, že komunikačný efekt
možno docieliť a zvýšiť vhodným „namixovaním“ viacerých foriem komunikácie.
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Fáza realizácie
V rámci tejto fázy dochádza ku konkrétnej implementácii jednotlivých krokov naplánovaných v predchádzajúcej fáze, a teda
ide o takpovediac realizáciu foriem komunikácie v konkrétnom
prostredí sociálnej siete.
Implementácia v sebe zahŕňa predovšetkým technické zabezpečenie vytvorenia zvolenej formy komunikácie. FB je veľmi automatický systém, aj napriek veľkému množstvu aplikácii
si orientácia v jeho prostredí vyžaduje relatívne málo času na to,
aby ho užívateľ pochopil. Všetky formy komunikácie, či už pla95

tené (bannerová reklama) alebo neplatené (fanúšikovské stránky,
skupiny) majú veľmi jednoduchý algoritmus vytvorenia. V prípade záujmu Facebook ponúka jednoduchý manuál „krok za krokom“ k úspešnému vytvorenie jednotlivých foriem komunikácie.
Kreatívne naplnenie obsahu fanúšikovskej stránky by malo
byť v zmysle cieľov komunikácie, o ktorých sme písali vyššie.
Treba si však uvedomiť, že samohybný efekt komunikácie na sociálnej sieti nie je nekonečný a vyžaduje si pravidelnú aktualizáciu.
Súčasťou implementácie komunikácie na sociálnej sieti Facebook by mala byť aj propagácia tejto aktivity v tradičnom
prostredí. Ak firma rozbieha kampaň na Facebooku, môže tento
fakt v rámci svojich PR aktivít oznámiť verejnosti či už formou
tlačových správ, prípadne plateným PR článkom alebo využitím
elektronických masovo – komunikačných prostriedkov. Odkaz na
profil, resp. stránku na Facebooku by nemal chýbať ani na oficiálnych firemných webových stránkach.
Fáza kontroly

Pri bannerovej reklame na Facebooku možno využiť sumár
informácií, ktoré je Facebook schopný firme poskytnúť, či už
o počte klikov alebo zobrazení. V rámci tejto bannerovej reklamy existuje aj symbol zdvihnutého, alebo naopak, nadol otočeného palca, prostredníctvom ktorého používateľ môže zhodnotiť, či
sa mu reklama páči alebo nie. Údaje o postoji k reklame sú opäť
zadávateľovi prístupné a na ich základe môže posúdiť úspech jej
vizuálu a pod.
Predajný efekt, čiže účinok marketingu na sociálnej sieti sa
dá odmerať ťažšie, pretože predaj ovplyvňujú aj iné faktory, ako
napr. vlastnosti produktu, jeho dostupnosť, cena atď. V prípade
využitia sociálnej siete na komunikovanie (napr. konkrétnej jedinečnej zľavy pre členov) môže byť previazaná, napr. na získanie
špecifického kódu alebo informácie, ktorá sa dá uplatniť na mieste predaja za účelom zľavy a tak reálne odmerať ako komunikácia ovplyvnila predaj.
Záver

Kontrolná fáza marketingovo–komunikačnej kampane na sociálnej sieti Facebook v sebe odráža zhodnotenie priebehu komunikácie a prípadné bilancovania v podobe dosiahnutia stanovených cieľov.
V prípade stanovenia komunikačných cieľov meriame komunikačný efekt kampane a zisťujeme, či bolo komunikačné posolstvo správne pochopené a zasiahlo správnu cieľovú skupinu.
Pri fanúšikovských stránkach alebo skupinách je meradlom úspechu počet fanúšikov/členov. Ako sme už spomínali vyššie len toto
číslo však nestačí. Úspechom je, ak fanúšikovia, členovia reagujú na podnety zo strany firmy aktívne. Ak sa zapájajú, komentujú,
využívajú firmou vytvorené aplikácie a o stránke značke hovoria
aj mimo fanúšikovskej stránky, napr. tým, že si informácie a aplikácia vzájomne preposielajú.

V prípade Facebooku, v súčasnosti najdynamickejšie rozvíjajúcej sa sociálnej siete sa interakcia používateľa sociálnej siete
Facebook s propagačným posolstvom prejavuje zlepšením povedomia o značke, produkte alebo službe a vyjadrením preferencií
viac, ako v podobe nákupu. Môžeme teda konštatovať, že sociálne siete síce nie sú prvotne určené na podporu predaja, avšak sú
ideálnym prostredím pre napĺňanie komunikačných cieľov. Aj tu
však platí, že firma by mala mať pri riadení marketingovo – komunikačných aktivít na internete premyslenú stratégiu. Stratégia
by sa mala odvíjať od stanovenia cieľov, rozpočtu, výberu foriem komunikácie aj špecifických techník pre zvýšenie efektívnosti celého procesu, až po realizáciu a vyhodnotenie. Komunikačná kampaň - či už v prostredí konkrétnej sociálnej siete alebo
na internete - by nemala prebiehať izolovane. Mala by byť súčasťou integrovanej marketingovej komunikácie firmy.
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Marketingová komunikácia v kontexte
rozvojových programov EÚ
Marketing communications in the context of EU
development programs
Eva Rajčáková
Abstract: Importance of communication lies in its ability to
achieve a common goal with it. The basis for achieving the goal
of communication, information and timely and accurate distribution. Process of implementation of EU development programs are
associated with large amounts of information that is essential to
the individual entities that aid is intended know. The paper deals
with the nature and importance of application-marketing and
communication practices in the implementation of development
programs and its basic tools.
Key words: marketing communication, EU development
programs, communication plan, advertising, PR, personal communication, direct marketing
Abstrakt: Význam komunikácie spočíva v schopnosti dosiahnuť pomocou nej spoločný cieľ. Základom pri dosahovaní
cieľa v komunikácii sú informácie a ich včasná a presná distribúcia. Proces implementácie rozvojových programov EÚ sa spája s obrovským množstvom informácií, ktoré by mali jednotlivé
subjekty, ktorým je pomoc určená, poznať. Príspevok sa zaoberá
podstatou a významom uplatňovania marketingovo-komunikačných postupov v procese implementácie rozvojových programov
a jej základnými nástrojmi.
Kľúčové slová: marketingová komunikácia, rozvojové
programy EÚ, komunikačný plán, reklama, PR, osobná komunikácia, direct marketing.
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Úvod
Marketingová komunikácia rozvojových programov EÚ by sa
mala okrem iného snažiť zabezpečiť doručenie správnych informácií v správnom čase, správnemu subjektu. Globálnym cieľom
marketingovo – komunikačnej stratégie rozvojových programov
EÚ je zaistenie, aby pomoc poskytovaná z fondov EÚ bola transparentná pre všetky cieľové skupiny prostredníctvom zaistenia
širokej publicity na všetkých úrovniach implementácie programov -  použitím širokého spektra komunikačných nástrojov. Snahy sformulovania „európskej komunikačnej stratégie“ boli príznačné aj pre programovacie obdobie rokov 2000-2006, v rámci ktorého Slovenská republika bola prijímateľom pomoci počas
skráteného programovacieho obdobia. Informácie a správy vždy
patrili ku kľúčovým nástrojom Európskej komisie pri implementácii prostriedkov štrukturálnych fondov v členských štátoch.
Akcie vychádzali z princípov partnerstva, subsidiarity a pravidiel zdieľaného manažmentu. Pravidlá obsahovali podrobný
popis povinností členských štátov spolu s informačnými a propagačnými opatreniami v rámci štrukturálnych fondov (ďalej aj
„ŠF“), ktoré sa považujú za základné prvky efektívnej a transparentnej implementácie politík spoločenstiev. V tejto súvislosti Európska komisia na žiadosť Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku (DG REGIO) prijala od roku 2000 sériu informačných a propagačných opatrení, ktoré mali realizovať jednotlivé členské štáty. Išlo o tieto opatrenia:
- Definovanie princípov a všeobecných oblastí aplikácie
informačných akcií s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o aktivitách štrukturálnych fondov, posilniť transparentnosť, čím sa EÚ priblíži k svojim občanom -  zároveň
sa zvýši ich informovanosť o príspevku EÚ na zlepšenie
kvality ich života a zníženie regionálnych nerovností.
- Informačné a propagačné opatrenia zamerané na cieľové skupiny, najmä na potenciálnych príjemcov (miestne
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a regionálne orgány, ekonomickí a sociálni partneri a koneční príjemcovia), ktoré upozornia na príležitosti európskej pomoci, a tiež informácie pre občanov ohľadom úlohy EÚ v programoch pomoci a ich výsledkoch.
- Opatrenia zamerané na informovanie médií (tlač, rozhlas, televízia). Úlohou Riadiaceho orgánu (ďalej aj
„RO“) bol výber jednej/viacerých osôb za každý operačný program zodpovedného/zodpovedných za informácie
a publicitu, ktorá by okrem iného zahŕňala aj komunikáciu s médiami. RO  mal zároveň povinnosť informovať
EK o obsahu a implementácii informačnej a propagačnej
stratégie, ktorá mala zaistiť transparentnosť s ohľadom na
potenciálnych a konečných príjemcov.
- Na miestach realizácie investičných projektov s objemom
vyšším ako 3 milióny eur sú vystavené informačné tabule
a spomienkové plakety.
- Nariadenia napokon obsahovali viacero pravidiel a opatrení, ktoré súviseli s nadväzujúcimi projektmi, ako sú výroba brožúr, tlačové informácie, semináre a konferencie
o operačných programoch, cieľoch a prioritách intervencií spoločenstiev zahrnutých do rámca politiky súdržnosti.1
Aj napriek realizácii vyššie uvedených opatrení v jednotlivých
členských štátoch, výnimkou ktorých nebola ani Slovenská republika, bolo predchádzajúce programovacie obdobie poznačené nízkou úrovňou implementácie rozvojových programov a nedostatočným čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ. Mnohé z názorov viedli k tomu, že za uvedený stav môže predovšetkým neefektívne plánovanie a slabá implementácia komunikačných opatrení zameraných na zvýšenie informovanosti a publicity.
1

AYALA, G. R. Od „Bruselu k projektom“ transparentnosť v kohéznej
politike. IN: Inforegio Panorama, december 2006, č. 21, s. 4-5.
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Marketingová komunikácia zlyhala vo viacerých etapách procesu implementácie rozvojových programov. V rámci prvej etapy, súvisiacej so zabezpečením toku informácií, zameraných na
komunikáciu možností, vyplývajúcich z procesu implementácie
rozvojových programov, a teda možností čerpania finančných
prostriedkov „skúsenosti ukázali, že občania Európskej únie sú
nedostatočne informovaní o úlohe, ktorú zohráva Spoločenstvo v
programoch financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu“.2 Nedostatočná komunikácia už v počiatočnej fáze celého procesu viedla k tomu, že potenciálnym prijímateľom (verejnosti) chýbali základné informácie o samotnej podstate a význame, aj o konkrétnych možnostiach a postupoch vzťahujúcich
sa na využívanie podpory z jednotlivých fondov EÚ.
V mnohých prípadoch sa slabá komunikácia odrazila aj v ďalšej etape procesu, v etape predkladania projektových žiadostí
a zámerov. „Analýza procesov spojených s čerpaním európskych
fondov ukázala, že kvalitu predkladaných projektových zámerov
ovplyvnili viaceré faktory, medzi ktorými mala komunikácia, či už
marketingová alebo manažérska, významné miesto“.3
Mnohé z projektových zámerov boli vyradené ešte v prvých
kolách hodnotení, keď nespĺňali základné náležitosti, či už formálne alebo obsahovo, pretože prijímatelia takpovediac nemali
informácie o tom „ako by mal projektový zámer vyzerať“.
Určité nedostatky v komunikácii súviseli aj s roztrieštenosťou informácií a použitých komunikačných nástrojov, opatrení
a prostriedkov. „Množstvo informácií je síce verejne dostupných
na internetových stránkach verejných inštitúcií, chýba však jeden
centrálny, prehľadný a ľahko dostupný informačný zdroj. Chýbajú základné informácie, ktoré by boli zrozumiteľné aj pre ľudí,
ktorí nehovoria úradníckym „newspeakom“.
2
3
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MVRR SR. Usmernenie CKO č. 9/2009 zo dňa 31.3.2007.
SZARKOVÁ, M.- DRGOVÁ, A. Komunikácia a čerpanie európskych
fondov. In: Nové trendy v marketingu. Trnava : UCM, 2008, s. 428.
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Chýbajú teda základné predpoklady, ktoré by mohli stimulovať užitočnú diskusiu o tom, ako peniaze z eurofondov míňame
a ako by sme ich mali míňať v budúcnosti“.4
Dostatočná informovanosť je taká, ktorá je zrozumiteľná, pochopiteľná a vnímateľná väčšinou prijímateľov. Informovať však
znamená aj správne selektovať informácie tým, ktorým sú určené a to z dôvodu hrozby preťaženia informáciami. Dôležité je
teda nájsť aj v oblasti komunikácie správnu mieru. Tento fakt viedol k rozsiahlym inováciám marketingovej komunikácie v oblasti
implementácie rozvojových programov EÚ.
Marketingová komunikácia rozvojových programov EÚ
Východiskom pre rozvíjanie novej teórie marketingu, ktorá
by svojou podstatou pokryla aj orientáciu na marketing rozvojových programov EÚ bol rok 1969, keď Kotler a Levy publikovali
v časopise Journal of Marketing článok s názvom „ Rozširovanie
marketingovej koncepcie“, v ktorom poukázali na skutočnosť, že
marketing predstavuje súbor aktivít a nástrojov, ktoré sú aplikovateľné nielen na podnikateľskú sféru, resp. hmotné výrobky.5
Od tohto momentu koncept marketingu nesúvisí iba s predajom tovaru a služieb na priemyselných a spotrebných trhoch, ale
uplatňuje sa aj v neziskových organizáciách, v službách, pri propagácii ľudí, miest, území či myšlienok a pod. Táto myšlienka sa
stala zárodkom vzniku spoločenskej koncepcie marketingu.
V rámci teórie marketingu doposiaľ neexistuje vyšpecifikovaná
definícia marketingu rozvojových programov EÚ, prípadne marketin4

5

ŽITŇANSKÝ, R. Na čo sme používali eurofondy v rokoch 2004 – 2006.
In. „Prejeme alebo využijeme eurofondy?“- Seminár o príprave na najväčšiu finančnú injekciu v dejinách slovenskej histórie. Bratislava :
Adin, s.r.o., 2006, s.25.
PAULIČKOVÁ, R. Regionálny a mestský marketing. Bratislava : EUROUNION, 2005, s.11.

E. Rajčáková: Marketingová komunikácia v kontexte rozvojových programov EÚ

107

gu európskych fondov. Avšak s ohľadom na všeobecnú charakteristiku marketingu a čoraz aktuálnejšiu myšlienku rozvíjania spoločenskej
koncepcie je možné uplatnenie marketingových pravidiel a procesov
práve na oblasť rozvojových programov EÚ a ich implementácie.
Sme toho názoru, že marketingový proces v modifikácii na
implementáciu rozvojových programov EÚ zahŕňa:
1. zistenie čo zákazník potrebuje – zákazníkmi sú v tomto prípade potenciálni ale aj existujúci žiadatelia (subjekty podpory) o nenávratný finančný prostriedok ktorými sú
nielen fyzické a právnické osoby, ale aj orgány samosprávy
a miestnej štátnej správy. V rámci zistenia potrieb subjektov, ktorým je určená podpora z jednotlivých rozvojových
programov EÚ je možné uplatniť viaceré formy a metódy
výskumu ako napr. prieskumy verejnej mienky, prieskumy
trhu, analýzy nedostatkov, priorít a potrieb jednotlivých regiónov, analýza makroprostredia krajiny a pod.,
2. vývoj výrobku alebo služby, ktoré by uspokojili potrebu
– v prípade implementácie rozvojových programov ide
najmä o procesy súvisiace s plánovaním a schvaľovaním
jednotlivých nariadení, ktoré sa premietnu v operačných
programoch a následne výzvach, ktoré špecifikujú podmienky čerpania finančných prostriedkov, a teda aj možností uspokojovania potrieb subjektov,
3. stanovenie ceny v súlade s požiadavkou zákazníka a dodávateľa – stanovenie ceny je v prípade implementácie
rozvojových programov EÚ viazané na legislatívne nariadenia, ktoré súvisia predovšetkým s problematikou výšky
a podmienok spolufinancovania,
4. propagáciu a distribúciu výrobkov a služieb – ide predovšetkým o komunikáciu v zmysle poskytovania informácií
o existencii jednotlivých operačných programov, a možnostiach čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov,
5. výmenu – v tomto prípade zahŕňa proces dohody o po108
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skytnutí NFP (podpis zmluvy o poskytnutí NFP, realizácia projektu).6
Svojim charakterom je možné marketingovú komunikáciu
rozvojových programov EÚ zaradiť do marketingu, resp. marketingového mixu verejného sektora s ohľadom na určité špecifiká. Tieto špecifiká súvisia predovšetkým s odlišnosťami verejného sektora od súkromného sektora. Na tradičných trhoch dochádza medzi zákazníkom a predávajúcim k jednoduchej výmennej
transakcii, v rámci ktorej sa tovar zamieňa za peniaze. Vo verejnom sektore stojí medzi týmito subjektmi prostredník (napr. rozpočet EÚ), ktorý finančné prostriedky prerozdeľuje.
Verejný sektor sa zaoberá predovšetkým napĺňaním spoločenských potrieb, na rozdiel od súkromného, ktorý sa zaoberá predovšetkým uspokojovaním potrieb jednotlivca a napĺňaním individuálnych cieľov. Určitým špecifikom je i rozdiel v manažérskej
komunikácii.
Manažéri, ktorí poskytujú svoje služby v organizáciách verejného sektora majú väčšinou menšiu voľnosť v rozhodovaní,
čo je ovplyvnené predovšetkým štatutárne stanovenými pravidlami a postupmi, v prípade implementácie rozvojových programov
EÚ, vychádzajúcich prevažne zo smerníc EÚ.
Podstata a význam marketingovej komunikácie v procese
implementácie rozvojových programov EÚ
Domnievame sa, že v rámci celého procesu implementácie
rozvojových programov EÚ zohráva marketingová komunikácia
významnú úlohu, najmä s ohľadom na šírenie informácií v jednotlivých etapách implementácie.
Mnohé z definícii marketingovej komunikácie rôznych autorov sa orientujú predovšetkým na komerčnú oblasť, v rámci kto6

ŠKARABELOVÁ, S. Marketing ve veřejném sektoru. Brno : Masarykova Univerzita, 2007, s. 86.
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rej je marketingová komunikácia charakterizovaná vo vzťahu
k výrobkom a službám, zákazníkom, a dlhodobo ziskovému výkonu firmy.
My sa však stotožňujeme s názorom, že „všetky organizácie,
nezáleží na tom, či sú to organizácie segmentu B2B alebo B2C,
prípadne, organizácie zabezpečujúce neziskové služby, využívajú
nástroje marketingovej komunikácie na podporu ponuky a dosahovanie finančných ale aj nefinančných cieľov.“7
Marketingová komunikácia v oblasti implementácie rozvojových programov EÚ a jej začlenenie do prostredia verejného sektora so sebou nesie špecifiká, ktoré si vyžadujú odlišný prístup aj
k definícii samotného pojmu. Aj preto pri hľadaní vlastnej definície vychádzame z prístupov orientovaných predovšetkým na fakt,
že základnou vlastnosťou marketingovej komunikácie je predovšetkým prenos informácii.
V tejto nadväznosti si dovolíme definovať marketingovú komunikáciu rozvojových programov EÚ ako súbor špecifických
nástrojov a komunikačných opatrení, prostredníctvom ktorých
štát zabezpečuje informovanosť a publicitu o možnostiach vyplývajúcich z jednotlivých etáp implementácie rozvojových programov EÚ s cieľom vzbudiť záujem u potenciálnych žiadateľov
a ovplyvniť správanie sa už existujúcich prijímateľov.
Len správne a včas podané informácie môžu prispieť k maximálnemu a efektívnemu využitiu finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre ďalší rozvoj Slovenskej republiky. Z tohto hľadiska je vypracovanie marketingovo – komunikačnej stratégie a zabezpečenie informovania a publicity nezastupiteľnou časťou v celom procese implementácie
a čerpania ŠF a KF.

7
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SHIMP, A. T. Advertising Promotion, and Other Aspects of Integrated
Marketing Communications. Mason : Cengage Learning, 2008, s. 7.
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Cieľom zabezpečenia informovania a publicity je:
-

dosiahnutie maximálnej dostupnosti informácií,
prehlbovanie informovanosti o stanovených cieľoch a možnostiach pomoci poskytovanej zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu,
- zlepšenie transparentnosti v súvislosti s využívaním štrukturálnych fondov a kohézneho fondu,
- vytvorenie podmienok na maximálne možnú úspešnosť implementácie schválených programových dokumentov a pre
zvyšovanie kvality predkladaných projektov v rámci jednotlivých operačných programov,
- posilňovanie absorbčnej kapacity.8
Z vyššie uvedených cieľov inovovanej marketingovej komunikácie vyplýva, že sa orientuje predovšetkým na prvú etapu procesu implementácie rozvojových programov, a teda berie do úvahy
potenciálnych a existujúcich prijímateľov resp. žiadateľov o NFP.
V rámci druhej etapy implementácie rozvojových programov,
ktorá sa orientuje na prijímateľov, ktorí boli v procese predkladania žiadosti o NFP úspešní a po podpise zmluvy realizujú svoje
projektové zámery - je nevyhnutné zabezpečiť dostatočne efektívnu - predovšetkým manažérsku komunikáciu. Dobrý manažér,
na strane sprostredkovateľského orgánu,9 i na strane prijímateľa
a ich vzájomná spolupráca sú zárukou úspešného riadenia procesov, nevyhnutných pri druhej fáze implementácie rozvojových
programov.

8
9

MVRR SR. : Usmernenie CKO č. 9/2009 zo dňa 31.3.2007.
Na strane sprostredkovateľského orgánu, v rámci ktorého prebieha realizácia projektu zabezpečujú spoluprácu s prijímateľom manažéri riadenia výdavkov, zodpovední za kontrolu implementácie rozpočtu projektu
a projektoví manažéri, zodpovední za kontrolu implementácie jednotlivých aktivít projektu.
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Komunikačný plán ako východisko komunikačnej
stratégie rozvojových programov EÚ
Vykonávacím dokumentom marketingovo komunikačnej stratégie v prípade rozvojových programov je marketingovo-komunikačný plán. Povinnosť vytvorenia komunikačného plánu vzniká na základe uznesenia vlády SR č. 217/2007 zo 7. marca 2007.
Výsledkom uznesenia bolo vydanie Metodického usmernenia
k informovaniu a k publicite a príprave komunikačného plánu na
programové obdobie 2007 – 2013, ktoré vydal Centrálny koordinačný orgán (MVRR SR).
Komunikačný plán (ďalej aj „KoP“) je strategický dokument,
ktorý definuje opatrenia v oblasti informačných aktivít a publicity
rozvojových programov. Tieto opatrenia majú zabezpečiť včasné
šírenie informácií na podporu efektívneho využívania finančnej
pomoci z Európskej únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Každá správne nasmerovaná a v správnom čase podaná informácia o postupoch partnerov zapojených do procesu vyjednávania a neskôr aj implementácie aktuálnych rozvojových programov môže pomôcť subjektom, oprávneným a interesujúcim sa
o príspevok z európskych fondov realizovať svoje rozvojové projekty, v načasovaní prípravných prác a prípravy projektov tak,
aby mali v procese predkladania maximálne šance na úspech.
Nástroje a prostriedky marketingovej komunikácie
Marketingovo – komunikačné nástroje predstavujú „metódy,
prostredníctvom ktorých subjekty rozvíjajú, prezentujú a šíria súbor komunikačných stimulov“.10
Marketingová komunikácia v sebe zahŕňa nespočetné množ10
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EGAN, J. Marketing Communications. London : Cengage Learning
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stvo marketingových techník a komunikačných prostriedkov. Ich
použitie sa odlišuje v závislosti od viacerých faktorov, ako napr.
charakter cieľovej skupiny, charakter samotného cieľa komunikácie, charakter prostredia v rámci ktorého sa komunikuje a pod.
Základné nástroje marketingovej komunikácie sú reklama, public relations, osobný predaj, podpora predaja a direct marketing.
V rámci aplikácie marketingovej komunikácie na oblasť implementácie rozvojových programov s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu mieru informovanosti a publicity môžeme konštatovať, že
sa využívajú komunikačné techniky, ktoré svojim charakterom
spadajú do oblasti reklamy, public relations, osobného predaja,
ktorý má v tomto prípade skôr charakter tzv. osobnej komunikácie a v neposlednom rade aj direct marketingu. Nástroje podpory
predaja sa s ohľadom na charakter a ciele produktu, resp. služby,
ako aj na špecifiká celkového procesu výmeny a jednotlivých zúčastnených subjektov vzťahu nevyskytuje. Využitie vyššie uvedených nástrojov umožňuje organizáciám verejného sektora zodpovedným za implementáciu rozvojových programov EÚ získavať pozornosť vybraných cieľových skupín, informovať o možnostiach vyplývajúcich z procesu implementácie rozvojových
programov, priblížiť pozitíva, prípadne upozorniť na možné negatíva, resp. hrozby a motivovať k aktívnej participácii na celom
procese. Komunikácia zároveň predstavuje dôležitý prvok ktorý slúži na získavanie a  zlepšovanie dôveryhodnosti organizácie
a budovanie pozitívneho imidžu Spoločenstva.
Reklama v procese implementácie
Domnievame sa, že v procese implementácie rozvojových
programov má reklama svoje nezastupiteľné miesto, najmä pri
snahe zabezpečiť čo najširšiu informovanosť a dostupnosť informácií o možnostiach vyplývajúcich z procesu. Na šírenie reklamných informácií sa v danom prípade využíva viacero komunikačných médií – televízia, rozhlas, printová reklama, internet.
E. Rajčáková: Marketingová komunikácia v kontexte rozvojových programov EÚ
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Televízia ako médium sa využívala predovšetkým ako súčasť
úvodnej mediálnej kampane, ktorú rozbehli jednotlivé ministerstvá v roku 2007 spolu so zahájením nového programovacieho
obdobia rokov 2007-2013. Niektoré ministerstvá využívali možnosti štandardného televízneho reklamného spotu, ktorý bol použitý s cieľom upozorniť na nové príležitosti, ktoré programovacie obdobie v rámci jednotlivých operačných programov so sebou prináša. Riadiace orgány využili ponúkaný reklamný priestor
najväčších slovenských televízií, a tak sa reklama objavila na obrazovkách TV Markíza, aj TV JOJ, neskôr aj v rámci vysielania spravodajskej televízie TA311. Tento krok využitia klasického reklamného spotu vnímame z pohľadu efektívnosti komunikácie ako zbytočný a príliš nákladný. Aj napriek tomu, že televízny reklamný spot má schopnosť osloviť v krátkom čase obrovské
množstvo ľudí, životnosť reklamného posolstva je veľmi krátka.
O  to viac, že predmetom reklamy rozvojových programov EÚ
sú často informácie, ktorých povaha si vyžaduje špecifické vedomosti a znalosti. Časový priestor reklamného spotu je príliš krátky na prenos veľkého množstva vecných informácií. Divák nie je
schopný si tieto informácie zapamätať.12
11

12
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Klasický reklamný spot využili pri komunikácii napr. MDPaT SR, pri
propagácií OP Doprava ale aj MŽP SR, pri komunikácii možností čerpania finančných prostriedkov z OP ŽP.
V roku 2010 bolo možné na televíznych obrazovkách sledovať informačnú kampaň Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, ktorá
prostredníctvom reklamných spotov na obrazovkách STV 1, TV Markíza a TA3 komunikovala možnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci rozvojového operačného programu Doprava.
V rámci tejto kampane by sme chceli poukázať na fakt, že výzvy OP Doprava nie sú určené pre širokú verejnosť, ale pre vybranú skupinu veľkých firiem a investorov. Domnievame sa, že využitie reklamného spotu je v tomto prípade z pohľadu informovania úzko profilovej cieľovej
skupiny bezpredmetné.
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Tak, ako v prípade televíznej reklamy, tak i v prípade rozhlasovej, sa za najčastejší nástroj reklamy používa rozhlasový reklamný spot. Rozhlasový reklamný spot je ideálny pre oznámenie
jednoduchej informácie (napr. upozornenie na plánované podujatie a i.). Aby rozhlasový reklamný spot bol čo najúčinnejší, je
vhodné spot opakovať v pravidelných intervaloch. V rámci marketingovej komunikácie rozvojových programov sa podobne ako
v prípade televízneho reklamného spotu, aj v prípade rozhlasového reklamného spotu domnievame, že z pohľadu účinnosti komunikácie je menej efektívny. Vhodnejšími reklamnými nástrojmi
sú v tomto prípade rozhlasové besedy. Informujú verejnosť nielen
o priebehu pripravovaných podujatí, ale aj o konkrétnych možnostiach vyplývajúcich z procesu implementácie jednotlivých
operačných programov. Diskusiu v rámci rozhlasovej besedy
možno prepojiť priamo s cieľovým publikom, napr. prostredníctvom e-mailových, sms správ alebo priamo telefonicky kladenými otázkami, čím sa vytvára predpoklad pre interaktívnu komunikáciu. V súvislosti s printovými médiami, ale skôr vo význame
ako nosiča informácie dávame do pozornosti veľké množstvo rôznych tlačených publikácií a materiálov, ktoré sú v prípade marketingovej komunikácie rozvojových programov EÚ veľmi častým
nástrojom. Konkrétne formy tlačených reklamných materiálov sa
prejavujú v podobe letákov, brožúr, skladačiek, info-listov a pod.
Aj napriek tomu, že štandardný rozsah týchto reklamných materiálov umožňuje pomerne stručné popísanie problematiky, slúžia
na zabezpečenie šírenia aspoň základných informácií s odvolaním sa na ďalšie zdroje. V súčasnosti sa tento druh materiálov
využíva najmä na propagáciu konkrétnych výziev platných pre
jednotlivé operačné programy, predstavenie inštitúcií, zodpovedných za implementáciu jednotlivých rozvojových programov,
i popis postupov, nevyhnutných pre zapojenie sa do procesu.
Vizuálna stránka reklamných tlačených materiálov je v tomto

E. Rajčáková: Marketingová komunikácia v kontexte rozvojových programov EÚ

115

prípade ovplyvnená nariadeniami EÚ, ktoré upravujú náležitosti
súvisiace s použitím loga Európskej únie ako aj log jednotlivých
OP. Tieto tlačené materiály sú k dispozícii na konkrétnych ministerstvách, v agentúrach, sprostredkovateľských orgánoch, na
podujatiach určených pre širokú aj odbornú verejnosť a pod.
Možnosti informovania a publicity v oblasti implementácie rozvojových programov EÚ sú vo veľkej miere zabezpečené
prostredníctvom webových stránok. Centrálny koordinačný orgán vytvoril špeciálnu webovú stránku, ktorá sa zaoberá výlučne problematikou programovacieho obdobia 2007-2013, popisuje jeho ciele, opatrenia, venuje sa podrobne operačným programom a pravidelne prináša aktuálne informácie nevyhnutné pre
existujúcich aj potenciálnych žiadateľov o NFP ako i úspešných
prijímateľov.
Každé ministerstvo ako riadiaci orgán, ktoré zodpovedá za
implementáciu toho ktorého OP programu má vytvorenú vlastnú
webovú stránku, s odkazmi a dôležitými informáciami o možnostiach čerpania finančných prostriedkov, aktuálnych výzvach. Samostatné webové stránky majú aj jednotlivé sprostredkovateľské
orgány a regionálne rozvojové agentúry.
Public Relations
V prípade rozvojových programov EÚ zohráva PR svoju úlohu najmä pri budovaní kredibility pôvodcu správy. V interakcii
s budovaním dôvery a kredibility definuje PR aj Jakubíková, ktorá tvrdí, že „PR sa zameriava na vytváranie, udržanie a riadenie
komunikačných procesov medzi podnikmi, organizáciami a inštitúciami, s cieľom dosiahnuť vzájomné porozumenie, pochopenie a dôveru, na základe vyrovnania záujmu všetkých zúčastnených.“13 V kontexte vyššie uvedeného, si treba uvedomiť, že
13
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a.s., 2008, s. 258.
Marketingová komunikácia a médiá 10

hlavným zdrojom informácií pre verejnú mienku sú opäť médiá, ktoré vystupujú v úlohe sprostredkovateľa objektívnych informácií, avšak súčasne aj ako komerčný subjekt, ktorý sleduje vlastné ekonomické záujmy (upútať publikum), čím vytvára okrem iného aj tlak na organizácie verejného sektora. Rýchlosť, bezprostrednosť a interpretačná sila médií, rozvoj nových
elektronických médií nútia dotknuté inštitúcie okamžite reagovať, vyjadrovať stanoviská, podeliť sa so zámermi a pod. V záujme inštitúcií verejného sektora, ktoré sa podieľajú na komunikácii v oblasti rozvojových programov EÚ by malo byť vytváranie dlhodobej proaktívnej komunikácie, prostredníctvom aj dobrých vzťahov s mediálnou verejnosťou. Tá by mala byť založená na korektných komunikačných vzťahoch so zástupcami jednotlivých médií. Komunikácia s médiami v rámci inštitúcií verejnej správy prebieha najčastejšie využitím štandardných metód
PR, ako sú napr. pravidelné tlačové správy a stanoviská, zvolávanie tlačových konferencií, publikovanie výročných a priebežných monitorovacích správ, PR článkov. Sú zdrojom cenných
informácií, ktoré môžu médiá sprostredkovať širokej verejnosti. Aj napriek snahe o budovanie pozitívneho imidžu organizácií
verejnej správy sa v praxi často stretávame s potrebou uplatňovania princípov reaktívnej komunikácie, resp. komunikácie krízovej.
Nezvládnutie krízovej komunikácie môže spôsobiť nepriaznivú verejnú mienku a vyvolať tak negatívny dopad na povesť
inštitúcie.14 Častým nástrojom inštitúcií verejného sektora pri
budovaní dobrých vzťahov s externou verejnosťou je využitie
14

Stabilitou povesti verejných inštitúcií zodpovedných za implementáciu
rozvojových programov EÚ v posledných mesiacoch otriaslo viacero
mediálnych káuz, ktoré boli z nášho pohľadu typickým príkladom nezvládnutia krízovej komunikácie. Išlo napr. o kauzu tzv. „nástenkového
tendra“, ktorého okolnosti nie sú vysvetlené doteraz, čím môžeme konštatovať, že došlo k zlyhaniu komunikácie ako takej.

E. Rajčáková: Marketingová komunikácia v kontexte rozvojových programov EÚ

117

metód tzv. „event marketingu“. V praxi sa najčastejšie v prípade inštitúcií verejného sektora stretávame s týmito typmi eventov: slávnostné otvorenia, usporadúvanie súťaží, dni otvorených
dverí, tematické dni.
Okrem už spomínaných nástrojov využívajú inštitúcie verejného sektora najčastejšie tieto nástroje PR: corporate publishing
(výročné správy, manuály), platené inzeráty, PR: články, články pre odborné časopisy, organizovanie odborných konferencií
a seminárov a i.
Pozitívny vzťah cieľových skupín k organizácii a zároveň podporu imidžu Spoločenstva možno budovať aj prostredníctvom špecifických propagačných predmetov (napr. perá, ceruzky, bloky,
hrnčeky a i.). Dôležité je v tomto prípade apelovať na praktickosť, invenčnosť a využiteľnosť predmetov, ktoré sa rozdávajú
pri rôznych príležitostiach. V prípade distribúcie sa však treba
vyhnúť cieľovým skupinám, na ktoré majú propagačné predmety
minimálny dopad. Označenie propagačných predmetov musí byť
v súlade s používaním log EÚ a jednotlivých OP, v zmysle dizajn
manuálu a manuálu pre informovanie a publicitu.
Osobná komunikácia
V prípade marketingovej komunikácie rozvojových programov EÚ zohrávajú významnú úlohu v osobnej komunikácii predovšetkým zamestnanci orgánov zodpovedných za implementáciu rozvojových programov EÚ. Ide predovšetkým o zamestnancov, ktorí pravidelne prichádzajú do styku s úspešnými prijímateľmi a spolu s nimi participujú na úspešnej implementácii schválených projektov.15 Osobná komunikácia sa tak prejavuje v úspešnej manažérskej komunikácii, ktorá je veľmi dôležitá
v neskorších fázach procesu implementácie rozvojových programov. Osobná komunikácia tak prebieha najčastejšie formou in15
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dividuálnych školení s prijímateľmi, aj formou individuálnych
stretnutí, každodennými telefonickými rozhovormi s prijímateľmi, prípadne vykonávaním overenia implementácie projektu na
mieste realizácie projektu. Predmetom komunikácie je riešenie
individuálnych problémov a zodpovedanie otázok, ktoré môžu
vzniknúť v rámci celého procesu.
Direct marketing
Direct marketing, sa ako jeden z nástrojov pri marketingovej
komunikácii rozvojových programov EÚ prejavuje najmä v podobe pravidelného zasielania tzv. informačného spravodajcu (newsletter). Newsletter je pravidelne zasielaná formátovaná e-mailová správa. Používateľ je zvyknutý, že dostáva nové informácie,
upozornenia. Možnosť prijímať tieto informácie v podobe newslettera zaviedol aj centrálny koordinačný orgán, ktorý v prípade záujmu používateľa zasiela pravidelné informácie napr. o prebiehajúcich výzvach alebo už ukončených projektoch.
Záver
Marketingová komunikácia má v procese implementácie rozvojových programov významné miesto. Prostredníctvom jej nástrojov možno dosahovať komunikačné ciele stanovené v komunikačnej stratégii rozvojových programov EÚ a zabezpečiť tak
v prvom rade dostupnosť správnych informácií, v správnom čase,
na správnom mieste všetkým subjektom, zainteresovaným v procese implementácie rozvojových programov EÚ.

Projektoví manažéri a manažéri riadenia výdavkov.
Marketingová komunikácia a médiá 10
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Informácie a emócie v kontexte mediálnej,
osobitne reklamnej komunikácie
Information and emotions in the context of media,
especially advertising communication
Eva Vopálenská
Abstract: Contemporary advertising characterised by new
trends and processes can be sometimes counterproductive mainly
if it does not respect the intellectual level of the recipient, his ever
raising limit of perception. In fact, advertising does not directly
sell, but creates preconditions for operation of specific processes
– attracting the recipient’s attention to a specific product. The implication of this fact is that the dominant goal of advertising is to
reach recipient’s persuasive effect i.e. activation and setting that
is identical to the message. That is why the advertising pressure
has to be governed by certain principles, in particular principles
of ethics, law, social rules but also principles of proper language
use. It should be noted that modern advertising needs this persuasion in order to break down indifference or even massive and active resistance in marketing communication also by content and
by form.
Key words: advertising, imagination, abstraction, analysis,
interpretation, functionality, phonic effect, unique selling proposition, creativity, automatism of language, activation, product
Abstrakt: Súčasná reklama sa síce uberá cestou ozvláštňujúcich postupov a schém, prináša však aj komunikačne neefektívne posolstvá - informácia sama o sebe sa nemusí dostať vôbec
– vzhľadom na celkovú mediálnu komunikačnú situáciu a podmienky, v ktorých komunikácia prebieha – cez rôznorodé a čoraz väčšmi sa  dvíhajúce recepčné prahy. Reklama totiž priamo
nepredáva,  ale vytvára predpoklady pre fungovanie špecifických
procesov – vyvolanie záujmu recipienta o konkrétny produkt.
122
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V podstate - za istých okolností by recipient ani nezachytil signál,
ktorý vysiela zadávateľ reklamy prostredníctvom komunikovaného výrobku. Možno by uvedený produkt ani nepotreboval.  Jeho
potreby sú odvodené, vytvorené a umelo udržiavané predovšetkým prostredníctvom reklamy. Z toho potom vyplýva, že dominantným cieľom reklamy je dosiahnuť u recipienta akoukoľvek
formou  persuazívny efekt, t. j. takú aktiváciu a nastavenie, ktoré
by boli zhodné so zameraním posolstva. Práve preto je dôležité,
aby tlak, ktorému často recipient neodolá, fungoval na základe
istých princípov, nevynímajúc princípy etiky, práva, spoločenských noriem a správneho používania jazyka. Moderná reklama
potrebuje tento druh presviedčania aj preto, aby sa prelomila ľahostajnosť alebo dokonca masívny odpor aj obsahom a formou.
Kľúčové slová: reklama, predstavivosť, abstrakcia, analýza, interpretácia, funkčnosť, fonetický účinok, jedinečné predajné ponuky, kreativita, automatizmus jazyka, aktivácia produktu
Úvod
V teoretickej literatúre o reklame sme (od obdobia rastúceho vedeckého záujmu) svedkami snahy nájsť  formálny výraz pre
chronologicky usporiadané kroky, ku ktorým by sa v reklamnej
komunikácii malo dospieť, aby sa dosiahol optimálny komunikačný efekt. Tieto formulky, ktoré predstavujú hypotetické komunikačné modely sú v literatúre známe podľa skratiek vytvorených  z akronymov (skratkové slová vytvorené z počiatočných
písmen alebo slabík niekoľkých slov). Ich tvorba vychádzala
z presvedčenia, že možno nájsť/stanoviť určité hranice, zmerať
ich dĺžku a intenzitu a tak poskytnúť tvorcom a zadávateľom dôkaz, že ich peniaze našli primeranú recepčnú odozvu.
Prvý model vyjadrujúci stupne a priebeh recepcie reklamného komunikátu (AIDA – Attention – Interest – Desire – Action)
vznikol už v roku 1898 a jeho autorstvo sa pripisuje E. St. Elmo
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Lewisovi.1 Pôvodne vznikol pre potreby osobného predaja a až
neskôr bol prispôsobený pre potreby reklamnej praxe.
Metodologickou premisou bolo, že celý proces reklamného
pôsobenia by sa mal zavŕšiť aktiváciou, aktom kúpy, konzumu.
Je to prirodzené, lebo je to primárny pragmatický cieľ marketéra
– avšak reklamná komunikácia nie je ani časovo, ani priestorovo
uzatvoreným celkom, dokonca ani izolovaným aktom. Reklamné pôsobenie je individuálnym procesom (recepciou vnímateľa)
a funguje v mnohorakých sociálnych a kultúrnych kontextoch.
Preto i tieto modely majú skôr heuristickú, než praktickú hodnotu (heuristické riešenie je často len približné, vzniká na základe
intuície, skúsenosti) a preto je veľmi ťažké vypracovať postup,
ktorým by sa dali jednotlivé zložky či etapy postihnúť v ich celis1

Vakratsas, D., Ambler, T. How advertising works; What do we
really know? Journal of Marketing, 1999, r. 63, s. 27.
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tvosti. Z rovnakých príčin sa v reklamnej praxi uplatňujú jednoduchšie postupy, dostatočne postihujúce pôsobenie reklamného
komunikátu na cieľovú skupinu.
Sú to predovšetkým kognitívne aspekty ako je pozornosť a zapamätanie si, či už vizuálnej alebo verbálnej zložky, ale aj zvukovej – hudobné motívy, text zvučky, použitie značky, haedlinu,
sloganu, copy textu a pod. Frekvencia ich použitia vychádza predovšetkým z jednoduchosti aplikácie, jednoznačnosti a prehľadnosti výsledkov - v texte sú to kreatívne, ale jednoduché formulácie, frazeologizmy (ich prednosť je, že sú ukotvené v národnej
kultúre a sú teda zrozumiteľné), figúry, trópy, slovné hračky, atď.
Rôzne cieľové skupiny sa vyznačujú rôznou mierou schopnosti a pohotovosti spracovania týchto reklamných posolstiev,
resp. ich zložiek (extrémne – seniori verzus detská populácia,
mladá generácia – verzus stredná vrstva upätá na konvencie), ale
aj prepojenia medzi poznaním (rozpoznaním) a nákupnou motiváciou. Sú však silné indície (teoreticky a výskumne doložené), že pamäť a s ňou súvisiace emócie, vyvolané posolstvom, sú
tým činiteľom, ktorý je rozhodujúci pre riadenie nákupného správania sa. A ešte ďalej: ak zostaneme pri deťoch, fixácia reklamy
v pamäti, spolu s inými faktormi, ako je identifikácia s reklamnými sloganmi, používaním rytmicko-metrických konštrukcií (tzv.
veršovačiek), reklamnými figúrami, príťažlivou hudbou, dynamikou rozprávania atď. tvorí komplex podnetov, ktoré sa priamo
premietajú do túžob a potrieb detskej cieľovej skupiny. Rovnako mladá generácia, ktorá má bližšie k počítačovým hrám ako
ku knihe – akceptuje „podprahové“ posolstvá (napr. neofrazeologizmy), kým vekovo staršia skupina obyvateľstva sa opiera skôr
o overené hodnoty (frazeologizmy...). Preto je dôležité, aby sa pri
tvorbe reklamného posolstva overovali postoje a vzťahy členov
cieľovej skupiny, zisťovali aj v priebehu reklamnej kampane a po
nej. Dôraz by sa mal klásť rovnako na emocionálnu a racionálnu stránku postoja na prezentáciu benefitov prezentácii benefitov
produktov/služieb, na imidž značky, úroveň jej preferencií, atď.),

ako na testovanie možných prepojení na nákupné rozhodovanie
a nákupné správanie sa. Zisťovanie postojov a vzťahov je po teoretickej a metodologickej stránke dobre prepracované (v psychologickej a sociologickej literatúre nájdeme o tom nespočetné
dôkazy) a  marketigovo - komunikačný výskum i reklamná prax
tento moment bohato využívajú. Výhodou je, že sa tu zachováva
proporcionalita medzi komplexnosťou nástrojov, ktoré postihujú
rôzne zložky osobnosti a možnosťami konštruovania, spracovania a interpretácie získaných informácií o produkte/službe, značke. Výskumy sú založené na modeloch postojovo – hodnotových,
ale aj na modeloch, ktoré prezentujú schopnosti tvorcov reflektovať benefity produktu/služby v kontexte tovarov a služieb podobného charakteru – napr. v sofistikovanom texte, kreatívnom slogane, haedline, ktoré okrem informácie fixujú aj pozornosť a vyvolávajú emócie. Tvoria v tomto procese dominantný trend a ich
úroveň sa neustále zvyšuje.
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Tieto výskumy vznikli z potreby jasne a jednoznačne vymedziť efekt reklamy a rozširovali sa z výsostne pragmatických dôvodov. Predovšetkým sa o to usilovali reklamné agentúry, ktoré
potrebovali zdokumentovať pre marketéra tú stránku úspešnosti reklamného pôsobenia, ktorá sa nedala bezprostredne vyčísliť
ekonomicky (zvýšeným odbytom). V 60. rokoch sa preto vytvorila tendencia vypracovať také postupy, pri ktorých sa plánovanie
cieľov reklamnej kampane sformulovalo v intenciách určitých,
hierarchicky usporiadaných sekvencií vnútorných (psychických)
a vonkajších (zjavných) prejavov správania sa. To znamená, že
plánovanie sa vymedzilo na rad čiastkových cieľov a nie iba jeden konečný (nákup a konzumácia). Predpokladalo sa, že konečný efekt je závislý od toho, ako sa podarí podnietiť potenciálneho
konzumenta, na základe nekonvenčných ale zrozumiteľných konštrukcií, aby recipient na základe týchto podnetov (napr. aj textových) prechádzal od jednej sekvencie k druhej, až ku konečnému stavu (nákupu).
Všeobecná aplikovateľnosť týchto modelov vyplynula z toho,
že reklamnú komunikáciu nemožno oddeľovať od ostatných marketingových zložiek a postupov (marketingového mixu), pretože modely, ktoré sú postavené na ekonomickom základe neberú
do úvahy význam vymedzených mentálnych činiteľov a predchádzajúcich skúseností z podnetov na nákup a výber značky. Akceptujú iba priamu súvislosť medzi marketingovým mixom a nákupným správaním sa. Sú to klasické skúmania založené na globálnych trhových ukazovateľoch, ako sú napríklad náklady vynakladané na reklamu a nárast predajnosti produktu/služby/značky,
zmeny podielu značky na trhu a pod.
Príznačná je pre tento typ výskumov ich parciálnosť, z čoho
vyplývajú problémy nielen s generalizáciou, ale aj s orientovaním sa v množstve dát, ktoré sa dajú veľmi ťažko systematicky sledovať a syntetizovať. Zdôrazňujú fakty, informácie, sumáre a recipienta charakterizujú ako racionálneho jedinca, ktorý vyžaduje od reklamy, aby ho zásobila informáciami pragmatické128
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ho charakteru s možnosťou redukovať nákupné náklady, zvýšiť
efekt a znížiť vynaložené úsilie.
Na myšlienkovom podhubí modelov zdôrazňujúcich informačné aspekty reklamy sa nesú i významné diela reklamných
praktikov (napr. Ogilvy – ďalej). Opačný princíp demonštruje napr. koncept „jedinečné predajné posolstvo“ – „unique selling proposition“, Rossera Reevesa2 – ktorý zdôrazňuje, že produkt/služba/značka sa majú diferencovať prostredníctvom zjavných, zmyslovo zachytených atribútov, ktoré tvoria informačné
jadro reklamy (prezentujú ich napr. aj rôzne nástroje štylistického
ozvláštňovania reklamného textu).
V pozadí týchto modelov (s akcentom na emocionálne odozvy
vplyvom reklamného pôsobenia) je poznanie, že kupujúci je jedinec s prevahou neracionálnych, nevedomých impulzov v nákupnom rozhodovaní a správaní sa. Tieto názory sa  v oblasti marke2

Reeves, R.  Reality in Advertising. N. Y. Alfred A. Knopf 1961.
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tingových výskumov dostali do sféry mimoriadneho záujmu najmä pod vplyvom významného amerického vedca Roberta Zajonca3. Hlavnou funkciou reklamy je podľa neho vyvolať pozitívne
pocity, estetickú príjemnosť, pozitívne naladenie, atď., ktoré sú
impulzom pre sformovanie vzťahu a preferencií k produktu/službe/značke.
V rámci tohto skúmania sa zistilo, že v postojoch k produktu/
službe/značke, k samotnému reklamnému komunikátu, reklamnej kampani, sa prejaví recipient výraznejšie na základe emo
cionálnych impulzov. Emocionalita „vybudená“ reklamou, v ňom
vyvoláva - pomocou literárnych motívov, bohatého, obsažného
textu, najmä jeho kreatívnou štruktúrou, ale aj používaním textových repetícií, účinných príbehov, atď. - pozitívny emocionálny
stav. Tieto atribúty dokážu motivovať veľmi silne a bez súvzťažnosti, nezávislosti od informačnej úrovne reklamy, vzťah k produktu/službe a k preferencii značky. Výsledky v rôznych empirických sledovaniach sa líšili iba  mierou intenzity a časom pôsobenia. Ale keďže bolo ťažké vymedziť v reklamnom pôsobení jednoznačne informatívne zložky od emocionálnych, hľadali sa metódy, ktoré by to umožnili. Sľubné výsledky priniesli metódy zaznamenávania elektro-fyziologických aktivít (EMG, EEG, EKG)
pri vnímaní reklamy, ktoré však ešte čakajú na svoj čas (vplyvom
revolučných zmien záznamov aktivít mozgu – zjednodušením a
tým aj sprístupnením metód magnetickej rezonancie a prepojenia
na počítačové modelovanie).
Postoj k značke/produktu/službe
AIDA začala éru hierarchických modelov – Kotler ich pomenúva ako Response Hierarchy Models.4 Sekvencia kognícia –
3
4
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afektivita – emocionalita je podľa nich aktivovaná až sekundárne
(na základe racionálneho presviedčania o výhodách reklamných
benefitov, preto sa tiež nazývajú Persuasive Hierarchy Models).
Kým predchádzajúce modely zdôrazňovali stálu sekvenčnosť
jednotlivých efektov – tzv. integratívny prístup vychádza z názoru, že poznanie, afekt, skúsenosť, ich poradie, hierachické usporiadanie sa mení pod vplyvom okolností. Rôzne produktové kategórie vykazujú totiž rôznu mieru zaujatosti, účasti a tento moment je rozhodujúci. Nákup môže byť motivovaný na základe poznania alebo momentálneho afektu (na základe informácie o produkte/službe alebo vplyvom emócií). Časté, rutinne nakupované produkty sú posudzované primárne pragmaticky – informácia sama o sebe akcentuje benefity (potraviny, sprevádzané akciami sú prezentované ako zdravé, výživné, nízkotučné, detergenty vyperú dočista, dočista, kým napr. kozmetiku nakupuje recipient skôr pocitovo, afektívne, zážitkovo). Často je haedline/slogan prísľubom zmeny postojov okolia (zažijete skvelý pocit, každý si vás všimne, zdravie pristane aj pokožke a pod.).
Rozpracovanie konceptu zaujatia/účasti prostredníctvom reklamného textu/sloganu sa považuje v posledných desaťročiach
za kľúčové vo všetkých oblastiach mediálnej komunikácie, vrátane marketingovej a samotná zaujatosť sa vymedzuje ako motivačný stav, všeobecný stav aktivácie alebo záujem. Je vyvolaný
konkrétnym podnetom – kreatívnym reklamným textom, prípadne ďalšími prostriedkami, resp. situáciou a vykazuje potrebu (drive) byť príťažlivý, zdravý, neodolateľný, byť in v každom ohľade. Dôsledkom tejto aktivity je vyhľadávanie produktov/služieb,
ktoré tieto túžby naplnia“5 a podnetom pre aktivizáciu jednotlivca by mala byť práve kreativizácia obsahu posolstva.
Keby sme to mali nejakým spôsobom zjednodušiť, môže5

Rothschild, M. L. The Effects of Political Advertising on the Voting
Behavior of Low – Involvement Electorate. Doctoral disertation, Graduate School of Business, Stanford U. 1974.
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me povedať, že reklama, ktorá obsahuje argumentačné posolstvo
(zdôraznenie benefitov v texte, výzva pre seba niečo urobiť, akcentovať potrebu žiť zdravo a pod.), claimové a persuazívne prvky (napr. dôrazná výzva niečo pre seba urobiť, vymedziť postavenie v spoločnosti a pripomenúť sociálny status) si vyžaduje vysokú úroveň informovanosti a naopak – reklama s prevahou atraktívnych prvkov sofistikovaného charakteru (štylistických, vizuálnych, hudobných) s vysokou dávkou kreativity si vyžaduje často
práve emocionálne zaujatie.
Podstatné pre reklamnú prax je zistenie skutočnosti, že kým
napr. opakovanie určitej informácie (používanie opakovacích figúr a pod.), repetícia (opakovaná expozícia) urýchľuje proces wear-out (čiže „ošúchania“, opotrebovania) - u skupiny low – involvement hrajú úlohu predovšetkým emócie a teda vnímanie funguje na celkom odlišných princípoch.6 Opakovaním sa evokuje radosť z poznania, približujú sa podnety z minulosti, ktoré recipient
zažíval pri predchádzajúcich expozíciách. Modelovo je to veľmi blízke pri recepcii vtipu, rozprávky, filmového názvu, známeho literárneho diela, použití citátu, mytologických výjavov, ale aj
iných, štruktúrovanejších foriem (umelecký text). Estetické dimenzie sa vo všeobecnosti v oveľa menšej miere opotrebúvajú,
pretože tu nejde len o prijatie, ale aj o protismerný proces projekcie, premietanie vlastných reflexií, zážitkov, potrieb, spomienok
atď. Navyše wear-out sa môže potláčať rôznym spôsobom: napríklad variantmi spotu, vizuálu atď. Súbežným efektom je posilnenie pamäťovej fixácie a opätovné opakovanie si napr. známeho
sloganu, claimu, copy textu, haedlinu, neofrazeologizmu, veršovačiek, slovných hier a hračiek...
V 70. rokoch sa začala zdôrazňovať myšlienka, že reklama
nie je sama o sebe iniciátorom nákupu, preferencie značky, ale
že spolupôsobí ako posilňujúci moment v kontexte predchádzajúcich skúseností a voľby produktu/služby/značky. Neskoršie po6
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četné výskumy dokázali, že vlastné skúsenosti majú významne
silnejší vplyv na názory, postoje a voľbu než reklama. Reklama
slúži predovšetkým na vyvolanie pozornosti, než na kreovanie
afektívneho vzťahu k produktu/službe/značke.7 Konzument sa
učí z vlastnej skúsenosti (konania), reklama jeho názor len mediálne potvrdzuje a tým ho upevňuje, pôsobí na udržiavanie jeho
jestvujúcich nákupných návykov, preferencií, hodnotiacich kritérií a stratégií ich uplatňovania.
Modely vybudované na tejto myšlienke majú svoju obmedzenosť v tom, že sa vzťahujú iba na produkty spomínanej dennej
spotreby (kategória low involvement), ktoré – pre svoju nízku
7

Ray, M. L. Marketing Communication and the Hierarchy of Effects. In:
New Models  for Mass Communication Research. P.Clarke,ed. Beverly
Hills, Sage Publishing,  1973. s. 147 - 176.  Uvádzané podľa Vakratsa…
cit. dielo s. 30.
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mieru rizikovosti sa môžu získavať systémom – správne rozhodnutie alebo omyl.
Základom subjektívneho postoja k značke/produktu/službe je
teda skúsenosť a predovšetkým – vzťah. Vzniká a vyvíja sa z pozície osoby (persony), ktorá za menej významnú považuje persuáziu (reklamný tlak) – apely, adjektíva a pod., v procese rozhodovania sa. V prípade značky reklamné posolstvo chápe ako súčasť „brand totality“ – značke treba prisudzovať antropomorfizačné znaky, ktoré majú zodpovedať reálnemu svetu konzumenta. Za mieru pôsobenia reklamy považuje zážitok, ktorý je holistický, než aby sa dal „zmerať“ nejakými jednoduchými „nástrojmi“. Značka (brand) je čosi ako mýtus a reklama je potom spôsob
jeho tvorby a komunikovania – druh mýtotvorby. V prípade produktu/služby (ale v určitých prípadoch aj značky) je to nadväzovanie na štrukturalistické tradície v antropológii a semiotike, ale
aj na formalizmus a štrukturalizmus v literárnej vede (nielen obsah, ale aj forma).
Určité nové podnety, ktoré upevňujú postavenie „no hierarchy models“ a podporujú názor, že nemožno určiť paradigmaticky postupy spracovania informácií (reklamy) prišiel v 90. rokoch z celkom nečakanej strany: od neurológov (ako uvádzame
vyššie). Hoci spracovanie dát prebieha stupňovito, súbežne v rôznych mozgových štruktúrach, senzorické informácie vstupujú do
neurónových sietí cez thalamus a nezávisle od neho aktivujú limbický systém, ktorý sa spája s afektívnymi funkciami. Tieto systémy sú vzájomne prepojené a  to simultánne a interaktívne,8 to
znamená, že aj kognitívne podnety sú ovplyvňované emóciami
a že v prípade prezentácie produktu/služby treba hľadať také štylistické nástroje a také vizuálne riešenia, ktoré tieto emócie vyvolávajú.
Z uvedeného vyplýva, že modely, ktoré sú postavené na koncepte hierarchického usporiadania, sekvenčného spracovávania

reklamných komunikátov nezodpovedajú „mozgovej“ skutočnosti -  je preto len otázkou času, keď do výskumu reklamy v širšej miere (ako sme už uviedli) vstúpi medicínsky výskum s čoraz
dokonalejšími diagnostickými postupmi (magnetická rezonancia), schopnými v reálnom čase zachytiť, čo sa pri vnímaní reklamy v mozgových štruktúrach deje.
Podľa Vakratsasa a Amblera:9
1. Pôsobenie (efektívnosť) reklamy je závislá od všetkých troch
vymedzených mentálnych procesov - od kognície, afektivity
a skúseností.
2. Skúsenosť s produktom ovplyvňuje účinky reklamy a tie sú
najsilnejšie na začiatku životného cyklu produktu.
3. Nedokázali sa jednoznačné dlhotrvajúce efekty pôsobenia reklamy.
4. Jedna až tri expozície sú dostatočné, aby podnietili konzumenta k nákupu. Zvyšujúci sa počet repetícií síce zvyšuje komunikačnú efektívnosť, ale aj medzi nimi nie je lineárny vzťah.

8

9
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Za najvýznamnejšiu sa považuje prvá expozícia.
5. Pri známych frekventovane nakupovaných produktoch je dostatočná trojnásobná frekvencia v priebehu predajného cyklu.
6. Efektivitu pôsobenia reklamy ovplyvňujú určité moderujúce
(intervenujúce) faktory a to v závislosti od produktovej kategórie, značky, typu konzumenta a časových faktorov. Ak je účinnosť
nízka a kvalitatívne atribúty produktu (credence products) sa
nedajú objektívne verifikovať, reklama je relatívne významná.
Pri produktoch low-involvement je reklamné posolstvo prijímané periférne, pasívne - v tejto situácii sú najúčinnejšie periferálne kľúče (podnety) – zaujímavá forma, jednoduché posolstvo, príťažlivo spracovaná téma, apely na dôležité životné
potreby, atď. Faktografické informácie sú komunikačne menej účinné (účinné sú pri high – involvement produktoch),10
kreatívne spracované komunikáty sú tie, ktoré vyvolajú pozornosť a vzbudia emócie.
Impulzy reklamnej komunikácie
Súčasťou mediálnej, osobitne reklamnej komunikácie je reklamný text. Z hľadiska pôsobenia je to špecifický typ mediálnej komunikácie – takto ho možno skúmať, analyzovať a interpretovať.
V rámci teoretických a praktických poznatkov o médiách, mediálnej a predovšetkým reklamnej komunikácii však treba povedať, že všeobecné modely (podobne ako mediálne informácie)
môžu byť síce vhodným rámcom skúmania reklamy, ale keďže
prezentujú len vymedzenú škálu informácií o tovaroch a službách, nemôžu byť určujúce. Podstatne síce prekračujú úzky rámec toho, čo nazývame marketing tovarov a služieb, avšak nie sú
nanovo použiteľné a už vôbec nie také, ktoré možno tvorivo rozvíjať. Zámerne ich porovnávame s informáciami v médiách, len10
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že ich výpovedná hodnota nemá silu aktuálnosti. Preto treba účinné riešenia posilňovať a témy stále nanovo rozkrývať. A pretože
politika, kultúra, náboženstvo, atď. sa stávajú súčasťou marketingovo – komunikačno – mediálneho komplexu, úspešnosť ich
existencie je priamo závislá od schopnosti a zručnosti prezentovať idey, názory a informácie spôsobom, ktorý zodpovedá chápaniu užšieho alebo širšieho cieľového publika. Aj reklamná komunikácia vstupuje do tohto procesu a je rovnako posilnená týmito impulzmi, ale vzhľadom na úspornosť výrazu (z hľadiska
reklamného textu je to často len headline, slogan) je v podstate oslabená. Preto hľadá kontexty, nielen mediálne, v symbióze
predkladá informáciu aj emóciu, preto nanovo rozkrýva všetky
ponúkané možnosti a riešenia. Z tohto pohľadu je reklamná komunikácia mimoriadne náročná a vyžaduje si aj iné, než verbálne/textuálne zručnosti.
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Z modelového hľadiska reklamná komunikácia, rovnako ako
každá mediálna komunikácia má predovšetkým charakter:11
• verejný,
• obmedzených spätných väzieb,
• jednostrannosti informačného toku,
• neosobnosti a anonymnosti publika,
• heterogénnosti publika.
Na rozdiel od rôznych typov mediálnej komunikácie, ako je
napr. klasické šírenie informácií s ich základnými spoločenskými funkciami (televízne, rozhlasové, printové správy) a špecificky žánrovými funkciami (zábava), má mediálna reklama svoje určujúce špecifiká.
Pojem „verejnosti“ v reklamnej komunikácii chápeme s určitými obmedzeniami. Tieto obmedzenia sa týkajú skutočnosti, že
informácie obsiahnuté v reklamnom posolstve sú v menšej alebo
11
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väčšej miere určené iba publiku s celkom presne určenými, definovanými charakteristikami (psychografickými a demografickými). Zodpovedá tomu aj mediálny plán. Z komunikácie sa prirodzeným spôsobom (záujmami, potrebami a pod.) „vylučuje“ veľká časť publika. Z tohto hľadiska je jeho anonymnosť viac ako
sporná: marketér prostredníctvom celého radu postupov cieli na
„vlastné“ a známe publikum - možno povedať, že reklamná komunikácia sa v tomto ohľade „intimizuje“ a približuje sa typu privátnej komunikácie (samozrejme typ produktu určuje mieru „verejnosti“ komunikátu).
Špecifickým momentom je typ spätnej väzby. Zatiaľ, čo v mediálnej komunikácii sa zosilňuje moment interaktívnosti, ktorou
sa mediálna komunikácia približuje k reálnej sociálnej komunikácii (priamosť komunikácie, zmena komunikačných rol v reálnom čase), v reklamnej komunikácii k takémuto „dialógu“ nedochádza. Existuje tu komunikácia mnohostranne sprostredkovaná. Cieľom marketéra je síce urýchliť ju a zintenzívniť a predovšetkým zjednodušiť (kúpa), ale v skutočnosti dostáva iba minimálny feedback.
V oblasti reklamy nejestvuje jednotný názor na efektivitu vynaložených prostriedkov, ktoré by bolo možné podoprieť priamymi odozvami (až na výnimky pri cenových stimuloch). Naopak
- marketér (zvyčajne) ráta s tým, že efekt sa dosiahne až po dlhom
komunikačnom pôsobení (takúto komunikačnú stratégiu má napr.
spoločnosť IKEA pri vydávaní obchodného katalógu12). Na druhej strane sa spätná väzba v oblasti reklamy dopĺňa inými kanálmi – čo je tiež rozdiel v porovnaní so všeobecnou mediálne – komunikačnou situáciou.
Tou je multimediálnosť a repetetívnosť. Ten istý reklamný
komunikát (s modifikáciami vyplývajúcimi z charakteru kanálu)
je emitovaný v rovnom čase a priestore a opakovane v relatívne dlhom období v rovnakej podobe v médiách s cieľom zosil12

Ikea spúšťa obrovskú distribučnú mašinériu. Pravda 16. augusta 2003, s. 8.
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niť komunikačný efekt (repetície sú napr. charakteristickým znakom opakovacích figúr). Bežným mediálnym komunikátom tento znak chýba (ak opomenieme moment šírenia tej istej informácie rôznymi kanálmi v tom istom čase – správy o spoločensky relevantnej skutočnosti).
Multimediálnosť reklamy determinuje jednak možnosť zasiahnuť cieľové publikum (určité časti sa nedostávajú do styku
s určitým médiom). Rôznorodosť je daná psychograficky a demograficky (odlišné cieľové skupiny). Ďalší moment – nemenej
významný je symbolická hodnota multimediálosti a opakovania intenzita a extenzita šírenia informácií o postavení, moci, finančnej stabilite výrobcov/ produktov/poskytovateľov služieb a postavení značky vo vzťahu ku konkurencii.
V psychológii spotrebiteľa sa tento fenomén označuje ako surogátový, t.j., že spotrebiteľ čerpá sekundárne informácie z prejavov marketéra na reklamnom trhu. Reklama v tomto zmysle tiež
nie je významná iba informáciami, ktoré sprostredkuje, ale sama
o sebe je osobitným druhom symbolického posolstva (mcluhanovsky: advertising is a message resp. message of image). Spoločnosť, ktorá sa multimediálne a opakovane prezentuje vytvára
u verejnosti imidž predstihujúci konkurenčné značky.

Reklama je sociálny proces odovzdávania významov medzi
zdrojom a prijímateľom prostredníctvom média. Základnou zložkou sú multimodálne prenášané a spracovávané informácie. Informácie, obsiahnuté v reklamnom komunikáte majú tú osobitosť, že sú intenčne usporiadané tak, aby u prijímateľa spôsobili určité – krátkodobé, strednodobé resp. dlhodobé zmeny, ktoré majú prevažne charakter behaviorálny a kognitívny. Zvyčajne vyvolávajú vonkajšie (zjavné, tangibilné) zmeny. Tieto zmeny môžeme i pomenovať ako presvedčovací (persuazívny) efekt.
Hoci každá informácia v sebe obsahuje vždy prvok zmeny,

persuazívne intencie sú pre oblasť reklamy konštitutívne, pretože
v pozadí reklamnej informácie je riadenie, usmerňovanie vykonávanie nátlaku na konzumenta (kúp si, vyhraj, nečakaj, lacnejší ako konkurencia...), aby v situácií mnohonásobných možností výberu fakticky (vo väčšine prípadov) produktov a služieb rovnakých kvalitatívnych atribútov, sa rozhodol pre určitý konkrétny
(najlacnejšia hypotéka na trhu, najlepší idú za nami...).
Persuazívna je i „čistá“ reklamná informácia – napríklad
o cene, otváracích hodinách atď. (sme tu pre vás non-stop), pretože poukazuje na výhody, ktorými lepšie spĺňa potreby konzumenta.
Z tohto hľadiska sa reklama sama definuje a navonok prezentuje, ako pomoc konzumentovi pri riešení jeho problémov, pri
optimalizácii rozhodovania sa. Takáto prezentácia vytvára prvý
najvýznamnejší predpoklad pre persuazívny efekt, keď recipient
vníma sám seba, ako slobodne uvažujúcu a nezávisle sa rozhodujúcu bytosť, schopnú posúdiť pravdivosť alebo klamlivosť reklamných argumentov, tvrdení, atď.
Samotný posun reklamy od informačnej k persuazívnej nastal,
keď sa zásadne zmenila globálna trhová situácia. Konzumentský
trh bol zaplavovaný rovnakými (alebo podobnými) produktmi,
čím sa nákupné rozhodovanie značne sťažilo, zvýšilo sa riziko
neúspechu, že produkt/služba si svojho konzumenta nenájdu.
V čase zvyšujúcej sa produkcie a enormne rastúcej konkurencie však s koncepciou konzumenta, ktorého preferencie značky
určujú iba fakty nemožno vystačiť. Samotná hustota mediálnych
(reklamných) informácií sa stala (a stáva) vnútornou prekážkou
komunikačného zásahu - ten umožňuje, aby potenciálny konzument vstúpil do samotného reklamno-mediálneho diskurzu, aby
bol motivovaný sledovať reklamný spot, atď. Ide teda o prekonanie recepčného prahu ako prvého predpokladu ďalšej komunikácie, upútanie pozornosti obsahovými a formálnymi zložkami.
Druhým predpokladom pre dosiahnutie komunikácie je oslovenie. Je dôležité, aby posolstvo, ktoré je určené publiku bolo ko-
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munikačne významné a pre cieľové publikum malo určitú hodnotu (špecifikovať benefity produktu/služby, uviesť presné parametre výrobku, jeho výkonnosť a pod.).
Tretí a štvrtý krok predstavuje akceptácia dôvodov, argumentov a začlenenie ich do jestvujúceho systému postojov, hodnôt
a presvedčení. Je to proces vnútornej aktivity, zdôvodňovania
vlastnej akceptácie.
Piaty krok je rozhodnutie - uvedený produkt/službu si kúpiť.
Podľa McGuire:13
Ak má reklama byť persuazívne úspešná:
• musia byť prísľuby, tvrdenia a argumenty v zhode s istými
princípmi,
• musia byť v zhode s hodnotami sociálneho prostredia členov
cieľovej skupiny,
• musia byť v zhode s dominantnými motiváciami, túžbami
a potrebami a musia byť ľahko, jednoducho a rýchlo vnímateľné (identifikovateľné),
• musia zapadať do nejakého logického systému.
Ak sa zameriame na literatúru o reklamnej persuázii zisťujeme, že jestvuje veľká varieta prístupov, koncepcií, ale zatiaľ sa
nevytvoril všeobecný teoretický rámec, ktorý by dokázal vysvetliť ako prebieha persuazívny proces a od čoho závisí jeho úspešnosť... Naopak, pre túto oblasť je charakteristické, že výsledky
skúmaní sú veľmi protichodné, čo je výsledok veľmi komplikovaných podmienok, okolností, špecifických situácií, kontextov,
ktoré bránia akémukoľvek zjednodušovaniu.
Pokúsme sa, pomocou Mayers – Levy – Malaviya,14 vyčleniť
13

14
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Upravené podľa McGuire, W. J. Persuasion, Resistance and Wttitude
Change. In Handbook of Communicatio, I. de Sola ed.: Chicago, R.McNally, 1973.
Meyers, J., Levy, P., Malaviya, P. Consumers´Processing of Persuasive Advertisments: In Integrativ Framework of Persuasion Theories.
Journal of Marketing, Oct. 1999, Special Issue, s 63.
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tie poznatky o persauzívnom procese v reklame, ktoré sa potvrdili
vo viacerých výskumoch ako konzistentné.
Zo všeobecného hľadiska je každý persuazívny tlak procesom formovania mienky (judgment formation), ktorý pozostáva
z dvoch základných etáp, či fáz. Je to utváranie mienky (názoru)
a jej pretváranie.
V prvom prípade ide o výsledok sérií určitých mentálnych
operácií na vonkajšie podnety. Tieto podnety (posolstvá) si vyžadujú pre ich spracovanie určitú mieru úsilia, energie a schopností. To, či a ako budú tieto posolstvá zreteľné, závisí od charakteristík recipienta (napr. v miere zaujatia, involvement, aktuálnych
potrieb atď.), závisia aj od samotného reklamného posolstva (vizuálne zložky, lexika, štylistika, hudobné motívy, atď). Treťou
okolnosťou je recepčný kontext. Pritom sa pri formovaní mienky
môžu uplatňovať všetky tri známe stratégie spracovania reklamného komunikátu – centrálny (sysematic processing strategy), periférny (v zmysle modelu ELM) i skúsenostný (experiential).
Prvý typ stratégie konzument použije, ak sa bude snažiť získať čo najviac poznatkov o produktových atribútoch, čo je podmienené schopnosťami tvorcov s týmito dátami narábať, s možnosťou ich jedinečne spracovať (na informačnej, ale aj emocionálnej báze – informácie o produkte/službe/značke, emócie napr.
aj na základe výberu štylistických prostriedkov...).
Aby recipient mohol identifikovať komunikované jedinečné
benefity a tvrdenia musí ich spracovávať ako špecifickú položku (item –specific elaboration) a súčasne porovnávať s tým, čo
je zachytené v jeho pamäti (relational elaboration). Pamäť slúži ako kritérium, či atribút je taký jedinečný, ako sa deklaruje,
resp. môže ho porovnávať s atribútmi iných produktov. Veľmi
často tieto procesy determinuje produktová komunikácia – bielizeň, sporák, dlážka pred použitím a po použití produktu, vlasové
šampóny a kozmetické produkty pred a po použití, súbežné kontrastné efekty pri aplikácii bežnej a podporovanej značky, atď.
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Reklama – informácie alebo emócie?
Asociatívnosť pri tvorbe reklamného textu je jedným z najdôležitejších aspektov spracovania reklamného textu/sloganu.
Schopnosť empatie je pre tvorcu reklamy veľmi dôležitý postup,
ktorý predpokladá, že pozná základné parametre produktu/služby,
avšak pri značnej a čoraz výraznejšej rôznorodosti výrobkov je to
postup dosť náročný a predpokladá aj iné schopnosti, než empatiu (predovšetkým máme na mysli výrazný intelektuálny potenciál tvorcu textu a rešpektovanie vzdelanostnej úrovne recipienta).
Problém vystúpil do popredia paralelne s výskumom trhu,
keď sa ústrednou témou reklamy stalo nielen spracovanie textu,
ale najmä spoznávanie a diferenciácia publika. Dynamika veľkých sociálnych a ekonomických premien (geografická mobilita
predovšetkým medzi Európu a Amerikou) vytvorila požiadavku
hlbšieho poznania, k akým premenám vlastne dochádza. Imperatív „poznaj svoju verejnosť“ sa považoval za magický prostriedok pôsobenia, teda toho, ako a čo najlepšie splniť očakávania
svojho adresáta. Vysekalová a  Komárková hovoria o psychografickej segmentácii,15 alebo typológii životného štýlu. Tento prístup pozná aj história - už v hlave Rubicama (1892-1978) sa kedysi zrodil nápad - spojiť tvorbu reklamnej komunikácie so zisťovaním, kto je vlastne typický prijímateľ vysielaného komunikátu. Teda - aký je konzument produktu, aké sú jeho sociologické
parametre, z čoho by bolo možné odvodiť akým spôsobom (a či
vôbec) bude recipient vnímať a akceptovať reklamné posolstvo.
Na základe toho by sa mohol organicky prepojiť výskum trhu s
prostriedkami na jeho ovplyvňovanie. „Bol to uznávaný reklamný textár, ale rešpektoval aj výskum,  urobil z neho súčasť kreatívneho procesu a tak utvoril pravidlá tvorby najčítanejších inzerátov, ktoré sa stali vzorom pre iné agentúry.“16
15
16
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Myšlienkou odborného prístupu k trhu sa v praxi zaoberal aj
Gallup, ktorý si pomocou Rubicama vytvoril vedecký inštitút na
výskum reklamy. Zaoberal sa aj takými otázkami, akou je napríklad komunikácia literárna, kultúrna, ale aj politická, kde sa vytvorila úporná snaha politika priblížiť sa čo najviac svojim voličom. Ale aj v marketingu - orientácia na konzumenta bez jeho
poznania by bolo iba triafanie do neznámeho terča, na neznámu
vzdialenosť, neznámym smerom... Treba podotknúť, že hľadanie nových a nových kritérií, ktoré by boli mustrom pre prácu na
reklamnom komunikáte a spresnili by aj profil cieľovej skupiny
patrí aj dnes k marketingovo - mytologickým štandardom...
Ogilvy (1911-1999) vychádzal z predpokladu, že spotrebiteľ
je inteligentný a chce informácie, aby sa správne rozhodol. Domnieval sa, že zadávateľ reklamy musí byť presvedčený o tom,
že predáva produkt, ktorý je lepší, než ten konkurenčný - preto nemal pochopenie (ako sme uviedli vyššie) pre iné referencie o produkte/službe ako tie, ktoré sa týkajú informácií.: „Dnes
každý hovorí o kreativite a to ma skutočne znepokojuje. Obávam sa všetkých hriechov, ktoré by sme mohli v mene kreativiE. Rajčáková: Sociálna sieť Facebook ako súčasť marketingovo-komunikačnej stratégie
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ty spáchať.“ Na výskum mal rovnaký názor ako Rubicam a Gallup - vedel, že dobrá reklama musí mať základy vo výskume, aby
bolo možné určiť platformu, podľa ktorej sa bude značka predávať. Ogilvyho filozofia bola podobná názorom Rossera Reevesa.
Aj on odsudzoval tzv. kreatívne texty – „vyšpekulované formulácie“. Tellis jeho slová tlmočí takto: „Predpokladajte, že ste výrobca. Vaša reklama nefunguje. Tržby klesajú. Závisí od toho budúcnosť vaša, vašej rodiny i iných ľudí. Čo budete od mňa chcieť?
Krásne reči? Majstrovské dielo? Žiariace vecičky, ktoré sa dajú
zarámovať? Alebo chcete vidieť, ako krivka tržieb prestane klesať a začne stúpať?“17
Reeves zaviedol pojem špecifická ponuka predaja (unique
sellin proposition - USP), ktorá využíva dominantné vlastnosti
značky a odlišuje ju od konkurencie.
Spor informácie alebo emócie nie je výlučne historickou záležitosťou. Prebieha i v súčasnosti. Tvoriví pracovníci veria dnes
skôr Bernbachovej filozofii tvorivej realizácie. Naopak – výskumní pracovníci, manažéri zákaziek veria Ogilvyho filozofii
reklamy založenej na obsahu. Otázka znie: je nevyhnutné, aby
tieto dva princípy boli navzájom oddelené? Jestvuje nejaká stredná cesta?18
Tellis uvádza, že najúspešnejšie reklamy sú tie, ktoré prinášajú špecifické posolstvá. Takže ani obsah, ani realizácia sa nezdajú byť jediným základom pre utváranie výnimočných reklamných
posolstiev. Dôležitým predpokladom je podľa neho kombinácia
obsahu vychádzajúceho z výskumu a tvorivej realizácie. Reklama môže napríklad zaujať úsudkom...
Vplyv, založený na úsudku môže vyvolať podporné, popierajúce alebo obranné argumenty, pôsobenie založené na emóciách môže vzbudiť pocit lásky, pobavenia, strachu lojality a pod.19
17
18
19
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Akým spôsobom však (a do akej miery) tento prístup vtlačil pečať štýlu reklamného textu, výrazovým prostriedkom a novým
mechanizmom, ukáže až čas.
Treba však uviesť, že to bol impulz veľmi významný, pretože profilovanie - v súčasnosti veľmi sofistikovaného postupu,
pri ktorom sa uplatňujú všetky možné poznatky z oblasti štylistiky a kreatívneho využívania jazyka umožňujú nájsť také spoločné znaky, ktoré sú špecifické aj pre veľmi úzky trhový segment.
K tomu „stačí“ patričným spôsobom zhmotniť, previesť dominantné hodnoty, predstavy, očakávania a potreby daného segmentu do reklamnej „reči“. Umenie - a tým aj komunikačná účinnosť, spočíva potom v tom, aká je účinnosť tohto prepojenia, ale
najmä v tom, aká je motivačná sila dominantného konceptu pre
daný profil.
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Evokačné reklamné atribúty
a potreba ich obmeny
Call-back advertising and attributes they need to variations
Eva Vopálenská
Abstract: The main quality of an advertising text (in the
meaning of semantic structure containing the unique communication message) consists of its prosodic – poetic dimensions. All of
them have one significant feature: they have no absolute weight
(like in poetry) but only relative weight. Advertising discursus
has prosodic dimensions but also heads for beyond itself. It is
aimed to communicate reality, but it also goes “beyond” it. Advertising discursus aspires to become the most massive and the
most importunate discursus of the 20th century. In this thesis work
we deal with advertising texts/slogans in the context of advertising communication. This work is dedicated to specific aspects
of the treatment of advertising texts/slogans, primarily from the
point of view of the creative selection of lexical, creative stylistic
solutions and the utilisation of specific resources and advances.
Key words: Advertising discursus, imagination, abstraction,
analysis, interpretation, transcendency, functionality, phonic effect, unique selling proposition, creativity, automatism of language, models of system of language functions
Abstrakt: Základnou kvalitou reklamného textu (máme na
mysli významovú štruktúru, obsahujúcu predovšetkým jedinečné komunikačné posolstvo) sú jeho prozodicko-poetické dimenzie. Majú však jednu významnú črtu: nemajú absolútnu váhu (ako
v poézii) ale váhu relatívnu. Reklamný diskurz má rozmery prozodické, ale súčasne smeruje mimo seba samého, je zacielený
na komunikovanie skutočnosti, ale súčasne ju „prekračuje“. Reklamný diskurz ašpiruje na to, aby sa stal najmasovejším a najneodbytnejším diskurzom dvadsiateho storočia. V tejto štúdii pred150
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kladáme reklamný text/slogan v kontexte reklamnej komunikácie. Práca je venovaná špecifickým aspektom spracovania reklamného textu/sloganu, najmä z hľadiska tvorivého výberu lexiky, kreatívnych štylistických riešení a využitia ozvláštňujúcich
prostriedkov a postupov.
Kľúčové slová: reklamný diskurz, imaginácia, abstrakcia,
analýza, interpretácia, transcendencia, účelovosť, fónický efekt,
unique selling proposition, kreativita, automatizmus jazyka, modely systému jazykových funkcií, headline, slogan

Súčasná reklamná tvorba je taká, aká je podstata moderného
človeka a modernej spoločnosti, aj keď niet pochýb, že je súčasne silou, ktorá ich obe spoluvytvára. Ciele, forma a obsah reklamy, jej smerovanie a dominujúce tendencie však nie sú v rozpore s hĺbkovými cieľmi a potrebami človeka nového tisícročia – za
nimi sa skrýva demonštrujúca potreba viery človeka v existenciu
reálneho šťastia. Ak sa teda zamýšľame nad tým, či konformita (jednoduchá informácia) alebo odchýlka (kreatívne riešenie),
musíme akceptovať aj skutočnosť, že jeden i druhý spôsob by nemal zmysel bez marketingovej stratégie, bez komunikácie, pretože účelom reklamy je produkt predať. Reklamný textár netvorí preto, že má vnútornú potrebu vyjadriť sa k nemu. Tvorí na objednávku, ale využíva pri svojej práci všetky dostupné štýly (titulok môže pripomínať titulok z novín, opis produktu časť vedeckej štúdie, záverečný slogan môže byť dobrou, emotívne ladenou
metaforou). Okrem invencie vstupuje do textu aj cit pre ponúkajúci produkt - inak textár ponúka automobil a inak vodu po holení. Iný text si zvolí pri reklamnom komunikáte, ponúkajúcom hodinky a iný pri novom kozmetickom výrobku.
Z hľadiska kontextuálneho – tie isté výrazové prostriedky
môžu mať rozdielne aktivačné pôsobenie podľa toho, či sa málo
používajú, alebo sa po nich siaha veľmi často. Rozsahom frek-

vencie ich účinnosť prudko klesá, pretože sa recepčne nasycujú,
opotrebúvajú, v recepčnom poli strácajú postavenie dominantnej
figúry schopnej zachytávať pozornosť a prechádzať do ďalších
fáz recepcie. Opakovanie slov a slovných fráz vedie k ich komunikačnej smrti.
V reklamnej komunikácii je efektívnejšie využívať nové trendy, štýly a žánre, za každú cenu hľadať nezaužívané postupy, odkloniť sa od používania slov a slovných spojení, ktoré prezentujú
intenzívny presvedčovací tlak.
Inováciu v oblasti reklamného textu si vyžadujú predovšetkým nové technológie a dynamické zmeny, pretože cieľom
reklamných tvorov je potreba, aby jazykové nástroje formou i obsahom korešpondovali s týmito trendmi.
Tlak na inováciu v rámci jedného produktu (značky), potreba nových komunikačných nástrojov vyplýva aj z nevyhnutnosti udržiavať imidž značky a rozvíjať ho, ale i z potreby hľadať
novú identitu. Je to však rozpor medzi tradíciou, jej hodnotou
a budúcnosťou. S touto dilemou zápasia korporácie, ktorých hodnota značky je zakotvená v tradícii (tlak na zmenu produktových
komunikačných atribútov vyplýva aj z dynamiky konkurenčného
prostredia).
Všetky tieto – širšie i užšie kontextuálne faktory spôsobujú,
že v súčasnosti je použitie evokačných atribútov (nabitých energiou, emóciou) veľmi obmedzené. Intenzita reklamy, jej prítomnosť v médiách zvyšujú potrebu ich obmeny.
Má to niekoľko dôsledkov. Prvý sa týka zoslabovania ich
účinkov vplyvom množstva signálov, ďalší toho, že je tu rozpor
medzi obmedzeným množstvom aktuálnych a potenciálnych potrieb (hodnôt) a priestorom, v ktorom sa môže produkt komunikačno-atribučne prezentovať, to znamená, že nastáva nevyhnutne
zužovanie variability, jednotlivé významy sa významovo približujú, prekrývajú, čo oslabuje originalitu výpovede. Okrem toho
vzniká dojem, akoby už všetky možné varianty atribútov boli využité pri všetkých možných situáciách.
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Kreativita – produktívna odchýlka
V úvode práce sme naznačili, že kreativita – produktívna odchýlka (v reklamnom texte/slogane) je užitočná a plodná forma práce s textom a je podmienkou toho, aby myšlienka prospela značke
alebo firme. „Odlišnosť je dôležitá a je to východisko kreativity“.1
Na základe skúmania problematiky sme sa pokúsili zaoberať
kreativitou ako procesom tvorivej činnosti, produktívnej odchýlky od normy, ktorá sa líši od toho, čo sa bežne robí alebo čo je bežným názorom.2 V obrazovej časti sme sa usilovali prezentovať kreatívne postupy, ktoré vychádzajú z možností širokej palety textuálnych variácií na tému zobrazovania produktu. Preukázať, že kreatívny reklamný text/slogan je z hľadiska percepcie najúčinnejším
komunikátom.
Na základe uvedených skutočností sa pokúsime o sumarizovanie tých postupov, ktoré určujú, že reklamný text/slogan vzniká na základe tvorivých procesov (asociácií, schopnosti reťazenia
vnemov, rozkrývania významov a pod.) - ozvláštňovania, podľa
Tellisa – tvorivej odchýlky od normy. Predtým si však musíme vysvetliť, na základe akých kritérií hovoríme o odchýlke od normy,
aké atribúty nás oprávňujú hovoriť o kreatívnom/nekreatívnom
spôsobe spracovania reklamného textu.
Ak teda – reklamná tvorba súvisí so schopnosťou, usudzovať o
celku na základe častí, prenikať do podstatného cez jednotlivé, aj v
reklamnom texte/slogane sa každé všeobecné do istej miery vyskytuje vo zvláštnom. Šklovskij hovorí o tom, „že umenie je myslenie
v obrazoch“ 3 – že veci a javy, ktoré vnímame, reflektujeme podľa
miery a schopnosti ich spracovať, inými slovami - že v prvom pláne všetko okolo nás evidujeme podľa počtu a priestoru. Pri takejto
algebraickej metóde myslenia vec prechádza okolo nás a my vidí1
2
3
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me iba jej povrch. Procesom algebraizácie sú veci a javy dané iba
jednou črtou, napríklad číslom, existujú iba v prvom pláne. Takému mysleniu preto hovoríme algebraické alebo lineárne myslenie.
Algebraickému mysleniu odborne hovoríme aj exaktné. V umení
exaktnosť nejestvuje, dokonca ani v jeho pravidlách a schémach.
Umenie predpokladá vnímať veci, ako ich vidíme a cítime, ako ich
poznávame a ako si ich dokážeme aj ozvláštniť. Tento spôsob percepcie prebieha aj pri vnímaní reklamného textu, pretože aj tu si recipient vyberá z asociačných predstáv ten význam, ktorý mu evokuje stav jeho emócií a intelektu. Na začiatku stojí teda obrazný jazyk, v ktorom do hry vstupuje prenesený význam slov a na konci
reprodukovaná skutočnosť. Reťazenia vnemov, vyjadrené v slovných spojeniach majú svoj poznatkový a emocionálny náboj a tento proces vychádza, ako sme už spomínali, zo schopnosti jednotlivca každý vnem reflektovať a spracovať na základe princípu ich permanentného reťazenia (schopností asociovať).
Uvedením príkladov z praxe prezentujeme, že kreativita ako
taká, je východiskom i cieľom na udržanie pozornosti a vyvolanie záujmu, pretože napätie medzi jedinečnosťou a konvenciou je
obsiahnuté i v samotnej komunikácii. V tom zmysle imperatív reklamných komunikátov (z dielní jednotlivých reklamných agentúr)
presahuje limity skutočnej, nepredstieranej tvorivosti.
Pri ich analýze a interpretácii sa dá preukázať, že sú odrazom
kreatívneho spracovania vnemov, vyjadrené v slovných spojeniach. Kreativita ako princíp tvorby voľných významových spojení, ktoré nereflektujú len primárne vlastností vecí a javov, ale aj jedinečnosť a originalitu, znásobuje v týchto prípadoch komunikačnú kompetenciu na úrovni produkcie i na úrovni vnímania reklamného textu (a v uvedených prípadoch je i zjavná - komunikuje jasne a s prijateľnou naliehavosťou).
V tejto štúdii prezentujeme reklamné printy zo zahraničia, ktoré považujeme za zaujímavé a kvalitné. Pretože prevažná väčšina uvádzaných diel obsahuje text v angličtine, uvádzame pri nich
prepis a tiež slovenský preklad:
E. Vopálenská: Evokačné reklamné atribúty a potreba ich obmeny
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WRITE FOR FREEDOM, (PÍŠTE O/ZA SLOBODE/U)
Klient: Amnesty International
Tento, ešte minimalistickejší vizuál pôsobí o to silnejšie, o čo väčšmi naznačuje identitu
zadávateľa a akcentuje tému.
Grafická hra s klasickým prvkom čiarok na ceruzke (metaforou pretransformovaných na mreže)
pôsobí spolu so stručným headlinom nesmierne silne a výstižne (každé ďalšie slovo by iba
oslabovalo celkový dojem). Čistý je tvar, línia je jednoduchá.
Zvyčajne takto koncipovaný komunikát vnímame ako nedokončený – v tomto prípade ide
o citlivo farebne naznačenú plochu, ktorá je významná nielen z hľadiska predmetu,
ktorý je na nej umiestnený, ale aj z hľadiska proporcionality obrazu. Naznačená úsečka v čistom
priestore aj z matematického hľadiska znamená potenciál a energiu, tlmenú decentnou farbou
s jemnými, zbiehajúcimi sa linkami v samotnom predmete.
V tomto netradičnom riešení je sila konceptu.

WE ALL HAVE A HAND IN CREATING PEACE
(VŠETCI PRIKLADÁME RUKU K VYTVÁRANIU MIERU);
Klient: Friends of Simon Wiesenthal Center For Holocaust Studies
Silný, jednoduchý vizuál, využívajúci známy symbol „Dávidovej hviezdy“. Po formálnej stránke
je zrejmé, čo predstavuje tónované pozadie – na druhej strane je pravda, že vizuál je dosť
minimalistický na to, aby práve pozadie kumulovalo akúsi spoločnú energiu…
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AFTERSHAVE EURO 35.BASICS FOR A NEW HOME EURO 6.50
TEXT ‚AID‘ TO 2255 AND DONATE EURO 1.50
(VODA PO HOLENÍ 35,- EURO
ZÁKLAD PRE NOVÝ DOMOV EURO 6.50
POŠLITE SMS ‚AID‘ NA 2255 A DARUJTE 1.50 EURO)
Klient: People in Need
Trojicu printov so sociálnou tematikou uzatvára tento, principiálne odlišný print.
Upriamuje pozornosť presne na to, o čo tvorcom išlo – porovnanie, koľko peňazí minieme na
naše „bežné veci“ a ako málo stačí na to, aby sme pomohli ľuďom, ktorí sú v núdzi.
Text je veľmi jednoduchý, ponecháva priestor vizuálu a asociačným schopnostiam recipienta…
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100 YEARS (100 ROKOV)
Klient: Harley Davidson
Jedna z dokonalých ukážok textárskeho (a samozrejme tiež grafického) umenia.
Jednoduché konštatovanie „100 ROKOV“ vypovie viac, než tisíc slov. Stačí letmý pohľad a človeku sa pred vnútorným zrakom vynorí obraz storočného „pravoverného motorkára“– napokon,
známa je anekdota o tom, že veselého cyklistu/motorkára spoznáte podľa toho,
že má na zuboch mušky...
Firme Harley Davidson slúži ku cti, že si dlhodobo drží komunikáciu na skutočne
výnimočnej úrovni.

E. Vopálenská: Evokačné reklamné atribúty a potreba ich obmeny
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HAMLET HAMLET HAMLET
NOW YOU’RE ONE OF THE PEOPLE WHO’VE READ <<HAMLET>> AT LEAST FOUR
TIMES. PLEASANT READING.
(HAMLET HAMLET HAMLET
TERAZ STE JEDEN Z TÝCH, KTORÍ PREČÍTALI <<HAMLETA>> ASPOŇ ŠTYRI-KRÁT.
PRÍJEMNÉ ČÍTANIE.)
Klient: Kníhkupectvo Jäggi
V tomto prípade ide o príklad, ako možno sofistikovaný vizuál koncipovať  
pomocou typografie.
Silná, konzistentná a vtipná myšlienka s vynikajúcou pointou veľmi dobre komunikuje správu.
Je to textovo vybrúsená, výborná ukážka práce s reklamným textom… čo je však ešte významnejšie – je využitie známeho dramatického motívu v reklame, navyše,
v mnohovýznamnej rovine.

AK MÁTE SILNÝ PRÍBEH, ĽUDIA VÁM UVERIA
Klient: Istropolitana D’Arcy
Vydarený self-promo vizuál prestížnej slovenskej reklamnej agentúry – po dlhé roky
na 2. – 4. mieste v hodnotení súťaže „Agentúra roka“, v roku 2007 na 1. mieste,
tesne pred Wiktor Leo Burnett. Vizuál je čistý, graficky nápaditý…
Je to zaujímavá hra s kontroverznou témou…
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DON’T DRIND AND DRIVE
(NEPITE, KEĎ ŠOFÉRUJETE)
Klient: Heineken

THERE’S ALWAYS ROOM FOR ONE MORE…
(VŽDY JE MIESTO EŠTE NA JEDEN…)
Klient: Loacker

Heineken komunikuje vždy jasne. V tomto prípade využíva tému Vianoc,
veď ide primárne o imidž značky.
Vizuál je síce vypointovaný, ale kompozícia nie je dosť vyvážená.
Farebnosť a archaický pätkový font dodávajú výrazu trochu zastaraný nádych…
Print patrí do série komunikátov o alkohole za volantom.
Z hľadiska proporcionality obrazu ide (možno) zámerne o nevyváženosť zobrazovaných prvkov
– tragédia znamená disharmóniu tvarov a predmetov
– z tohto hľadiska sa nám vynárajú nekonečné variácie interpretácií – cesta síce vedie
do nejakého cieľa, sane však uviazli,
alebo – balíčky adresát nedostane – ostali v snehu, na ceste,
alebo – nádej umrela možno práve v tomto okamihu....

Dobrý nápad s využitím známej hry Tetris.
Grafika je nápaditá, roztrúsené omrvinky pôsobia „ležérne“, nie sterilne…
Tento priestor asociuje rôzne témy...
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Klient: Tabasco
Celá „správa“ je odkomunikovaná bez slov. Takýmto spôsobom môže vo svojej prezentácii vystúpiť len silná a sebavedomá značka. Z tohto pohľadu „mlčať“ znamená vrchol textárskeho
umenia a súčasne to indikuje sebavedomie značky, ktorá nepotrebuje popis produktu.
Koncept naznačuje aj istú extravaganciu – autor domýšľa príbeh, ktorý končí pukancami –
v obraze vidíme dva vzájomne celkom odlišné predmety, ktoré nesúvisia ani kulinársky.
Abstrakcia? Provokácia?
Jemná irónia? Možno všetko a súčasne len náznak.
Klient prezentuje sebavedomie. Vie, že v akomkoľvek kontexte jeho známy produkt vyvolá potrebu ho používať. Ale sú tu aj iné, skryté posolstvá, významné najmä z výtvarného hľadiska.
Krivá linka, svetlo – tieň, výtvarne riešený produktový solitér (umiestnený horizontálne)
a naopak – vertikálny odkaz na produkt/značku.

WE GET TO THE POINT
(VIEME, O ČO IDE)
Klient: N24 (kritický magazín)
V tejto komunikácii nemecký magazín N24 naozaj nebojácne siahol po veľmi priamom,
až drsnom vizuále – vzhľadom na zameranie časopisu to bol zrejme úmysel zadávateľa.
Vizuál asociatívne nadväzuje na komplexnú, provokujúcu a kontroverznú tému
amerického zásahu na Blízkom východe.
Print je komunikačne silný, ale nie imperatívny…
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THE MOON WATCH
THE FIRST AND ONLY WATCH WORN ON THE MOON
(MESAČNÉ HODINY
PRVÉ A JEDINÉ HODINY NA MESIACI)
Klient: Omega
Značka Omega je známa svojou výnimočnou kvalitou a spoľahlivosťou (Omegu a Breitling
uznávajú a nosia aj piloti NASA…).
Zaujímavý je aj fakt, že druhý americký kozmonaut, ktorý stál na povrchu Mesiaca,
mal skutočne na ruke hodinky Omega Speedmaster.
Reklamná komunikácia hodiniek má vo všeobecnosti atribúty kreativity
– stačí si spomenúť napr. na slogan – Tissot – gentleman medzi hodinkami
(produkt posúvame vyššie na základe spoľahlivosti).

FOUR LONG WEEKS OF WORLD CUP FOOTBALL.
FROM THE 9TH OF JUNE. NEED ENTERTAINMENT?
(ŠTYRI DLHÉ TÝŽDNE SVETOVÉHO POHÁRA VO FUTBALE.
OD 9. JÚNA. POTREBUJETE ZÁBAVU? KANÁLDVA.)
Klient: Channeltwo
Veľmi vydarený, vtipný a dobrý reklamný print.
Nápad na prvý pohľad nie je celkom zrejmý a nie je prezentovaný ani v prvom pláne.
Až po chvíli si všimneme, že ide o upriamenie pozornosti na niečo úplne iné ako na sex.
Print v podstate hovorí, že jediná vec, ktorá je lepšia a dôležitejšia ako sex,
je futbal...
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IF ONLY WOMEN SPENT LESS TIME COOKING
(KEBY LEN ŽENY STRÁVILI MENEJ ČASU VARENÍM)
Klient: Maggi
Ukážka toho, že aj na „nezáživný“ produkt, ako sú napríklad instantné polievky, sa dá vytvoriť
dobrá kampaň. Ústredná myšlienka o tom, ako by svet vyzeral, keby ženy strávili menej času
varením je veľmi vtipne a sviežo gradovaná až do detailov.
Či už je to „Krstná mama“ namiesto Krstného otca, Jane namiesto Tarzana alebo Mount
Rushmoore s hlavami žien namiesto súčasných amerických prezidentov.
Skutočne špičková grafická práca, výborná myšlienka, podporená silným sloganom
– všetko spolu vytvára dobré reklamné dielo, ktoré sa ľahko zapamätá.
Otázkou zostáva, koľko ľudí si po čase spomenie aj na propagovanú značku
a koľko len na hlavnú ideu tejto kampane.
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MY BUTT IS BIG AND ROUND LIKE THE LETTER C AND TEN THOUSAND LUNGES
HAVE MADE IT ROUNDER BUT NOT SMALLER. AND THAT’S JUST FINE. IT’S A
SPACE HEATER FOR MY SIDE OF THE BED. IT’S MY AMBASSADOR TO THOSE WHO
WALK BEHIND ME. IT’S A BORDER COLLIE THAT HERDS SKINNY WOMAN AWAY
FROM THE BEST DEALS AT CLOTHING SALES. MY BUTT IS BIG AND THAT’S JUST
FINE. AND THOSE WHO MIGHT SCORN IT ARE INVITED TO KISS IT. JUST DO IT.
(MÔJ ZADOK JE VEĽKÝ A OKRÚHLY AKO PÍSMENO C A DESAŤTISÍC SKOKOV HO 
UROBILO OKRÚHLEJŠÍ, ALE NIE MENŠÍ. A TO JE ÚPLNE V PORIADKU. JE TO OHRIEVAČ PRE MOJU STRANU POSTELE. JE TO MÔJ VEĽVYSLANEC PRE TÝCH, KTORÍ KRÁČAJÚ ZA MNOU. JE TO STRÁŽNA KÓLIA, KTORÁ ZAHÁŇA VYCHUDNUTÉ
ŽENY OD NAJLEPŠÍCH ZLIAV PRI VÝPREDAJOCH OBLEČENIA. MÔJ ZADOK JE VEĽKÝ A TO JE ÚPLNE V PORIADKU. A TÝCH, KTORÍ BY SA MU CHCELI POSMIEVAŤ,
POZÝVAM, ABY HO POBOZKALI. JUST DO IT!)
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MY HIPS RETURN TO PUBERTY. WHEN I’M IN DANCE CLASS MUSIC AFFECTS
THEM LIKE HORMONES, MAKING THEM CRAZY AND SPONTANEOUS AND
OPTIMISTIC AND PRONE TO DRAMA AND I DON’T UNDERSTAND THEM AND
SOMETIMES THEY DON’T UNDERSTAND THEMSELVES. WHEN THE MUSIC STOPS
THEY’RE STILL CHARGED. DON’T TOUCH ME, SPARKS WILL FLY. JUST DO IT.

MY KNEES ARE TOMBOYS. THEY GET BRUISED AND CUT EVERY TIME I PLAY SOCCER. I’M PROUD OF THEM AND WEAR MY DRESSES SHORT. MY MOTHER WORRIES
I WILL NEVER MARRY WITH KNEES LIKE THAT. BUT I KNOW THERE SOMEONE
OUT THERE WHO WILL SAY TO ME: I LOVE YOU AND I LOVE YOUR KNEES. I WANT
THE FOUR OF US TO GROW OLD TOGETHER. JUST DO IT.

(MOJE BOKY SA VRACAJÚ DO PUBERTY. KEĎ TANCUJEM, HUDBA ICH OVPLYVŇUJE AKO HORMÓNY, ROBÍ ICH BLÁZNIVÉ A SPONTÁNNE A OPTIMISTICKÉ, MAJÚ
SKLONY K DRÁME. JA IM NEROZUMIEM A NIEKEDY SA ANI ONI NECHÁPU. KEĎ
HUDBA SKONČÍ, SÚ STÁLE NABITÉ. NEDOTÝKAJTE SA MA, BUDÚ LIETAŤ ISKRY!
JUST DO IT).

(MOJE KOLENÁ SÚ DIVOŠKY. OTLČÚ A POREŽÚ SA ZAKAŽDÝM, KEĎ HRÁM FUTBAL. SOM NA NE PYŠNÁ A SVOJE ŠATY NOSÍM KRÁTKE. MOJA MAMA SA STRACHUJE, ŽE SA S TAKÝMI KOLENAMI NIKDY NEVYDÁM, ALE JA VIEM, ŽE TAM VONKU JE NIEKTO, KTO MI POVIE: MILUJEM ŤA A MILUJEM TVOJE KOLENÁ. CHCEM,
ABY SME MY ŠTYRIA SPOLU ZOSTARLI. JUST DO IT.)
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I HAVE THUNDER THIGHS. AND THAT’S A COMPLIMENT BECAUSE THEY ARE
STRONG AND TONED AND MUSCULAR AND THOUGH THEY ARE UNWELCOME
IN THE PETITE SECTION, THEY ARE CHEERED ON IN MARATHONS. FIFTY YEARS
FROM NOW I’LL BOUNCE A GRANDCHILD ON MY THUNDER THIGHS AND THEN
GO OUT FOR A RUN. JUST DO IT.

MY LEGS WERE ONCE TWO HAIRY STICKS. THAT WEREN’T GOOD AT JUMP ROPE
BUT BY THE TIME I REACHED THE AGE OF ALGEBRA THEY HAD COME INTO
THEIR OWN AND NOW IN SPIN CLASS THEY ARE REVERED. ENVIED FOR THEIR
STRENGTH, HONORED FOR THEIR BUTY, HAIRLESS FOR THE MOST PART, EXCEPT
THAT PLACE THE RAZOR MISSES JUST BEHIND THE ANKLE. JUST DO IT.

(MÁM HROMOVÉ STEHNÁ. TO JE KOMPLIMENT, PRETOŽE SÚ SILNÉ,
VYŠPORTOVANÉ A SVALNATÉ A HOCI SÚ NEVÍTANÉ V XS SEKCII, SÚ
POVZBUDZOVANÉ NA MARATÓNOCH. O PÄŤDESIAT ROKOV SI BUDEM HOPSAŤ
VNÚČA NA MOJICH HROMOVÝCH STEHNÁCH A POTOM SI PÔJDEM ZABEHAŤ.
JUST DO IT.)

(MOJE NOHY BOLI KEDYSI DVE CHLPATÉ PALIČKY, KTORÉ NEBOLI VEĽMI
ŠIKOVNÉ NA ŠVIHADLE, ALE KÝM SOM DOSIAHLA VEK ALGEBRY, NAŠLI SAMÉ
SEBA A DNES NA HODINE VÝVRTIEK SÚ UCTIEVANÉ. ZÁVIDIA MI ICH PRE
SILU, VÁŽIA SI ICH PRE KRÁSU, PRE HLADKOSŤ, OKREM TOHO MIESTA, KTORÉ
ŽILETKA VYNECHÁVA, HNEĎ ZA ČLENKOM. JUST DO IT.)
Klient: Nike Women
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Séria printov značky Nike sa vymyká štandardom prezentovať dokonalé ženské telo - z hľadiska rodových strereotypov ide
o nový druh komunikácie ženskej krásy, dotýkajúcej sa reálneho obrazu dnešnej ženy, ktorá si buduje sebavedomie a imidž na
reálnych základoch a pozíciách v ústrety ženskej nedokonalosti.
Treba uznať, že komunikácia Nike vykročila z mainstreamovej
roviny a povzbudzuje ženy, aby boli také, aké sú, a boli pritom
šťastné. Ide o ojedinelý postoj značky s posilnením komerčných
benefitov pri takejto prezentácii. Treba oceniť aj textársku zručnosť, s akou autor na malej ploche rozvíja nielen samotný príbeh,
ale hneď niekoľko tematických rovín naraz. Uvedené diela dokazujú, že reklamný text/slogan sa dá naplniť energiou a emóciou.
Aj keď sa nám zdá, že všetky možné varianty atribútov boli už
využité vo všetkých možných situáciách, intenzita reklamy a jej
prítomnosť v médiách zvyšuje potrebu ich obmeny.
Záver
AIDA je jedna z najstarších formuliek vyjadrujúcich úspešný
priebeh pôsobenia reklamy. Výpoveď má vzbudiť: A – Attention
(pozornosť), vyvolať I – Interest (záujem), D – Desire (túžbu)
a priviesť recipienta k činnosti A – Action.4 Tento model môže
fungovať len za istých okolností – súvisí to s tým, či produkt,
služba alebo idea sú v tesnej alebo vzdialenejšej zhode so stabilizovanými návykmi, hodnotovými, ale aj estetickými a kultúrnymi potrebami cieľových skupín. Súčasne nám z toto vyplýva, že
reklamná komunikácia je aj sledom rétorických aktov a reklamný
komunikát má štruktúru rétorického textu. Efektívnosť reklamného textu - v najvšeobecnejšej rovine je teda úmerná povahe a
forme rétorických prostriedkov. A táto skutočnosť zase vplýva na
reklamnú komunikačnú prax, ale určuje aj všeobecné princípy a
4

176

Horňák, P. Nová abeceda reklamy. Bratislava : Central European Advertising, 2003, s. 117.
Marketingová komunikácia a médiá 10

mechanizmy pôsobenia reklamy na jednotlivca a na jeho spoločenské fungovanie. Zjavná, vonkajšia stránka reklamného komunikátu sú reprezentácie týchto štruktúr, tohto rozmeru reklamy,
ktorý prezentuje množstvo techník (vizuálnych, slovných, textových…). Ich význam poukazuje na to, že schopnosť odolávať
reklame je dôsledok schopnosti i náročnosti reflektovať rozdiely
medzi skutočnými zámermi a manipuláciou recipienta.
To, čo bolo v minulosti účinné - priamy, intenzívny nátlak
a otvorený persuazívny zámer - sa v súčasnosti už nedá použiť
ani tak, žeby sme zmenili rétoriku reklamy a všetky doteraz účinné mechanizmy. Časť konzumentov si nepriamo žiada zjemniť
komunikačné nástroje a skultúrniť ich. Možno by bolo zaujímavé
ešte väčšmi zastrieť vzťah medzi zjavným a skrytým posolstvom.
Možno by sa tak reklama mohla stať vďaka svojej ekonomickej
sile, masovej pôsobnosti, integrálnej spätosti s elektronickými
médiami i kreatívnej príťažlivosti skutočne populárnou kultúrou.
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Karikatúra v službách reklamy I
Karikatúra na Slovensku v rokoch 1912 – 1914
Cartoon in duty of Advertising I
Cartoon in Slovakia in Years 1912- 1914
Ján Valter
Abstract: This article discusses history of cartoon in Slovakia
between years 1912 – 1914. It is focused on cartoons published
in newspaper. Work confronted content of cartoons in historical
context and evaluates its artistic evolution. For many centuries,
cartoon takes its part in visual arts. During its evolution cartoon
reflected society events and partially copied trends from other
visual arts. Despite that, from approximately 17th century, a cartoon exists as an independent art and becomes a part of visual
arts. At many times, cartoon was more connected to social being
and historical situation than any other art. Cartoons with probably
best ability to reflect changes in society of those times were politically oriented. For the first time in history of cartoon analysis,
we divided types of cartoon by its focus. This work dissertates
short period in evolution of Slovak cartoon and wants to point out
its impact on society and its morphs.
Key words: cartoon, visual arts, society, historical events,
newspapers, Slovakia, pen-and-ink drawing, humorous magazine
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá históriou karikatúry (cartoon) na Slovensku v rokoch 1912 – 1914. Venuje sa hlavne karikatúre (cartoon) publikovanej v periodickej tlači. Konfrontuje na
jednej strane obsahovú stránku karikatúry s historickými a spoločenskými udalosťami toho obdobia a  stručne hodnotí jej výtvarný vývoj.
Karikatúra je už niekoľko storočí súčasťou výtvarného umenia. Vo všetkých obdobiach svojho vývoja reflektuje spoločen184
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ské dianie a čiastočne kopíruje aj vývoj vo výtvarnom umení. Napriek tomu približne od 17. storočia karikatúra začína existovať
autonómne a prestáva byť iba súčasťou výtvarných diel. Stáva sa
samostatným výtvarným odborom.
V mnohých prípadoch je karikatúra so svojim obdobím a spoločenskou klímou ďaleko spätejšia ako iné druhy umenia. Asi
najviac reaguje na spoločenské zmeny politická karikatúra (spoločenská, satirická), ale nevyhli sa tomu ani ostatné druhy karikatúry. Vždy reflektovali po obsahovej stránke situáciu v krajine
vzniku a samozrejme aj vzťah k dianiu v celom svete. V tejto práci sme pravdepodobne ako prví v analýze karikatúrnej tvorby zaviedli delenie karikatúry podľa jej zamerania. Práca sa zaoberá
krátkym úsekom vývoja karikatúry na Slovensku a chce iba poukázať na jej spoločenskú závažnosť a nezanedbateľnú funkciu pri
tvorbe ľudského povedomia o spoločenských pohyboch.
Kľúčové slová: karikatúra (cartoon), výtvarné umenie, spoločnosť, historické udalosti, periodická tlač, Slovensko, perokresba, humoristický časopis
Úvod
Karikatúra zasahuje do rôznych oblastí výtvarnej tvorby.
Okrem toho je dlhodobo prítomná aj v oblasti propagácie. Mnoho
firiem a výrobcov vyžívalo a využíva silu karikatúry na propagáciu svojich produktov a služieb. Samozrejme niekedy s väčším,
inokedy s menším úspechom. Spôsob kresby a výtvarné stvárnenie karikatúry je v prvom rade poplatné dobe v ktorej vznikala.
Začiatkom 20. storočia bola karikatúra obľúbeným propagačným
nástrojom.V dnešne dobe sa karikatúra na propagačné účely využíva menej ako v minulosti. Je to dané technickými podmienkami, v akých v súčasnosti reklama vzniká. K dispozícii je vyspelá počítačová technika, digitálna fotografia, kvalitný softvér a nepomerne širšia škála moderných tlačových techník. Vzhľadom na
to, že sa reklame profesionálne venujem už 20 rokov a profesio186
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nálne aj karikatúre ešte dlhšie, je mi táto téma veľmi blízka a dôverne ju poznám. Sám som vytvoril desiatky karikatúr na propagačné účely.
Na lepšie pochopenie karikatúrnej tvorby sa budeme v prvej
časti venovať histórii karikatúry v skratke, krátko teórii karikatúry a karikaturistickej tvorbe v slovenských časopisoch a periodikách v rokoch 1912 – 1914. V ďalších dieloch sa bližšie pozrieme na karikatúru v službách reklamy v medzivojnovom období
na Slovensku.
Postavenie karikatúry vo výtvarnom umení a spoločnosti
Karikatúra je, bola a bude významným prvkom výtvarného
umenia. Tak, ako sa hovorí v definíciách rôznych encyklopedických a výkladových slovníkov, ide o úmyselne skreslené, prehnané zobrazenie osoby alebo javu, prípadne o kresbu (maľbu), ktorá zvýrazňuje charakteristické črty modelu, aby ho zosmiešnila.1
V našej štúdii sa budeme zaoberať karikatúrou z výtvarného hľadiska, hoci karikatúra môže byť použitá i v slovesnom (literárnom) a hudobnom prejave.
Mnohí výtvarní umelci používali pri svojich zobrazeniach prvky karikatúry práve pri zobrazení napr. podvodníka, človeka s krivým charakterom, pätolízača a pod. Najlepším spôsobom bolo práve zdôraznenie charakteru postavy skarikovaním jeho vonkajšej podoby – prihrbenosť, úškľabok, znetvorená tvár a pod. Potreba karikovať sa naplno prejavila najmä vo „verejnom záujme“. Karikatúra
bola blízka najširším vrstvám obyvateľstva a dokázala jednoduchou
formou priblížiť pre spoločnosť nežiadúce javy, osoby či skutočnosti. Samozrejme, v prípade verejného záujmu zohrávala veľkú úlohu účasť spoločenskej ideológie. Karikatúra mohla podporiť oficiálnu verziu spoločnosti či naopak, kritizovať práve štátnu ideológiu.
1

IVANOVÁ-ŠALIGOVÁ, M. Slovník cudzích slov pre školu a prax. Bratislava : SPN, 1988, s. 257.
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Pojem karikatúry však nemožno zúžiť iba na spoločenskú kritiku či satiru niektorých spoločenských javov – vyvíjala sa v rôznych smerovaniach a obsahových zámeroch. Nie je mi známe, že
by niekto systematizoval druhy karikatúry podľa cieľovej skupiny recipientov, podľa spôsobu kresby (výtvarné kritérium), podľa spoločenskej závažnosti, humornosti, stupňa satirizácie a pod.
Na základe poznania celosvetovej karikaturistickej tvorby sme
v tomto prvom priblížení pre naše potreby rozdelili karikatúru na
skupiny. Ešte pred uvedením tohto rozdelenia si treba uvedomiť,
že samotný názov karikatúra, ktorý používame na Slovensku, prípadne aj v niektorých ďalších destináciách strednej Európy nie
je v celosvetovom meradle celkom presná. V niektorých krajinách sa názov „karikatúra” (caricature) používa v zmysle portrétneho zosmiešnenia zobrazenia osoby (tzv. portrétna karikatúra). V mnohých krajinách sa používa pre karikatúru pomenovanie
„cartoon”. K tomuto výrazu sa pridáva presnejší determinat ako
napr. „political cartoon” (politická karikatúra), „humorous cartoon” (vtipná, humorná karikatúra), „satirical cartoon” (satirická karikatúra) a pod. V tomto príspevku však nejde o hodnotenie,
členenie či názvoslovie karikatúry vo svetovom kontexte a preto
pre naše potreby budeme aj naďalej používať názov karikatúra.
Tak, ako sa v priebehu času vyvíjalo výtvarné umenie, vyvíjala sa aj karikatúra. V mnohých prípadoch bola dokonca so svojim
obdobím a spoločenskou klímou spätejšia ďaleko viac ako iné
druhy umenia. Určite najviac reagovala na spoločenské zmeny
politická karikatúra (spoločenská, satirická), ale nevyhli sa tomu
ani jej ostatné druhy. Po obsahovej stránke vždy reflektovali situáciu v krajine vzniku a samozrejme aj vzťah k dianiu v celom
svete. Takisto humor mal v rôznych obdobiach svoje špecifiká i
keď humoristická karikatúra je zo všetkých ostatných druhov najnadčasovejšia a najkozmopolitnejšia. Dokázala svojim obsahom
preklenúť často aj celé storočia a kontinenty. V tomto ohľade pochopiteľne bola najvýraznejšia karikatúra bez slov, ktorá je skutočne medzinárodná.

V prípade politickej karikatúry sa však veľmi často využíval
písaný komentár, ktorý dokresľoval naznačenú pointu. Inak to nebolo ani pred sto rokmi a nie je tomu inak ani v súčasnosti.
Ďalšou črtou karikatúry ako odvetvia výtvarného umenia bolo
jej výtvarné stvárnenie. Pochopiteľne, ani karikatúra sa celkom
nevyhla rôznym prúdom výtvarného umenia a módny či aktuálny výtvarný prúd veľmi často zanechal jasné stopy na dobovom
stvárnení. V rôznych obdobiach sa karikatúre venovali aj mnohí
významní výtvarníci, známi celým svojím výtvarným dielom. Z
hľadiska poslania karikatúry však vyplýva, že formálna (výtvarná) stránka karikatúry nemohla byť úplným zrkadlom výtvarného smeru. Karikatúra je predsa len určená širším vrstvám obyvateľstva a nielen milovníkom výtvarného umenia a tak aj výrazové prostriedky museli byť oveľa “čitateľnejšie”. Kresba, ktorá by v pravom slova zmysle bola “zakódovaná” do jazyka, napr.
abstrakcie, by pravdepodobne nesplnila svoje základné poslanie.
Karikatúra by totiž mala byť zrozumiteľná aj bez hĺbkového štúdia úmyslu autora a mala by byť schopná odovzdať svojim divákom aktuálny skarikovaný postreh z politickej, prípadne z inej
oblasti spoločenského či bežného života. Najsilnejšiu výtvarnú
skratku a formálnu blízkosť k ostatnej výtvarnej tvorbe asi znesie poetická a filozofická karikatúra. Tieto dva druhy sa preto nevyskytovali príliš frekventovane v aktuálnych denníkových glosách, ale skôr v časopisoch venujúcich sa viac užšej skupine respondentov (literárne časopisy, filozofické úvahy, kritické články
k spoločenskému dianiu a pod.). Napriek tomu i tento typ karikatúry dokázal dokonale kopírovať spoločenskú situáciu a súčasne
výtvarne “skresľovať” aktuálne neduhy spoločnosti. Nadčasovo
tak hovorí o svojej dobe v širšom spoločenskom kontexte. Veď
politická situácia v krajine sa vo svojich rysoch nezriedka opakuje, menia sa iba mená politikov, politických zoskupení či rôznych
iných aktivistov.
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Definícia a delenie karikatúr
Karikatúru definujú rôzni autori takto.
Karikatúra – úmyselne skreslené, prehnané zobrazenie osoby
alebo javu; objavila sa v antike, ako samostatný výtvarný odbor
sa vyhranila v Anglicku koncom 18 st., v 19 st. sa rozvíjala hlavne vo Francúzsku, kde vznikali samostatné časopisy sústreďujúce
politickú a sociálnu karikatúru (La Caricature, Charivari, Punch,
Fliegende Blätter, Humoristické listy). Výtvarné prostriedky karikatúry sú expresívna nadsázka a abstrahujúca skratka. Významní
karikaturisti W. Hogarth, F. de Goya, H. Daumier, H. de Toulouse
Lautrec, z českých F. Bidlo, A. Hoffmeister.2
Karikatúra – 1. výtv. kresba, ktorá zvýrazňuje charakteristické črty modelu, aby ho zosmiešnila 2. zosmiešňujúci opis, charakteristika osoby 3. nepodarená, skreslená napodobenina niečoho.3
Karikatúra – (tal.fr.) Kresba, resp. text zdôrazňujúci charakteristické vizuálne, či duševné vlastnosti osôb, vecí, udalostí a
pod., s cieľom spravidla zosmiešniť ich. Je bežnou súčasťou nielen žurnalistického kontextu (predovšetkým satirická a humoristická tlač), ale aj propagačných prejavov, keďže môže zdôrazňovať aj kladné vlastnosti výrobkov a služieb, napr. v reklamných
comicsoch, resp. v ďalších, predovšetkým tlačených propagačných prostriedkoch.4
Karikatura – (z ital. caricare, franc. charger, nakládati, přetížiti, Slv. lat. carruca, carrus, těžký vůz cestovní, nákladní) jest
obraz odchylující se od skutečnosti nadsazováním, přepínáním,
upřílišováním znaků charakteristických za tím účelem, aby znaků
ty vytknuly se co nejúčínnejí, ovšem jednostranne. Valnou vetši2
3
4
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nou znázorňují se zveličováním takovým především chyby a nedokonalosti povah i skutků lidských, hlavne pomocí symboliky
tvarů telesných a prostředků výrazu;...5
Delenie karikatúr z hľadiska témy a obsahu:
• Politická karikatúra – karikatúra, ktorá sa dotýka nejakej politickej udalosti alebo osobnosti. Pri priamom karikovaní politickej udalosti by sme mohli hovoriť o politickej satire (karikatúre).
• Spoločenská (komunálna) karikatúra či satira – v prípade,
keď je politická udalosť karikovaná cez jej dopad na spoločnosť, mohli by sme hovoriť o spoločenskej karikatúre. Často
sa spoločenská karikatúra označuje termínom komunálny humor.
• Humoristická karikatúra – karikatúra, ktorá sa zaoberá iba
humorným karikovaním bežných udalostí v živote človeka.
Často sa o nej hovorí ako o vtipe. V tejto veľmi širokej skupine sa prelínajú karikatúry s textom a v rovnakej miere aj karikatúry bez textu.
• Poetická karikatúra – táto kategória patrí do oblasti, kde sa
jemne karikujú nejaké javy prakticky bez humorného kontextu, prípadne iba s jemným humorným nadhľadom. Niekedy
ju kategorizujú ako poetickú satiru. Prevažne ide o beztextové kresby.
• Portrétna karikatúra - táto kategória je jednoznačná. Ide o
portréty známych, prípadne aj menej známych osobností z radov politikov, osobností kultúry, spoločenského života alebo
aj neznámych ľudí. V prípade posledne menovaných ide skôr
o veľmi malý okruh recipientov, zväčša z prostredia rodiny,
priateľov alebo pracovného kolektívu.
• Filozofická karikatúra – zaoberá sa problémami ľudského myslenia, správania, základnými otázkami existenie.
5

GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha : Mladá fronta – Argo, 1995 –
2003, s. 220.
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•
•

Táto skupina karikatúr nevyvoláva smiech, skôr iba úsmev a
zamyslenie. Napriek tomu patrí medzi pomerne rozšírené druhy a veľmi často hraničí s vážnym umením.
Propagačná karikatúra – využíva sa pri propagácii nejakého
výrobku či služby.
Pri takomto delení však musíme mať vždy na zreteli, že deliace čiary medzi jednotlivými kategóriami sú veľmi tenké a prestupné. Nikdy nejde o presnú kategorizáciu a vlastne ako pri
všetkých “štatistických” nazeraniach na umenie, sú prestupy
medzi druhmi - plynulé.
Karikatúra v dejinách umenia

Mnohí umelci vo svojej tvorbe karikatúru používali cieľavedome. Až do obdobia, keď sa periodická tlač stala samozrejmosťou, bola karikatúra súčasťou jednotlivých výtvarných diel.
Umelci ju nezriedka využívali na expresívne dokreslenie zobrazovanej situácie. Autonómne teda neexistovala a de facto sa termín karikatúra ani nepoužíval. Skôr sa používal termín skarikovanie podobizne, pocitu či udalosti. Tento fakt prezentujeme na

Obr. 2 - Dobrý človek na smrteľnej posteli, drevorez okolo 1470 (11, str. 283)

vybraných umeleckých dielach. Samostatná karikatúra sa vo výtvarnom umení začala objavovať až niekedy v 17. storočí.
Ilustrácia pochádza z knihy „Román o Fauvelovi”6 autora Gervais de Bus (fr.) (Obr. 1). Je to satirický román napísaný
v komickom tóne. Ide o obžalovaciu reč proti hlavnému radcovi
kráľa Filipa IV. Pekného. Meno Fauvel je skratkou francúzskych
slov Pätolízačstvo, Lakomosť, Darebáctvo, Nestálosť, Závisť a
Zbabelosť.7 Táto ilustrácia je dobrým príkladom definície karikatúry. Autor vložil v rámci svojich kresliarskych schopností do
tvárí účinkujúcich na šarivari úškľabky a výsmešné črty, ktoré by
mali definovať vyššie uvedené necnosti. Toto šarivari8 malo pre6
7
8

Obr. 1 - Román o Fauvelovi, asi 1320
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Obr. 3 Albrecht Dürer, Kristus medzi učencami, olej na dreve 1506

biehať pod oknami Parížanov pri príležitosti novej svadby Fauvela a Márnej Slávy.9
Drevorez z knihy „Umenie dobre zomrieť” využíva karikatúrnu kresbu na edukatívne vyjadrenie negatívnych postáv – diablov, ktorí krúžia okolo postele zomierajúceho človeka10 (Obr. 2).
Je zrejmé, že obrázok nemal byť vtipnou kresbou na rozveselenie, ale poučným zobrazením potreby triezveho života. Tento
princíp karikovania „zla” sa používa dodnes.

Obr. 5 - Giuseppe Arcimboldo, Leto, olej na plátne, 1573

Biblický príbeh maliar zvýraznil skarikovaním tvárí učencov, ktoré postavil do protikladu k mladistvému výrazu Krista11
(Obr. 3). Kontrast je ešte zdôraznený protikladom mladých a starých rúk. Škľabiace a bezzubé tváre starcov jasne ukazujú, na
ktorej strane v náboženskom spore je pravda.12 Karikatúra nesmierne pomohla Dürerovi bez náročného vysvetľovania priviesť
diváka k očakávanému výsledku.
Bosch zachytáva ironickým pohľadom spoločnosť zloženú
z ľudových, buržoáznych a cirkevných vrstiev (Obr. 3). Obraz13
je odsúdením spoločnosti priveľmi sústredenej na zisk. Tak, ako
v predchádzajúcom príklade, Bosch karikovaním postáv docielil
žiadaný efekt zosmiešnenia. Naviac zosmiešňuje nielen tváre, ale
celú udalosť kompozíciou a “neslušnosťou” situácií.14

Obr. 4 - Hieronymus Bosch, Loď bláznov, asi 1500, olej na dreve, detail

9
10
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Obr. 6 - Pieter van Laar, Rímska krčmička umelcov v 17. st. s karikatúrami na stene;
pero a tuš na papieri, okolo 1625 – 1639

Obr. 8 - Jacques Callot, Dvaja Pantalóni, lept, asi 1616

Obraz leta od Giuseppeho Arcimbolda15 (Obr. 5) je síce viac
metafora ako karikatúra, no napriek tomu by sa z dnešného pohľadu dal zaradiť do kategórie poetickej karikatúry. Nejde tu vyslovenie o zosmiešnenie, ale vyjadrenie tváre pomocou ovocia
môže takisto vyvolať úsmev.

Dobová kresba Pietera van Laara16 (Obr. 6) zreteľne zachytila
umelcov pri zábavnom kreslení karikatúr na stenu. Je to iba dokumentácia toho, že aj v 17. storočí bola karikatúra časťou umenia a zábavy.
Maliar Jacobs Jordaens bol Rubensovým súčasníkom. Na
jeho obrazoch bola maliarska vízia naplňovaná prudšími gestami17 (Obr. 7). Aj na obraze Kráľ pije tento maliar zdôrazňuje chaotické usporiadanie postáv prehnanou fyzignómiou postáv a ich
grimasami. Takýmto karikatúrnym spôsobom sa snažil dokladovať prevrátenie spoločenských hodnôt.18
Na rytinách a leptoch Jacquesa Callota19 (Obr.8) sa objavovali vysoké, štylizované, vychrtlé postavy, ktoré maliar používal na
vykreslenie ľudskej hlúposti, života vyvrheľov, tulákov, mrzákov
a potulných komediantov.20 Tento umelec bol výborným kresliarom a tak mu pri svojej tvorbe nespôsobovalo problémy dosiah-

Obr. 7 - Jacobs Jordaens, Kráľ pije, olej na plátne, 1638 – 1640

15
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Obr. 10 - Honoré Daumier, Odmietnutý maliar sa búri: „A toto zavrhli tí nevzdelaní blázni!”,
litografia, 1859

Obr. 9 - William Hogarth, Svadba podľa módy II, Po svadbe: Prebudenie Komtesy;
olej na plátne, 1744

núť presne žiadaný efekt. Jeho postavy vyvolávajú úsmev, no súčasne z nich máme pomerne zmiešané pocity smiešnosti a odporu. Práve to by mala vždy vyvolávať dobrá karikatúra, zvlášť
v prípade, keď autor karikuje zlé a nízke vlastnosti človeka.
Na obraze Williama Hogartha21 (Obr. 9) sme svedkami situácie, ktorá sa dá spojiť skôr s typickým moralizovaním ako s karikatúrou. Zobrazuje situáciu po svadbe. V zadnej miestnosti sa
prebúdza manžel, zatiaľ čo nevesta sa v prednej miestnosti pohráva so snubným prsteňom. Svedkami tejto galantnej ľahostajnosti je sluha a notár, odchádzajúci s peniazmi. Autor predvádza necnosti pomocou vykresľovania postáv.22 Predovšetkým tvár a postava notára sú zjavne skarikované. No v tomto prípade ide opäť
21
22
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ešte viac o skarikovanie celkovej situácie. Hogarth bol vynikajúci maliar, ale už aj vo svojej dobe bol považovaný za karikaturistu, hoci sa tento pojem vtedy pravdepodobne nepoužíval. Dôkazom jeho obľúbenosti bolo množstvo rytín, ktoré vnikli na základe jeho obrazov a týmto spôsobom sa šírili medzi divákov. Rytina
ako grafická technika dovoľovala rozmnožovať repliku maľby vo
väčších nákladoch. V tej dobe neexistovala technológia, ktorá by
umožňovala nejakým spôsobom rozmnožovať priamo originálnu
maľbu. Aj sám Hogarth bol zručným rytcom a niektoré svoje diela vytváral aj touto technikou.
Honoré Daumier vytvoril litografiu23 (Obr. 10), ktorá už nesporne patrí do kategórie skutočnej karikatúry. Na obrázku využil všetky atribúty jej tvorby. Tvár maliara nesie prvky zosmiešnenia, kresba je skratkovitá a samotná situácia je spoločenskou
karikatúrou. Toto obdobie bolo silne poznačené neustálym bojom akademikov a maliarov, ktorí sa búrili proti akademickosti.
Takmer každá verejná výstava alebo salón boli sprevádzané súbojom rôznych skupín výtvarníkov a obecenstva. Hľadanie „pra23
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Obr. 11 - Alphonse Allais, Súboj černochov v pivnici uprostred noci, 1897

Obr. 12 - George Grosz, Zrkadlo malomeštiaka, tuš,1923

vého umenia” vyvolávalo neustále spory, čo je kvalitné dielo a
čo iba slabý odvar umenia. Okrem toho vznikali nové výtvarné
smery, ktoré súperili s odchádzajúcimi. Toto mal na mysli Daumier, ktorý svoju karikatúru ešte doplnil textom. Podľa vyobrazenia (istá neupravenosť, strapatosť, brada, fúzy) by mohlo ísť
o člena novej skupiny výtvarníkov, ktorá bojovala proti starším
„akademikom“. Ponúka obraz bez hodnoty a pritom je presvedčený, že ponúka pokrok. Takéto spory posúvali umenie dopredu a
čas jasne dokázal, ktorí maliari sa zapísali do dejín a ktorí zapadli do ich prachu. Súčasne sa samozrejme posúvala - ako jeden výtvarný smer dopredu - aj karikatúra.
Obrázkom z katalógu k prezentácii „Výstava inkoherentných
umení” chcel Alphonse Allais prispieť do debaty o modernosti
umenia. Autor bol v tom čase preslávený humorista a obrázok to
jasne dokazuje. Napriek tomu, že išlo o súboj rôznych myšlienkových prúdov v umení, Alphonse Allais pochopil, že humorom
dokáže zaujať ľudí lepšie ako suchopárnymi traktátmi24 (Obr. 11).
Nie je podstatné, či vyhrala tá alebo iná skupina. Dôležité je, že
karikatúra sa zjavne dostáva do pozície plnohodnotného nástroja
pri propagácii myšlienok.

Plnohodnotná karikatúra Gergeho Grosza25 (Obr. 12) už zapadá do medzivojnového obdobia. Všetky tri postavy majú do
tvárí vkreslené črty z nasledujúceho autorovho komentára „Byť
Nemcom znamená byť bez vkusu, hlúpym, nevraživým, tlstým, ne-

Obr. 13 - Pablo Picasso, Kohútik, 1938

24
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oblomným, zle oblečeným a byť reakcionárom najhoršieho druhu.” Iróniou osudu je dvakrát odsúdený za neslušnosť práve spoločnosťou, ktorej nastavuje zrkadlo.26
S týmto typom karikatúry, obsahovo, či z výtvarného hľadiska sa v medzivojnovom období môžeme stretnúť v mnohých krajinách Európy.
Aj veľkí umelci medzivojnového obdobia, ktorých rozhodne
nemôžeme zaradiť medzi karikaturistov, využívali karikatúrne
prvky vo svoje “vážnej” tvorbe. Pablo Picasso chcel nakresliť
malého kohútika27 (Obr. 13). No neuspokojil sa iba s jeho zobrazením. Chcel do neho vložiť útočnosť, hlúposť a drzosť. A tak sa
rozhodol pre karikatúru. Ako hovorí E. H. Gombrich „Ale ako je
táto karikatúra presvedčivá!”28. Tento spôsob zobrazenia nie je
ani politickou, ani spoločenskou karikatúrou, skôr iba potrebou
karikatúrnym (a teda veľmi presvedčivým) spôsobom zobraziť
určitú vlastnosť človeka, zvieraťa, predmetu či situácie. V malej
exkurzii do histórie tvorby sme sa stretli s takýmto zobrazením
často. Dokazuje to, že karikatúra mala veľmi silné prostriedky
na predkladanie myšlienok takmer vo všetkých situáciách a potrebách človeka niečo kritizovať, vysmiať sa niečomu, alebo to
jednoducho iba pomenovať.
Karikatúra v kontexte histórie Slovenska v období
1912 - 1914
Do roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Rakúsko-Uhorska.
Údel Slovákov bol vykresľovaný ako údel národa utláčaného, no
i s istým optimizmom. Niektoré noviny vnímali 20. storočie ako
storočie slovanské, s veľkou perspektívou zapojenia sa aktívne

Obr. 14 - Veselé noviny, 1912

do svetovej histórie29 (Obr. 14). Nastala aj polemika, že veštenie svetlej budúcnosti je jedna vec, ale načrtnúť spôsob ako ju
dosiahnuť, nepredostreli.30 Pred prvou svetovou vojnou bolo pre
slovenské politické spektrum pomerne charakteristické, že oscilovalo medzi snahou o zjednotenie a zároveň podliehalo prirodzenenej diferenciácii.31
29

30
26
27
28
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Obr. 15 - Veselé noviny, 1912

Karikatúra výstižne podčiarkovala myšlienku nejednotnosti
slovenskej politickej scény. Podľa signatúry sa dá predpokladať,
že ide o autorský tandem textára, ktorý navrhol sprievodný text
a výtvarníka, ktorý posolstvo výtvarne dotvoril. Nosnými postavičkami sú dvaja chatrne oblečení tuláci32 (Obr. 15). Týmto oblečením chcel autor naznačiť nedobrý ekonomický stav mnohých
Slovákov, ktorí mali problémy so svojou vlastnou finančnou situáciou a preto ťažko chápali zápas politikov o jednotu. Postavy sú definované oblečením a vizážou ako „nemajetníci”. Týmto spôsobom by sa dali zobraziť v ľubovoľnom štáte či národe.
Autor sa takto dostal do nadhľadu nad špecifiká slovenských reálií. Nepoužil vonkajšie znaky vlastné pre zobrazovanie slovenských ľudí – rurálny charakter oblečenia a prostredia. Obsah je
však jednoznačný.
Z výtvarného hľadiska je stvárnenie na profesionálnej úrovni a
prezrádza vysokú kresliarsku zručnosť autora. Tento obrázok patrí
do skupiny humornej karikatúry. Neobracia sa na politické či spoločenské udalosti ale vtipnou formou sa posmieva náruživým kartárom. Bol vytvorený technikou perokresby zručným kresliarom.
Kresba nie je signovaná. Kresliar kompozične dotvoril celkovú atmosféru pozadím, čím vytvoril domáce prostredie chorého.
32
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Obr. 16 - Veselé noviny, 1912

Do postáv sa snažil vložiť typické charakteristiky – lekár zavalitej postavy charakterizuje zámožného občana. Chorý síce pôsobí chudobnejšie, no kresliar chcel týmto vychrtlým výrazom
zdôrazniť skôr jeho zlý zdravotný stav, nie finančnú situáciu. Takýchto kresieb, ktoré sa venujú čisto humornej kresbe nájdeme
v období rokov 1912 – 1914 viac. Vždy sú však len ilustráciou
k textu.
V tomto období rezonovala aj národná otázka, ktorá sa často

Veselé noviny, 1912, roč. I, č.1, s. 4. (nesignované).
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orientovala na maďarizáciu slovenského obyvateľstva33 (Obr.16).
V čase pred prvou svetovou vojnou sa predostierala požiadavka národného zrovnoprávnenia. Zastúpenie slovenských poslancov v budapeštianskom parlamente bolo v tom čase veľmi malé.
Napríklad v roku 1910 boli v budapeštianskom sneme iba traja slovenskí poslanci, ako zastúpenie 2 miliónov Slovákov. Pomerne k počtu malo prináležať 40 poslancov.34 Na vidieku maďarizácia narážala na obraz slovenského vidieka a reflektovala istú
uzavretosť dedinských spoločenstiev málo prepojených na okolitý svet.35
Kresba prezrádza pomerne zdatného kresliara, bez problémov
pri tvorbe realistického stvárnenia. Nie je veľmi karikatúrna, skôr
viac ilustračná. Kukurica v popredí naznačuje oblasť Dolniakov,
33

34
35
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Text „AKO MAĎARČIA DOLNÚ ZEM. Dvaja hájnici sa stretli na chotári – Maga čís? – Hát in čís. – Maga ti čís? – In iš čís. – Hun čís? – Hát
čís. – It van čís? – Níuč čís. – Ale báťa, veď ste Vy z Pitvarošu! – To som.
A Vy z Albertu? – Pravdaže! – Hát, čo nevravíte, že ste tiež Slovák a tu
sa škrtíme toľké časy“.
Pitvaroš (maď. Pitvaros) je obec v Maďarsku v obvode Makó, v tesnej
blízkosti rumunských hraníc. Obec je známa niekdajšou prítomnosťou
dolnozemských Slovákov. V čase jej vzniku patrilo toto územie do Čanádskej stolice, ktorá zvykne byť chápaná ako súčasť pomerne rozsiahlej békešskej oblasti.
Albert, dnes Albertirsi, dolnozemská obec patriaca do Peštianskej župy,
80 km juhovýchodne od Budapešti, rodisko dolnozemského slovenského intelektuála Samuela Tešedíka (1742 –1820).
LIPTÁK, Ľ. ref. 31, s. 26.
Veselé noviny, 1912, roč. I, č. 8, s. 8. (signované H. L.) Text Staro – mlado – realisti – / Nač to všetko ľudia zlatí? / Zjesť to nemôž, v tom ste istí
/ nikto sa tím neuhatí. Politika odjakživa / bola hlúposť a nič iné; / ja si
chválim pohár piva / u Brtáňov v Turč. Martine. / To je moja politika /
jak sa dostať sklienke na dno, / a bárs sa mi aj vytýka / i desať si šuchnem snadno. Dľa H. L.
Marketingová komunikácia a médiá 10

Obr. 17 - Veselé noviny, 1912

čo podčiarkuje samotný nápis pod karikatúrou. Rozhovor vedený
v maďarčine jasne evokuje, ako obyvateľstvo túto reč „pozná“,
hoci nebol potrebný preklad do slovenčiny. Aj tento fakt dokumentuje tragikomickosť maďarizácie na dolniakoch.
Karikatúra je ilustračná, text je nosný a jednoznačne prevažuje nad kresbou. Napriek tomu už cítiť snahu kresbu stotožniť
s obsahom textu a dokresliť ho. Toto ilustruje použitie krojov
a okolitý plenér.
V roku 1912 rezonovala aj požiadavka všeobecného volebného práva. Uhorský snem v Budapešti mal na svojom zasadnutí
23. mája 1912 okrem iných bodov rokovať práve o novom návrhu
systému všeobecného volebného práva. Po rôznych demonštrá
ciách a násilných akciách zo strany vlády bol snemu predložený návrh 17. septembra 1912, ale v silne diskriminačnej podobe.
Časopis Veselé noviny reagoval na návrh vyššie uvedeným obrázJ. Valter: Karikatúra v službách reklamy I
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Obr. 18 - Veselé noviny, 1912

kom36 (Obr.17). Podľa Andreja Šveca ide o prácu karikaturistu a
architekta Jána Burjana.37 Burjan bol autodidakt, ktorý viac ako
globálne karikatúrne zobrazenie využíval portrétnu karikatúru.
Postava na piedestáli zosobňujúca zákonodarný „výtvor“ skutočne pôsobí zmrzačene i keď vyzerá skôr ako vojnový veterán, než
ako bežný človek z ľudu, „postihnutý” zlým zákonom. Kresliarsky je jasné, že Burjan, ako sme uviedli vyššie, sa snažil skôr o
portréty ako kresliarsky precízne vypracovanie karikatúry s komplexnou výpovednou hodnotou. Nesmelé nápisy na plášťoch sochárov sú bežnou praxou obdobia, keď podobizne známych ľudí
(napr. politikov) síce boli vizuálne rozpoznateľné, ale pravdepo36
37
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Veselé noviny, 1912, roč. I, č. 6, str. 1. (titulná strana, nesignované) Text
Aké bude to volebné právo, čo nám títo dvaja majstri „vykrešú“.
ŠVEC, A. Bič smiechu. (Politická karikatúra na Slovensku 1861 – 1985)
Bratislava : Tatran, 1988, s. 33.
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dobne predsa len nie tak, ako sme zvyknutí v súčasnosti. Tento spôsob zobrazovania známych osobností s textovým označením sa udržal v karikatúrnej praxi v malej miere až dodnes. Súčasná vyspelá karikatúra však predsa len dáva prednosť portrétnej karikatúre, ktorá nepotrebuje popisky. Predpokladá sa, že pri
dnešnom preinformovanom svete je tvár prezentovanej osoby dostatočne známa.
V spoločenskom kontexte nemôžeme obísť ani karikatúru,
ktorá nie je priamo politická, no predsa len reflektuje svoju súčasnosť - karikatúru, ktorá sa snaží vymaniť spod politického vplyvu
a venovať sa ľudovej zábave – alkoholu38 (Obr.18). Napriek zjavnej snahe jasne cítiť, že obyvateľstvo žije politikou a aj do oslavnej básne na pivo sa dostalo niekoľko slov o spoločenskej situácii. Odmietavým a znechuteným tónom odsudzuje politikárčenie, ale už aj jeho pripomienka zjavne ukazuje, čo hýbe krajinou.
Kresba je nesignovaná, naznačuje však, že ide o zručného maliara, ktorý nakreslí to, čo potrebuje. Možno aj pre túto zručnosť autora je karikatúra nadmieru realistická, nevyužíva typické karikujúce prvky a vyžíva sa v realistickom stvárnení pivára. Ani jeho
nadmerná hmotnosť nepôsobí veselo, karikatúrne. Napriek tomu
môžeme ilustračnú kresbu zaradiť medzi karikatúry. Nie kresliarsky, ale samotným vyznením pôsobí zosmiešňujúco, alebo aspoň
veselo. V spodnej časti maliar nechal postavu nedokončenú, čím
zvýraznil pivný pohár. V časopisoch na začiatku 20. storočia sa
naozaj často realizovali viac maliari ako karikaturisti. Zvláštnosťou tejto kresby je ešte konkrétny odkaz na konkrétnu piváreň,
čo vykazuje všetky známky reklamy. Týmto by sa dala zaradiť aj
38

Veselé noviny, 1912, roč. I, č. 8, s. 8. (signované H. L.) Text Staro – mlado – realisti – / Nač to všetko ľudia zlatí? / Zjesť to nemôž, v tom ste istí
/ nikto sa tím neuhatí. Politika odjakživa / bola hlúposť a nič iné; / ja si
chválim pohár piva / u Brtáňov v Turč. Martine. / To je moja politika /
jak sa dostať sklienke na dno, / a bárs sa mi aj vytýka / i desať si šuchnem snadno. Dľa H. L.
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vyplýva, že ich neobišla ani karikatúra. Titulná strana sa venuje
práve mediálnej sfére39 (Obr.19). Pomenúva tri z nich Slovenské
noviny, Prúdy a Hlas.
Neznámy čitateľ časopisu nám dopomohol pri identifikácii
zobrazených pánov tým, že k jednotlivým postavám ceruzkou dopísal ich mená. Samozrejme, že karikaturista sa snažil zachytiť
ich podobu, čo sa pri porovnaní dobových zobrazení aj podarilo.
Celkovo je obrázok situovaný do kaviarne, kde prebieha schôdzka redaktorov s nakladateľom. Karikatúra pôsobí popri texte skutočne iba ilustratívne, v črtách zúčastnených nezachytávame charakteristiku ich novín uvedenú v texte. Zručný karikaturista dokáže aspoň v náznakoch vniesť do čŕt človeka aj charakter jeho činnosti či zmýšľania. Nakladateľa môžeme pravdepodobne identifikovať ako muža v strede v popredí. Podľa poznámok ide o nasledujúcich politikov a redaktorov:
I. redaktor: Anton Štefánek 1910 – 1915 hlavný redaktor Slovenského denníka v Budapešti. Podľa karikatúry je podobnosť
dobrá.
II redaktor: Ivan Markovič (sociálnodemokratický politik),
v rokoch 1909 – 1914 redaktor časopisu Prúdy.
III redaktor: Vavro Šrobár, redaktor.
Nakladateľ: Ján Párička, majiteľ tlačiarne a vydavateľ edície
Páričkova slovenská knižnica a súčasne vydavateľ Veselých novín.
Kresliarsky je to typická kresba tohto obdobia. Nesnaží sa pôObr. 19 - Veselé noviny, 1913

do kategórie propagačnej karikatúry. Nevieme, či to bola reklama
platená alebo vyjadrovala naozajstný vzťah maliara ku konkrétnej pivárni. Tento typ karikatúry by sme mohli pracovne nazvať
spoločensko-politicko-propagačnou kresbou. Ide o celostránkovú
kresbu na poslednej strane obálky čísla.
Politickú situáciu v tom čase mapovali a ovplyvňovali aj jednotlivé noviny a časopisy. Z tohoto samozrejmého konštatovania
210
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Veselé noviny, 1913, roč. II, č. 2, s. 1. (signatúra neznáma, veľké B s
chvostíkom, mohlo by ísť o Jana Burjana) Text I. redaktor „Tak pánovia, poneváč nemôžeme zastarale stáť na jednom stanovisku, určíme si
aký smer dáme časopisu v budúcom roku?“ II. redaktor „Áno prosím...
tento...určíme, či kráčame s prúdom, proti prúdu a či celkom mimo prúdu...“ III. redaktor „Radil by som, prosím, aby názvom „pokrokový“
nebúrili sme „starých“. Buďme „Voľnou trubinou“, – vieme, tak dačo
bez určitého charakteru...“ Pokrokový nakladateľ „Smer sem, smer tam,
pánovia, ja vám vytlačím všetko, len nech je toho hodne.“
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Politická situácia na Slovensku pred prvou svetovou vojnou
ukázala, že slovenská politika vykázala črty organizovanosti a postavila si východiská do budúcich politických zápasov40
(Obr.20). Mnohí politickí predstavitelia vedeli svojou obetavosťou a schopnosťami pripraviť základ pre ďalšie politické ciele.41
Napriek týmto pozitívam si karikatúra vždy našla priestor na
pranierovanie prešľapov slovenských politikov a verejných činiteľov. Veselé noviny si vo svojom čísle 11 z roku 1913 vybrali
oslavný článok Slovenského denníka na národného činovníka,
podnikateľa M. M. Harminca. Správu nazvali „Veľadôležitá národná udalosť“.
„Zo Slovenského spolku v Pešti. Pán staviteľ Milan M. Harminc42 bol na poľovke v Hornej Trenčianskej a lovecké šťastie mu
tak prialo, že zastrelil dvoch pekných diviakov. Z koristi ušlo sa
i členom spolku, šťastný jáger totiž usporiadal v pondelok v hostinci Jozefa Putnokyho „divokú večeru“ atď (v 30. riadkoch).
Slovenský denník č 211. (zo 6. nov. 1913)“
Veselé noviny sa svojím spôsobom vysmievali udalosti, ktorú
Slovenský denník vydával za národnú, hoci by sa v dnešnom ponímaní mohla hodnotiť ako čistý „bulvár“. Tento výsmech sa dial
v období boja o národné uvedomenie. Veselé noviny akoby hrali
Obr. 20 - Veselé noviny, 1913

sobiť výtvarne, ide iba o karikatúrnu ilustráciu. Kresliar zjednodušil pozadie a iba niekoľkými čiarami načrtol prostredie kaviarne.
Z hľadiska spoločenskej situácie ide o krátke textové vystihnutie charakteru jednotlivých časopisov, ktorých redaktori sú na
kresbe načrtnutí. Súčasťou kresby je vydavateľ Ján Párička, ktorý
je súčasne vydavateľom Veselých novín. Tým by sa dal vysvetliť
aj prívlastok vydavateľa „pokrokový“. Ide vlastne o karikovanie
smerovania jednotlivých časopisov a ich politickej „vyhranenosti“.
212
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40
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42

Veselé noviny, 1913, roč. II, č. 11, s. 5. (bez signatúry).
LIPTÁK, Ľ. ref. 31, s. 41.
Milan Michal Harminc architekt, staviteľ, * 07.10.1869 Kulpín, Juhoslávia, † 05.07.1964 Bratislava. Od roku 1887 bol členom Slovenského spolku v Budapešti, neskôr jeho knihovníkom a predsedom, bol tiež
účastníkom augustových slávností v Martine. V Budapešti sa zúčastňoval na vydávaní slovenských časopisov (Slovenský denník, Slovenský týždenník), organizoval divadelné predstavenia, zabezpečil výstavy niektorých mladých slovenských výtvarníkov. V roku 1920 sa stal
členom Ústredia stavebných korporácií, v rokoch 1921 - 1923 bol prvý
predseda Organizačnej jednoty staviteľov pre Slovensko a v rok 1953 sa
stal čestným členom Zväzu slovenských architektov.
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úlohu rozhodcu čistých národných myšlienok a bulváru. Samotná
kresba bola vytvorená v štýle amatérskeho kresliara – gymnazistu Šaniho. Aj týmto spôsobom ocenili „hodnotu“ udalosti. V strede kresby je portrétna karikatúra staviteľa Harminca vo veľmi
jednoduchej forme. Portrét je pomerne výstižný i keď rukopisne
spoluhrá s ostatnou kresbou pseudoautora – gymnazistu.
Záver
V období rokov 1914 – 1918, počas prvej svetovej vojny,
sa karikatúra v médiách odmlčala. Je to logické a pochopiteľné. Ťažké vojnové obdobie umlčalo humor a satiru i keď v neskorších obdobiach sa karikatúra objavovala aj počas vojenských
konfliktov. Jej absenciu v rokoch 1914 – 1918 si možno vysvetliť hlavne tým, že ani pred vojnou nebola glosátorská karikatúra až natoľko rozvinutá a jej absencia nebola tak zreteľná. Samozrejme, aj kresliarska základňa sa preriedila pre vojnový konflikt.
Humoristické časopisy počas prvej svetovej vojny na Slovensku
prestali existovať. Z prvej polovice roku 1914 sa zachovalo ešte
niekoľko čísiel Veselých novín.
V sledovanom období 1912 – 1914 sa karikatúra prakticky
nachádzala iba v humoristickom časopise Veselé noviny a Rarášek. V našom príspevku sme sa venovali príspevkom vo Veselých
novinách. V roku 1913 vychádzali aj Národnie noviny, no v nich
sa karikatúra v tomto období neobjavovala. Pred rokom 1912 vychádzali časopisy Černokňažník (1861 – 1910), Rarach (1875),
Ježibaba (1871 – 1872).
Samotné obdobie bolo v zásade zhodnotené v popiskách pri
jednotlivých kresbách. Môžeme však konštatovať, že slovenská
karikatúra v predvojnových rokoch bola prakticky výlučne iba
ilustráciou k textu. Ako samostatný umelecký odbor (bez textu)
sa nevyskytovala. Obsahovo sa zameriavala najmä na politické
témy, ale nevynechávala ani spoločenské problémy a tzv. čistý humor bez viazanosti na spoločenské či politické problémy.
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Obr. 20 Slovenský denník, 1924

Kresliarsky sa karikatúre venovali v tomto období profesionálni
výtvarníci, aj autodidakti. Celkovo však bola kresba jednotlivých
karikatúr na dobrej úrovni a v intenciách vtedajšej kresliarskej
praxe. Keby sme chceli jednou vetou porovnať sledované roky
so súčasnou karikatúrnou kresbou, museli by sme skonštatovať,
že v súčasnosti je rozdiel v kvalite kresby niektorých samoukov
a profesionálov podstatne väčší.

Obr. 21 Slovenský denník, 1924
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Obr. 22 Slovenský denník, 1924

V závere ešte pridáme niekoľko ukážok inzercie s využitím
karikatúry z roku 192443,44,45,46. V ďalších pokračovaniach sa budeme širšie venovať práve takejto tvorbe v medzivojnovom období.
Na obrázkoch 20 – 23 sú štyri ukážky z reklamného seriálu na
produkt „Podrážky PALMA“. Táto inzercia je vytvorená vo forme seriálu so súťažnými úlohami. Na konci seriálu je vyhodnotenie súťaže s ocenenými respondentmi. Seriál sprevádzajú karikatúrne kresby vytvorené jednoduchou perokresbou, typickou pre
toto obdobie. Obsahom reklamy je zábavné putovanie pána Chytrého po Afrike. Táto forma humornej reklamy s využitím karikatúry bola obľúbená forma propagácie produktu toho obdobia.

Obr. 23 Slovenský denník, 1924

V ďalšom pokračovaní sa budeme venovať práve tomuto typu
reklamy, či už seriálového typu alebo solitérnou inzerciou s využitím karikatúry.
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Sociálne siete – efektívny trend v marketingovej
komunikácii
Social networking - the trend in effective marketing
communications
Danica Hlinková
Abstract: In recent years, social networks are very popular
and a favourite way of marketing communication. They are an
effective tool for internet communities not only to present the
views and attitudes but also for the conclusion of online business
and online searching of new business opportunities.
Key words:
Internet, web, virtual,online community, social networks
Abstrakt: Sociálne siete sú v posledných rokoch veľmi populárnou a obľúbenou formou marketingovej komunikácie. Sú
efektívnym nástrojom internetových komunít nielen na prezentovanie názorov a postojov ale aj pre uzatváranie online obchodov
a vyhľadávania nových online obchodných príležitostí.
Kľúčové slová: Internetová, webová, virtuálna, online komunita, sociálne siete
Predslov
Sociálna sieť je množina sociálnych subjektov (uzly siete,
spravidla jednotlivci či organizácie), ktoré sú prepojené jedným,
alebo viacerými špecifickými druhmi vzájomnej závislosti, ako
sú zásoby, vízie, nápady, priateľstvo, príbuzenstvo, odpor, konflikt, výmena, obchod a pod.
Analýza sociálnych sietí ukazuje sociálne príbuzenstvo medzi uzlami a väzbami. Uzly sú individuálni účastníci v rámci
počítačových sietí a väzby sú vzájomné vzťahy medzi týmito
účastníkmi. Existuje množstvo rôznych druhov závislostí medzi
220
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uzlami daných sociálnych sietí. Výskum ukázal, že sociálne siete
operujú v mnohých rovinách, od rodín až po rovinu spoločnosti,
a zohrávajú kritickú rolu pri stanovovaní ciest riešenia problémov, vývoji organizácií a sú stupňom pre jednotlivcov ako uspieť
pri dosahovaní svojich cieľov. Vo svojej najjednoduchšej forme
sú sociálne siete mapou všetkých možných, dostupných závislostí medzi jednotlivými uzlami.
Počítačová sieť môže byť takisto využitá na stanovenie so
ciálneho kapitálu individuálnych účastníkov. Tieto systémy sú
často znázornené prostredníctvom diagramu sociálnych sietí, kde
daní účastníci, čiže uzly sú body spojené čiarami, čiže vzájomnými závislosťami. Analýza sociálnych sietí vystupuje napríklad
ako základná technika v rámci modernej sociológie, antropológie,
sociálnej lingvistiky, geografie, sociálnej psychológie, ekonómie
a biológie rovnako ako populárna téma pre špekulácie a štúdium.
Ľudia využívajú pojem sociálne siete, už viac ako storočie
na vyjadrenie komplexnej množiny vzájomných vzťahov medzi
členmi sociálneho systému vo všetkých svojich rozmeroch či už
interpersonálnych, medziľudských alebo medzinárodných.1
Úvod
V poslednom čase sa pojem sociálna sieť stáva významným
fenoménom 21. storočia najmä v podobe on-line komunikácie,
ktorú považuje najmä mladá generácia za súčasť svojho života.
Samotný termín sociálna sieť vychádza z anglického prekladu social network.
V minulosti sa tento pojem spájal so slovom komunita – skupina ľudí, ktorí sa zoskupujú na základe sociálnej interakcie.
Dnes sa význam tohto pojmu spája s internetom, a preto môžeme
hovoriť o internetovej komunite, pre ktorú sa používajú aj pojmy
virtuálna komunita, webova komunita, online komunita a pod.
1
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Prináša atraktívne formy medziľudskej komunikácie, ktoré môžu
mať podobu priateľstva, pracovného vzťahu, sexuálnej známosti,
spoločných záujmov a pod. Skôr, ako sa dostaneme k samotnej
téme, priblížime si pojem internetová komunita.
Internetová (virtuálna, webová, online) komunita
Človek, ktorý používa internet je spravidla členom minimálne
jednej internetovej komunity.
Teoreticky - internetová komunita môže byť dvojčlenná, ale
z hľadiska marketingovej komunikácie má väčší význam, ak ju
tvorí väčší počet členov.
V širšom slova zmysle môžeme chápať internetovú komunitu
ako sociálne zoskupenie - usporiadanie jednotlivcov prostredníctvom sociálnych sietí utváraných na internete.
Internetová komunita býva definovaná rôzne, ale tieto definície sa zhodujú v predpoklade, že internetovú komunitu tvoria ľudia, ktorí sú vo vzájomnej interakcii, na základe spoločného záujmu, nadväzovania vzťahov, prebiehajúcej obojsmernej transakcie, zábavy, čo sa odohráva na webovej platforme.
Niektorí teoretici tvrdia, že tieto komunity nie sú zlučiteľné
s reálnymi komunitami, alebo sa zameriavajú najmä na dichotómiu „on-line/off-line“ reálneho a virtuálneho, individuálneho
a kolektívneho.2
Pojem virtuálna komunita ako prvý použil Rheingold (1993)
vo svojej knihe The Virtual Community a definuje ju ako“ sociálne agregáty vznikajúce v sociálnych sieťach, keď dostatočný počet ľudí pokračuje dostatočne dlho vo verejnej debate s ľudským
potenciálom a cieľom vytvoriť web osobných vzťahov v kyberpriestore“.3
2
3
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Podľa neho je virtuálna komunita reálna entita, ktorej dávajú
zmysel jednotlivci združení do rôznych komunít s cieľom udržiavať kontakt s dostatočným počtom ľudí.
KOTLER (2007) definuje internetové komunity ako „registrovaných členov na internetových stránkach, ktorí si vymieňajú
názory a problémy“. 4
Kotler zdôrazňuje, že tieto komunity sú atraktívne pre inzerentov, pretože internetové spoločenstvá priťahujú spotrebiteľov
so spoločnými záujmami a definovanými demografickými charakteristikami. 5
Prikláňame sa k názoru a súhlasíme, že internetové komunity
nie sú ilúziou, ktorá je odpojená od reálneho sveta. Je to alternatívny pohľad na subjektívnu realitu jednotlivcov združených do
internetových (virtuálnych, online, webových) komunít.
Podľa Dictionary of Human Geography (Johnston 2004) sa
hovorí o tzv.“ komunite bez blízkosti“.6 To znamená že, členovia
nie sú priestorovo a časovo obmedzení, môžu komunikovať v reálnom čase, v pohodlí svojho domova, pracoviska či ktoréhokoľvek iného miesta, kde je možnosť pripojenia k sieti.
Príslušnosť k internetovým komunitám je dnes pre veľa ľudí
na svete celkom bežná, ba čoraz viac neodmysliteľná súčasť života a prežívania voľného času na internete. Ľudia majú stále silnejšiu tendenciu žiť a fungovať virtuálne, združovať sa, rozprávať, predvádzať sa, hodnotiť seba a ostatných, písať komentáre,
hľadať nových známych či nové obchodné príležitosti.
Jednou zo základných podmienok jestvovania internetových

4
5
6
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komunít je sociálna interakcia, na základe ktorej vznikajú rôzne
formy internetových komunít. V literatúre sa uvádzajú rôzne spôsoby kategorizácie internetových komunít, pričom častým kritériom je účel, kvôli ktorému sa užívatelia sociálnych sietí integrujú.
Waldner (2006) 7 rozlišuje štyri základné typy internetových
komunít podľa typu vzťahov, ktoré v nich prevládajú:
• Transakčné komunity (Communities of Transaction)
• Záujmové komunity (Communities of Interest)
• Komunity predstavivosti (Communities of Fantasy)
• Vzťahové komunity (Communities of Ralationship)
Z hľadiska marketingovej komunikácie môžeme za najatraktívnejšie považovať transakčné komunity. Spravidla tu prebiehajú obchodné transakcie. Patria sem predovšetkým online obchody. Okrem samotného predaja sa v nich poskytujú aj informácie
o produktoch a službách.
Záujmové komunity vychádzajú z koncentrácie účastníkov okolo spoločného záujmu (napríklad záhradkári, športovci
a pod.).
Pre komunity predstavivosti je dôležitá fantázia, kreativita,
nápady – na webe tak vznikajú nové autorské texty, nové webové
stránky, obrázky, chaty, blogy a pod. Na týchto stránkach môžu
svoje diela prezentovať aj tí, ktorí v realite na to jednoducho nemajú peniaze.
Komunity budované na základe vzťahov sú komunity sústredené na budovanie vzťahov k produktom, stimulovanie k nákupu,
výmenu skúseností, názorov atď.
Potenciálne tak vznikajú nové zoskupenia - napríklad podnikateľská komunita, ktorú tvoria zväčša malí a strední podnikatelia, využívajúci sociálne siete na zviditeľňovanie svojich produktov/služieb, vytvárajúc si tak vzťah s budúcimi zákazníkmi.
7
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Veľké firmy si prostredníctvom sociálnych sietí budujú najmä
svoj imidž - mnohé z nich sú založené a fungujú na komerčnom
základe. V budúcnosti môžeme očakávať, že sa kategorizácia internetových komunít bude rozširovať o ďalšie nové typy.
Jednotlivci združení v internetových komunitách majú rovnakú príležitosť komunikovať nezávisle od rasy, pohlavia, vzdelania, náboženstva, bohatstva či spoločenského postavenia.
Online sociálny status sa stáva nepodstatným faktorom - webova stránka čiastočne tento status eliminuje, pretože neodráža
skutočný stav, v akom sa online komunikujúci jednotlivci/spoločenstvá v reálnom svete nachádzajú.

V ostatnom čase dokonca aj internetové obchody (stačí si u nich
niečo kúpiť).
Je pomerne málo definícií, ktoré zodpovedajú na otázku čo
vlastne je sociálna sieť. Jednou z tradičných odpovedí je definícia, ktorá hovorí, že „sociálna sieť je všeobecne charakterizovaná
ako sociálna štruktúra tvorená z uzlov, ktoré predstavujú jednotlivci alebo organizácie, ktorých spája sociálna interakcia, väzba,
vzťahy v podobe priateľstva, sexuálnych vzťahov, obchodných
kontaktov, obchodných transakcií a pod.“8 Napríklad Lin (2001)
používa v súvislosti so sociálnymi sieťami na internete výraz
„cybernetworks“ čiže „kybersiete“. Tento pojem vychádza z jeho
vlastnej definície, ktorá znie: „kybersiete sú definované ako sociálne siete v kyberpriestore a zvlášť na internete“.9
Boydová a  Ellisonová definujú sociálne siete ako službu založenú na webovej platforme, „ktorá jednotlivcom umožňuje
konštruovať verejný profil v rámci hraníc systému, komunikovať
so zoznamom užívateľov s ktorými zdieľajú pripojenie a vidieť
a prehliadať svoje zoznamy priateľov a aj tie, ktoré sú vytvorené
inými užívateľmi v rámci systému.“ 10
Konštrukcia verejného profilu patrí k základným znakom sociálnych sietí.
Užívateľský profil vytvára sám užívateľ prostredníctvom odpovedí na všeobecný dotazník, automaticky vygenerovaný po pr8

Sociálne siete – siete internetových komunít
Vývoj a analýza sociálnych sietí prispieva k neustálemu
rozvoju internetových komunít, ktoré ich intenzívne využívajú.
Sociálne siete ponúkajú fantastické možnosti pre investorov, obchodníkov a   pre marketing. Ich prostredníctvom vzniká nový
smer, tzv. online podnikanie – rozvíjajú sa nové formy obchodnej online komunikácie.
Využívajú ich veľké obchodné siete, aj malí podnikatelia.
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•

vom prihlásení. Požadované údaje takmer vždy zahŕňajú meno,
prezývku, miesto, kde užívateľ žije, okrem toho jeho/jej záujmy,
záľuby a pod. Aby charakteristika nebola len v písanej forme,
môže už v tejto skorej fáze svojho pôsobenia na sieti užívateľ
uverejniť svoju fotografiu.
V literatúre sme sa stretli aj s označením sociálnych sietí ako
počítačové siete, ktoré sa stávajú sociálnymi práve preto, lebo ich
úlohou je spájať ľudí na celom svete bez fyzického kontaktu, na
základe sociálnej interakcie vo virtuálnej realite.
Teoretici si myslia, že pre sociálne siete je typická široká škála
vzťahov – od nepravých vzťahov založených na falošných identitách cez slabé väzby a špecializované vzťahy (napr. pomoc s konkrétnym problémom) až k silným väzbám.
Cieľom existencie týchto sietí je výmena informácií či posilňovanie vzťahov medzi jednotlivcami alebo skupinami jednotlivcov. Pre potreby marketingu sociálne siete predstavujú seriózny
a dôležitý kanál, ktorým možno presne zacieliť svoje marketingové aktivity.
V rámci marketingu možno sociálne siete využiť najmä na
dosiahnutie týchto cieľov:

budovanie PR a dobrého mena,
tvorba komunity priaznivcov,
aktívna komunikácia s komunitou,
priestor pre publikovania obsahu,
reklamné kampane s presným cielením.
Sociálne siete ponúkajú pre marketing:
• dôležité informácie – aktuality, oznamy, návody na použitie,
recenzie atď.,
• prieskumy a rôzne súťaže – spotrebiteľské prieskumy a súťaže a pod.,
• zaujímavé fotografie – z prezentácií, výstav, firemných akcií a pod.,
• videá – informačné, inštruktážne, reportážne a pod.,
• profilové stránky a pod.
Sociálne siete môžu mať rôzne funkcie a rôzny obsah. Niektoré informujú o nových produktoch a službách, iné zapájajú užívateľa do interakcie a motivujú ho k nákupu.
Pre potreby marketingu majú význam tieto funkcie:
• informačná – sociálne siete sa stávajú zdrojom množstva informácií o nových produktoch, službách, o inovácii výrobkoch a pod.,
• komerčná – komerčná funkcia na sociálnych sieťach sa stáva
jednou z možností ako osloviť veľký počet potenciálnych zákazníkov. Najlepším dôkazom sú fungujúce banky a obchody
na Internete,
• marketingová – zmapovanie potrieb zákazníkov, čomu predchádza prieskum trhu, úspešná propagácia, oslovenie potenciálnych zákazníkov a pod.
Efektívnym trendom sociálnych sietí je, že sa stávajú novým
obchodným kanálom a vytvárajú tak kybernetický priestor pre
online obchodovanie.
Takáto forma obchodovania sa stáva aktuálnou už takmer pre
každého z nás, ako potenciálneho zákazníka. Sociálne siete na
internete sa považujú za najefektívnejší komunikačný nástroj na
trhu, ideálny pre vyhľadávanie a komunikovanie s potenciálnymi
zákazníkmi – internetovými komunitami.
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Podľa typu zúčastnených komunít rozlišuje Madleňák (2004)11
tieto typy obchodných kanálov:
• B2B (Business-to-Business) kanály – medzi sebou komunikujú obchodní partneri, ktorí prevádzajú obchodné transakcie medzi firmami;
• B2C (Business-to-Customer) kanály – medzi sebou komunikuje na jednej strane obchodník a na strane druhej zákazník alebo klient. Ide o predaj tovaru alebo poskytnutie platenej služby;
• B2E (Business-to-Employer) kanály - zamerané na zamestnancov podniku. Účelom je informovať, motivovať zamestnancov k vyššej produktivite práce;
• B2G (Business-to-Goverment) kanály - prostredníctvom nich
sa vytvárajú vzťahy medzi podnikmi a verejným sektorom;
• B2R (Business-to-Reseller) kanály – sprostredkuje sa distribúciu tovaru za účelom ďalšieho predaja.
Online obchodovanie prostredníctvom vytvorených obchodných kanálov na sociálnych sieťach priniesol celý rad výhod, ale
aj nevýhod pre potenciálnych zákazníkov, podnikateľov a firmy.
Nespornou výhodou je, že táto forma obchodovania, na rozdiel od klasických obchodov, je pre užívateľov obchodných kanálov k dispozícii sedem dní v týždni a 24 hodín denne - teda
NON-STOP.
Najväčšou výhodou pre zákazníka je možnosť nakupovať priamo z pohodlia domova. Zákazník si môže tak v pokoji príslušný tovar alebo službu vybrať a samozrejme zaplatiť.
Jazda autom, parkovanie a nákup priamo v predajni odpadá, čo
znamená úsporu času a nákladov.
Z pohľadu prevádzkovateľa online obchodu je hlavnou výhodou ľahká manipulácia s cenami a samotným sortimentom pro-

duktov, ako aj zníženie režijných nákladov a nárast potenciálnych
zákazníkov. Medzi ďalšie výhody patrí:
„Široké spektrum dostupných informácií, možnosť monitorovať marketingové aktivity konkurencie, možnosť osloviť globálny trh, neexistencia geografických hraníc, jednoduchá aktualizácia informácií na webových stránkach, permanentná dostupnosť
informácií, možnosť ľahkého porovnávania ponúk, relatívne jednoduchá merateľnosť účinnosti ponuky, interaktívna spätná väzba od zákazníka k výrobcovi či predajcovi“.12
Okrem výhod online obchod prináša aj nedostatky a nevýhody, ktoré sú spojené najmä s nedôverou internetových komunít
voči elektronickým platbám za zakúpený tovar či službu a obavy,
či nebudú ich osobné údaje zneužité.
Nevýhodou pre potenciálnych zákazníkov je, že si nemôžu
ponúkaný tovar prezrieť, ohmatať, ovoňať. Je ťažké si kúpiť
ponúkaný tovar, ktorý vidíme iba na fotografii, ktorá môže byť
v niektorých prípadoch zavádzajúca. Niektoré stránky pôsobia
12

11
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nedôveryhodne, bývajú poruchové, čo ovplyvňuje návštevnosť
týchto stránok. Nevýhodou je aj nízka dostupnosť internetu pre
obyvateľstvo.
Je nesporné, že sociálne siete na internete v mnohom uľahčujú – zjednodušujú komunikáciu na veľké vzdialenosti, prístup
k informáciám, pracovným príležitostiam či obchodným transakciám. Umožňujú vykonávať praktické činnosti ako nákup, spravovanie financií v banke, objednávanie lístkov na kultúrne podujatia, výber dovoleniek z ponúkaných destinácií a pod.
Záver
Kybernetický priestor nás uvedie do veku, v ktorom bude online nakupovanie i predaj automatizovanejší a pohodlnejší. Firmy budú medzi sebou navzájom i so svojimi zákazníkmi prepojené sociálnymi (virtuálnymi) sieťami. Informácie a komunikácia na týchto sieťach budú okamžite a bezplatne prúdiť po celej
zemeguli.
Predajcovia budú mať uľahčenú identifikáciu potenciálnych
zákazníkov a kupujúci budú mať uľahčenú identifikáciu najlepších predajcov, produktov či služieb. Čas a vzdialenosť, ktoré
v minulosti spôsobovali obrovské náklady a vytvárali obchodné
bariéry sa neporovnateľne skrátia. Pracovníci v oblasti marketingu budú musieť prehodnotiť marketingové aktivity, prostredníctvom ktorých identifikujú, komunikujú a zabezpečujú potreby pre
zákazníkov. Zákazníci sa budú meniť v spolutvorcov požadovaných produktov.
Komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí môže byť
v budúcnosti efektívnejšia, rýchlejšia, interaktívnejšia ako marketingová komunikácia v reálnom svete.
Meniť sa bude aj spôsob komunikácie v obchodnej, aj v osobnej rovine.
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Veľtrhy a výstavy ako súčasť marketingového
trhu a ako nástroj mediálnej komunikácie
Trade Fairs and Exhibitions as a Part of The Marketing
and Tool of Media Communication
Bohuslava Krížová
Abstract: The article addresses the role of trade fairs and
exhibitions in the past and present in the context of changing
marketing communication strategies as well as the use of new
communication technologies as the part of marketing. The relevance of new communication technologies in the era of Internet
communication and social networking and the opportunity to effectively reach potential customers via the new communication
technologies is highlighted in the article. The change in exhibition practices with respect to the European financial crisis and
the reduction of costs to product presentations in the trade fairs
and exhibitions are also described in the article. Finally, the first
Slovakia’s online exhibition, which brought a new light into this
market segment in Slovakia, is presented in this contribution.
Key words: trade fairs, exhibitions, marketing communication, multimedia technologies, communication devices, company
presentation, direct sale, multifunction character, effectiveness,
sustainability, creativity, Internet, social networking, online exhibition, online trade fair
Abstrakt: Štúdia sa zaoberá úlohou veľtrhov a výstav v minulosti a súčasnosti, v súvislosti s meniacou sa marketingovou
komunikáciou a použitím nových komunikačných technológií
ako súčasti marketingového trhu. Poukazuje na aktuálnosť tohto
prezentačného typu v meniacej sa dobe internetovej komunikácie a sociálnych sietí a na možnosť efektívne osloviť potencionálnych zákazníkov prostredníctvom nových komunikačných technológií. Popisuje aj zmenu výstavných platforiem vzhľadom na
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európsku finančnú krízu v súvislosti so znižovaním nákladov na
prezentáciu produktov na veľtrhoch a výstavách. Dotýka sa aj prvého online veľtrhu na Slovensku, ktorý priniesol nový pohľad
na tento segment ponuky tovaru a služieb.
Kľúčové slová: veľtrhy, výstavy, marketingová komunikácia, multimediálny nástroj, komunikačný nástroj, firemná prezentácia, priamy predaj, multifunkčný charakter, efektívnosť, udržateľnosť, kreativita, internet, sociálna sieť, online výstava, online veľtrh
Úvod
Dôvodov, prečo firmy chodia na veľtrhy a výstavy je niekoľko. Mimoriadny význam sa však kladie na budovanie firemného
imidžu. Čo sa týka účasti návštevníkov - rozhodujúcim faktorom
je možnosť zoznámenia sa s novinkami a trendmi v danej oblasti.
Rovnako dôležitým je obchodný úspech firmy, aj možnosť osobného kontaktu. Vystavujúce firmy si sú vedomé potreby a efektivity účasti na veľtrhu. Vystavovatelia sa z väčšej časti rozhodujú
o svojej ďalšej účasti až po vyhodnotení prínosu uplynulého ročníka.
Marketingová komunikácia a ako efektívne
komunikovať
Marketingoví manažéri v období krízy, šetrenia a znižovania rozpočtov riešia, čo funguje, aké nástroje a komunikačné kanály možno použiť. Firmy hľadajú a snažia sa využívať také spôsoby marketingovej komunikácie, ktoré im za príslušné investície prinesú čo najúčinnejšie oslovenie cieľových skupín. Vložené peniaze sa vďaka efektívnej komunikácii vrátia. Veľtrhy a výstavy ako tradičný marketingový nástroj stále patria k nenahraditeľnému spojeniu medzi firmou a potenciálnym zákazníkom. Treba si vybrať kvalitný veľtrh, sústrediť sa na prípravu a vyťažiť zo
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získaných kontaktov čo najviac a čo najskôr po výstave. Veľtrhy
slúžia na uspokojovanie potrieb zákazníkov, sú miestom získavania nových informácií, nových prístupov k riešeniam, podpory inovácií, vzdelávania a poznávania sa. Dokážu spojiť repre
zentáciu firmy s predstavením výrobného programu. Rozdielnosť
firiem na trhu týkajúca sa ich odborného zamerania, produktov,
veľkosti a cieľových skupín ukazuje, že každá firma má iné dôvody zúčastniť sa na veľtrhu. Podľa výsledkov prieskumu zaujímajú veľtrhy v schopnosti dosiahnuť marketingové úspechy druhé
miesto, hneď za priamym predajom.1
Čo sa týka pozície veľtrhov - v rámci komunikácie - Asociácia POPAI CE vydala v roku 2010 aktualizovaný materiál, v ktorom mapuje súčasné rozdelenie jednotlivých sfér odvetvia in-store komunikácie a sales promotion. Cieľom je vytvoriť materiál,
ktorý má slúžiť ako komplexná mapa oblasti podlinkovej marketingovej komunikácie a zodpovedať aktuálnemu rozsahu pôsobnosti odboru (veľtrhy a výstavy patria medzi podlinkové aktivity,
do časti služby sales promotion).
V súvislosti s rozšírením siete obchodov a vytvorením nových foriem marketingových nástrojov by sa nám veľtrhy mohli
javiť ako prežitok - skutočnosť to však popiera. Význam veľtrhov
a výstav je naďalej nespochybniteľný. Sú dôležitým nástrojom
na dosiahnutie podnikateľských zámerov, na vytváranie a udržanie lojality zákazníkov, sú nástrojom komunikácie v danej oblasti, pôsobia na všetky naše zmysly, a zároveň slúžia na PR a reklamu. Najdôležitejším faktorom zostáva osobný kontakt.2
Tradičný prístup k veľtrhovým a výstavným podujatiam vychádza z pohľadu, v ktorom je základný hodnotiaci postoj daný
faktom, že zatiaľ sa nikto vážne nezamýšľal nad podstatou veľtrhovej komunikácie, ani nad podstatou média, ktoré túto komu1
2
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nikáciu umožňuje a spoluvytvára. V súčasnosti nie sú tieto úvahy o skutočnej komunikačnej podstate veľtrhu veľmi frekventované. Klasický postoj, vychádzajúci z obsahu bežných dialógov
s vystavovateľmi, je často taký, že veľtrhová expozícia je chápaná, ako dočasné „obydlie“ firmy, pri ktorom je dôležité, aby bolo
pohodlné na „pobyt“ (malo skladový priestor, kuchynku), dostatok firemných propagačných materiálov, pre vzácnejších hostí
kvalitné reklamné predmety a darčeky. Čím je veľtrh odbornejšie
orientovaný a predmet ponuky sofistikovanejší, návštevník odbornejší, veľtrhový titul a jeho imidž cennejší, tým viac sa firemní
pracovníci zaoberajú otázkami efektívnej firemnej komunikácie.3
Prednosťou veľtrhov a výstav je možnosť zapojiť recipientov
do komunikácie prostredníctvom všetkých zmyslov. Masmédiá
sa musia v prípade printových médií spoliehať najmä na štylistické schopnosti, grafické doplnky a fotografie. V prípade audiovizuálnych médií sa zapájajú aj ďalšie zmysly (zrak, sluch), ale tie
nedokážu nahradiť hmatové, chuťové, čuchové vnemy, na ktoré
pôsobia mnohé výstavnícke prezentácie.4
Základom je zaujať návštevníka v časovom limite do 30 sekúnd, čo je potvrdené viacerými marketingovými štúdiami. Ak
expozícia v tomto čase návštevníka nezaujme, pokračuje k inému
stánku. Napríklad v roku 2008 (ako uvádza spoločnosť AVC Pro
Expo) z hľadiska konštrukcií expozícií sa na trh uviedli skladačkové systémy, nové profily a objavili sa aj nové materiály, ktoré
sa dajú využiť v oblasti výstavníctva (farebné sklá, plastové panely s imitáciou drevených dýh alebo s imitáciou kovových povrchov). Objavili sa aj nové technológie na premietanie obrazu
v priestore (bezrámové panely). Celkové trendy z hľadiska koncepcie veľtrhovej expozície (Agentúra Evka) mieria, čo sa týka
stavby, k zjednodušeniu realizácií, ale s dôrazom na detail. Oži3
4
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venie jednoduchších konštrukčných riešení prinášajú veľkoplošné tlače, projekcie a svetelné parky. Ak chce firma v súčasnosti zaujať návštevníka, je nevyhnutná interaktívnosť veľtrhových
stánkov. Kamery majú byť samozrejmosťou, slúžia ako súčasť
sofistikovaných audio-video-net zostáv prezentácií firiem. V zahraničí sú interaktívne expozície renomovaných firiem už štandardom, u nás zatiaľ kvôli finančnej náročnosti takéto expozície
nie sú veľmi rozšírené. Je to jeden z trendov, ako zaujať a zvýrazniť sa medzi ostatnými veľtrhovými stánkami, spolu s využitím
moderných technológií v rámci prezentácie firiem.5
Úloha veľtrhov ako komunikačného nástroja sa mení
Veľtrhy sú stále nenahraditeľným komunikačným nástrojom,
ale ich úloha sa v súčasnosti mení. Veľtrhy a výstavy sú témou,
ktorou sa teoretici síce príliš nezaoberajú, no v praktickej rovine podiel investícií do tejto oblasti ani v čase krízy výrazne neklesol. Otázkou je, či výstavy a veľtrhy ostanú na „kamenných“
výstaviskách alebo ich prevalcuje internet a iné formy netradičnej komunikácie. Podľa nemeckej asociácie výstavníckych firiem
AUMA a podľa prieskumov českej výstavníckej asociácie SOVA
sa však podiel investícií do výstavníctva výrazne neznižuje. Základným predpokladom úspešnosti veľtrhu musí byť atraktívnosť
pre návštevníkov, pretože len spokojný vystavovateľ sa na veľtrh
opäť vráti a len spokojný návštevník nielen znova prichádza, ale
šíri vo svojom prostredí pozitívne posolstvo a odporúča účasť
ďalším svojim známym a kolegom. Vo všeobecnosti je kvalitný
veľtrh dobrý komunikačný produkt, pretože vo svojom dôsledku
šetrí čas všetkým.
Každý veľtrh sa realizuje za určitým účelom. Podľa jeho charakteru sa mení aj jeho hlavný zmysel, nemení sa fakt, že veľtrh
prezentuje čo najširší sortiment a firmy z daného odboru na jed5
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nom mieste a v rovnakom čase. Stále existuje veľa odborov, ktoré
nemôžu predstavovať produkty formou klasickej reklamy, preto
že tento spôsob nie je efektívny (automobilový priemysel, stavebné technológie). Zmysel veľtrhov sa od klasickej prehliadky trhu
posunul skôr k podpore imidžu firiem, spoločenského stretnutia odborníkov a výmeny kontaktov. Zaznamenávame napríklad
pokles informačnej úlohy veľtrhov. V 70-tych a 80-tych rokoch
bolo takmer pravidlom, že sa na veľtrhoch predstavovali novinky
nielen pre odbornú verejnosť, ale aj pre novinárov. Firmy to využívali, pretože iné formy, ako predstaviť novinky, veľmi neexistovali. Dnes je táto forma vďaka internetu a iným dostupným informáciám v mnohých odboroch prežitkom. Len na veľkých prestížnych medzinárodných veľtrhoch sa prezentácia noviniek takýmto
spôsobom zachovala dodnes.
Dôležitým faktorom je upútať pozornosť návštevníkov. Napríklad aranžovaním výrobkov, kvalitou a zaujímavosťou produktov  ponúkaného tovaru a služieb. Samozrejmosťou by malo
byť príjemné vystupovanie personálu, s ochotou a schopnosťou
predávať. Podoba stánku je ďalší dôležitý faktor úspešnej prezentácie firmy na výstave. Vystavovateľ by si mal dopredu ujasniť niekoľko vecí. Čo bude vystavovať, či pôjde o statickú formu alebo aktívnu formu, akú veľkú účasť predpokladá, ako treba s návštevníkmi komunikovať, či bude potrebná recepcia, demonštračný priestor, kancelárie alebo skladovací priestor. Návrh
stánku veľa prezradí o samotnej spoločnosti. Je potrebné si premyslieť, ako sa chce firma prezentovať, či priateľsky, s prestížou, technicky náročne alebo podnikavo. Celú koncepciu možno zhrnúť do niekoľkých pravidiel: Zjednotiť tému; Zábava priťahuje; Stručnosť víťazí; Kvetiny v zime na stánku určite upútajú; Čo je vyššie, je lepšie vidieť; Obrázky upútajú viac ako veľa
slov. Na veľtrhu je významná aj možnosť stretnúť sa s odborníkmi – dá sa tu získať kontakt na vedeckých a výskumných odborníkov s praktikmi z terénu, ktorý obohacuje obe strany. To sa uskutočňuje aj prostredníctvom sprievodného programu. Marketingo-

ví profesionáli vo svojich stratégiách využívajú stále viac detailných údajov. Úspech každej marketingovej kampane je závislý
od schopnosti zadávateľa merať výsledky, a tie potom aplikovať
na konkrétne ciele.6
Veľtrhy sú dlhodobým nástrojom marketingu, zložitosť
prípravy - organizácia a časová náročnosť mnohé firmy odrádza
od využívania tohto spôsobu prezentácie. V niektorých prípadoch
firmy nemajú vlastného marketingového špecialistu, a za prípravu zodpovedá riaditeľ alebo konateľ, prípadne obchodný riaditeľ
spoločnosti. Vtedy  sa dá využiť pomoc zo strany veľtrhových organizácií, zjednodušenie úkonov v rámci organizácie, pomoc pri
príprave, ponuka marketingového dosahu na potenciálnych zákazníkov vystavovateľa.
Ak veľtrhy ponúknu nové ciele a využijú svoj multifunkčný
charakter, prežijú aj toto obdobie hľadania nových marketingových foriem. V súčasnosti už nejde len o umiestnenie firiem na
ploche a všeobecnú propagáciu veľtrhu. Úlohou organizátora je
využívať veľtrh ako nástroj na podporu obchodných aktivít jednotlivých firiem, hľadať ďalšie možnosti práce s potenciálnym
zákazníkom, vystavovateľom, motivovať obchodne zaujímavé
skupiny návštevníkov k účasti, prepojiť potenciálneho zákazníka s vystavovateľom. Kríza v oblasti je zreteľná na úpadku v ukazovateľoch vystavovateľov aj návštevníkov, ale zároveň prináša novú výzvu na zmenu stratégií a koncepcií výstavných akcií.7
Výstavníctvo je súčasťou národných ekonomík jednotlivých
krajín - je citlivé na cykly, najmä na výkyvy v spotrebe obyvateľstva, a s niekoľkomesačným oneskorením odzrkadľuje vývoj
hrubého domáceho produktu. Rok 2008 bol pre väčšinu výstavníckych spoločností najúspešnejší. Priniesol vysoké prírastky v
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plochách aj počtoch vystavovateľov, na mnohých podujatiach sa
lámali rekordy v návštevnosti. Vplyv globálnej ekonomickej krízy na seba nenechal dlho čakať. Už v polovici roka 2009 boli zaznamenané dramatické prepady - niektoré veľtrhy a výstavy sa
neuskutočnili, prípadne sa zmenil ich termín, či periodicita. Pokles sa prejavil všade okrem oblasti Ázie, kde kríza spôsobila
spomalenie rastu alebo stagnáciu. Európa má silnú tradíciu v organizovaní veľtrhov a výstav, najväčšie a najstabilnejšie podujatia sa uskutočňujú v Nemecku, poklesy boli približne na úrovni
10  %. Najhoršia situácia nastala vo Východnej Európe a Španielsku, kde zaznamenali prepady až v rozmedzí 30 – 45  %. Spojené štáty americké pocítili krízu vo výstavníctve 30  % - ným poklesom a redukcia v Strednej Európe sa pohybovala na úrovni 20
– 30  %. V roku 2010 sa s postupným oživením ekonomík očakávalo aj zlepšenie situácie vo výstavníctve. Rast oproti predchádzajúcemu roku bol zaznamenaný v treťom kvartáli, avšak pozitívnym štatistikám z roku 2008 sa nepriblížil. Mnohí odborníci sa
prikláňajú k hypotéze, že opätovný boom vo výstavníctve je možný len v Ázii. V ostatných oblastiach nastane pomalá stabilizácia
alebo mierny nárast. Situácia sa mení, veľtrhy a výstavy musia plniť nové funkcie pre všetky zúčastnené subjekty.8
Veľtrhy a výstavy majú svoje špecifiká, definované okrem
iného podľa cieľovej skupiny. Odborne orientované veľtrhy musia reagovať svojím zameraním a témami sprievodných programov na aktuálne výzvy národného hospodárstva alebo danej špecializovanej oblasti. Kľúčom k úspechu je zabezpečenie „správnej“ návštevnosti, preto je nevyhnutné budovať a udržiavať kontakty s odbornými garantmi, navštevovať podobné podujatia v zahraničí a transformovať získané informácie a skúsenosti do zlepšení. Hlavnou úlohou odborných veľtrhov a výstav je prezentácia s cieľom neskoršej realizácie mnohokrát finančne náročných
investícií, preto práve tento typ podujatí pocítil dopady krízy naj8
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výraznejšie. V segmente B2C je dôležitým elementom zábava.
Ľudia, ktorí prichádzajú na veľtrh, chcú zažiť príjemnú atmosféru. Primárnou úlohou veľtrhových a výstavných podujatí nie je
len prezentovanie produktov a poskytnutie informácií. Úspešný
je ten, kto prináša aj určitú pridanú hodnotu. Napríklad originálnu kreatívnu myšlienku, ktorá môže byť vo svojej podstate veľmi jednoduchá, ale dokáže zaujať širokú verejnosť. Vystavovatelia preto pozývajú do svojich expozícií známe osobnosti, pripravujú súťaže, zaujímavé a kreatívne prezentované cenové zvýhodnenia a pod. Často návštevníkom spríjemňujú pobyt kultúrnym programom alebo exkluzívnymi premiérami. Podstatou je
inakosť a zanechanie dojmu u čo najväčšieho množstva potencionálnych zákazníkov.9
Mení sa aj úloha organizátorov veľtrhov a výstav. V minulosti väčšina výstavníckych spoločností udržiavala s vystavovateľ
mi transakčné vzťahy, snažili sa predať čo najväčšiu plochu za
čo najvyššiu cenu. Pre zabezpečenie udržateľných úspechov
vo výstavníctve sa tento vzťah postupne mení na osobnejší prístup - ako najlepšie môžeme pomôcť pri dosahovaní obchodných
cieľov. Zároveň nemožno zabudnúť na záujmy návštevníkov a
zabezpečiť efektívnosť cieľov zúčastnených subjektov. Veľtrhy a
výstavy by v budúcnosti mali zastávať úlohu akýchsi spoločenských integrátorov, diskusných fór, poskytovateľov znalostí a živých platforiem sociálnych sietí.10
V poslednom období sa často spomína pojem trvalá udržateľnosť (sustainability). Po nepríjemných skúsenostiach získaných
počas ekonomickej krízy sa ukazuje, že tento prístup musí byť
aplikovaný aj do oblasti výstavníctva. Až 93  % popredných CEO 
verí, že princíp trvalej udržateľnosti je budúcou podmienkou
úspechu. Trvalá udržateľnosť znamená nastolenie rovnováhy medzi 3 P – people, profit, planet, teda všetkým, čo súvisí s ľuďmi a
9
10
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ich cieľmi v práci a podnikaní, mierou ziskovosti a dopadom činnosti na našu planétu.11
Hlavným mottom trhu v oblasti realizácií expozícií pod vplyvom ekonomickej krízy je znižovanie nákladov na prezentácie,
čo sa rieši používaním už vyrobených expozícií, šetrením na
ploche a tlaku na znižovanie ceny výstavných expozícií. Takáto situácia na trhu si vyžiadala reakciu aj na strane realizátorov.
Návrhy jednoduchších prezentácií, čo je pri zameraní na kvalitné
prezentácie pomerne ťažké, analýza nákladov a ich eliminovanie tak, aby sa klientom ponúkla vyššia kvalita za rovnakú cenu
a lepší servis ako v predchádzajúcom roku, intenzívnejšia miera
aktivity v oblasti osobnej prezentácie projektov smerom k potenciálnej klientele. Úspech môže priniesť aj redizajn webovej
stránky a poskytnutie širších možností klientele, ako prenájom
mobiliáru a jednoduchých systémových konštrukcií, kontakty s
rôznymi európskymi a zámorskými dodávateľmi, ktorých nové
produkty a trendy je vhodné včas zachytiť a zapracovať do no
vých projektov. Trendom je ideový a koncepčný návrh expozícií,
ktoré sa dajú postaviť viackrát na rôznych akciách - opätovné používanie zefektívni vynaložené prostriedky, umocní jednotné vystupovanie. Platí recept z minulosti „Expozícia musí vyjadrovať
osobitosť klienta a jeho ponuky, musí byť kvalitná, moderná a
pohodlná pre všetkých účastníkov denného života v expozícii.“ 12
Marketing je dôležitý podporný nástroj realizácie veľtrhov
a výstav. Zohráva jednu z kľúčových úloh pri akvizíciách vystavovateľov i návštevníkov. Primárnym cieľom veľtrhových a výstavných podujatí je komunikácia a výmena - čím lepšie sa podarí zviditeľniť výmeny medzi partnermi, tým je podujatie úspešnejšie. V marketingu veľtrhových a výstavných podujatí platí, že
treba čo najefektívnejšie pokryť všetky médiá využívané účastníkmi trhu. V rokoch 2000 až 2009 narástlo využívanie internetu
11
12
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v Európe o 399   %. Narastá aj komunikácia prostredníctvom
multimediálnych mobilných telefónov s pripojením na internet
a význam sociálnych sietí. Z tohto dôvodu je cestou k úspechu
vo výstavníctve integrovaná marketingová stratégia, ktorá zahŕňa
klasický offline marketing (reklama, outdoor...), ale aj digitálny
online marketing (komunikácia prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí). Digitálne médiá si vyžadujú jasnú stratégiu a neustálu údržbu. Ich využívanie je dnes už nevyhnutnosťou,
ale zahŕňa v sebe aj určité riziko. Sociálne siete a presun informácií v nich je nekontrolovateľný a ľudia sa neboja vyjadriť aj negatívnu spätnú väzbu (často nevhodným spôsobom). Efektívne
rozdelenie marketingového rozpočtu medzi offline a online médiá určuje cieľová skupina konkrétneho podujatia.
Podľa nedávneho prieskumu zastávajú veľtrhy a výstavy medzi eventmi stále popredné postavenie a prinášajú aj najpriazni
vejšiu hodnotu indexu ROI (return on investment). Obava, že internet vytlačí podujatia tohto typu, je zatiaľ neopodstatnená, pretože digitálne médiá nemôžu nahradiť kontakt pri osobnom stretnutí. Môžu počas trvania veľtrhov a výstav pomôcť maximalizovať počet a zabezpečiť vysokú kvalitu týchto stretnutí.13
Jediným organizátorom medzinárodných virtuálnych výstav
(prostredníctvom internetu) s licenciou pre ČR a SR je spoločnosť Onlineexpo Slovakia. Hodnotí aj vývoj záujmu o online výstavy na Slovensku, ako alternatívu k tradičným výstavám. Zatiaľ
trochu zaostávame, čo je zrejme spôsobené kratšou pôsobnosťou
takéhoto projektu na Slovensku v porovnaní so zahraničím. Z
podujatia na podujatie je zreteľný nárast záujemcov o účasť. Väčší záujem je najmä medzi menšími a strednými spoločnosťami,
väčšie spoločnosti, ktoré tvoria asi 20   % zo všetkých vysta
vovateľov, volia skôr vyčkávaciu taktiku. Očakáva sa, že v budúcnosti prehodnotia svoj postoj a ďalších ročníkov sa zúčastnia. V priebehu roka 2010 sa zúčastnilo jednotlivých výstav viac
13
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ako 700 vystavovateľov zo šiestich európskych krajín. Podľa reakcií oslovených spoločností sa očakáva v roku 2011 nárast účasti. Najväčší záujem firiem zo Slovenska je o segmenty cestovného ruchu a stavebníctva. Je to spôsobené veľkosťou a dôležitosťou týchto odvetví na slovenskom trhu. O niečo menší záujem je
o segment vzdelávania a oblasť zdravia a krásy, čo sa však prisudzuje skôr opatrnosti pri vynakladaní prostriedkov na marketing
a zároveň tomu, že spoločnosti chceli počkať na výsledky prvých
ročníkov online veľtrhov. Výsledky online veľtrhu sú presvedčivé, najmä čo sa týka návštevnosti. Niektorí vystavovatelia mali
vo svojom online boxe v priebehu 10 dní aj viac ako 10-tisíc návštevníkov. Efektivita účasti na online veľtrhu z pohľadu návštevnosti je dôležitá, organizátori preferujú skôr kvalitu pred kvantitou a snažia sa tomu prispôsobiť aj svoju mediálnu kampaň pred
každým podujatím. Ich úlohou je pripraviť a poskytnúť čo najefektívnejší priestor pre vystavovateľov a ich návštevníkov. Komunikácia je efektívna, tým sa ich úloha nekončí. Záleží na vystavovateľských firmách, či dokážu svoj produkt alebo službu
predať.
Príprava expozície na online výstave je menej nákladná a za
berie len niekoľko hodín, nároky vystavovateľov na online expozície sú väčšie a vďaka predstavivosti vystavovateľov aj bezhraničné. Onlineexpo Slovakia poskytuje možnosť prípravy
výstavného boxu grafikom, ale prvoradým zámerom je to, aby
si vystavovatelia svoj virtuálny box pripravovali sami. Sú tak
schopní oveľa rýchlejšie a presnejšie reagovať na otázky návštevníkov. Najväčšou výhodou je fakt, že akýkoľvek návrh, ktorý možno z technickej stránky zvládnuť, sa dá zrealizovať spoza
pracovného stola, a to v priebehu niekoľkých hodín. Vystavovatelia využívajú rôzne možnosti prezentácie. Pri niektorých službách (napr. finančné inštitúcie) sa nedajú použiť fotogalérie alebo
videogalérie. Vystavovatelia, ktorí vyrábajú konkrétne produkty,
často využívajú rôzne fotogalérie, videá alebo 3D animácie. Každý vystavovateľ má vo svojom online boxe webkameru, okno na

písanie správ a okno na rozosielanie linkov. Veľkosť každého online boxu je v podstate neobmedzená. Vplyv krízy na takýto online segment nie je zreteľný. Prišiel na trh v čase, keď sa kríza už
prejavovala a firmy začali byť opatrnejšie. Mnohé spoločnosti sa
napríklad rozhodli nezúčastniť sa na klasických veľtrhoch, pretože ich marketingový rozpočet zaťažia oveľa viac ako účasť
na virtuálnom online veľtrhu. Cena účasti spoločnosti na online veľtrhoch sa pohybuje od 200 do 800 €. Firmy doteraz pristupovali k tejto forme komunikácie opatrnejšie, lebo Slovensko
sa zatiaľ nenachádza na popredných miestach v rebríčku prieniku internetu v rámci krajín EÚ. Trend je jednoznačný a aj tí, ktorí tento projekt zatiaľ len sledujú, sa mu skôr či neskôr prispôsobia. Aj na Svetovej výstave EXPO 2010 v Šanghaji prebiehali súbežne s klasickými expozíciami aj virtuálne expozície pre tých,
ktorí nemali možnosť priamo sa zúčastniť na svetovej výstave.14
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Hudobné sociálne siete
Music Social Networks
Lucia Kubinská
Abstract: The thesis describes a phenomenon of social networks and their possibilities in online marketing. It takes a look
at the core functions of every social network and commonly used
social patterns. The thesis begins with a thorough look into the
term Web 2.0, then continues to describe music social networks –
projects, which have music as their main theme to connect users.
It takes a closer look at Last.FM, one of the most popular music
networks today.
Key words: social networks – Web 2.0 – music – online marketing
Abstrakt: Práca sa venuje fenoménu sociálnch sietí a ich využitiu v online marketingu. V úvode prináša pohľad na princíp fungovania každej takejto siete a prehľad najčastejšie využívaných
mechanizmov. Súčasťou je komplexné vysvetlenie pojmu Web
2.0. Vďalšej časti sa práca venuje hudobným sociálnym sieťam.
Ide o internetové projekty, ktorých dominantným motívom pre
spájanie používateľov (účastníkov siete) je hudba. Práca podrobnejšie opisuje fungovanie jednej z najpopulárnejších hudobných
sociálnych ietí – projekt Last.FM.
Kľúčové slová: sociálne siete - Web 2.0 – hudba – online
marketing
Úvod
V čase, keď tradičné rozhlasové stanice podliehajú prísnemu formátovaniu, hudobné playlisty sú značne oklieštené a jednotvárne. Hudba sa v nich ocitá nie na základe rozhodnutia hudobného dramaturga ako kedysi, ale najmä na základe výsledkov
252
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dlhodobých prieskumov, ktorých víťazi, prirodzene, vychádzajú
opäť len z toho, čo už ľudia v rádiách počujú a poznajú. Takýmto spôsobom sa teda dostávame do začarovaného kruhu, keď sa
pieseň v playliste rozhlasovej stanice nachádza aj niekoľko mesiacov a z počiatočného hitového potenciálu sa neustálou rotáciou podarí vypestovať voči nej často až averziu. To však hudobnej dramaturgii neprekáža, veď medzitým je na svete ďalší „zaručený“ hit, ktorým ju nahradí (najlepšie na ďalší polrok).
Kým v minulosti slúžili rozhlasové stanice ako brána do sveta
novej hudby, ako prostriedok k poznávaniu nepoznaného či netradičného (mnohé rádiá zamestnávali vlastných hudobných redaktorov a publicistov), dnes akoby krédom bolo „hlavne nerušiť!“
a prednosť tak dostávajú nekonfliktné, priemerné piesne domácej
a zahraničnej scény.
Ak nám však novú hudbu neprináša obľúbené rádio (alebo
aspoň nie v takom množstve a kvalite, akú by sme vyžadovali),
ako sa k nej dostať? Odpoveď je celkom jednoznačná - cez internet. Tu sa však stretávame s problémom obrovského, takmer
neobmedzeného výberu. Kým v tradičnom rozhlase poslucháč
nemá možnosť výberu skladieb – médium mu ich ponúka jednu za druhou, hudobnú tvorbu na internete si môžeme predstaviť
ako nekonečné regály plné tovaru bez toho, aby sme vedeli, po
čom presne siahnuť. „Ak máte priveľa možností, potrebujete odporúčanie, inak sa stratíte,“ vyjadril sa Martin Stiksel, jeden zo
zakladateľov hudobnej sociálnej siete Last.FM, pre britský denník The Guardian.1 Problematikou veľkého výberu sa zaoberá aj
Barry Schwartz v knihe „The Paradox of Choice“ (2004) a štúdia „When Choice is Demotivating“ (Sheena S. Iyengar, Mark R.
Lepper, 2000), kde oba výskumy poukazujú na to, že práve široký
výber možností môže byť z psychologického hľadiska dôvodom,
že sa napokon nerozhodneme ani pre jednu z nich. Aj keď sa spo1
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mínaný problém týka mnohých oblastí ľudského života, v súčasnosti sa spája najmä s nákupným rozhodovaním sa.
Čoraz častejšie sa na webových stránkach stretávame s rôznymi formami odporúčacích mechanizmov (tzv. recommender systems či recommendation engines) – môže ísť o jednoduché rebríčky obľúbenosti produktov, zoznam podobných produktov na základe viacerých parametrov, ale tiež názory používateľov na daný
produkt či používateľskú kategorizáciu a triedenie. Je pritom nesmierne dôležité, že pri spomínaných odporúčaniach a označovaní hrá úlohu najmä kolektívny, ľudský faktor: vzniká teda situácia, že používatelia sa stávajú spolutvorcami obsahu a priamo
ovplyvňujú rozhodovanie iných. Používateľské hodnotenie, kategorizácia a označovanie (čohokoľvek) patrí k základným, charakteristickým prvkom súčasných online sociálnych sietí.
S podobnými funkciami sa môžeme stretnúť aj v prostredí
Last.FM – jednej z najobľúbenejších hudobných sociálnych sietí. Na základe niekoľkých kritérií je veľmi jednoduché nájsť hudbu, ktorá poslucháčovi vyhovuje, či objavovať nových autorov a
skladby. Algoritmus odporúčania pritom vychádza z údajov, ktoré poskytli sami používatelia – každú pesničku, autora či album
označili rôznymi „tagmi“, čiže značkami (napr. rock, pop, indie,
slovakia, concert, 2009, chillout, apod.), pričom platí, že častejšie sa opakujúci výraz je relevantnejší ako ten, ktorý sa u používateľov objaví sporadicky. Vytvára sa tak zároveň systém „kontroly absolútnou väčšinou“. Aj tento jav patrí k základným znakom novodobých webových služieb, označovaných tiež pojmom
Web 2.0.
Rôzne služby na internete samozrejme využívajú rozličné formy spomínaných odporúčacích mechanizmov, pričom však každý z nich smeruje k uspokojeniu návštevníka s cieľom nájsť hudbu, ktorú chce počuť (knihu, ktorú si rád prečíta; hotel, v ktorom
si najlepšie oddýchne; film, ktorý sa mu bude páčiť a podobne).
Aj vďaka Last.FM a niekoľkým ďalším podobným službám
sme v súčasnosti svedkami malej (či veľkej?) hudobnej revolúL. Kubinská: Hudobné sociálne siete
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cie, ktorá prebieha na internete. Poslucháči sú bližšie k menšinovým (tzv. niche) žánrom, k hudbe, ku ktorej by sa bez internetu
dostali len veľmi zdĺhavým a komplikovaným spôsobom – samozrejme za predpokladu, že sa o nej vôbec dozvedia. Platí to
i opačne – umelci sú dnes v priamom kontakte so svojimi fanúšikmi, takmer v reálnom čase reagujú na ich otázky, pripomienky
a želania, a všetky tieto aktivity sú súčasťou marketingu umelcov,
ktorý môžeme prirovnať k bežnému trhovému správaniu sa podnikateľských subjektov (tak ako chce podnik uspokojiť potreby
svojich klientov, hudobník chce, aby jeho skladby počulo a ocenilo čo najviac ľudí).
Je samozrejmé, že hudobný priemysel naďalej zostáva „biznisom“ - odvetvím, v ktorom šikovným patria veľké zisky. Na
začiatku úspešného projektu, ktorý svojim zakladateľom priniesol milióny dolárov, bola však úplne iná, celkom prozaická idea
– obyčajná láska k hudbe.
Web 2.0 – používateľ v centre diania
Termín Web 2.0 prvýkrát použila Darcy DiNucciová v článku
„Fragmented Future“, ktorý vyšiel v časopise Print, v apríli 1999.
„Web, tak ako ho poznáme teraz, ktorý sa ako statický text načíta do okna prehliadača, je len zárodkom webu, ktorý príde. Prvé
záblesky Webu 2.0 sa už začínajú objavovať a my sledujeme, ako
sa toto embryo vyvíja.“2 Podľa DiNucciovej bude web charakterizovaný a rozpoznateľný len vďaka svojej technologickej podstate - cez TCP/IP (protokol, ktorý riadi prenos súborov cez internet), HTTP (protokol, ktorý kontroluje komunikáciu medzi počítačmi) a URL (metóda identifikácie súborov). Navonok však
webstránky prinesú mnohé variácie, rôzny vzhľad, správanie a
využívanie týchto technológií. DiNucciová v článku predpokla2
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dá, že „web nebude vnímaný ako obrazovky plné textu a grafiky,
ale ako prostredie či éter, prostredníctvom ktorého dochádza k interaktivite. Objaví sa na obrazovke počítača, na televíznom prijímači, na prístrojovej doske automobilu, v mobilnom telefóne, na
hernej konzole - a možno aj na vašej mikrovlnnej rúre.“
DiNucciová svoj článok adresovala najmä dizajnérom a vývojárom, aby pri tvorbe stránok vždy pamätali na to, že množstvo
zariadení, ktoré budú schopné web čítať a spracovávať, sa každým dňom rozrastá. Dnes, po desiatich rokoch vieme, že jej predpoklady boli do veľkej miery správne.
Pojem spopularizovali v roku 2004 Tim O´Reilly a John Battelle na konferencii Web 2.0. V úvodnej prednáške ho vysvetlili
ako „web ako platforma“, kde softvérové aplikácie vznikajú skôr
v online prostredí, na rozdiel od tradičného, desktopového počítačového softvéru. Prvýkrát uvažovali o tom, že užívateľský obsah (texty, obrázky, videá, názory a nápady) je cenný a dá sa využiť. Účastníkom konferencie predostreli ideu, že „zákazníci budú
tvoriť biznis namiesto obchodníkov.“3
Práve spomínaná konferencia (od roku 2004 sa uskutočňuje
pravidelne každý rok pod názvom Web 2.0 Summit) pojem spopularizovala natoľko, že označenie získalo priaznivcov, ale taktiež množstvo odporcov, ktorí tvrdili, že pojem je len populárnym slovíčkom marketérov na zakrytie toho, čo tu už predsa dávno existovalo. Nazdávali sa (dodnes tomu tak v niektorých prípadoch je), že ide len o obyčajné „buzzword“, teda obľúbenú, chytľavú formulku bez konkrétneho obsahu. Tak či onak, bez ohľadu
na zastrešujúce pomenovanie či samotný pomer starých technológií versus noviniek, Web 2.0 priniesol nové praktické aj teoretické pohľady na problematiku tvorby webstránok.
Je nutné tiež spomenúť, že Web 2.0 podnietil vznik množstva
neologizmov a žargónových pomenovaní pre jednotlivé služby,
3

O´REILLY, T., BATTELLE, J. State of the Internet Industry (Konferencia Web 2.0, San Francisco, 5. október 2004).
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nároky používateľa a umožnil mu prispôsobiť si vzhľad podľa
vlastných potrieb. Takéto dizajny sú zväčša „čisté“ a prehľadné.
Vhodným príkladom je iGoogle či veľmi podobná služba Netvibes - obe umožňujú používateľom nastaviť si vlastnú homepage (meniť funkcionality, vzhľad, štruktúru informácií, farebnosť
a podobne).
Crowd-sourcing

Obr. 1 - Domovská stránka Netvibes umožňuje zobrazenie a prispôsobenie jednotlivých modulov

vlastnosti a funkcie. Vzhľadom na svoje špecifické pôsobenie
v online prostredí však tieto štylistické prostriedky dodnes nenašli v slovenčine presné preklady či vhodné alternatívy a mnohí
profesionáli radšej zachovávajú jazykový status quo.
Prashant Sharma, softvérový konzultant, definoval vo svojom článku4 na serveri TechPluto5 (Obr.1) niekoľko charakteristických vlastností Webu 2.0. Jednotlivé body sú zároveň medzi
sebou úzko prepojené:
User-centered Design (Dizajn zameraný na používateľa)
Web dizajn, ktorý je vytvorený tak, aby splnil akékoľvek
4
5

258

SHARMA, P. Core Characteristics of Web 2.0 Services (TechPluto, 28.
november 2008).
Zdroj: Netvibes.com
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Pojem môžeme voľne preložiť ako získavanie vedomostí od
skupiny ľudí. Každý malý používateľský príspevok je pre Web
2.0 dôležitý. Ak tento jav vynásobíme tisíckou (miliónmi), webstránka je relevantnejšia, informácie sú dôveryhodnejšie. Blogovacie a mikroblogovacie služby (Twitter, Blogspot, Wordpress,
Tumblr) poskytnú správy a informácie často rýchlejšie a spoľahlivejšie ako hociktorá profesionálna tlačová agentúra či spravodajská televízia, preto sa aj na weboch tradičných periodík stretávame so sekciou čitateľského spravodajstva alebo moderovaných
diskusií priamo pri článkoch.
Web ako platforma
Súčasné aplikácie a Web 2.0 služby nepotrebujú inštaláciu na
počítač, nie sú viazané na konkrétne operačné systémy. Programovacie jazyky ako JavaScript, SQL, Ruby, PHP a ďalšie sú hnacím motorom moderných webových stránok, ktoré sú tzv. server-based, teda fungujúce na strane servera.
Spolupráca
Najlepším príkladom je Wikipedia, „otvorená encyklopédia“,
ktorá vznikla v roku 2001. V súčasnosti predstavuje najväčšiu databázu encyklopedických informácií. Tvoria a riadia ju výlučne
používatelia a každý z nich má právo spolupracovať na skladbe
L. Kubinská: Hudobné sociálne siete
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encyklopédie. Úprava stránok typu wiki (z havajského wiki wiki
– rýchly) je jednoduchá a rýchla.
Decentralizácia moci
Spočiatku bola väčšina služieb moderovaná, nie automatizovaná. Dnes veľa procesov prebieha automaticky prostredníctvom
generátorov (pridávanie a triedenie zaujímavých adries do sociálnych záložkových systémov ako Digg, StumbleUpon, del.icio.
us). Používateľom či prevádzkovateľom webu stačí určiť niekoľko jednoduchých pravidiel, na základe ktorých sa obsah potom
vytvára alebo pridáva samostatne.
Dynamický obsah
Tradičným médiám odzvonilo - služby Webu 2.0 ponúkajú
dynamický obsah, ktorý pružne reaguje na akékoľvek zmeny a
vplyvy (geografická poloha, čas, záujmy). Príkladom môže byť
služba predpoveď počasia, ktorá zobrazí informácie týkajúce sa
aktuálnej polohy používateľa a zmení sa v momente, keď sa používateľ presunie (a keď sa zmení poveternostná situácia).
SaaS
Software as a Service, čiže softvér ako služba, úzko súvisí s
priamou definíciou Webu 2.0, teda webom ako platformou. Čoraz
viac spoločností vyvíja svoj softvér pre webové rozhranie, ktoré
nie je závislé od zvoleného operačného systému.
Rich User Experience (zážitok pre používateľa)
Moderné technológie umožňujú „zakryť“ technokratickú
podstatu aplikácií a dokážu spríjemniť ľuďom používanie služieb. Teda nielen funkčnosť, ale aj atraktívny dizajn a priateľské,
260
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Obr. 2 Tag cloud (súbor značiek) pre pojem Web 2.0

intuitívne pracovné prostredie majú výrazný podiel na obľúbenosti webov. Používatelia sa radi vracajú na webstránky, v ktorých sa vyznali a dokázali s nimi ľahko narábať, alebo ktoré im
priniesli nevídaný zážitok (graficky prepracované weby, využitie
videa apod.).
Andrew McAfee, vedúci výskumný pracovník Centra pre digitálny obchod Massachusettského technologického inštitútu,
použil akronym „SLATES“ pre vymedzenie šiestich základných
funkcií stránky spĺňajúcej „kritériá“ Webu 2.06
1. Search (Vyhľadávanie) - vyhľadávanie informácií na základe kľúčových slov.
2. Links (Odkazy) - vzájomné prepájanie informácií tak, aby
vytvorili zmysluplný celok. Hypertextové odkazy sú základnou
funkciou akejkoľvek webovej stránky.
3. Authoring (Tvorba obsahu) - možnosť tvoriť a aktualizo6

McAFEE, A. Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration
(2006).

L. Kubinská: Hudobné sociálne siete

261

vať obsah vedie k spolupráci viacerých používateľov. Vo wiki-prostredí si môžu používatelia vzájomne pridávať, dopĺňať,
rušiť či znova obnovovať príspevky. V blogoch používatelia
svojimi komentármi vyjadrujú názor, odovzdávajú si vlastné
skúsenosti na danú tému, čím aktualizujú a obohacujú obsah
pôvodného príspevku.
4. Tags (Značky) - kategorizácia a triedenie obsahu pomocou
používateľských označení. Väčšinou ide o jedno- či dvojslovné výstižné pomenovanie. Zbierka označení vytvára tzv. „tag
cloud“7 (Obr.2) (súbor značiek, ktoré sú vizuálne odlíšené
podľa relevantnosti konkrétneho súvisiaceho pojmu).
5. Extensions (Rozšírenie) - si môžeme vysvetliť ako nadstavbu
- získané dáta vytvoria linku k ďalším, podobným aktivitám.
6. Signals (Upozornenia) - rôzne formy syndikačných technológií ako napríklad RSS, ktoré upozorňujú používateľov na
zmenu či doplnenie nového obsahu.
Aký je teda hlavný rozdiel medzi Webom 2.0 a jeho (pomyselným) predchodcom, verziou 1.0? Služby už nie sú jednostrannou komunikáciou, ale fungujú na základe spolupráce s používateľom či viacerými používateľmi. Systém je otvorený názorom,
príspevkom a novému obsahu, pričom veľa kompetencií má návštevník stránky, ktorý sám rozhoduje o tom, ako stránku a dáta
využije.
Všetky vyššie uvedené prvky sú charakteristické pre online sociálne siete: priestor, ktorý je formálne ohraničený, či lepšie povedané podporovaný modernými webovými technológiami
(XHTML, CSS3, Ajax, jQuery, SQL a mnohými ďalšími) a napĺňaný obsahom akéhokoľvek druhu, využívaný používateľmi
a komplexnými vzťahmi medzi nimi. V niektorých prípadoch je
komplikované opísať štruktúru sociálnej siete v dvojrozmernom
priestore. Jednotlivé funkcie, služby a aktivity sú navzájom niekoľkonásobne prepojené a navzájom sa ovplyvňujú.

Mnoho spoločností sa snaží vytvoriť svoje firemné webové
stránky tak, aby boli „sociálne“. Môžeme povedať, že sociálne
siete sú dnes rovnakým čarovným slovíčkom ako pred pár rokmi
výraz Web 2.0.8 (Obr.3). Pod pojmom socializácie stránky si môžeme predstaviť najmä snahu spoločností otvoriť sa svojim návštevníkom (používateľom či už existujúcim klientom). Zamestnanci firiem publikujú blogy, informujú o novinkách v spoločnosti, odkazujú na zaujímavé informácie súvisiace s predmetom
činnosti firmy. Namiesto tradičnej jednosmernej komunikácie tak
poskytujú priestor vyjadriť sa alebo zdieľať zverejnený obsah,
čím nabádajú návštevníka k šíreniu publicity za minimum vynaložených prostriedkov.
Najpoužívanejšími komunikačnými kanálmi je mikroblogovacia služba Twitter a dnes takmer pravidlom je aj firemné konto na sociálnej sieti Facebook. Používateľ má možnosť pridať sa

7

8
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Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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Obr. 3 - Ekosystém sociálnych médií

Online sociálne siete ako reprezentanti webu 2.0

Glass, B., 2009 (preklad);  Zdroj: Designing Social Interfaces.
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k fanúšikom spoločnosti (alebo jej produktu) či sledovať aktuálne novinky.
Sociálnosť webov sa netýka len firemných stránok, týka sa
akejkoľvek online činnosti. Mnoho bloggerov „vybavilo“ svoje osobné stránky sociálnymi odkazovačmi - jednoduchou funkciou, ktorá návštevníkovi umožňuje obsah šíriť ďalej pomocou
obľúbených online služieb (Twitter, Facebook, del.icio.us, StumbleUpon, Vybrali.sme.sk). Každá zo spomínaných služieb je osobitnou sociálnou sieťou so špecifickým zameraním a zdieľanie
obsahu pomocou jedného kliknutia myšou môže odštartovať záujem ďalších členov siete, ich priateľov, či priateľov ich priateľov...
Christian Crumlish zo spoločnosti Yahoo! a Erin Maloneová
(Tangible UX), autori knihy Designing Social Interfaces (O´Reilly, 2009), tvrdia, že pre sociálne siete sú charakteristické isté
vzorce (patterns), ktoré sa na stránkach objavujú. Ide o funkcie,
ktoré sú medzi používateľmi obľúbené, často žiadané a aktivity,
ktoré používatelia na stránkach vykonávajú. Podľa ďalšej definície9 vzorce predstavujú optimálne riešenie pre bežný problém vyskytujúci sa v špecifickom kontexte. Mnohé z týchto vzorcov je
možné nájsť aj v prostredí hudobnej sociálnej siete Last.FM, preto rozdelenie a charakteristika Ch. Crumlisha a E. Maloneovej
môže byť nápomocná pre získanie komplexného prehľadu systému funkcií.
1 Osobnosť
1.1 Zapojenie sa
• Založenie účtu, registrácia
• Prihlásenie
• Výzva k prihláseniu
9

264

• Odhlásenie
• Pozvánky (prijímanie, odosielanie)
• Autorizácia
• Uvítacia obrazovka
1.2 Identita
• Profil
• Avatar
• Osobná nástenka a „ihrisko“
• Ohlasy a odkazy
1.3 Prítomnosť
• Signalizácia dostupnosti
• Aktuálna nálada
• Aktuálne prostredie a podmienky
• Indikátor prítomnosti priateľov
1.4 Záznam aktivít
• Statusy
• Mikroblogy
• Aktualizácia stavu
1.5 Spoločnosť
• Známky života
• Galéria používateľov
• Kto je tu práve teraz?
1.6 Reputácia
• Konkurenčné spektrum
• Úrovne
• Označenia
• Ocenenia
• Hodnosti
• Štatistické záznamy
2 Aktivity

CRUMLISH, Ch., MALONE, E. What´s a Pattern   (via http://www.
designingsocialinterfaces.com/patterns/).
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2.1 Zbieranie
• Ukladanie
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• Obľúbené položky
• Označovanie, vyhľadávanie v označeniach, Tag Cloud
2.2 Vysielanie a publikovanie
• Písanie článkov
• Spravovanie blogu
• Mikroblogovanie
• Licencovanie
2.3 Zdieľanie
• Nástroje na zdieľanie (pridávanie záložiek)
• Priame zdieľanie (e-mailom)
• Verejné zdieľanie (jednorazové, social bookmarking, embedovanie obsahu)
2.4 Spätná väzba
• Komentáre
• Recenzie
• Hodnotenia
• Obľúbenosť
• Hlasovanie
• Nahor/nadol (výlučne pozitívne/negatívne ohodnotenie)
• Vyžiadanie spätnej väzby a názoru
2.5 Komunikácia
• Synchrónna/asynchrónna
• Diskusné fóra
• Diskusie (verejné diskusie, súkromné, skupinové)
2.6 Spolupráca
• Manažovanie projektu
• Hlasovanie
• Kolaboratívne upravovanie (editácia, wiki)
2.7 Sociálne médiá
• Sociálne objekty (témy)
• Zapojenie sa (nasledovanie, triedenie)
• Odporúčania
• Sociálne vyhľadávanie (v reálnom čase, konverzačné vyhľadávanie)

Online hudobné sociálne siete môžeme charakterizovať ako
moderné weby využívajúce rôzne nástroje sociálnych sietí, s cieľom spájať hudobných fanúšikov, využívať ich kolektívnu inteligenciu, pričom spoločnou témou všetkých zúčastnených (teda
objektom sociálnej siete) je hudba.
Medzi najbežnejšie spôsoby spájania používateľov patrí vytváranie používateľských playlistov (hudobných knižníc), čiže
zverejňovanie a porovnávanie hudobného vkusu. Nedeje sa tak
len na teoretickej, textovej úrovni – vo väčšine prípadov sú hu-
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•

Marketing (spamovanie, tag-spamming, masové pridávanie
priateľov, oznamovanie, promovanie)

3 Komunita
3.1 Osobné prepojenia
• Vzťahy (definovanie vzťahov, hľadanie ľudí, pridávanie priateľov, okruh známych, zverejnenie vzťahu, prerušenie priateľstva, blokovanie)
• Skupiny (formovanie skupín, členstvo)
3.2 Riadenie komunity
• Administrácia, pravidlá
• Kolektívne rozhodovanie
3.3 Miesto, geografia, lokácia
• Prihlásenie z konkrétneho miesta
• Lokálnosť
• Vytváranie udalostí
• Mapovanie
• Mobilita
4 Anti-vzorce
Charakteristika hudobných sociálnych sietí
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dobné sociálne siete zároveň katalógom hudobných nahrávok,
ktoré je možné kedykoľvek si vypočuť. Najmä vďaka vhodnej
kompresii a rozšírenému formátu MP3 (prípadne OGG) je distribúcia hudby cez internet rýchla a spoľahlivá, a to pri zachovaní
dostatočnej kvality záznamu. Súčasné vysoké rýchlosti pripojenia navyše umožňujú počúvať streamovanú hudbu priamo zo serverov, bez nutnosti najprv skladbu stiahnuť do počítača.
Otázkou, ktorá je aktuálna pre väčšinu projektov tohto zamerania (a často rozhoduje o ich ďalšej existencii), je spôsob akým
sa vysporiadajú s autorskými právami – teda finančnými odmenami pre umelcov a vydavateľov. Vzhľadom na to, že pri počúvaní online rádií ide do veľkej miery o on-demand výber médií,
tradičné rozhlasové spoty, ktoré by zabezpečili finančné zdroje
pre prevádzkovateľov (a umelcov), nemožno využiť – aj keď viaceré služby s touto technikou experimentovali. Navyše, zatiaľ čo
tradičné rozhlasové stanice sú viazané ku konkrétnemu geografickému územiu a je možné prijímateľov reklamy zacieliť, v prípade online rádií je prístup k hudbe geograficky neobmedzený.
Aj v tomto prípade už však existujú technológie, ktoré vďaka IP
adresám (alebo na základe údajov vyplnených používateľom) vedia určiť aktuálnu polohu poslucháča.
Väčšina služieb preto aspoň zo začiatku svojej existencie poskytuje priestor pre nezávislých umelcov, ktorí svoju hudbu distribuujú bez nároku na honorár10. Niektoré služby majú podpísané dohody s vydavateľstvami, ktoré požadujú podiel z príjmu
z bannerovej či inej inzercie. Nezriedka je možné využiť prémiové (platené) členstvo na stránkach, ktoré používateľom umožňuje neobmedzený prístup k hudbe a umelcom priamy podiel alebo
fixnú čiastku zo zisku.
Negatívnym príkladom môže byť hudobná sociálna sieť iMeem, ktorá fungovala od roku 2003 až do roku 2009, keď ju odkúpila News Corporation a  spojila so službou MySpace.

Napriek spojeniu s veľkým investorom sa dodnes finančne
nevyrovnala s umelcami, ktorých hudbu na svojich stránkach ponúkala.
Sociálne siete ako vzbura proti hudobnému mainstreamu
UK Singles Chart je rebríček najpredávanejších hudobných
singlov vo Veľkej Británii. V súčasnosti sa do konečných výsledkov ráta fyzický predaj nosičov, aj platené stiahnutia pesničiek.
Rozhlasová stanica BBC1 každý týždeň zverejňuje výsledky formou tradičnej hitparády.
Veľkú pozornosť médií a obyvateľstva má predajnosť počas
posledného vianočného týždňa. Počas neho sa v priebehu rokov
2005 až 2008 na vrchole rebríčka vždy objavil víťaz aktuálneho
ročníka populárnej televíznej súťaže The X Factor. Dokonca aj
stávkové kancelárie časom rezignovali na dovtedy tradičné súperenie o prvé miesto – a začali prijímať stávky skôr na to, kto sa
umiestni na mieste druhom.
Stereotyp sa však nepáčil Jonovi a Tracy Morterovcom, ktorí na sociálnej sieti Facebook založili skupinu s názvom „Rage
Against the Machine for Christmas No 1“ (Rage Against the Machine ako vianočná jednotka). V nej vyzvali hudobných fanúšikov, aby svojou kúpou podporili singel americkej rockovej kapely „Killing In The Name“ z roku 1992 a zabránili tým víťazstvu účastníka televíznej reality show po piatykrát za sebou. Svoje aktivity propagovali aj prostredníctvom mikroblogovacej služby Twitter. Skupina bola čoraz populárnejšia a počas vianočného
týždňa dosiahla takmer jeden milión členov. Priebežné výsledky
predajnosti ukazovali, že šance oboch interpretov na víťazstvo sú
vyrovnané.
Svoju podporu kapele Rage Against The Machine vyjadril aj
Sir Paul McCartney11 či hudobný magazín Rolling Stone. Singla
Killing In The Name sa v sviatočný týždeň predalo celkom 500
11

10
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BBC News: Sir Paul McCartney backs Rage to top charts (18. december
2009).
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000 kópií, čo bolo o 50 000 kusov viac, ako cover verzie pesničky The Climb Joa McElderryho.12
Ide o zaujímavý, do dnešného dňa neprekonaný jav, ktorý sa
nevyhol pozornosti médií - tie poukázali na to, že v čase internetu a pomocou sociálnych sietí je možné osloviť množstvo ľudí
a tým dokázať zdanlivo nemožné. Iróniou osudu a tak trochu mementom pre ľudí je, že vianočnou piesňou roku 2009 sa vo Veľkej
Británii stala hardrocková pieseň, v ktorej texte hudobníci apelujú na to, že človek by nemal ísť „s prúdom“ a robiť len to, čo mu
druhí prikazujú.
Last.FM
Wikipedia definuje projekt Last.FM ako „internetové rádio a
systém na odporúčanie hudby, ktorý sa spojil so sesterským projektom Audioscrobbler v roku 2005. Systém vytvára profil hudobného vkusu každého používateľa, ukazuje jeho obľúbených umelcov a pesničky na jeho osobnej stránke. Tieto informácie získava
zo skladieb, ktoré používateľ počúval pomocou stiahnutého Audioscrobbler pluginu nainštalovaného do jeho hudobného prehrávača.“13
V praxi funguje ako veľká sieť užívateľov, ktorí po vytvorení profilu odosielajú na server zo svojich počítačov informácie
o vypočutej hudbe, na základe ktorých im server neskôr generuje
rebríčky (najpočúvanejší interpreti, skladby, albumy za stanovené obdobie), porovnáva ich vkus a hudobné návyky s inými používateľmi a odporúča im vyskúšať nových interpretov podobných
tým, ktorí sa v používateľovom rebríčku objavili. Po nainštalovaní pluginu do prehrávača sa na server odosielajú informácie o interpretovi, názve skladby, názve albumu a čase, kedy si užívateľ
12
13
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Obr. 4 - Diagram znázorňujúci prepojenie funkcií socálnej siete Last.FM

danú pesničku vypočul. Je to možné vďaka tzv ID3 tagom, teda
označeniam identifikujúcim danú skladbu. ID3 tag obsahuje informácie ako názov interpreta, názov skladby, číslo skladby na
albume, názov albumu, rok vydania albumu, vydavateľstvo, žáner - samotná skladba v sebe môže obsahovať grafickú podobu
obalu albumu či singla. Tieto dáta sa ukladajú, spracúvajú a vytvárajú databázu najrozličnejších údajov vďaka čomu vzniká nespočetné množstvo spôsobov a kombinácií, akými sa dáta využijú. Last.FM generuje globálne rebríčky počúvanosti, pričom nejde o klasické hitparády obsahujúce aktuálne piesne, ale celkové
rebríčky akejkoľvek pesničky či skladby z minulosti alebo súčasnosti, ktorá je v digitálnej podobe. Na počkanie je možné zistiť
najpočúvanejšiu skladbu daného interpreta za posledný mesiac,
ktorý jeho album je najúspešnejší, kto z používateľov je jeho najväčším fanúšikom (tj. má najviac vypočutých skladieb od spomínaného interpreta) a podobne. To všetko vďaka jednoduchému
prepojeniu získaných dát funkčnými algoritmami, čo je jednou
z nosných myšlienok Webu 2.0.
Last.FM vzniklo v roku 2005 spojením dvoch nezávislých
L. Kubinská: Hudobné sociálne siete
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projektov – Audioscrobbler (systém na pozorovanie a zaznačovanie hudobných návykov) a Last.FM (internetové rádio a sieť
hudobných fanúšikov, ktorá vytvárala dynamické playlisty na základe podobnosti vkusu niektorých používateľov). V decembri
2006 využilo funkcie Last.FM vydavateľstvo EMI pre vytvorenie projektu TuneGlue, zaujímavého a efektného spôsobu objavovania novej hudby. 30. mája 2007 projekt Last.FM odkúpila
americká mediálna spoločnosť CBS.14 (Obr.4).
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SHARMA, P. Core Characteristics of Web 2.0 Services (TechPluto, 28. november 2008).

Mgr. Lucia Kubinská

Záver
Už dnes sa čoraz viac hudobníkov aktívne zapája do marketingu svojej hudby. Čiastočne - formou blogovania, tweetovania
alebo aspoň občasného informovania svojich fanúšikov prostredníctvom webstránky či Facebooku. Niektorí však svoju hudbu
majú kompletne vo svojich rukách a skostnatelé praktiky veľkých
hudobných vydavateľstiev poľahky nahradia elektronickým kontaktom s fanúšikmi. Najmä v domácom prostredí môžeme sledovať trend vlastných značiek - a nič nenasvedčuje tomu, že by
hudobníci svoje rozhodnutie oľutovali. Svetlým príkladom môžu
byť slovenské kapely Lavagance či Talkshow, intenzívne komunikujúce cez (nielen hudobné) sociálne siete.
Čas ukáže, či sa vydavateľstvá prispôsobia potrebám a podmienkam mladých umelcov. A či ešte vôbec bude o ich služby záujem.
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Právne aspekty Guerrilla marketingu
Legal aspects of guerrilla marketing
Jozef Krkošek
Abstract: This dissertation deals with the relationship between the law and the advertisement. The emphasis is given on so
called guerrilla marketing, which presents a constantly developing, up-to-date, creative and money saving form of promotion.
The aim of this work is to familiarize the reader with the concept
of guerilla marketing and its various forms. It investigates the
relation between the individual guerilla marketing techniques and
the appropriate legal norms of public and private law, as well as
it analyse the question of the possible application of these techniques in the conditions of rule of law established in Slovakia.
Part of this work also includes the demonstration of these knowledges on guerrilla campaigns carried out in Slovakia and abroad.
Key words: guerrilla, advertising, marketing, promotion, law,
unfair competition, law side of guerrilla marketing
Abstrakt: Predkladaná práca sa zaoberá vzťahom práva a reklamy. Dôraz pritom kladie na guerillový marketing, ktorý predstavuje stále sa vyvíjajúcu, modernú, tvorivú a nenákladnú formu
propagácie. Cieľom práce je oboznámiť čitateľa s pojmom guerilla marketing a jeho jednotlivými formami. Pokúša sa uchopiť
jednotlivé techniky guerilla marketingu prostredníctvom noriem
verejného a súkromného práva, ako aj analyzovať problematiku
aplikácie týchto techník v podmienkach slovenského právneho
poriadku. Súčasťou práce je aj demonštrácia týchto poznatkov na
guerillových kampaniach realizovaných na Slovensku a v zahraničí.
Kľúčové slová: guerrilla, reklama, marketing, propagácia,
právo, nekalá súťaž, právne aspekty guerilla marketingu
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Úvod
Laická verejnosť sa často domnieva, že guerilla marketing
predstavuje niečo nezákonné, neetické či podvodné, že sa jedná o nekalé marketingové aktivity v boji proti konkurencii. Pravý
guerilla marketing však má za cieľ predovšetkým pomôcť. Guerilla marketing sa snaží pomôcť malým a stredným podnikateľom, ktorí často nemajú prostriedky rovnajúce sa nákladom na reklamu nadnárodných korporácií.
Ak však chcú predávať svoje produkty či služby, je pre nich
marketing nutnosťou. Za konceptom guerilla marketingu preto
nestoja peniaze ale nápad. Nápad ako vyťažiť zo znalostí domáceho prostredia maximum, ako využiť slabiny konkurencie, zužitkovať každú príležitosť, ako bojovať a zvíťaziť nad reklamným Goliášom.
Napriek tomu, že techniky guerilla marketingu sa vo svete
využívajú už niekoľko desaťročí, na Slovensku sa začal guerilla
marketing vo väčšej miere rozvíjať až v posledných rokoch. Spoločnosti sa však pomerne rýchlo adaptovali na nové formy marketingovej komunikácie a púšťajú sa do prvých experimentov.
Dostávajú sa tak do stretu s často zastaraným a nefunkčným právnym prostredím, ktoré len veľmi pomaly reaguje na dynamické
zmeny reklamnej praxe. Regulovať reklamu či marketing právnymi nástrojmi je totiž nesmierne náročné.
Vo svojej práci som sa preto zameral na snahu uchopiť guerilla marketing a jeho jednotlivé formy prostredníctvom platných
noriem verejného a súkromného práva.
Počas môjho štúdia na katedre Marketingovej komunikácie
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského som sa často stretával s rozličnými formami guerilla marketingu, avšak ani v odbornej literatúre som sa nestretol s komplexnejšou úpravou legislatívneho rámca, v hraniciach ktorého by táto forma marketingu
mala existovať. Vo svojej práci sa preto pokúšam skĺbiť moje poznatky nadobudnuté v oboch študijných odboroch a predstaviť či276
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tateľovi vlastný pohľad na problematiku guerilla marketingu optikou súčasných noriem slovenského práva.
Svoju prácu som sa rozhodol rozdeliť do troch relatívne samostatných kapitol. Prvá kapitola predstavuje stručné zhrnutie
princípov guerilla marketingu ako modernej alternatívy k tradičným reklamným postupom. V druhej kapitole sa venujem prehľadu zákonných, podzákonných a mimoprávnych ustanovení, ktoré
rozličným spôsobom regulujú oblasť guerilla marketingu.
Tretia kapitola je venovaná jednotlivým formám guerilla marketingu, ktoré sa postupom času osamostatnili. Stavajú síce na
spoločných princípoch, ale sú známe pod svojim vlastným názvom a používajú vlastné metódy.
Čitateľovi sa preto prostredníctvom úspešných, ale aj neúspešných príkladov z praxe snažím priblížiť tieto formy guerilla marketingu a v závere každej podkapitoly uvádzam analýzu
právnych hrozieb a rizík, spojených s jednotlivými formami guerilla marketingu.
Guerilla marketing
Guerilla marketing je definovaný ako nekonvenčný spôsob
marketingových aktivít, ktorých cieľom je za nízku cenu zasiahnuť široké publikum.1 Guerilla oprávnene vzbudzuje asociácie
s vojnou. Predstavuje formu vedenia ozbrojeného konfliktu, ktorá sa väčšinou vyhýba veľkým bitkám a sústreďuje sa na menšie prepadové akcie. Jej podstatou je fakt, že menšie ťažko polapiteľné vojenské útvary partizánov môžu spôsobovať ťažkosti aj
lepšie vyzbrojenému a organizovanému nepriateľovi, ak ho budú
napádať v správnom momente na slabých miestach, najčastejšie
zo zálohy.2
1
2

Himple, T. Advertising is dead long live advertising!. 2006. str. 219.
Guerilla warfare In Wikipedia: the free encyclopedia (online). 2010 (cit.
2010-04-09).
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Samotný termín guerilla pochádza zo Španielska a možno ho
preložiť ako „malá vojna“. Základ tejto bojovej taktiky možno
vystopovať v španielsko-francúzskej vojne vedenej na počiatku
19-teho storočia Napoleonovou armádou.
Pojem guerilla marketing bol oficiálne uvedený v knihe „Guerilla Marketing“, ktorú napísal v roku 1984 zakladateľ tejto reklamnej taktiky Jay Conrad Levison. Ten definuje guerilla marketing ako: „nekonvenčnú marketingovú kampaň, ktorej účelom
je dosiahnutie maximálneho efektu s minimom zdrojov.“3 Tento
spôsob marketingovej komunikácie sa viac ako na vysoký rozpočet spolieha na tvorivosť, kreativitu, originalitu a dokonalú znalosť prostredia.
V súčasnosti je najviac používaná forma guerilla marketing s jedným r. Táto forma slova je najbežnejšia vo svete, ale aj na Slovensku
a práve preto ju používam vo svojej práci. V anglicky hovoriacich
krajinách sa používa tiež výraz guerrilla s dvoma r a dvoma l. Počas
písania práce som sa stretol tiež s verziami guerila a gerila – tento
fonetický prepis sa však v reklamnej praxi nepoužíva.
Metódy guerilla marketingu
V odbornej literatúre je guerilla marketing prezentovaný ako
nástroj pre malé a stredné firmy, ktoré nemajú dostatok prostriedkov na vlastnú propagáciu a úspešný súboj na reklamnom trhu
s veľkým súperom. Využívanie Guerilla marketingu sa preto
v minulosti spájalo predovšetkým s malými firmami. Dnes však
úspešne využívajú techniky guerilla marketingu aj nadnárodné spoločnosti, keďže pre ne predstavuje atraktívny a nenákladný prostriedok pôsobenia na zákazníka. Veľkým spoločnostiam
však ide primárne o využitie kreatívnych postupov a techník rozpracovaných guerilla marketingom, ako o ušetrenie finančných
prostriedkov za propagáciu. Napriek tejto skutočnosti sa však Le3
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vison domnieva, že pri realizácii guerilla marketinu sú menšie
spoločnosti vo výhode. Poznajú totiž svojich zákazníkov a dokážu sa oveľa pružnejšie prispôsobiť ich potrebám.4
Podľa Reidla by mala každá guerilová kampaň obsahovať nasledujúcich šesť charakteristických znakov. Nie každá inovatívna, alebo šokujúca kampaň je totiž zároveň guerillovou kampaňou. Aby sme mohli hovoriť o guerillovej kampani, musí byť:
prekvapivá, radikálna, vtipná, jednorazová, nenákladná, a goodwill. 5
Marketingoví odborníci však najčastejšie uprednostňujú - nízke finančné náklady, kreativitu, metódy zasahujúce široké publikum a skrytú reklamu.
Nízke finančné náklady
Nízke finančné náklady guerilla marketingu bývajú hlavným
dôvodom pre výber tejto formy propagácie. Cena je však relatívny parameter a závisí aj od jednotlivých foriem guerilla marketingu. Tvoriť reklamu s malým rozpočtom je jedno zo základných
pravidiel guerilla marketingu. Práve týmto faktom sa mala guerilla odlíšiť od nákladných kampaní veľkých firiem, ktoré často
preukazovali menší účinok, ako jednoduché, ale nápadité akcie
malých podnikov. Výhodou guerilla marketingu je aj skutočnosť,
že tento spôsob propagácie na seba viaže tzv. sekundárnu publicitu
a originalitu, zaujímavá novátorská koncepcia niektorých guerillových kampaní na seba viaže potom viaže pozornosť médií, ktoré reklamu ďalej bezplatne šíria prostredníctvom svojich komunikačných
kanálov. Týmto spôsobom možno ušetriť veľké množstvo prostriedkov. Reklamné posolstvo sa navyše dostáva k recipientom, ktorí nemajú možnosť stretnúť sa s guerillovou kampaňou bezprostredne.
4
5

Lewison, C. Guerilla marketing. 2009. str. 15.
Reidl, A. Guerrilla Marketing principles. In: Guerillaonline (online).
2010 (cit. 2010-05-09).
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Kreativita
Ak chceme niekomu niečo predať, musíme ho v prvom rade
zaujať, bez tohto je úplne zbytočné vynakladať úsilie na vývoj
produktu, jeho zdokonaľovanie a uvádzanie na trh. Preto by mali
byť taktiky guerilla marketingu nielen podložené výskumami
a marketingovým plánom, ale v prvom rade by mali obsahovať
nekonvenčné, nové, originálne a kreatívne myšlienky. Ale David
Ogilvy s tým nesúhlasí - tvrdí, že dobrá reklama je reklama, ktorá predáva výrobok, bez toho, aby k sebe pútala pozornosť. Pozornosť diváka či čitateľa by mala byť zameraná na výrobok, nie
na reklamu.6
Gerilové kampane sú ľuďom blízke, pretože majú možnosť
sa na reklame aktívne podieľať alebo ju priamo vytvárať. Gerilová reklama sa najčastejšie vyskytuje na bojisku dnešných dní,
teda na uliciach a verejných priestranstvách, kde pôsobí na široké publikum.
Skrytá propagácia
Pri guerillových kampaniach si recipient často po prvotnom
zhliadnutí ani neuvedomuje, že ide o propagáciu. Ponúkaný produkt nie je priamo zobrazovaný, ale iba originálnym spôsobom
naznačený a až po prvotnom ohúrení si zákazník všimne, že to,
čo má práve možnosť vidieť, počuť alebo cítiť, je vlastne reklama.
Je nutné podotknúť, že oproti šesťdesiatym rokom sa obsah
termínu guerilla marketing výrazne posunul. V dnešnej dobe už
nie je spojený výhradne s partizánskym bojom malých proti veľkým a povinnosťou provokovať za každú cenu, ale je skôr spájaný s bojom o pozornosť zákazníka. Plne zachovaný zostal iba
princíp, že by mal fungovať s vynaložením výrazne nižších fi-

nančných nákladov, než aké na podobné aktivity vynakladá konkurencia. Svoju úlohu tiež zohráva nástup nových médií a ich
„konzumácia“. V súvislosti s tým bol guerilla marketing obohatený o niektoré nové metódy.7
Z   naznačeného vyplýva, že guerillová komunikácia používa iné, než tradičné inzertné kanály. Vo svojej agresívnej podobe priamo napáda, alebo môže napádať konkurenciu. Guerilla by
však nemala byť deštruktívna, nemala by poškodzovať iných, ale
mala by byť naopak nápaditá, cieľovú skupinu zaujať, pritiahnuť
jej pozornosť a v ideálnom prípade ju využiť na šírenie posolstva.
Niekedy však pre dosiahnutie svojho vytýčeného cieľa musí
guerillová reklama, ak nie priamo prekročiť, tak minimálne balansovať na hrane zákonov, čo sa taktiež vo veľkej väčšine prípadov deje. V takom prípade je nevyhnutné počítať s možnou sankciou. Môže prísť zo strany samosprávnych, alebo štátnych orgánov, ale aj z iniciatívy konkurencie či verejnosti.
Guerilla marketing a jeho potenciálne právne problémy
Guerilla marketing na seba bral v priebehu svojho vývoja stále viac podôb, využívajúc najnovšie marketingové trendy. Vyvinulo sa tak niekoľko relatívne samostatných foriem guerilla marketingu, ktoré síce stavajú na spoločných princípoch, ale sú známe pod svojím vlastným názvom a používajú relatívne samostatné metódy.
Spoločným prvkom týchto metód nie sú len nízke náklady, ale
predovšetkým myšlienková originalita a netradičnosť prvkov využívaných v rámci marketingovej komunikácie.
V tejto kapitole uvádzam niektoré z najpoužívanejších foriem
guerilla marketingu a na príkladoch z praxe sa pokúšam priblížiť
obmedzenia a zákonné limity jeho jednotlivých foriem.
7

6
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Ambient marketing
Termín Ambient marketing8 sa po prvýkrát objavil v roku
1999 vo Veľkej Británii, dnes sa štandardne používa v reklamnom žargóne a jeho techniky sa zaraďujú ako podskupina guerilla marketingu.
Predstavuje nový druh out of home9 reklamy využívajúcej alternatívne, netradičné médiá pre propagáciu produktu, prípadne
využíva tradičné médiá netradičným spôsobom.10 Slovo netradičný môže byť nesprávne pochopené.
Ide priamo o nečakané, až šokujúce umiestnenie a reklamné
posolstvo musí mať podobné atribúty. Recipient musí byť takouto netradičnou reklamou silne zasiahnutý, inak by takáto reklama strácala zmysel.11
Ambient marketing môže byť využívaný ako doplnková forma marketingovej komunikácie v spojení s tradičnými nadlinkovými médiami12, prípadne aj samostatne.
Ambient marketing by mal byť neprehliadnuteľný na verejných priestranstvách, alebo priamo komunikovať so zákazníkmi
8

9

10
11
12
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Ambient marketing možno preložiť ako všadeprítomný marketing, jeho
podstata spočíva v snahe zasiahnuť cieľovú skupinu nečakaným spôsobom na miestach, kde sa najčastejšie zdržiava.
Out of home, v skratke tiež OOH, možno preložiť ako vonkajšia reklama, alebo reklama mimo domova. Predstavuje množstvo reklamných
nosičov ako: billboardy, cityligty, prostriedky hromadnej prepravy a iné
a zameriava sa na zasiahnutie recipienta mimo domáceho prostredia.
Finta, M. Guerilla marketing In: Fresh Marketing (online). 2009. (cit.
2010-09-06).
Patalas, T. Guerillový Marketing. 2009. str. 75.
V teórii marketingovej komunikácie sú médiá využívané na reklamu
rozdelené na nadlinkové a podlinkové. Medzi nadlinkové médiá sa zaraďujú klasické masové médiá: rozhlas, tlač a televízia. Ako podlinkové
médiá sa označujú všetky ostatné médiá: internet, letáky a pod.
Marketingová komunikácia a médiá 10

prostredníctvom netradičných nosičov počas ich bežných denných aktivít.13
Kľúčom k úspešnej marketingovej kampani je výber vhodného formátu médií k obsahu reklamnej výpovede a propagovanému produktu. Za hlavný dôvod vzniku ambient marketingu sa považuje klesajúca sila tradičných nadlinkových médií, väčší dopyt po propagácii na mieste predaja, schopnosť zasiahnuť cieľovú skupinu, schopnosť zasiahnuť recipientov na neočakávaných miestach, nízke náklady na výrobu a univerzálnosť. Často ide o atrakcie, ktoré sú schopné na seba viazať množstvo bezplatnej PR.14
Typickým médiom využívaným v ambient marketingu sú: nákupné tašky a vozíky, dopravné prostriedky, držadlá v MHD, sochy, odpadkové koše, pouličné osvetlenie, kanalizačné poklopy
a mnohé iné. V ambient marketingu sa používajú tiež inovatívne
techniky ako premietanie obrazov na steny budov a pod.
Podľa reklamného nosiča sa ambient marketing dá deliť takto:
• umiestňovanie reklamy na verejnom priestranstve (prechody pre chodcov, parkovacie miesta, chodníky, smetné koše,
kanalizácia, verejné osvetlenie, lavičky),
• umiestňovanie reklamy prostredníctvom vlastných, alebo
prenajatých nosičov (nákupné košíky, autá reklamnej agentúry, výťahy, citylighty),
• umiestňovanie reklamy iným spôsobom.
Vzhľadom na rozmanitosť médií používaných v ambient marketingu je aj množstvo potenciálnych právnych problémov široké.

13
14

Ambient Media. In: Wikipedia: the free encyclopedia (online). 2010.
(cit. 2010-10-6).
PR – teda public relations, možno preložiť ako vzťahy s verejnosťou,
viac v kapitole bezplatné PR.
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Obrázok 1 – Informačná tabuľa projektu Go Beyond Borders

Verejné priestranstvá
Verejné priestranstvá sú najčastejšie využívaným médiom ambient marketingu. Úspešná ambientná kampaň sa spolieha na do-

konalú znalosť prostredia, v ktorom pôsobí a využíva ho vo svoj
prospech.
Vynikajúcim príkladom takéhoto využitia je kampaň televízie
CNN „Go beyond borders“ (prekroč hranice). Nový slogan pre
CNN International bol uvedený na konci roka 2009, ako súčasť
ambient konceptu, pripomínajúceho dvadsiate výročie pádu berlínskeho múru.		
Kľúčovým médiom sa stalo takmer 40 kilometrov červenej
lepiacej pásky ktorá sa tiahla naprieč bývalou hranicou východného a západného Berlína. Tento koncept zahŕňal nielen dobre
známe časti Berlína, ale aj dávno zabudnuté úseky, ktoré boli nahradené novými budovami. Popri tejto linke umelec El Bocho domaľoval svetoznáme obrazy príbehov z čias studenej vojny: tanky na Chechpoint Charlie, alebo legendárne prekročenia hraníc
pomocou áut, lietadiel, tunelov a podobne. Každý obraz tiež obsahoval informačnú tabuľu s podrobnosťami o konkrétnej udalosti  niekoľkých jazykoch a grafický kód navádzajúci na návštevu
stránky CNN.15
Národná Galéria v Londýne sa snažila podnietiť verejnosť
k návšteve svojich priestorov kreatívnou formou. V spolupráci
s firmou Hawlett-Packard vytvorila 30 reprodukcií svojich najslávnejších obrazov. Obrazy Caravaggia, Rubensa a iných svetoznámych umelcov okrášlili steny v uliciach Soho, Piccadilly
a Covent Garden. Pri každom obraze bol umiestnený aj informačný panel spolu s výzvou na bezplatnú návštevu národnej galérie.16
Akcia prilákala na webovú stránku galérie viac ako 26 tisíc návštevníkov, mapu rozmiestnených obrazov si stiahlo takmer 18 tisíc užívateľov. Informáciu o tejto kampani sprostredkovalo 250
médií.
15
16

Obrázok 2 - Reprodukcia fotografie vojaka preskakujúceho hranicu
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Duncan. CNN Go beyond borders in Berlin. In: Theinspirationroom
(online). 2010. (cit. 2011-01-03).
Maew, K. National Gallery takes to the streets In: Guardian (online).
2010. (cit. 2010-12-15) .
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Obrázok 3 – Ukážka inštalácie reprodukcií obrazov v uliciach Londýna

Najznámejšia „nepodarená“ ambient reklama uskutočnená
na verejnom priestranstve sa odohrala 31. januára 2007 v Bostone. Polícia nesprávne vyhodnotila neohlásenú guerillovú kampaň ako teroristický útok, čo spôsobilo ochromenie celého mesta.
Bostonský magistrát uzavrel niekoľko ulíc a mostov, mobilizoval
políciu, bezpečnostné a záchranné zložky v snahe ochrániť mesto
pred teroristickým útokom.
Rozruch spôsobilo 40 komixových postavičiek zostrojených
pomocou svietivých diód. Mali slúžiť na propagáciu novej série
seriálu pre dospelých „Aqua Teen Hunger Force“ vysielanej na
Turner Broadcasting Systems Cartoon Network.
286
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Hlavní iniciátori tohto incidentu Bedrowsky a Stevens boli
ešte v ten deň zatknutí a obvinení zo šírenia poplašnej správy. Po
prepustení na kauciu usporiadali tlačovú besedu, na ktorej rozprávali o účesoch zo sedemdesiatych rokov a ignorovali všetky otázky týkajúce sa „bombového“ incidentu.17
Táto udalosť sa stala témou dňa a informovali o nej významné regionálne aj celoštátne médiá ako The Boston Globe, Los
Angeles Times, CNN, Fox News. Len na You tube videlo reportáž stanice Fox news takmer pol milióna divákov.18 Odhadované mediálne pokrytie predstavovalo viac ako 3 milióny dolárov.
Kampaň sa stala podnetom verejnej diskusie nielen o hrozbe terorizmu, ale aj o praktikách guerilla marketingu. V dôsledku tejto kampane musela spoločnosť Turner Broadcasting zaplatiť odškodné 2 milióny dolárov, polovicu Bostonskej polícii a druhú
polovicu ministerstvu vnútornej bezpečnosti USA.19 Spoločnosť
sa taktiež ospravedlnila za spôsobenú škodu.
Dôvodov zlyhania tejto guerillovej kampane možno nájsť viacero:
Bola umiestnená na verejných priestranstvách bez toho, aby
spoločnosť informovala miestnu samosprávu a vyhla sa tak nepochopeniu zámerov spoločnosti. Namiesto toho, aby spoločnosť
Turner Broadcasting včas zasiahla, nechala napätie zbytočne eskalovať. Turner Broadcasting nemala pripravený žiaden núdzový plán, namiesto verejného ospravedlnenia, najlepšie prostredníctvom vysokopostaveného manažéra, za seba nechala komunikovať zadržaných umelcov, ktorí celú kampaň pripravili. Títo
excentrickí umelci nepreukázali ani náznak zodpovednosti voči
17
18
19

Záznam z tlačovej konferencie ATHF In: Youtube (online). 2007. (cit.
2010-12-15).
Záznam spravodajstva relácie Fox news. In: Youtube (online). 2007.
(cit. 2010-12-15).
Associated P. Turner, 2nd firm to pay 2 milion over scare. In: Msnbc
(online). 2007. (cit. 2010-08-10).
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Obrázok 4 – Bostonský policajt odstraňujúci svetelnú reklamu

Obrázok 5 – Dióda osvetľujúca reflexnú nálepku v centre Prahy

spoločnosti a namiesto ospravedlnenia a vysvetlenia svojho konania vtipkovali na tému účesov. Ich výstup bol verejnosťou vnímaný ako výsmech polície a obyvateľov Bostonu.20 Kampaň tiež
poukázala na rozdielne vnímanie nových foriem marketingu medzi staršou a mladšou generáciou.
Napriek tomu, že je guerilla marketing novou a provokatívnou formou marketingovej komunikácie, stále musí rešpektovať
etické, zákonné a spoločenské hranice.
Spoločné znaky s Aqua teem hunger force zdieľa aj nepodarená kampaň, ktorú pripravila pobočka reklamnej agentúry Momentum, Unit 003. V snahe propagovať informačnú linku 1188
spoločnosti Telefonica 02, lepiacou páskou prilepila stovku batérií s blikajúcimi diódami v širšom centre Prahy. Polícia okamžite začala vyšetrovanie a pomocou pyrotechnikov odstraňovala reklamné zariadenia.
Telefonica O2 sa od celej akcie dištancovala s tým, že takú-

to realizáciu neschválila a nebola o nej ani informovaná. Napriek
tomu sa však hovorca ospravedlnil verejnosti. Riaditeľ spoločnosti Momentum a vedúci kampane Unit 003 preniesol zodpovednosť na subdodávateľa, spoločnosť D:Lite s tým, že podľa
pôvodného plánu sa mali k propagácii využiť len reflexné prúžky a spoločnosť D:Lite v snahe zvýšiť ich viditeľnosť primontovala aj blikajúce diódy. Ako posledná sa za kampaň ospravedlnila aj spoločnosť D:Lite s tým, že uhradí náklady polície vo výške
100 000 českých korún.21 Na rozdiel od Bostonskej kauzy sa vďaka pružnej reakcii a pokornému prístupu vedenia spoločnosti Telefonica, ako aj jej subdodávateľov podarilo minimalizovať škody na povesti v očiach spoločnosti.
Ako som demonštroval na predchádzajúcich príkladoch, ambient marketing na verejných priestranstvách môže byť mimoriadne účinný a pritom vkusný. Ak sa však robí bez rozmyslu, je
schopný spôsobiť rozsiahle škody. Je preto nevyhnutné poznať
zákonné obmedzenia ambient marketingu na verejných priestran-

20

288

Luke. Guerilla, ambient & viral movie marketing. In: mrlukeabbott
(online). 2010. (cit. 2010-11-05). http://www.youtube.com/watch?v=fJkTNJ7BM9I&feature=player_embedded#!
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21

IKE. „Policii zaplatíme sto tisíc,“ říká realizátor kampaně pro 1188. In:
m-journal.cz (online). 2010. (cit. 2010-11-05).
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stvách. Na Slovensku túto oblasť guerilla marketingu upravuje
viacero predpisov predovšetkým vo forme všeobecných záväzných nariadení.
V Mestskej časti Bratislava – Staré mesto je to najmä všeobecne
záväzné nariadenie č. 11/2010 zo 14. septembra 2010 o umiestňovaní reklamných, propagačných a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Zásadným faktorom pri
umiestňovaní reklamných, propagačných a informačných zariadení
je územie mestskej časti, na ktorej sa má takéto zariadenie umiestniť.
Nariadenie v zásade rozlišuje medzi územím:
• mestskej časti určenej hranicami katastrálneho územia mestskej časti Bratislava – Staré mesto,22
• pamiatkovou zónou,23
• pamiatkovou rezerváciou.24
V §3 predmetného nariadenia sú taxatívne vymedzené okolnosti, za ktorých je umiestňovanie reklamných, propagačných
alebo informačných zariadení v mestskej časti zakázané. Je to
v prípade umiestňovania reklamného, propagačného, alebo informačného zariadenia:
• v zeleni alebo na zeleni, čiže na vysadených alebo udržiavaných rastlinách, trávnikoch, záhonoch kvetín, kríkoch a stromoch a miestach určených na ich vysadanie.
• na šikmej streche stavby.
• na mieste, na ktorom bráni vo výhľade na architektonickú do22
23

24
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Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnuteľnostiam. § 3 ods. 8.
Centrálna mestská oblasť vyhlásená vyhláškou Okresného úradu Bratislava č. 1/92 zo dňa 18.08.1992, o pamiatkovej zóne Bratislava – centrálna mestská oblasť, Bratislava – Dúbravka, Bratislava – Lamač.
Pamiatková rezervácia Bratislava vyhlásená nariadením vlády SR o pamiatkových rezerváciách Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Levoča, Prešov, Spišská Kapitula a Spišská Sobota v Zbierke zákonov č. 596/2001,
čiastka 231, uverejnená 30.12.2001.
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minantu územia. Takáto dominanta však nie je nikde konkrétne vymedzená, a preto zostáva na posúdení správneho orgánu, či ide o architektonickú dominantu alebo nie.
• na ploche zariadenia širšej ako 5,1 metra a vyššej ako 2,4
metra a to na pozemku, miestnej komunikácii alebo chodníku.25
Všeobecné záväzné nariadenie rovnako zakazuje umiestniť
reklamné zariadenie na miestnej komunikácii a chodníku, ak sa
v okruhu 50 m od miesta umiestnenia nachádza na miestnej komunikácii alebo chodníku iné reklamné zariadenie.
Zakázané je aj umiestňovať reklamné zariadenia na stĺpoch
lámp verejného osvetlenia, stožiaroch elektrického vedenia a stĺpoch trolejového vedenia prostriedkov hromadnej dopravy. Na
území pamiatkovej zóny je zakázané umiestniť reklamné, informačné a propagačné zariadenie:
• rozmerov plochy zariadenia širšej ako 3 metre a vyššej ako 2,3
metra, a to na pozemku, miestnej komunikácii alebo chodníku,
• na fasáde stavby tak, že prekrýva okná a tvaroslovné architektonické prvky fasády stavby,
• na bočných stenách stavby s výnimkou bočných stien stavieb
orientovaných do voľného priestoru, ktorý vznikol v dôsledku
asanácie stavby, stojacej medzi týmito stavbami,
• na rovnej streche stavby, s výnimkou samostatne stojacich
písmen, ktorých rozmery nepresiahnu výšku 2 m,
• na oplotení bez ohľadu na jeho stavebno-technické vyhotovenie, s výnimkou oplotení staveniska, ktoré by svojou veľkosťou, farebným a tvarovým vyhotovením rušilo celkovú architektonickú kompozíciu stavby.26
25

26

Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2010 o umiestňovaní reklamných,
propagačných a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. § 3 ods. 1.
Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2010 o umiestňovaní reklamných, propagačných
a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. § 4 ods. 1.
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Na území pamiatkovej rezervácie je dokonca úplne zakázané umiestňovať reklamné zariadenia. Povolené je umiestniť len
propagačné zariadenia:
• na okraji čelnej fasády stavby kultúrnej inštitúcie, po jej celej výške; vyhotovené formou samostatne ukotveného plagátu
nepresahujúceho šírku 1 metra,
• vyhotovené formou voľne stojacich obojstranných obdĺžnikov
v tvare písmena „A“o rozmeroch nepresahujúcich šírku 60
cm a výšku 120 cm, ktoré obsahujú textové informácie o prevádzkarni, ktorá nemá vchod situovaný do ulice; umiestnenie
takéhoto propagačného zariadenia nesmie brániť cestnej premávke, pohybu chodcov a osôb s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie.27
Na území pamiatkovej rezervácie je povolené umiestniť informačné zariadenie len na čelnej fasáde stavby maximálne do
výšky parapetu okien druhého nadzemného podlažia (1. poschodia) a to len formou nápisu, vývesného štítku alebo tabuľky.
Nad parapetom okien druhého nadzemného podlažia (1. poschodia) je povolené umiestniť len názov inštitúcie formou nápisu tvoreného samostatnými písmenami. Informačné zariadenie
nesmie svojou veľkosťou, farebným a tvarovým vyhotovením rušiť celkovú architektonickú kompozíciu stavby.28
Analýzou tohto všeobecne záväzného nariadenia prídeme
k záveru, že umiestňovanie reklám v najatraktívnejšom priestore
Bratislavy – mestskej časti Staré mesto je veľmi obmedzené. Do
úvahy preto neprichádza väčšina z kreatívnych foriem ambient
marketingu a marketingová komunikácia je z podstatnej miery
27

28
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Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2010 o umiestňovaní reklamných,
propagačných a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. § 5 ods. 2.
Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2010 o umiestňovaní reklamných,
propagačných a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. § 5 ods. 3.
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vyhradená klasickým formám propagácie. Na druhej strane predstavuje takáto úprava na Slovensku ojedinelý pokus komplexne
upraviť umiestňovanie reklamy a reklamných nosičov v historickom centre Bratislavy a určuje pomerne jasné kritériá na takéto
umiestňovanie. Reklamní pracovníci, tak majú zároveň stanovený základný rámec, v ktorého hraniciach môžu realizovať svoje
kreatívne myšlienky.
Napriek tomu, že úprava využívania verejného priestranstva
pre propagačné účely je značne reštriktívna, prax ukazuje, že orgány verejnej správy sú pri porušení ustanovení upravujúcich nezákonné využívanie verejného priestranstva pomerne benevolentné. Táto forma guerilla marketingu preto väčšinou nepredstavuje pre spoločnosti z hľadiska legálnych sankcií výrazné riziko.
V prípade, že ide o reklamu ľahko odstrániteľnú a trvalo nepoškodzujúcu prostredie, je riziko postihu minimálne.
Súkromné nosiče
Umiestňovanie guerillovej reklamy na vlastné, či prenajaté nosiče má množstvo výhod a len málo nevýhod. Medzi nesporné výhody možno zaradiť jednoduchosť takéhoto umiestnenia, vo väčšine prípadov nie je potrebné riešiť hrozby legálnych
sankcií.29 Reklamní tvorcovia nie sú obmedzovaní povinnosťou
získať na takúto guerillovú kampaň povolenie magistrátu, ktorý
sa v Bratislave, ale aj iných mestách snaží obmedzovať reklamu
na verejnom priestranstve mimo štandardných reklamných plôch
na minimum. Odpadá tiež hrozba negatívnych reakcií verejnosti
na znečistenie verejného priestranstva. Jedinú nevýhodu súkromných nosičov predstavujú zvýšené náklady na prenájom reklamného priestoru. Škála takýchto nosičov je nepredstaviteľne široká.
Veľmi obľúbeným médiom využívaným v guerilla marketin29

V prípade splnenia požiadaviek kladených na obsah reklamy podľa
zákona o reklame a etického kódexu reklamnej praxe.
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Obrázok 6 – Kreatívne upravená autobusová zastávka

gu sú autobusové zastávky. Nachádzajú sa na miestach s vysokým výskytom ľudí, ktorí navyše trávia v ich blízkosti relatívne
dlhý čas. Napriek tomu, že takéto prestavby sú technicky a teda aj
finančne náročnejšie ako prostá výmena plagátu v reklamnej stene, pár dôsledne vybraných zastávok dokáže vyvolať značný rozruch (buzz) u verejnosti.
Spoločnosť prevádzkujúca sieť fitnescentier Powerhouse
Gym napríklad využila ako ohromné reklamné plochy staveniská. Zobrazila na nich obrovských kulturistov, ktorí využívajú
žeriavy a iné stavebné zariadenia na posilňovanie. Táto reklama
využíva okolité prostredie, je mimoriadne nápaditá, vtipná a čo je
dôležité, neprehliadnuteľná.
Plagátovanie
Plagátovanie sa môže zdať staromódne, ale je stále veľmi populárne. Guerilla kampane sú o sviežosti a odvážnych nápadoch,
také by malo byť aj guerilla plagátovanie.
Ak sa rozhodnete pre plagátovanie, nestačí polepiť ulice plagátmi, ktoré sú kreatívne a pútajú pozornosť. Vaša plagátová ak294
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Obrázok 7 – Inštalácia nadrozmernej reklamy spoločnosti Powerhouse Gym

cia musí byť nielen masívna, ale aj odlišná. Nájdite nekonvenčné spôsoby, ako propagovať váš produkt. Prinúťte ľudí zastaviť
sa pred plagátom a prečítať si ho. Najdôležitejšie pravidlo pri
tvorení plagátovej kampane je miesto - použite svoje prostredie!
Vytvorte dialóg medzi mestským okolím a vašou kampaňou! 30
Vylepovaním plagátov sa však možno ľahko dostať do sporu so
zákonom. Najbežnejším prípadom bude zrejme zákon o priestupkoch: „Priestupku sa dopustí ten, kto... znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt, alebo znečistí verejnoprospešné za30

Etinger, M. Go wild posting. In: bharatbhasha (online). 2009 (cit. 201010-10).
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riadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami...“31 Sankcie za takýto priestupok sú pomerne mierne, vylepovanie plagátov možno trestať pokutou do výšky 33 eur.32
Nelegálne vylepovanie plagátov však možno postihnúť aj
v rámci obchodného zákonníka. Konkurencia, ktorá si za prenájom reklamných nosičov riadne platí, by mohla nelegálne vylepovanie vnímať ako nekalú súťaž a z tohto dôvodu sa proti guerillovej spoločnosti brániť prostredníctvom nekalosúťažnej žaloby, požadovať odstránenie plagátov a náhradu škody.33
Väčšina miest na Slovensku má stanovené osobitné podmienky, miesta, prípadne aj sadzobníky upravujúce plagátovanie.
Napriek tomu, že na Slovensku sa pristupuje k sankcionovaniu plagátovania benevolentne, na plagátovanie treba voliť miesta na to určené, prípadne také, kde nebudú príliš prekážať a škoda
bude čo možno najmenšia. Oblepiť plagátmi historickú budovu
nielenže neprinesie želaný výsledok, ale celkom isto vyvolá protiopatrenia vlastníka budovy a orgánov verejnej správy.
Clean advertising
Zatiaľ, čo techniky plagátovania a ambient marketingu sú
často obviňované z poškodzovania a znečisťovania verejného
priestranstva, existuje aj ekologická, “samočistiaca“ náhrada.
Spočíva vo vytváraní dočasných obrazov a textov na cesty, steny, alebo akýkoľvek iný znečistený povrch pomocou odstraňovania špiny.34 Reverse grafity 35 začali používať pouliční umelci na31
32
33
34
35
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Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch § 47 ods.1 pís. d.
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch § 47 ods. 2.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník § 44 ods. 1.
Reverse graffiti In Wikipedia: the free encyclopedia (online). 2010 (cit.
2010-06-09).
Táto technika sa nazýva aj clean tagging, dust tagging, grime writting,
alebo clean advertising.
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miesto klasických grafity obrazcov, čoskoro si však túto techniku
osvojili aj guerilla marketéri na reklamné účely, v tomto kontexte
sa používa termín clean advertising.
Viditeľnosť takejto reklamy sa pohybuje od 2 do 4 mesiacov,
v závislosti od povrchu, poveternostných podmienok a stupňa
znečistenia. Komerčné využívanie „čistiacej reklamy“ je populárne najmä v silne znečistenom mestskom prostredí.
Na Slovensku nie je technika reverse grafity nijakým spôsobom
legálne upravená a preto by jej aplikácia nemala predstavovať nijaké
riziko. Takáto reklama nebude postihnuteľná ani na základe zákona
o priestupkoch, ktorý postihuje práve znečistenie. Priestupku sa dopustí ten kto: znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt,
alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou,
komerčnými a reklamnými oznamami...“36
Rovnako trestný zákon vyžaduje spôsob znečistenia, ktorý taxatívne vymenúva: „Kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka,
pomaľuje, popíše farbou, alebo inou látkou“.37 Jazykovým, aj logickým výkladom týchto ustanovení sa preto domnievam, že pri
súčasnom stave legislatívy nie je možné účinne túto formu vonkajšej propagácie postihnúť. Jedinou skutočne účinnou obranou
proti tejto forme reklamy je totiž čistota verejných priestranstiev.
Public relations
Public relations predstavuje súhrn aktivít, ktorých cieľom je
nepriame propagačné pôsobenie charakterizované tým, že recipientovi predkladajú informácie, na základe ktorých si sám vytvára kladný názor na podnik, jeho činnosť, služby a podobne.
Pomáha tým vytvárať požadované postoje, nevyhnutné pre dlhodobú úspešnú činnosť podniku.38
36
37
38

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch § 47 ods. 1 pís. d.
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. § 246.
Práca s verejnosťou. In: Wikipedia: the free encyclopedia (online). 2010 (cit. 2010-07-22).
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Obrázok 8 – Reklama spoločnosti Starbucks umiestnená na chodníku

Obrázok 9 – Zamestnanec čistiaci chodník
podľa šablóny

Obrázok 10 – Technikou Clean advertisingu
možno vytvoriť aj zložité obrazce

Niektorí ju dokonca vyčleňujú z klasického promotion mixu a zaraďujú ako samostatný komponent marketingového mixu.
Reklama a public relations ako zložky marketingovej komunikácie majú svoje vlastné špecifiká. Horňák sa však domnieva,
že existujú v tesnom prepojení a niekedy sú i nahraditeľné. „Tak
ako reklama využíva public relations, tak public relations pre svoje ciele využíva reklamu. Public relations v rámci integrovanej
marketingovej komunikácie nielen umocňuje pôsobenie reklamy,
ale často ju i nahrádza.“ 39
Práve public relations zadarmo je stratégia, pri ktorej správnom použití neplatí tvorca za žiadny reklamný priestor a predsa sa informácie o ňom, prípadne o jeho produkte dostanú do večerných správ, rozhlasu či novín. V zásade existujú dve možnosti
ako dosiahnuť bezplatnú publicitu.
Prvý spôsob je zaujať natoľko kreatívnym spôsobom, aby informácie o spoločnosti šírili z vlastnej iniciatívy samotné médiá.
Zaujímavo sa podarilo dostať do správ napríklad nábytkárskej spoločnosti Ikea. Pri príležitosti otvorenia nového obchodného domu v Poľsku si spoločnosť najala vlastných demonštrantov (cca 200 figurantov), ktorí protestovali proti otvoreniu nového obchodu. Fingovaná demonštrácia získala široké mediálne pokrytie a správa o otvorení nového obchodného domu sa dostala
do väčšiny poľských večerných správ. 40
Ďalším príkladom výborne zvládnutej stratégie PR zdarma je
Úrad pre turizmus austrálskeho štátu Queensland. Prostredníctvom jednoduchého inzerátu hľadal záujemcu, ktorý by sa staral
o Hamiltonov ostrov v súostroví Whitsunday.
Šťastlivec mal získať za polročnú „starostlivosť“ o ostrov
s pracovným časom 12 hodín mesačne odmenu 75 tisíc eur
a k dispozícii zdarma vilu s troma spálňami a bazénom. Do konHorňák, P. Abeceda reklamy. 2003. str. 13.
Ježek, M. Guerilla marketing je boj. In: idnes (online). 2006 (cit.
2010-07-22).

Práve public relations bude podľa niektorých odborníkov
zohrávať v oblasti marketingovej komunikácie kľúčovú úlohu.

39
40
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kurzu sa zapojilo približne 340 000 ľudí a táto PR aktivita vyhrala množstvo reklamných súťaží, medzi inými aj Grand Prix
na Cannes Lions, 41 alebo Black pencil na D&AD Awards.42 Predovšetkým však Úrad pre turizmus získal celosvetovú pozornosť
a informácia o jeho aktivitách sa šírila prostredníctvom obrovského množstva médií. Získaný mediálny priestor sa odhaduje na
vyše 200 miliónov dolárov43 a informovali o ňom aj mnohé slovenské médiá.
Druhým spôsobom, v praxi oveľa častejším a jednoduchším,
je zasielanie rozmanitých PR článkov do médií s cieľom upútať
ich pozornosť, niekedy so žiadosťou o uverejnenie, inokedy bez
akéhokoľvek komentára.
Otázkou zostáva, do akej miery je takéto konanie legálne, či
je v súlade s platnou právnou úpravou a ako by mala vôbec vyzerať ideálna komunikácia medzi PR agentúrou či priamo firmou,
ktorej produkt tlačová správa podporuje a médiom z hľadiska reklamného práva.
PR správa ako nevyžiadaná reklama
Pri posúdení tejto otázky sa vynára hneď dvojica otázok.
Predstavuje tlačová správa zasielaná médiám nevyžiadanú poštu (SPAM) a  kedy predstavuje uverejnenie takejto správy v médiách porušenie zákona?
Winter sa domnieva, že právne obmedzenia nevyžiadanej pošty sa netýkajú písomných správ zasielaných poštou a taktiež sa
nijako netýkajú správ, ktoré šíriteľ iba pasívne umiestnil napr. na
41
42
43
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O‘Brien, R. Best Job in the World cleans up in advertising Oscars. In:
Gowernmentnews (online). 2009 (cit. 2010-07-26).
Sweney, M. Australia wins first D&AD black pencil. In: Guardian
(online). 2009 (cit. 2010-07-26).
The best jobs in the world. In: Wikipedia: the free encyclopedia (online).
2010 (cit. 2010-07-26).
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internete a ďalej ich aktívne nešíri. Zákon sa však predovšetkým
netýka správ zasielaných so súhlasom adresáta – tento druh správ
v elektronickej podobe síce podlieha tiež istým právnym obmedzeniam (možnosť odhlásenia, neutajená identita odosielateľa),
ale inak nie je nijako právne obmedzený. Tieto „nesporné“ druhy tlačových správ dnes predstavujú väčšinu komunikácie, ktorá
medzi novinármi a PR agentúrami prebieha.44
Podľa Ústavy Slovenskej Republiky je každému zaručená
sloboda prejavu a právo na informácie.45 Každý má právo „vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom, alebo
iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.“ 46 Ak sa teda
stotožníme s premisou, že tlačová správa predstavuje informáciu,
musíme súhlasiť aj s tým, že jej šírenie je priamo pod ústavnou
ochranou a nemôže byť žiadnym spôsobom obmedzované.
Na tlačovú správu sa však možno pozrieť aj optikou zákona o reklame.47 Ten zakazuje šíriť reklamu automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou
bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorí je zároveň príjemcom reklamy.48 Je preto potrebné zodpovedať otázku, do akej
miery spĺňa tlačová správa znaky reklamy a či sa na ňu vzťahujú
ustanovenia zákona o reklame.
Reklamou je podľa zákona o reklame: „prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu.“ 49 Otázka, či
tlačová správa spadá do tejto kategórie, záleží na posúdení konkrétnych definičných znakov. Tlačová správa určite predstavuje

44
45
46
47
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Winter, F. Právo a reklama v praxi. 2007 str. 218.
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. Čl. 26 ods. 1.
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. Čl. 26 ods. 2.
Prípadne iných antispamových zákonov pozri kapitolu viral marketing.
Zákon č. 147/2001 O reklame. § 3 ods. 7.
Zákon č. 147/2001 O reklame. § 1 pís. a.
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„prezentáciou produktov“ 50, keďže jej primárnym účelom je informovať novinára o oblasti záujmu podnikateľa (uvedenie nového výrobku, spustenie výroby v továrni a pod.) Pojem „v každej
podobe“ bude určite zahŕňať aj formu tlačovej správy. Skutočnosť, či tlačová správa predstavuje formu reklamy, závisí od posledného definičného znaku, a teda otázky, či je cieľom tlačovej
správy uplatniť produkt na trhu.
Optikou tejto definície dospejeme k právnemu záveru úplne
opačnému, totiž že tlačová správa je samozrejme určená k podpore uplatniť produkty na trhu a zlepšiť jeho image, na čo iné by
predsa bola a je preto reklamou, ktorá je vo forme spamu zakázaná.
Skutočnosť, že právna interpretácia rovnakého problému vyúsťuje do úplne protikladných záverov je v práve bežná. V žiadnom prípade to však neznamená, že jeden zo záverov je zlý a druhý správny. Právo totiž nedokáže stanoviť presnú hranicu medzi
tlačovou správou ako informáciou a tlačovou správou ako reklamou.
Tento problém predstavuje akúsi úsečku medzi dvoma jasnými odpoveďami. Na jednej strane tejto pomyselnej úsečky sú
informácie chránené ústavou, na druhej zas protizákonná nevyžiadaná reklama. Je možné tieto protipóly v praxi rozlíšiť?
Na jednej strane je obsah informácie vecný, podaný len v rozsahu nevyhnutnom pre predanie informácie a existuje dôvodný
predpoklad záujmu príjemcu o takéto informácie. Na druhej strane potom reklamná informácia obsahuje prvky hodnotenia, prvky
presahujúce samotnú informáciu, často prvky vyslovene reklamné (farby, obrázky, videá, reklamné predmety) a je rozširovaná
bez konkrétneho zacielenia na záujemcu s tým, že čím viac adresátov, tým lepšie. V praxi sa zaraďuje väčšina tlačových správ
50
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produkt je tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno, ochranná
známka, označenie pôvodu výrobkov a iné práva a záväzky súvisiace
s podnikaním ( zákon o reklame).
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niekam na pomyselnú úsečku medzi týmito krajnosťami. Každú
PR správu je potrebné hodnotiť individuálne, aj keď sú si veľmi
podobné.
Typickou ukážkou informačnej PR správy je približne takýto text:
„Spoločnosť XY predstaví na bratislavskom autosalóne trojicu elektromobilov určenú pre slovenský trh. VOLTAGE predstavuje športové kupé zamerané na najnáročnejších vodičov, PASCAL
zastupujúci pohodlný rodinný sedan a HERTZ, priestranný van
určený pre potreby podnikateľov s možnosťou odpočtu DPH.“ Ku
každému vozidlu je priložený neutrálny popis vozidla, jeho technických parametrov a fotografia každého z vozidiel. Takáto správa je zaslaná redaktorom vytipovaných médií.
PR správa stojaca na opačnej strane pomyselnej priamky by
vyzerala približne nasledovne: „Jednotka na trhu automobilov
spoločnosť XY predstaví exkluzívne na bratislavskom autosalóne
horúcu novinku vo svojom portfóliu - trojicu výnimočných elektromobilov. VOLTAGE, exkluzívne športové kupé spájajúce dych
vyrážajúcu rýchlosť a luxus limuzíny. Rýchly ako blesk! Presne tak si budete pripadať za volantom vozu VOLTAGE. Atď.“ Ku
každému vozidlu je v e-maili priložené množstvo fotografií, rozhovor s hlavným dizajnérom spoločnosti, do redakcie sú zaslané
šoférske kožené rukavice s logom spoločnosti a plastové modely
automobilov. Správa je zaslaná každému novinárovi bez rozdielu.
Niektorí odborníci zastávajú názor, že existujú aj PR správy
vo forme objektívnych informácií, ktoré sú a budú aj naďalej úplne legálne a nepodliehajú antispamovým zákonom.51
Odborníčka na reklamné právo Chlumská však s týmto názorom nesúhlasí a poukazuje na častý spoločný rys týchto správ,
ktorý je na hranici objektívneho informačného textu a reklamy,
na prvý pohľad rozoznateľnej pre svoju nadnesenosť a grafické
spracovanie. Spočiatku sa preto príjemcovi môže javiť PR správa
51
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ako objektívna informácia, čo tiež môže byť jeden z cieľov PR.
Keď však tlačové správy tohto typu prečítame pozornejšie, zistíme, že obsahujú len kladné, či maximálne neutrálne informácie
o danom produkte a že celkové ladenie textu o produkte je pozitívne.52
Pri ponuke športového vozidla sa napríklad nepíše o riziku
nedostatku čerpacích staníc, u úžitkového vozidla sa neporovnáva jeho cena, či iné parametre s konkurenčnými značkami rovnakej kategórie a podobne. Z týchto dôvodov považuje Chlumská väčšinu tlačových PR správ s prihliadnutím na svoj obsah za
snahu uplatniť tovar na trhu a teda za reklamu. Ich zasielanie bez
predchádzajúceho súhlasu príjemcu je preto zakázané a to hneď
trojicou zákonov:
Zákon o reklame zakazuje reklamu šíriť: „automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou
bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorí je príjemcom
reklamy.“ 53
Zákon o elektronickom obchode, poskytovateľovi služieb zakazuje “doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal.“ 54
Rovnako zákon o elektronických komunikáciách stanovuje,
že: „na účely marketingu je dovolené volanie, zasielanie faksimilných správ, správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych
správ užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom.“55
PR správa ako skrytá reklama
Slovenský zákon o reklame je v otázke skrytej reklamy skú52
53
54
55
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Chlumská, K. Jak udělat, aby PR nebylo nevyžádanou či skrytou
reklamou. In: Marketing&Media (online). 2002 (cit. 2010-08-13).
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame § 3 ods. 7.
Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode. § 4 ods. 6.
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách. § 65 ods. 2.
Marketingová komunikácia a médiá 10

py, vyjadruje sa k nej veľmi stroho: „Reklama nesmie byť skrytá“. 56 Keďže neexistuje žiaden komentár a potrebné informácie
neobsahuje ani dôvodová správa k tomuto zákonu, ako výkladovú pomôcku tohto ustanovenia používam úpravu z českého Zákona o regulácii reklamy57, ktorý skrytú reklamu definuje ako: „Reklamu, u ktorej je zložité rozlíšiť, či ide o reklamu, predovšetkým
preto, že nie je ako reklama označená.“58
Práve PR články bývajú častým príkladom skrytej reklamy,
keďže sa držia informačného tónu a neobsahujú prvky typické
pre reklamu. Pre čitateľa je v takomto prípade náročné zistiť, či
ide, alebo nejde o reklamu. Domnievam sa, že ak PR článok spĺňa
znaky reklamy a je uverejnený v neadresnom médiu bez toho, aby
bol označený ako reklama, PR článok, platená inzercia a pod., ide
o porušenie zákazu skrytej reklamy a zodpovedný je šíriteľ reklamy, čiže predmetné médium (vydavateľ, vysielateľ a pod.). Šíriteľovi takejto skrytej reklamy hrozí pokuta až do výšky 66 387
eur (2 000 000 Sk).59
Legálne využívanie PR správ
Základom pre zasielanie PR správ by mala byť dohoda medzi zasielateľom a príjemcom (redaktorom, redakciou) o zasielaní PR správ. Takáto dohoda môže byť ústna, aj keď pre právnu
istotu oboch strán je vhodnejšie uzavrieť písomnú dohodu, ktorú
možno archivovať. Takýto súhlas nemá žiadne predpísané náležitosti, a preto môže byť veľmi jednoduchý.
V prípade, ak je PR správa zasielaná bez predchádzajúceho
súhlasu redaktora, je nevyhnutné rešpektovať jeho špecializáciu
a zasielať takéto správy výhradne redaktorom/redakciám u kto56
57
58
59

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame. § 3 ods. 3.
Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy.
Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy. § 2 ods. 1 pís. d.
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame. § 11 ods. 3 pís. c.
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rých je predpoklad, že ich obsah PR správy nebude obťažovať.
Je nevyhnutné uvádzať v PR správe kontaktné údaje odosielateľa a umožniť príjemcovi jednoducho sa odhlásiť z databázy príjemcov správ. Za najvhodnejšie považujem zaslanie prázdneho
e - mailu odosielateľovi.
Ak je PR správa uverejnená v médiu, je potrebné ju ako PR
správu (prípadne ako reklamu) označiť vhodným spôsobom aj
v samotnom periodiku. Odporúčam vychádzať z predpokladu, že
každá PR správa je reklama a riadiť sa zákonom o reklame.
PR správy považujem za neodmysliteľnú súčasť komunikácie medzi spoločnosťami a novinármi a seriózny prístup k zasielaniu PR správ je prospešný pre obe strany. Redaktori prostredníctvom PR správ získavajú cenné informácie a podnety, spoločnostiam slúžia ako lacný a účinný komunikačný kanál. Fenomén
PR sa pred zákonom správa ako chameleón.
Raz je jasným reklamným posolstvom, inokedy sa stáva hybridom a do tretice ide o čisto objektívne informácie, spĺňajúce
ústavné právo na slobodu prejavu. V spojitosti s problematikou
nevyžiadanej reklamy a skrytej reklamy sa problémy s právnou
kvalifikáciou PR správ ešte znásobujú. Súčasná právna prax tento
fenomén len skúma a iba postupne stanovuje hranice, kedy je PR
správa ešte prijateľná a kedy už ide o prekročenie zákona.
Virálny marketing
Virálny marketing predstavuje spôsob modernej komunikácie, založenej na existujúcich sociálnych sieťach. Tie slúžia ako
médium pre propagovanie výrobkov či posilnenie povedomia
o značke.
Virálny marketing využíva tendenciu ľudí informovať o známych výrobkoch, službách či informáciách, ktoré sami považujú
za hodné pozornosti.60
60
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Marketingová komunikácia a médiá 10

V súvislosti s virálnym marketingom sú zaužívané 3 pojmy,
ktoré majú veľmi podobný význam: Virálny marketing, buzz
marketing a word of mouth. Vo všetkých troch prípadoch sa marketéri snažia vygenerovať „buzz”,61 v online alebo offline svete.
Rozdiely medzi týmito troma pojmami nájdeme v zameraní, cieľoch a komunikačných kanáloch. Zároveň sa tieto typy marketingu prelínajú, mnohokrát jeden funguje ako spúšťací mechanizmus pre ďalší, alebo vzniká ako vedľajší produkt. Uplatňuje sa
tradičné ústne podanie od človeka k človeku (word of mouth) - v
duchu hesla „dobré sa chváli samé“, ktoré je však posilnené modernými komunikačnými nástrojmi.
Takýmto spôsobom môže byť virálne video sprevádzané mohutnou publicitou a diskusiami na internete (buzz) alebo kuriózny event môže iniciovať šírenie word of mouth. “Jeden z najvýznamnejších faktorov, ktoré prispeli k dnešnej móde word of
mouth je všeobecné prijatie digitálnych médií – konkrétne internetu a jeho peer-to-peer (medzi rovesníkmi) technológií ako sú
chaty, fóra, instant messangerové programy, blogy, prenos súborov a sociálne siete – ktoré umožnili šíriť správy rýchlejšie a viac
exponencionálne než kedykoľvek predtým.“62
Táto koncepcia na prvý pohľad prevratného marketingového
nástroja má svoje korene hlboko v minulosti. Je založená na verbálnom prenose správy, čo predstavuje dobrú a osvedčenú metódu. Modernizoval sa iba spôsob prenosu. Čo najviac odlišuje virálny marketing od princípu „pošli to ďalej“, je jeho zásah, presahujúci obvyklé hranice mesta alebo štátu, pričom sa mení aj obsah správy. Tradičné odporučenie produktu dnes nahrádza multimediálny súbor. 63

61
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(cit. 2010-11-03).
Z angličtiny bzučať, bzukot, v prenesenom význame možno preložiť
ako vravu, šuškandu.
Kirby, J. Marsden, P. Connected Marketing. 2005. str. 86.
Madleňák, R. Internetový virálny marketing. 2006. str. 1.
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Hlavnou výhodou virálneho marketingu je nízka nákladovosť
kampaní a ich realizácia v krátkom čase, oproti klasickým kampaniam vyžadujúcim klasické výrobné technológie - to so sebou nesie vysokú akcieschopnosť, ktorá môže byť častokrát kľúčová. 64
Virálny marketing ako nevyžiadaná pošta
Virálny marketing však má popri svojich nesporných pozitívach aj niekoľko negatív, s ktorými treba pri plánovaní virálnej
kampane počítať.
Jednou z nevýhod je nezvratnosť a relatívna nekontrolovateľnosť šírenia obsahu virálnej kampane. Keď je do sveta vypustený obsah virálnej kampane, je takmer nemožné tento obsah spätne upraviť, alebo odstrániť. Virálna správa sa začne šíriť medzi
ľuďmi a tvorca kampane ju nedokáže žiadnymi prostriedkami zastaviť. Po štarte virálnej kampane už vírus žije vlastným životom
a šíri sa podľa vôle príjemcov.
Pri priamom zasielaní virálneho obsahu je potrebné pamätať
aj na zákonné ustanovenia o nevyžiadaných správach v skratke
označované ako SPAM. Na Slovensku upravuje zasielanie nevyžiadaných správ až trojica zákonov.
Zákon o elektronickom obchode, ktorý poskytovateľovi služieb zakazuje: “doručovať informácie komerčnej komunikácie
elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal.“ 65
Zákon o reklame, ktorý v ustanoveniach o všeobecných požiadavkách na reklamu zakazuje šíriť reklamu: „automatickým
telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy.“ 66
64
65
66
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Podobné praktiky zakazuje aj zákon o elektronických komunikáciách. V § 65 – „nevyžiadaná komunikácia“ ustanovuje, že:
„na účely marketingu je dovolené volanie, zasielanie faksimilných správ, správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych
správ užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom.“ 67 Tento režim sa označuje ako „opt – in“ a predstavuje povinnosť odosielateľa zaobstarať si predchádzajúci súhlas adresáta so zaslaním
obchodnej informácie.68 Rovnako je zakázané „zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú môže užívateľ zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ.“ Zákon dovoľuje súhlas so zasielaním reklamných správ kedykoľvek odvolať. 69
Zákon pozná iba jednu výnimku z pravidla získať od adresáta predchádzajúci súhlas. Ten sa nevyžaduje v prípade „priameho
marketingu vlastných, podobných tovarov a služieb podniku používateľovi, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty podnik získal v súvislosti s predajom tovaru, alebo služieb a v súlade s týmto zákonom, alebo s osobitným predpisom“.70
Používateľ však musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie údajov.
Orgánom oprávneným vykonávať dozor nad dodržiavaním
ustanovení podľa zákona o elektronických komunikáciách je Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.71 V správnom konaní môže uložiť po prihliadnutí na povahu, závažnosť, spôsob,
trvanie a dôsledky porušenia povinnosti pokutu do výšky 33 193
eur (1 000 000 Sk) a to aj opakovane.72 Pokutu možno uložiť
67
68
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Režim v ktorom možno zasielať reklamné správy až do okamihu prejavenia nesúhlasu prijímateľa, označujeme ako opt-out.
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách. § 65 ods. 2.
Zákon o elektronických komunikáciách 610/2003 § 65 ods. 3.
Zákon o elektronických komunikáciách 610/2003 § 6.
Zákon o elektronických komunikáciách 610/2003 §71 ods. 5.
Zákon o elektronických komunikáciách 610/2003 §71 ods. 6,7, 8.
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do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr
však do štyroch rokov odo dňa porušenia povinnosti.73
Dozor nad dodržiavaním ustanovení o nevyžiadanej reklame
podľa zákona o reklame vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.74 Reklamu porušujúcu tento zákon môže zakázať, uložiť povinnosť zverejniť takéto rozhodnutie v hromadných oznamovacích prostriedkoch, ako aj uložiť peňažnú pokutu.75 Pokutu môže
uložiť po prihliadnutí na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania a na to, či ide o opakované porušenie tohto zákona
až do výšky 66 387 eur (2 000 000 Sk). Pokutu možno uložiť do
jedného roka odo dňa, keď sa orgán dozoru o porušení zákona
dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia tohto
zákona.76
Legálne šírenie virálnych správ na internete
Podľa spôsobu šírenia obsahu som rozdelil jednotlivé druhy
virálnych kampaní do troch základných kategórií:
• „povedz priateľovi“- služba, ktorá nabáda používateľa, aby
zanechal adresu svojho priateľa a webstránka mu následne
pošle email,
• „pošli ďalej“- e-mail zaslaný marketérom, v ktorom vyzýva
príjemcov e-mailu, aby poslali správu svojim známym,
• „pasívne umiestnený obsah“ predstavuje spôsob šírenia virálneho obsahu bez aktívnej účasti marketéra. Recipienti ho
vyhľadávajú a zasielajú sami, iba na základe presvedčenia
o jeho zaujímavosti.
Napriek tomu, že všetky kategórie virálneho marketingu majú
73
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Zákon o reklame 147/2001 §10 pís. e.
Zákon o reklame 147/2001 § 11 ods. 1.
Tamtiež § 11 ods. 3 pís. e.
Viral marketing and the law in: Out-law.com (online). 2006. (cit. 2010010-12).
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spoločný cieľ - šíriť informácie o produkte alebo značke medzi
užívateľmi, využívajú naň odlišné metódy a prostriedky. Preto
bude aj riziko porušenia zákona pri jednotlivých kategóriách virálnej kampane rozdielne. Ako teda prevádzkovať službu „Povedz priateľovi“ bez rizika zákonných sankcií? 77
Je lepšie nedávať návštevníkovi žiadnu hmotnú motiváciu
k uvádzaniu e-mailu priateľa. Užívateľ by mal konať na základe
vlastného presvedčenia o užitočnosti tejto informácie. „Podplácanie“ návštevníka budí dojem, že podnecovateľom je v skutočnosti spoločnosť a návštevník zaradil svojho známeho do zoznamu
len kvôli prísľubu odmeny.
Je potrebné skontrolovať zadanú e-mailovú adresu s databázou osôb, ktoré si neželajú dostávať akékoľvek reklamné informácie.
• Upozornite návštevníka na skutočnosť, že oznámite príjemcovi spôsob získania jeho e-mailovej adresy.
• Jasne označte svoju spoločnosť v texte e-mailu, uveďte svoje
sídlo, registračné a kontaktné údaje.
• Vytvorte jednoduchý systém pre podanie sťažnosti v prípade,
že príjemca nepozná odosielateľa, alebo ho takýto e-mail obťažuje.
• Nepoužívajte e-mailovú adresu získanú prostredníctvom služby „povedz priateľovi“ na žiaden iný účel, ako účel uvedený
v žiadosti návštevníka.
• Obmedzte počet e-mailov, ktoré možno zaslať jedným užívateľom, zabránite tak zneužitiu alebo nadmernému používaniu
tejto služby.
Neposielajte na uvedenú adresu žiadne iné marketingové informácie okrem tých, ktoré si návštevník sám vyberie. Najvhodnejšie je uviesť popri krátkom texte link na web stránku, kde sa
samotný obsah odkazu nachádza.
77

Tlačová správa spoločnosti kofola In: Firma.kofola (online). 2009. (cit.
2010-010-13).
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Píšte predmet správy v tretej osobe. Napr. Ján Mrkvička si
myslí, že by ste mali vidieť... takýto spôsob je oveľa vhodnejší
ako naznačovať, že Ján Mrkvička priamo zasiela e-mail. Vyvarujte sa preto formuláciám typu: „Myslím si, že by si toto mal vidieť: ... Jano Mrkvička“. Ďalšou možnosťou je dovoliť návštevníkovi zvoliť si medzi viacerými spôsobmi oslovenia.
Nedovoľte, návštevníkovi zaslať e-mail “povedz priateľovi“ bez zanechania vlastného mena  e-mailu. Aj keď je nemožné zabrániť uvádzaniu fiktívnych údajov, v prípadnom správnom
konaní je dobré mať po ruke kontaktné údaje odosielateľov ako
podklad pre zasielanie e-mailov.
Uvedené kroky úplne neodstránia riziko sťažností a žalôb, určite však zmiernia legálne riziká spojené s touto formou virálneho marketingu. Na druhej strane je obchodné riziko tejto formy
komunikácie so zákazníkmi malé.
V prípade súdneho sporu, alebo zmeny legislatívy je možné
web stránky rýchlo zmeniť, alebo aj odstrániť techniku „povedz
to priateľovi“ bez väčších škôd. Oveľa nebezpečnejšie je neoprávnené zbieranie a používanie takto získaných e-mailových adries. Ak budete právne obmedzenia tejto formy marketingu ignorovať, vybudujete si nelegálnu databázu, bezcennú pre akékoľvek ďalšie použitie.
Práve tento spôsob komunikácie využíva vo forme vianočných prianí už niekoľko rokov značka Kofola. Ako prvý bol uvedený „živý anjel“ v roku 2007. Nasledovali ho „anjelské prasiatka“, ktoré si navzájom poslalo takmer 150 000 ľudí. Užívatelia mali možnosť vytvoriť si na mikrostránke kofoly personalizované prasiatko a poslať ho s osobným prianím svojim známym
a priateľom.
Prasiatko toto prianie príjemcovi prerozprávalo a ak sa chcel
príjemca odosielateľovi poďakovať, mohol mu tiež poslať elektronické prasiatko, ktoré sa však po prijatí efektne zmenilo na nablýskané zlaté prasiatko.
Ďalšou úspešnou kampaňou bola „vianočná veštba z roku

2009“. Užívateľ mohol na mikrostránke Kofoly vyplniť svoje
vianočné blahoželanie určené priateľom, ktoré sa im zobrazilo
ako vianočná veštba od čarodejnice.
Úspech vianočných virálnych kampaní Kofoly je postavený
predovšetkým na humore. Využíva túžbu zákazníkov poslať svojim známym originálne vianočné prianie a získava tak množstvo
pozitívneho goodwillu nielen u odosielateľa správy, ale aj u príjemcu.
Spôsob šírenia virálneho obsahu „pošli ďalej“ nie je na Slo-
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Obrázok 11 – Vianočná veštba od Kofoly

Obrázok 12 - Výber želania vianočnej veštby od Kofoly
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vensku príliš rozšírený a vyskytuje sa hlavne v nekomerčnej sfére
a v takom prípade sa označuje aj ako hoax.78 Pokiaľ takýto e-mail odosiela spoločnosť svojim pravidelným odberateľom reklamných e-mailov a jej identita je zreteľne uvedená, nemal by tento
spôsob marketingovej komunikácie spôsobovať problémy.
Podstatou úspešných virálnych kampaní „pasívne umiestnený obsah“ je ich atraktívnosť pre recipienta. Najčastejšie sa dosahuje nezvyčajným technickým či umeleckým spracovaním, prekvapivým momentom, humorom, erotickým obsahom, či inou
hodnotou, ktorú prijímateľ pokladá za natoľko zaujímavú, že túto
informáciu ďalej preposiela svojim známym bez toho, aby ho na
to ktokoľvek vyzval. Najčastejším kanálom používaným na distribúciu virálneho obsahu sa stala služba www.youtube.com, ktorá umožňuje na svojich stránkach komukoľvek zverejniť obrazový, alebo obrazovo-zvukový obsah a sprístupniť ho tak miliónom divákov prakticky zadarmo. Ako doplnkovú formu propagácie využíva stránku Youtube množstvo reklamných agentúr.
V kategórii „pasívne umiestnený obsah“ je veľmi úspešný
odevný koncern Nike. Táto spoločnosť často využíva vo svojej
propagácii techniky guerilla marketingu. Virálne videá sú preto neodmysliteľnou súčasťou marketingovej komunikácie Nike,
svojím obsahom sú natoľko zaujímavé (často zobrazujú extrémne športové výkony, známe hviezdy, vtipné situácie zo športovej
oblasti), že ich ľudia sami preposielajú a šíria. Posledná trojminútová virálna kampaň Nike: „write the future“ prekonala posledný rekord v počte zhliadnutí za prvý víkend. Ten držala ďalšia virálna kampaň Nike “Earl and Tiger”, s počtom 6,3 milióna videní za prvý víkend. „Write the future“ vtipne zobrazujúca vplyv
výkonov futbalistov na majstrovstvách sveta vo futbale na život
78
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Obrázok 13 - Write the future
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v ich domovskej krajine dosiahla za prvý víkend sledovanosť 7,8
milióna divákov.79 Toto virálne video bolo súčasťou integrovanej marketingovej komunikácie Nike, zameranej na parazitovanie z majstrovstiev sveta vo futbale JAR 2010.80
Grassroots marketing
Grassroots marketing možno definovať ako snahu doručiť
kľúčové posolstvo firmy cieľovému publiku, prostredníctvom
osobného spojenia na miestach, kde sa cieľové publikum pohybuje, pracuje, žije a trávi voľný čas. Grassroots marketing nevyužíva podporu tradičných nadlinkových médií, namiesto toho sa
spolieha na vytvorenie silných, zmysluplných vzťahov a na zvýšenie lojality a povedomia o značke medzi cieľovou skupinou.81
Úspešná kampaň v štýle grassroots marketingu je založená na
nadväzovaní a budovaní vzťahov zdôrazňujúcich osobné spojenie. Ide o použitie „Word of Mouth“ marketingu. Tento spôsob je
založený predovšetkým na osobnom odporúčaní zákazníkov, využíva osobné spojenie a priamy kontakt. Väčšina ľudí sa pri nákupnom rozhodovaní spolieha na vlastné skúsenosti a informácie od známych ako na reklamu. Ak bol niekto spokojný s vašou
službou alebo výrobkom, je veľmi pravdepodobné, že vás odporučí aj svojim známym. Dajte preto zákazníkom témy a príležitosť, aby o vás pozitívne rozprávali a boli motivovaní šíriť vaše
reklamné posolstvo ďalej.
Príkladom úspešnej akcie grassroots marketingu je propagačná akcia českého Vodafonu „odporuč a získaj“. Zákazník, ktorý odporučil služby tohto operátora svojimi známym, dostal bo79
80
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nus vo forme volania či esemeskovania zadarmo. Vďaka tejto akcii získal Vodafone počas 4 mesiacov viac ako 21 000 nových zákazníkov. 82
Táto forma guerilla marketingu nepredstavuje nijaké právne
riziko, a preto ju možno v plnej miere využívať aj na Slovensku.
Astroturfing
Astroturfing predstavuje politickú, reklamnú alebo PR kampaň, ktorá je plánovaná a riadená určitým organizátorom, je maskovaná za spontánne, „grasroots“ 83 správanie spotrebiteľov. 84
Termín astroturfing bol v tomto kontexte po prvýkrát použitý bývalým americkým senátorom Lloydom Bentsenom z Texaxu v roku 1985 ako slovná hračka založená na termíne „grassroots“.85 Slovo AstroTurf totiž predstavuje obchodnú značku
americkej spoločnosti vyrábajúcej umelé trávniky. Astroturfing
teda znamená napodobovanie, alebo umelé vytváranie grassroots
efektu. Vo všeobecnosti sa považuje za jednu z najhorších guerilla praktík. 86
Techniky astroturfingu siahajú do hlbokej minulosti a jej stopy možno nájsť aj v literárnych hrách. Napríklad v Shakespearovej dráme Július Ceasar možno konanie Casia považovať za prototyp astroturfingovej kampane zameranej na ovplyvnenie Bruta.
Casius zaslal Brutovi množstvo listov, v ktorých ho nabádal na
82
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konanie proti Ceasarovi, údajne napísaných znepokojenými občanmi, avšak v skutočnosti bol ich autorom samotný Casius ktorý použil „niekoľko rúk“.
Cieľom astroturfingovej kampane je skryť plánované komerčné či politické kampane pod rúšku nezávislej reakcie verejnosti.
Táto reakcia je však hraná a aj keď sa na prvý pohľad zdá byť masová, často za ňou stojí len pár účinkujúcich. V cieľovej skupine
má posilniť dôveru k značke, či motivovať ľudí k voľbe, nákupu
alebo k názoru, ktorý prezentuje na verejnosti. Astroturfing používajú jednotlivci, organizované profesionálne skupiny s finančným zázemím, ale aj veľké korporácie, neziskové a vládne organizácie či skupiny aktivistov.87 V minulosti spočívala väčšina aktivít astroturfingu v zasielaní fingovaných listov čitateľov a verejnosti.
Nástup relatívne anonymného internetu priniesol však skutočnú renesanciu astroturfingu. Ovplyvniť web sa astroturferi spočiatku pokúšali najmä prostredníctvom komentárov v internetových diskusiách, či hromadným hlasovaním na stránkach ako
digg.com alebo vybrali.sme.sk. Pre administrátorov stránky je
však takáto aktivita pomerne ľahko odhaliteľná prostredníctvom
IP adresy astroturfera.
Kým tradičné médiá majú pravidlá reklamnej hry presne stanovené zákonmi a je viac menej jasné, čo sa smie a čo nie, internet
je v mnohých krajinách priestorom, kde sa hrá úplne bez pravidiel. Pre firmy predstavuje takéto prostredie obrovskú príležitosť.
Ľudia sa v súčasnosti stále viac obracajú na internet pri svojich nákupných rozhodnutiach. V internetových diskusiách a blogoch hľadajú skúsenosti ostatných zákazníkov, bez toho, aby si
uvedomili, že vyrobiť spokojných klientov je dnes pre firmy, ktoré sa špecializujú na netradičné internetové marketingové metódy

otázka niekoľkých minút.88
Podľa výskumu spoločnosti IPSOS z roku 2006 vykonanom
na vzorke 2214 respondentov z krajín západnej Európy (GB,F,DE,I,SP) sú pre spotrebiteľov blogy po novinách druhý najdôveryhodnejší zdroj informácií. Štvrtina (24  %) Európanov považuje blogy za dôveryhodný zdroj informácií, mierne zaostávajúci za
klasickými novinami (30  %), avšak stále pred televíznou reklamou (17  %) a priamym marketingom (14  %). Viac ako polovica (52  %) respondentov sa vyjadrila, že sú náchylnejší na kúpu
produktu, ak si o ňom prečítali pozitívny komentár na internete.
Takmer 40 miliónov Európanov si nekúpi produkt bez toho, aby
si o ňom neprečítali názory užívateľov na internete. 89
Platenie za články a príspevky na internete je na Slovensku, ale aj
v Čechách stále novinkou, zatiaľ čo v USA alebo Anglicku je to bežná,
aj keď sporná prax. V Čechách zatiaľ pôsobia dve spoločnosti ktoré platenie blogerom za ich recenzie sprostredkúvajú: placla.cz a adman.cz.
Logickým nástupcom platených blogerov je vytvoriť si vlastný blog. V marketingovej teórii sa označuje ako Flog a vzniká
spojením slov falošný (fake) a blog. Najznámejším prípadom falošného blogu je snaha spoločnosti Sony o propagáciu prenosnej hernej konzoly Play station portable (PSP). Namiesto vytvorenia firemnej stránky ponúkajúcej informácie o novej konzole
zverila Sony komunikáciu PR agentúre Zipatoni. Tá následne vytvorila flog s názvom alliwantforxmasisapsp.com, ktorý vydávala
za fanstránku dvoch tínedžerov túžiacich dostať PSP na Vianoce.
Na stránku umiestňovali umelé komentáre, recenzie a iný obsah.
Spoločnosť Zipatoni sa však dopustila chyby a registrovala tento flog na svoje meno. Veľmi rýchlo nasledovalo odhalenie sku-
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točného pozadia za týmto projektom.90 Napriek tomu, že sa spoločnosť Sony bránila tvrdením, že celý projekt vytvorili ako „humornú stránku cielenú na ľudí, ktorí chcú dostať PSP na Vianoce“91, tento Flog nasledoval jednoduchú krivku – klamanie užívateľov, odhalenie, stiahnutie blogu a ako bonus obrovská hanba.
Škody na povesti spoločnosti boli masívne a informácia
o tomto podvode sa objavila v množstve hráčskych médií po celom svete.92
mBank
Vzorovým príkladom astroturfingu na Slovensku bol príchod
internetovej banky mBank na trh. Ako upozornil novinár Gabriel Šípoš,93 celá kampaň začala vznikom „iniciatívy proti skrytým
poplatkom“, ktorú založila Svetlana Waradzinová. Správa o založení a cieľoch tejto iniciatívy bola široko publikovaná v slovenských médiách. mBank sa k tejto iniciatíve prihlásila až tlačovou
správou zo 14. novembra.94 Stránka iniciatívy však v prvej tlačovej správe z 8. novembra mlčala o zakladateľovi a sponzorovi akcie. Waradzinová na stránke ako cieľ iniciatívy (kto sme/
čo chceme dosiahnuť) klamlivo opisuje: „Som klientkou rôznych
bánk dosť dlho na to, aby ma už prestali baviť rôzne pokusy „obalamutiť“ ma. Spolu s niekoľkými priateľmi som sa preto rozhodla
90
91
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založiť neformálnu „Iniciatívu proti skrytým poplatkom“. Našim
spoločným cieľom je presvedčiť banky, aby zrušili rôzne skryté
poplatky a správali sa k nám všetkým férovo.“95
Neetickosť konania dokumentuje aj rozhodnutie Rady pre reklamu, ktorá svojím nálezom konštatovala porušenie etického
kódexu reklamnej praxe: „Forma podpory spoločnosti mBank na
internetovej stránke iniciatívy proti skrytým poplatkom nebola
jasne identifikovateľná. Pre priemerného recipienta pôsobila formou reklamy danej spoločnosti. Podporou vyhlásenia iniciatívy
proti „neférovému správaniu sa a zavádzaniu bánk“ tak spoločnosť útočila na konkurentov a tak ich diskreditovala.“96
mBank touto astroturfingovou kampaňou síce získala množstvo publicity zadarmo, avšak za cenu poškodenia vlastného imidžu a pošliapania etických zásad. Vstupovať na trh s cieľom bojovať proti neetickosti, zavádzaniu a klamaniu spotrebiteľov bankami vlastnou neetickou a klamlivou astroturfingovou kampaňou
je vrcholom cynizmu.
Napriek tomu, že podľa môjho názoru došlo touto astroturfingovou kampaňou k porušeniu ustanovení Obchodného zákonníka a k nekalosúťažnému konaniu, žiadny subjekt sa ochrany proti takémuto konaniu na súde nedomáhal. Rovnako nekonala Slovenská obchodná inšpekcia z titulu klamlivej reklamy. Jedinou
sankciou tak zostal nález Rady pre reklamu a neprijatie mBank
do Slovenskej bankovej asociácie.
Astroturfing z pohľadu práva
Astroturfing patrí medzi zavrhované praktiky guerilla marketingu a PR. Jeho obľuba však narastá s vplyvom médií, prostred95
96
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níctvom ktorých sa šíri, predovšetkým blogov a videoblogov.
Vďaka skúsenej komunite užívateľov býva falošná kampaň často
odhalená a pôvodca je potrestaný rovnako rýchlo sa šíriacou vlnou kritiky. 97
Okrem etických a morálnych pravidiel sa však používatelia
astroturfingu vystavujú aj riziku právnemu. Techniky Astroturfingu sú nielen v rozpore s ustanoveniami zákona o reklame, ktorý
vyžaduje, aby reklama nebola skrytá a klamlivá,98 ale aj s ustanoveniami Obchodného zákonníka chrániacimi hospodársku súťaž.
Obchodný zákonník zaraďuje skrytú reklamu pod tzv. generálnu klauzulu: „nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž
sa zakazuje.“99 Získať publicitu v médiách pre kamarátstvo s novinárom, alebo pre klamanie/zavádzanie novinárov je nemravné
voči konkurentom, ktorí si poctivo a draho kupujú reklamné spoty. Rovnako je takéto konanie nemravné voči recipientom, ktorí
takto sprostredkovanej správe spravidla dôverujú oveľa viac ako
reklamnému oznamu.
Práve klamlivosť o pozadí informácií o produkte/službe môže
výrazným spôsobom ovplyvniť nákupné správanie recipientov.
Techniku astroturfingu preto možno postihnúť aj na základe ustanovení o klamlivej reklame. Tá je v § 45 Obchodného zákonníka definovaná ako: „reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov, ktorá uvádza do omylu, alebo môže
uviesť do omylu osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane a ktorá v dôsledku klamlivosti môže ovplyvniť ekonomické
správanie týchto osôb, alebo ktorá poškodzuje, alebo môže po97
98
99
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škodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa.“ 100 Pre astroturfing
je zásadné ustanovenie venujúce sa posudzovaniu klamlivosti reklamy: „Pri posudzovaní klamlivosti reklamy sa zohľadňujú všetky jej znaky, najmä informácie, ktoré obsahuje o:charakteristických znakoch súťažiteľa reklamy, najmä jeho totožnosti...“101
Vydávať sa za nezaujatého blogera, užívateľa či diskutujúceho na internetovom fóre a snažiť sa takýmto správaním ovplyvňovať ekonomické správanie spotrebiteľov jednoznačne napĺňa
znaky nekalosúťažného konania vo forme klamlivej reklamy a je
zakázané. „Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené
alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto
konania zdržal a odstránil chybný stav. Ďalej môžu požadovať
primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradou škody a vydaním bezdôvodného obohatenia.“102
Zákon dáva možnosť domáhať sa zdržania takéhoto konania
a odstránenia chybného stavu aj „právnickej osobe oprávnenej
hájiť záujmy súťažiteľov alebo spotrebiteľov.“103
Takéto konanie tiež možno postihnúť prostriedkami verejného
práva na základe ustanovení zákona o reklame a o skrytej reklame: „Reklama nesmie byť skrytá“.104 Šíriteľovi skrytej reklamy
hrozí za takéto konanie pokuta do výšky 66 387 eur (2 000 000
Sk).105 V tomto prípde však možno postihnúť nielen spoločnosť,
ale aj zamestnancov, ktorý sa na astroturfingovej kampani podieľali. 106
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Zákazník je v súčasnej informačnej spoločnosti veľmi všímavý. Alternatívne marketingové taktiky musia byť skutočné,
autentické a   transparentné. Dnešný záujem o marketing značky znamená, že všetko, čo v oblasti astroturfingu vykonáte, bude
niekým podrobne skúmané. 107
Ak už spoločnosť využije astroturfing na svoju propagáciu, za
žiadnych okolností by nemala takýmto konaním napádať a očierňovať svojich konkurentov. Napriek tomu, že sa na Slovensku
spoločnosti len zriedka domáhajú ochrany svojich práv prostredníctvom súdov z titulu klamlivej reklamy, šanca že sa ochrany
svojich práv bude domáhať napadnutý konkurent je omnoho väčšia, ako že sa svojich práv bude domáhať spotrebiteľ.
Sledovať diskusiu a informácie o vašej spoločnosti na internete je legálne a môže byť pre spoločnosť veľmi užitočné v prípade, že kritiku svojich spotrebiteľov využije pre zlepšenie vlastnej činnosti. Komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom blogov a príspevkov v diskusiách je vnímaná pozitívne a je úplne legálna. Kľúčom je však transparentnosť. Za každých okolností vystupujte pod vlastným menom a uveďte svoju príslušnosť k dotknutej spoločnosti. Reklama sa musí priznať k tomu čím je a aj
blogy by mali upozorňovať na konflikt záujmov. Jedine transparentný systém je systém, ktorý má budúcnosť.
Parazitovanie na konkurencii
Parazitovanie na konkurencii je veľmi riskantná, potenciálne
však mimoriadne účinná guerillová taktika. Podstatou tejto techniky je využitie slabiny konkurencie presne v duchu zásad guerilla marketingu. Niektorí autori pokladajú práve parazitovanie na
konkurencii za „matku všetkých guerilla kampaní“.
107
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Aj keď som na konzervatívnom Slovensku nenarazil na žiaden významnejší príklad tejto techniky, v susedných Čechách
túto techniku využili hneď dve veľké spoločnosti.
Poštová sporiteľňa bola prvou bankou v Čechách, ktorá zaradila guerilla marketing do svojho komunikačného mixu. Pred pobočkami konkurenčnej Českej sporiteľne bol umiestnený stojan
s textom „tady už je zavřeno. Banka na vaší poště má stále otevřeno.“108 Táto akcia prebiehala predovšetkým v menších mestách, kde pobočky Českej sporiteľne zatvárajú skôr.
Česká sporiteľňa v tomto prípade žalobu nepodala, snažila
sa tak vyhnúť dodatočnej publicite, čím by iba podporila konkurenčnú kampaň. Jej pracovníci namiesto toho ničili a zabavovali
cedule spred predajní. 109
Oveľa agresívnejšia bola guerillová kampaň mobilného operátora Vodafone. Ten vo  rámci svojej integrovanej marketingovej komunikácie110 podporil vlastnú televíznu reklamu „falošné
soby“ (čivavy s umelými parohami) masívnou guerillovou akciou. Využil reklamné plochy a telefónne búdky konkurenčných
operátorov 02 a T-mobile, na ktoré umiestnil umelé parohy. Proti takémuto konaniu sa rázne ohradil najmä T-mobile - namietal
a domáhal sa odstránenia týchto parohov, ospravedlnenia, aj nahradenia škody.111 Napriek tomu, že T-mobile vystupoval v tomto spore najrazantnejšie, nebol jediným poškodeným. Rovnako
boli poškodené aj spoločnosti Telefonica O2 a prevádzkovatelia
reklamných plôch spoločnosti BigBoard, BigMedia a JCDecaux.
108
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Vodafone sa za sobie parohy na mimoriadnej tlačovej besede ospravedlnil prostredníctvom svojho riaditeľa Grahama Mahera, spolu s prísľubom, že dá parohy okamžite odstrániť. „Našim konkurentom sa za náš mikulášsky vtip ospravedlňujeme, ale
bolo to myslené skutočne iba ako žart“. Konkurentom však takéto ospravedlnenie nestačilo a iniciovali podnet na českú Radu
pre reklamu a so žalobou na nekalosúťažné konanie sa obrátili aj
na súd. Podľa sťažovateľov umiestňovanie sobích parohov narušovalo a poškodzovalo ich prebiehajúce kampane, poškodzovalo
ich image a rovnako tak neoprávnene využívalo nimi prenajímané reklamné plochy.
Arbitrážna komisia odmietla stanovisko Vodafonu, že táto aktivita bola prevedená výlučne v záujme spotrebiteľa a rozhodla, že
Vodafone porušil etický kódex reklamy a to najmä bod 3.3 „reklama musí rešpektovať zásady čestného súťaženia konkurentov“.
112
 O žalobe najprv rozhodol okresný súd, ktorého verdikt potvrdil
aj Vrchný súd v Prahe (2. stupeň). Ten sprísnil verdikt prvostupňového súdu a dal dotknutej konkurencii za pravdu. Rozhodol, že
Vodafone svojim konaním porušil dobré mravy hospodárskej súťaže a musí sa ospravedlniť formou minimálne polstranových inzerátov v troch po sebe nasledujúcich vydaniach denníkov Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny a Blesk.113 Peňažnú náhradu vo výške 5 miliónov korún však zamietol. Podobné
ospravedlnenie priznal aj Telefonice, tej sa musí v priebehu dvoch
mesiacov dvakrát ospravedlniť v dvoch celoštátnych denníkoch.
Zároveň sa má ospravedlniť na troch veľkých billboardoch
v hlavnom meste a na troch reklamných Vodafone použil kreatívnu formu ospravedlnenia v duchu celej kampane. Na 47 riadkoch
drobného písma opakuje niekoľkokrát za sebou text ospravedlnenia, avšak grafickým spracovaním a využitím rozličnej hrúb112
113

Lidovky. Vodafone se omluvil T-Mobilu za nemravné parohy. A opět parohama. In: Byznys.lidovky (online). 2010. (cit. 2010-11-01).
Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník §50 odsek 2.
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Obrázok 14 – Odpoveď na sťažnosti spoločností mobilných operátorov Vodafone a Telefonica

ky písma vyzerá jeho ospravedlnenie ako parohy. Vodafone vo
svojej televíznej kampani použil parohy ako určité synonymum
pre falošnú, klamlivú ponuku. Zobrazenie parohov v texte ospravedlnenia by mohlo byť považované za nekalú súťaž vo forme
zľahčovania. Teda konania, ktorým súťažiteľ: „uvedie, alebo rozširuje o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa
nepravdivé údaje spôsobilé tomuto súťažiteľovi privodiť ujmu.“  
Zľahčovania sa však súťažiteľ dopúšťa aj tým, že uvedie a rozširuje: „pravdivé údaje o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch
iného súťažiteľa, pokiaľ sú spôsobilé tomuto súťažiteľovi privodiť ujmu.“
Ospravedlnenie touto formou navyše poslúžilo ako ďalšia reklama a verejnosti pripomenulo veľmi úspešnú kampaň spred štyroch rokov. Vodafone sa navyše (podobne ako
mBank) pasoval do úlohy bojovníka proti klamlivým ponukám
svojich väčších konkurentov a napriek tomu, že na tento boj použil nekalú obchodnú praktiku, získal si sympatie verejnosti, teda
potenciálnych zákazníkov.
Kreatívnu parazitujúcu kampaň vytvorila aj agentúra BBDO 
Dusseldorf pre spoločnosť Hubba Bubba. Na už existujúce billboardy a citilighty zobrazujúce ľudí umiestnili ružové balóny priJ. Krkošek: Právne aspekty Guerrilla Marketingu
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nespochybniteľný synergický efekt. O kooperácii ako efektívnom
nástroji guerilla marketingu pri znižovaní nákladov na propagáciu hovorí aj Levison. 115
Ako minimalizovať riziká parazitickej kampane

Obrázok 15 – Hubba - Bubba

pomínajúce žuvačky Hubba Bubba. Postavy z iných reklám tak
vyzerali, akoby vyrábali žuvačkové bubliny. Vďaka takémuto nezvyčajnému umiestneniu pútali „vylepšené“ reklamy už z diaľky pozornosť a tým spätne prispievali aj k atraktivite pôvodných
reklám. Takéto konanie pritom nemožno zaradiť pod nekalú súťaž, keďže to nie je konanie v hospodárskej súťaži.114 Poškodenými sú tak predovšetkým vlastníci reklamných plôch. Ideálna
by bola dohoda medzi vlastníkmi reklamných plôch, nájomcami
a spoločnosťou Hubba Bubba.
Spoločný prenájom by ušetril náklady na reklamu a mal by
114

Výrobca žuvačiek a detského oblečenia si v hospodárskej súťaži nekonkurujú.
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Parazitovanie na konkurencii je guerillovou taktikou, ktorá
je síce riskantná, ale dokáže vás výrazne odlíšiť od konkurencie a púta pozornosť nielen zákazníkov, ale aj médií. Je však veľmi náročné vytvoriť takúto kampaň legálne a bez porušenia zákona. Parazitujúcou kampaňou možno ľahko prekročiť najmä ustanovenia generálnej klauzuly nekalej súťaže: „Nekalou súťažou
je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými
mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.“116
Možno sa dopustiť nekalej súťaže formou parazitovania na
povesti: „Parazitovaním je využívanie povesti podniku, výrobkov
alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak
nedosiahol.“117
V prípade, že guerillový marketér využíva reklamné plochy
iných subjektov, ktorí mu však nekonkurujú (hubba bubba), riziko žaloby je pomerne nízke. Minimalizovať ho možno dohodou
o reklamnom partnerstve a uhradení časti nákladov za prenájom
reklamného priestoru.
Je potrebné zvážiť náklady na prípadný súdny spor, náhradu škody a trovy konania, ktoré sa môžu vyšplhať do značných
výšok.
Verejnosť skôr pochopí a odpustí takéto konanie malým firmám (ktorým je guerilla marketing predovšetkým určený), ako
115
116
117

Levison, J. Guerilla Marketing. 2009. str. 65.
Zákon č. 40/1964 Zb. Obchodný zákonník. § 44.
Zákon č. 40/1964 Zb. Obchodný zákonník. § 48.
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nadnárodným korporáciám s obrovskými prostriedkami na reklamu.
Špecifickou formou parazitovania je aj ambush marketing.
Ambush marketing
Nazývaný sa aj guerilla sponzoring - vychádza z anglického
slova ambush, ktoré možno preložiť ako prepad, útok zo zálohy.
Útok zo zálohy je pritom jedna z najčastejšie využívaných taktík
guerillovej vojny.
Marketingový stratég, ktorý je pokladaný za objaviteľa ambush marketingu Jerry Welsh, prvýkrát použil termín ambush
marketing na opis situácie, v ktorej sa spoločnosť snaží zviesť
na vlne publicity získanej prostredníctvom významných akcií
bez toho, aby takúto akciu financovala prostredníctvom sponzorstva.118 Inak povedané, ambush marketing je: „každý pokus nesponzorujúcej spoločnosti, prezentovať sa spôsobom, vytvárajúcim dojem, že je ako sponzor zúčastnená, v snahe využiť popularitu akcie na propagovanie vlastného mena, produktov, alebo služieb.“ 119
Môže ísť o drobnú lokálnu akciu, najčastejšie sa však ambush marketing využíva pri podujatiach globálneho významu, na
rozličných spoločenských či športových akciách. Najpopulárnejšie a najnákladnejšie podujatia ako majstrovstvá sveta vo futbale a olympijské hry sú preto pravidelným terčom ambush marketingu.
Dôvody rozšírenia ambush marketingu spočívajú v ekonomickom rozvoji sponzoringu športových podujatí. Spoločnosti sponzorujúce významnú akciu očakávajú za svoju investíciu
podstatný nárast povedomia o značke a pozitívny imidž. Úspech,
nadšenie, medzinárodnosť, fair play a odovzdanosť sú len niekto-

119

Badiyani. J. Parasitic Marketing or Ambush Marketing. In: Indianmba. (online). 2005. (cit. 2010-9-04).
Reid. D. The ambush marketing toolkit. 2006. str. 13.
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118

ré atribúty súťaží, ktoré by každá spoločnosť rada komunikovala svojim zákazníkom a je ochotná za ne platiť nemalé sponzorské poplatky. Dlhodobé súboje „globálnych hráčov“ v športových podujatiach, ktoré medzi sebou vedú giganti Pepsi a Coca
Cola, Visa, Mastercard a American Express rovnako súboj Adidasu, Pumy a Nike sú toho dôkazom. 120
Napriek skutočnosti, že ambush marketing je vo všeobecnosti považovaný za neetický, často získava sympatie v očiach verejnosti vďaka kreatívnym marketingovým postupom svojich tvorcov.121
V prípade, že je ambush marketing starostlivo pripravený, komunikačný efekt exkluzívneho sponzora je natoľko zatlačený do
úzadia, že verejnosť prestáva rozlišovať medzi sponzorom a parazitujúcou spoločnosťou, môže dokonca nadobudnúť dojem, že
sponzorom je vlastne konkurenčná spoločnosť. V nadväznosti na
to klesá vôľa sponzorov podporovať budúce akcie a platiť za ne
desiatky či stovky miliónov eur.
Športové organizácie preto robia maximum na ochranu svojich investícií a práv sponzorov. Medzinárodný olympijský výbor
(MOV) napríklad vyžaduje od vysielateľov olympiády, aby ponúkli reklamný čas v priebehu hier najprv oficiálnym sponzorom
hier. Od hosťovských miest zasa požadujú prijatie záruk, že upravia príslušnú legislatívu zameranú na postihovanie a obmedzovanie ambush marketingu. Bežné je aj obmedzenie pouličného
predaja a kontrola všetkých vonkajších reklamných plôch (OOH)
niekoľko týždňov pred otváracím ceremoniálom.122
120

Pre viac info pozri: http://www.brandchannel.com/features_effect.asp?pf_id=98
121 Keďže marketéri sú nútení obchádzať bežné formy propagácie, ambush
marketing je založený na kreatívnych ideách, ktoré však často vyžadujú
značné množstvo prostriedkov.
122 Bischoff, J. a kol. Dispatch From The Trademark Wars: Ambush
Marketing and The Arena Of Sports. In: Metrocorpcounsel. (online).
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Úspechu ambush marketingu nahráva podľa Tripodiho aj neprehľadnosť a množstvo oficiálnych sponzorov. Olympijské hry
v Sydney 2000 napríklad sponzorovalo 11 „Top partnerov“, 13
„team millenium olympic partnerov“ 20 „podporovateľov“ a 32
„oficiálnych dodávateľov“, teda dovedna 76 participujúcich subjektov.123 Ak si k tomu pripočítame množstvo národných sponzorov, resp. sponzorov jednotlivých športovcov, vysielania, mediálnych partnerov - vzniká dokonale neprehľadná spleť oficiálnych
partnerov a parazitujúcich spoločností.
Možno povedať, že snaha obmedziť ambush marketingové
aktivity má len čiastočné úspechy, keďže postupy guerilla marketérov sa neustále zdokonaľujú. So zmenou pravidiel sponzoringu
musia aj spoločnosti vynaložiť čoraz väčšie úsilie v rozlišovaní
a chápaní foriem ambush marketingu. Len ak pochopia princípy a
spôsoby fungovania tejto formy guerilla marketingu, budú môcť
účinne brániť svoje investície, vložené do sponzorovanej akcie.
Formy ambush marketingu
Väčšina autorov sa zhoduje na nasledovnom teoretickom rozčlenení foriem ambush marketingu:
Do priameho ambush marketingu zaraďujeme situácie,
keď sa spoločnosti zámerne snažia byť spájané s udalosťami resp.
využívajú majetok či práva, ktoré si nezakúpili prostredníctvom
sponzorskej licencie. Niektoré spoločnosti tak konajú s cieľom
zaútočiť na konkurenciu, iné iba využívajú obrovskú publicitu
generovanú významnou udalosťou. Pod túto kategóriu spadá:
Predatory Ambushing (Dravý ambushing) spočíva v zámernom útočení na rivalov oficiálny sponzoring v snahe zmiasť zákazníkov, kto je skutočný sponzor a získať tak časť obchodného

123

2005. (cit. 2010-10-01).
Tripodi, J., Sutherland, M. Ambush marketing – an Olympic
event. In: Premiership (online). 2000. (cit. 2010-10-04).

332

Marketingová komunikácia a médiá 10

podielu. Príkladom je kampaň American Express, ktorý spustil
v roku 1992 televíznu reklamu so scénami z Barcelony, hosťujúceho mesta letných olympijských hier s mottom: „Nepotrebujete
Visa na to, aby ste mohli navštíviť Španielsko“.124
Coattail Ambushing ( Kabátový ambushing) spočíva v snahe značky spojiť sa priamo s určitou udalosťou využívajúc legitímne spojenie, ktoré je odlišné od oficiálneho sponzorstva takej
udalosti. Napríklad spoločnosť Nike je známa sponzoringom jednotlivých atlétov či teamov namiesto sponzorovania celých súťaží.
Property Infringement (narušenie vlastníctva) spočíva v nedovolenom využívaní duševného vlastníctva. Medzi duševné
vlastníctvo možno zaradiť logá jednotlivých teamov alebo súťaží, alebo používanie nedovolených odkazov na turnaj, team, atlétov, sloganov či symbolov.
Self ambushing (samo prepad) spočíva v aktivitách oficiálneho
sponzora akcie, ktorý však koná mimo rámec dohodnutý v sponzorskom kontrakte. Príkladom môže byť napríklad rozdávanie reklamných
predmetov (tričká, čiapky atď.) v mieste konania súťaže bez súhlasu organizátora. Self Ambushing vnáša neporiadok do reklamného priestoru
a poškodzuje organizátora, aj ostatných oficiálnych sponzorov.
Nepriamy ambush marketing je definovaný ako zámerné spájanie značky s udalosťou alebo právami z tejto udalosti
prostredníctvom náznakov, alebo nepriamych odkazov. Tak, ako
pri priamom ambush marketingu, veľa spoločností vníma nepriamy Ambush Marketing ako jednoduchý spôsob pre propagáciu
svojej značky a produktov, bez ohľadu na sponzorské aktivity
konkurencie. Sem zaraďujeme:
Associative Ambushing (asociačný ambushing) - spočíva
v používaní symboliky alebo terminológie na vytvorenie ilúzie,
že daná značka je partnerom súťaže. Nike napríklad počas Olym124

Fielding, N. – Black, L. Ambush at Barcelona. In: independent.
(online). 1992. (cit. 2010-10-04).
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pijských hier využívala vo svojej marketingovej komunikácii číslo 8, ktoré je v čínskej kultúre symbolom šťastia a bohatstva. 125
Distractive Ambushing (Rozptyľovací ambushing) Spočíva vo vytvorení propagačnej prítomnosti na alebo v blízkosti cieľovej akcie bez akýchkoľvek náznakov či odkazov na danú udalosť, v snahe vmiešať sa do verejného povedomia a získať pozornosť divákov cieľovej akcie.
Values Ambushing (hodnotový ambushing) - použitie centrálnej myšlienky alebo témy akcie na navodenie spojenia nesponzora s cieľovou akciou. Počas olympijských hier zmenil letecký prepravca Quantas svoje motto na „The Spirit of Australia“, ktoré bolo nápadne podobné sloganu hier „Share the Spirit“. Sponzorom olympijády však nebol Quantas, ale Ansett. 126
Insurgent Ambushing (Povstalecký Ambushing) Použitie
prekvapivých pouličných propagačných techník v blízkosti cieľovej akcie. Príkladom môže byť Bostonský maratón sponzorovaný Adidasom. Počas tohto maratónu Nike usporiadalo odborné konzultácie pre bežcov vo svojich predajniach v blízkosti trasy maratónu a oslavovalo deň uskutočnenia sa maratónu bez akejkoľvek zmienky o maratóne, New Balance ponúkalo fotografie
pred „New Balance finish line“, nákladné autá Reeboku rozdávali energetické nápoje, tyčinky a ponúkali masáže...127
Parallel Property Ambushing (súbežný ambushing) spočíva v sponzorovaní akcie, ktorá nejakým spôsobom súvisí s cieľovou akciou a súperí s ňou o pozornosť verejnosti. Napríklad sedem dní po pekingských olympijských hrách Nike spustilo výVial, F. Nikes Beijing Ambush Strategy #1: The Lucky 8. In: Landor.
(online). 2008 (cit. 2010-10-05).
126 Abelson, J. Picking up its pace. In: Boston.com (online). 2010 (cit.
2010-10-05).
127 Bischoff, J. a kol. Dispatch From The Trademark Wars: Ambush
Marketing and The Arena Of Sports. In: Metrocorpcounsel. (online).
2005. (cit. 2010-10-01).
125
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ročnú, jednodňovú bežeckú súťaž uskutočnenú po mestách na celom svete.
Náhodný ambushing nastáva v situáciách, keď si zákazníci
myslia, že určitá značka je sponzorom, alebo je s udalosťou inak
spojená a to bez akejkoľvek snahy tejto značky vytvoriť toto zdanie. Aj keď tento druh parazitujúceho marketingu nie je vyvolaný zámerne, spôsobuje problémy predovšetkým usporiadateľom
akcií a oficiálnym sponzorom, keďže kontaminuje marketingové
prostredie.128
Unintentional Ambushing (nezámerný mabushing) nastáva v prípade, že médiá venujú prílišnú pozornosť oblečeniu používanému športovcami alebo spoločnosti, ktorá zabezpečuje určité služby pre cieľovú akciu.
Zákazníci sa preto môžu domnievať, že daná spoločnosť
je oficiálnym sponzorom akcie. Príkladom je bezprecedentný
úspech plaviek Speedo LZR Racer. Používalo ich 94  % všetkých
plavcov na olympiáde a ktoré stáli za ziskom 89  % medailí.
Každý mužský víťaz v plaveckej kategórii nosil plavky LZR
Racer a bolo s nimi prekonaných viac ako 93 svetových rekordov.
Je logické, že sa týmto plavkám pripisoval mimoriadny účinok
a nemohli zostať bez pozornosti médií.129 Verejnosť tak bola zaplavená informáciami o plavkách Speedo, ktoré hravo zatienili
oficiálneho sponzora Adidas.
Saturation ambushing (nasycovací ambushing) spočíva
vo zvyšovaní reklamy a marketingových aktivít počas trvania
cieľovej akcie, avšak bez zmienky o akcii samotnej, alebo bez
snahy byť akokoľvek s danou akciou spájaný. Cieľom je len využiť zvýšený záujem vysielateľov a divákov o vysielanie v tomto čase.
Chadwick, S. - Burton, N. Ambushed! In: Online.wsj.com (online). 2010. (cit. 2010-10-04).
129 Matheson, C. Speedo makes waves at Olympics. In: News.bbc. (online). 2010. (cit. 2010-10-04).
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Ambush marketing a právo
Na koho strane stojí v takýchto prípadoch právo? Sauer podotýka, že praktiky ambush marketingu sú zriedka žalovateľné, špeciálne v prípadoch, keď škodca vie, čo robí. 130
Na Slovensku by bolo možné postihovať priamu formu ambush marketingu ako nekalosúťažné konanie vo forme vyvolávania nebezpečenstva zámeny: „použitie obchodného mena alebo
osobitného označenia podniku, ktoré používa už právom iný súťažiteľ, použitie osobitných označení podniku alebo osobitných
označení alebo úpravy výrobkov, výkonov.“131Rovnako by bolo
možné postihnúť neoprávnené používanie ochrannej značky (napríklad oficiálne logo súťaže) na základe zákona o ochranných
značkách - tú predstavuje: „Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.“ 132
Majiteľ ochrannej známky má potom výlučné právo: „používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre
ktoré je zapísaná.“133 Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky potom nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať označenie:
• „a) zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby,
ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná,
• b) ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochran-

131
132
133

Sauer, A. Ambush marketing: steals the show. In: Brandchannel. (online). 2002. (cit. 2010-10-04).
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. § 47 pís. a, b.
Zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných značkách. § 2.
Zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných značkách. § 8. ods. 1.
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nou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti;
za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť
asociácie medzi ochrannou známkou a označením,
• c) zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na
území Slovenskej republiky dobré meno a ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by
používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena
ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.“134
Ak by došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej
známky, je majiteľ ochrannej známky oprávnený domáhať sa na
súde: „aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.“135
Týmto konaním nie je dotknuté právo na vydanie bezdôvodného
obohatenia a právo na náhradu škody narušiteľom.  
Odhliadnuc od etického pohľadu na ambush marketing, príspevok väčšiny štátov na poli obchodných značiek, copyrightu
a súťažného práva však neponúka presvedčivú ochranu exkluzívnych práv sponzorov, proti nepriamemu ambush marketingu.
Ako minimalizovať riziká pri používaní ambush
marketingu
Je potrebné sa vyvarovať používania oficiálnych znakov
a symbolov nesponzorovanej akcie, predovšetkým dôsledne
chránených olympijských symbolov. Riziko súdnych sporov zásadným spôsobom zníži používanie nepriamych odkazov a asociácií s napádanou akciou.
134
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V prípade, že je sponzoring hlavnej akcie mimo vašich finančných možností, je dobré zvážiť sponzoring jednotlivých športovcov, teamov alebo osobností.
Je takmer nemožné zabrániť konaniu vlastných reklamných
akcií mimo dejiska hlavnej udalosti.
Napriek tomu, že ambush marketing je najúčinnejší na obrovských akciách, je možné ho používať aj na malých, lokálnych
akciách, ktorých organizátor má menej skúseností a možností obrany ako MOV alebo FIFA. Zákonné obmedzenia ambush
marketingu kolíšu od pomerne benevolentných (napríklad USA)
až po extrémne prísne.136 Je preto nevyhnutné konzultovať postupy s miestnym právnym odborníkom. Je dôležité si uvedomiť,
že rovnako kreatívne ako ambush marketéri pristupujú k ochrane
svojich práv aj držitelia licencií a predovšetkým usporiadatelia.
V očiach organizátorov a sponzorov rozličných podujatí je
ambush marketing ťažko poraziteľný parazit. Skutočnosť je taká,
že nepriame ambush taktiky, rovnako ako väčšina guerillových
postupov, ležia v akejsi šedej zóne práva, ktorá spôsobuje organizátorom najväčšie problémy. Snaha organizátorov zabrániť
akémukoľvek spájaniu jednotlivých značiek s predmetnou udalosťou a monopolizácia reklamných práv naráža na viaceré práva
tretích strán. Predovšetkým je to základné ľudské právo slobodne
sa vyjadrovať, rovnako tak právo spoločností slobodne podnikať
a propagovať svoje výrobky. Domnievam sa, že je nepredstaviteľné, aby spoločnosti ako Nike, Adidas, Coca Cola, Pepsi, Visa
a iné súťažiace na trhu 365 dní v roku zostali počas významných
spoločenských a športových podujatí pasívne a nechali svojich
konkurentov získať v tomto prípade väčšiu pozornosť publika.

136

Bischoff, J. a kol. Dispatch From The Trademark Wars: Ambush
Marketing and The Arena Of Sports. In: Metrocorpcounsel. (online).
2005. (cit. 2010-10-01).
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Záver
Vo svojej práci som sa snažil vytvoriť ucelený súbor poznatkov o právnej úprave techník guerilla marketingu. Uvedomujem
si, že moje spracovanie ani zďaleka nepredstavuje vyčerpávajúci výpočet foriem guerilla marketingu a potenciálnych právnych
problémov s ním spojených. Snažil som sa zamerať len na tie najzákladnejšie a v praxi najbežnejšie.
Dúfam, že moja práca bude prínosom jednak pre študentov
marketingovej komunikácie, ktorí si prostredníctvom nej môžu
rozšíriť svoje znalosti reklamnej tvorby a guerillového marketingu o legislatívne pozadie a zákonné obmedzenia realizácie tejto
inovatívnej formy marketingu. Verím, že im tieto poznatky pomôžu v ich príprave na zamestnanie a umožnia im vytvárať dômyselnejšie, kreatívnejšie a predovšetkým v praxi použiteľné guerillové reklamy.
Táto práca by však mala rozšíriť aj obzory študentom práva.
Predovšetkým pre túto skupinu čitateľov som sa aj prostredníctvom množstva príkladov snažil čo možno najpútavejšou formou
opísať jednotlivé techniky a formy guerilla marketingu. S narastajúcim súbojom spoločností o zákazníka sa totiž budú stále častejšie objavovať aj právne spory z oblasti reklamy či nekalej súťaže. Pochopenie techník a princípov reklamy a guerilla marketingu
tak môže znamenať významný náskok v právnom spore.
Napriek tomu, že v slovenskom reklamnom priestore stále dominujú klasické formy reklamy, techniky guerilla marketingu sa
aj v dôsledku tlaku hospodárskej krízy na znižovanie nákladov na
reklamu, stávajú vítanou alternatívou k nákladným kampaniam.
Za pomalým nástupom guerilla marketingu na Slovensku stojí podľa môjho názoru aj konzervatívny postoj domácich podnikateľov, ktorí majú z guerillového marketingu strach. Práve pre
jej balansovanie na hrane zákona a nedostatočnú právnu úpravu je veľmi náročné predpovedať následky realizácie guerillovej
kampane. Verím, že som svojou prácou aspoň čiastočne prispel
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k rozptýleniu obáv z realizácie guerilla marketingových kampaní
a poskytol jeho tvorcom praktický návod, ktorým sa môžu riadiť
pri realizácii jednotlivých foriem guerilla marketingu.
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Obrázok 8 dostupný na internete:
http://www.urbanghostsmedia.com/wp-content/uploads/2010/10/reverse-graffiti-sanfrancisco-broadway-tunnel.jpg
Obrázok 9 dostupný na internete:
http://ns9.sovdns.com/~gary7723/files/2010/06/reverse-graffiti-additional.jpg
Obrázok 10 dostupný na internete:
http://quintainmarketing.com/wp-content/uploads/2010/06/reverse-graf-starbucks.jpg
Obrázok 11 dostupný na internete:
http://kofolavanocesk.symbio.cz/
Obrázok 12 dostupný na internete:
http://kofolavanocesk.symbio.cz/
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Prehľad vývinu mediálnej výchovy vo vybraných
západných a niektorých európskych krajinách
Eva Sisková
Abstract: In the period of information overload, permanent
education, self- education and the ability of consumers to orientate in the sphere of media messages play the role. All activities
performed by an individual and the whole population focused
on the sphere of media competence represent the integral part of
above – mentioned forms of education. The an of media education presented in the author work is to learn/teach the youth how
„to live and work with the media.“
Young people should know: how the media function generally, and economically. They should have the competence of reading, analyzing and  assessing critically the texts produced by the
media. Active consumers should monitor the media in a proper
manner and select/ or collect the right information.
In many countries media education has a tradition. In the Czech
Republic it has become part of educational system. In the Slovak
Republic the subject has occurred experimentally at schools. The
idea of implementation the subject in the educational system occurred after the World War II. Gradually it was implemented as an
inevitable means information dissemination and Exchange in the
knowledge – based societies: in Western Europe, USA, Canada,
Australia and New Zealand.
Media education as a subject has been promoted by UNESCO
in different African countries for several years.
Key words: media education, the media, information, media
messages, lifelong learning, media text
Abstrakt: V čase veľkej explózie informácií, kde rozhodujúci význam majú práve informácie, vzdelanie a schopnosť orientovať sa vo sfére mediálnych posolstiev, má nezastupiteľné miesto
348

Marketingová komunikácia a médiá 10

E. Sisková: Prehľad vývinu mediálnej výchovy vo vybraných západných
a niektorých európskych krajinách

349

práve permanentné vzdelávanie a v rámci neho sebavzdelávanie.
V ňom sú zahrnuté všetky činnosti jednotlivca zamerané na osvojenie si novej oblasti mediálnej gramotnosti vlastnej ako aj celej
populácie. Z toho vyplýva, že cieľom mediálnej výchovy, ktorej
sa venujem vo svojej práci, je naučiť mladých ľudí žiť s médiami,
presnejšie, vedieť s nimi pracovať. V rovine vedomostnej ide v
podstate o to, aby človek mal predstavu, ako fungujú médiá aj po
stránke ekonomickej.
Mladí ľudia mali by vedieť čítať mediálne texty, analyzovať
a kriticky k nim pristupovať. Aktívni konzumenti médií sa musia
predovšetkým naučiť čo môžu sledovať v médiách, ako vyberať
správne informácie.
V mnohých krajinách má mediálna výchova istú tradíciu
a práve tú som sa pokúsila rozpracovať, ako   vznikla, funguje  
v jednotlivých   vyspelých krajinách, ba dokonca   už v Českej
republike je zahrnutá do samotného vzdelávania. Na Slovensku
zatiaľ existuje skôr sporadicky experimentálne. Myšlienka implementovať mediálnu výchovu do štandardnej vzdelanostnej
výbavy súčasného moderne zmýšľajúceho človeka sa objavila v
povojnovej Európe.
Postupne sa vymedzovala ako nevyhnutný prostriedok orientácie v informačnej spoločnosti a v rôznych podobách bola zaraďovaná do všeobecného vzdelania v krajinách západnej Európy,
USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu.
Samotný rozvoj a implementáciu mediálnej výchovy do praxe v afrických krajinách už niekoľko rokov podporuje UNESCO.
Kľúčové slová: mediálna výchova, médiá,  informácie, mediálne posolstvá, celoživotné vzdelávanie, mediálne texty, informácie.
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Úvod
„V dnešnej dobe nestačí len vedieť písať a čítať, ide o to, naučiť sa čítať slová a svet“.
C. Lankshear
Základom každej kultúry boli hodnoty ako aj hodnotová orientácia človeka, preto im veľkú pozornosť venovalo mnoho spisovateľov, bádateľov či historických osobností od Platóna a Aristotela, cez Danteho, Kanta, Dostojevského, ako aj existencionalistov, až po súčasných predstaviteľov moderny. Práve pod kultúrou v súčasnosti máme na mysli hodnotové orientácie spoločnosti, ich symboly, ako aj inštitucionálne ukotvenie. Tvoria ju ekonomické, historické, sociálne, inštitucionálne vzťahy k prostrediu, k zdraviu i k oddychu.
Toto 21. storočie pravdepodobne bude pod vplyvom médií
a ich masovej manipulácie. Masmédiá tvoria vlastný svet, prispôsobujú si ho vlastným potrebám a veľmi úspešne sa usilujú
implantovať ho do nášho podvedomia. Je to akási falošná napodobenina sveta a života. Médiá rafinovaným spôsobom formou
selektovania, prispôsobovaním a účelovým kombinovaním faktov vytvárajú virtuálnu skutočnosť.
Na druhej strane masy sa na tieto triky chytia s veľkou dávkou
emócií, sugescie a obrazotvornosti. Médiá útočia na city davu
(konzumenta) a „dotýkajú sa“ jeho identity.
Či už zdieľame obavy a názory na nové formy pôsobenia médií na masy, je zrejmé, že každá spoločnosť si hľadá prostriedky,
ktorými jednotlivcovi predkladá určité hodnoty, o ktoré sa opiera jej štruktúra a fungovanie. Normy (pravidlá), upravujú správanie príslušníkov danej spoločnosti sa vzťahujú sa aj na prácu
s médiami.
Sme pripravení informácie vnímať a selektovať? V našej spoločnosti sa mladí učia spoznávať históriu, literatúru, ale nikto ich
zatiaľ neučí ako rozumieť médiám. Spôsob ako vnímať médiá, kreatívne s nimi pracovať, zvyšovať spoločenské povedoE. Sisková: Prehľad vývinu mediálnej výchovy vo vybraných západných
a niektorých európskych krajinách
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mie o médiách a mediálnom obraze sveta, to predstavuje mediálna výchova. Zameriava sa najmä na pochopenie spoločenských
hodnôt, na schopnosti komunikácie a kooperácie, na každodenné
praktické činnosti mediálnej povahy a na výchovu k samostatnému konaniu a mysleniu.
Mediálna výchova je jedným z najmodernejších trendov súčasnosti. Nakoľko je multidisciplinárnou kategóriou, ktorá integruje poznatky širokého spektra spoločenských vied, je predmetom záujmu mnohých odborov(pedagogiky, psychológie, sociológie, kulturológie, žurnalistiky a i).
Pod vplyvom neustáleho vývoja médií a nových komunikačných technológií dochádza v posledných rokoch k dôležitému posunu vo vymedzení cieľových skupín mediálnej výchovy a hranica pôsobenia a zberu mediálnej výchovy sa posúva od detí a mládeže až do dospelosti.
Myšlienka implementovať mediálnu výchovu do štandardnej vzdelanostnej výbavy človeka postmodernej spoločnosti
sa objavovala už v povojnovej Európe. Postupne sa vymedzovala ako nevyhnutný prostriedok orientácie v informačnej spoločnosti a v rôznych podobách bola zaraďovaná do rámca všeobecného vzdelania krajín západnej Európy. Rozvoj a implementáciu mediálnej výchovy do praxe od deväťdesiatych rokov minulého storočia podporuje UNESCO. Grúnwaldska deklarácia prijatá na medzinárodnom sympóziu o mediálnej výchove v roku
1982 sa sústredila na vplyv médií a vytvorila definičný rámec pre
mediálnu výchovu.
Pokračovaním iniciatív UNESCO v oblasti mediálnej výchovy boli medzinárodné konferencie v Toulouse (1990), vo Viedni
(1999) a v Seville (2002). Druhá konferencia v Toulouse v roku
1990 nadväzovala na grúnwaldské odporúčania, definičný rámec
a pojmy z oblasti mediálnej výchovy systemizovala a spresňovala.
Medzinárodná konferencia vo Viedni v roku 1999 pod vplyvom veľkej explózie informačných technológií zmenila pohľad
na mediálnu výchovu najmä v kontexte digitalizácie a nevyhnut352
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nosti zdokonaľovania kompetencií v podmienkach komunikačnej doby.
Definičný rámec mediálnej výchovy dbal o to, aby všetky médiá, pressmédiá, elektronické médiá a samotná mediálna výchova, mali by učiť jednotlivcov porozumieť médiám, ako aj napomáhať k získavaniu schopností využívať médiá vo svoj prospech.
Medzinárodná konferencia UNESCO v Seville v roku 2002
prijala definičný rámec mediálnej výchovy v rozsahu prijatom
na konferencii vo Viedni v roku 1999. Išlo o aktívne podporné postupy v oblasti výskumu, výchovy, vzájomnej spolupráce
škôl, médií s verejnosťou a spoločenskými oblasťami. V tej dobe
bola mediálna výchova chápaná ako proces, ktorého výsledkom
je mediálna  schopnosť pristupovať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať správy v rôznych formách.
Vo vzťahu k občanom Európskej únie sa mediálna gramotnosť chápe ako základná podmienka začlenenia do dnešnej informačnej spoločnosti a stáva sa základnou zručnosťou nielen mladých ľudí, ale aj dospelých a starších jednotlivcov, učiteľov a rodičov. Mediálna gramotnosť je jedným z predpokladov aktívneho občianstva a zároveň prostriedkom na predchádzanie a znižovanie určitých rizík vylúčenia zo života spoločenstva. Členským
štátom sa odporúča, aby podporovali systematický výskum práve mediálnej gramotnosti v tomto technicko-digitálnom prostreE. Sisková: Prehľad vývinu mediálnej výchovy vo vybraných západných
a niektorých európskych krajinách
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dí, aby pravidelne monitorovali a súčasne merali úroveň mediálnej gramotnosti. Zároveň na pôde Európskej únie je venovaná
pozornosť aj vplyvu internetu na samotné komunikačné správanie detí, mládeže a nakoniec aj dospelých. Popri pozitívach má aj
svoje negatívne stránky, prináša so sebou vo vzťahu k deťom aj
isté riziká zneužiteľnosti. Neprítomnosť pojmov ako ochrana detí
alebo negatívne vplyvy, vyjadrujeme naše presvedčenie, že mediálnu gramotnosť nie je možné i vhodné obmedzovať len na nižšie vekové skupiny a už vôbec nemožno súhlasiť s jednoznačným
negatívnym hodnotením pôsobenia médií na život ľudí, na spoločnosť. Technológia mediálnej gramotnosti je relevantná predovšetkým pri vzdelávaní dospelých, prípadne seniorov. Čo vnímame ako potrebu v mediálnej gramotnosti je zakomponovanie prvku výchovného alebo vzdelávacieho. V súčasnosti sa stáva základným a nevyhnutným predpokladom vzdelávania celej populácie a je jednou zo základných ciest, ako dosiahnuť ciele, vytýčené Lisabonskou zmluvou.
Mediálna výchova je v našich pomeroch nová a teoreticky neprebádaná prierezová téma. V súčasnosti je evidentný nedostatok domácej odbornej literatúry monografického charakteru, chýbajú bližšie terminologické analýzy a derivácie základných pojmov.
V práci nami obsiahnuté nové teoretické poznatky a predložené vlastné terminologické ponímania základných pojmov (mediálna výchova, mediálne kompetencie) môžu predstavovať východisko pre ďalšie vedecké skúmanie a rozvíjanie teórie v rámci pedagogiky. Na Slovensku absentuje výskum zameraný na dospelú populáciu. Neexistujú relevantné východiská, ktoré by dokumentovali existenciu edukačných možností prostredníctvom médií, ani výskum, ktorý by monitoroval riziká a úroveň zručností
dospelej populácie.
Mediálna výchova predstavuje nový prístup k vzdelávaniu,
dotýka sa pedagógov vyučujúcich mediálnu výchovu, ako aj užívateľov médií. Cieľovou skupinou mediálnej výchovy v proce354
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se celoživotného vzdelávania sú všetky vekové skupiny populácie a samozrejme ,aj dospelá populácia. Mediálna výchova sa tak
stáva prostriedkom eliminácie generačných rozdielov a sociálneho vylúčenia, ktorý pripravuje podklady pre prístup každého jednotlivca k médiám ako aj novým moderným technológiám.
Európa, v ktorej sa v posledných rokoch vytvára najväčšie zoskupenie štátov na základe spolupráce, potrebuje navzájom komunikovať, aby mohla napredovať. Je preto silným argumentom
pripraviť také prostredie v škole, ktoré by práve aj pomocou internetovej knižničnej siete vytvorilo vhodné systémové riešenie
a súčasne prirodzene ponúklo priestor multilingválnej komunikácii.
Napredovanie vývinu mediálnej výchovy vo svete
Mediálna výchova v zahraničí má bohatú tradíciu v implementácii do obsahu vzdelávania, prípadne sa v nich sľubne rozvíja. Nepôsobí len inšpiratívne z pohľadu podobnosti či rozdielnosti vzdelávacích systémov, ale skôr z pohľadu vplyvu niektorých významných inštitúcií, ako aj spôsobu implementácie mediálnej výchovy do praxe.
Na Slovensku je mediálna výchova stále akousi “popoluškou“, pričom napríklad vo Veľkej Británii je to jeden z dôležitých predmetov zaradený do klasického vyučovacieho procesu.
E. Sisková: Prehľad vývinu mediálnej výchovy vo vybraných západných
a niektorých európskych krajinách
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Už v roku 1916 psychológ Hugo Munsterberg pomenoval potrebu vzdelávania v oblasti médií.
V anglickom kontexte sa zárodky objavili v roku 1933, kedy
bola vydaná prvá kniha literárneho kritika F. R. Leavisa a jeho študenta Denysa Thompsona: Culture and Environmnet: The Training of Critical Awareness. Práve v tejto knihe sa po prvý raz zverejnili systematické návrhy ohľadne vyučovania masových médií
na školách, vrátane ukážok cvičení, ktoré používajú žurnalistické
texty, populárnu beletriu a reklamu. V počiatočnom štádiu mediálnej výchovy sa kládol veľký dôraz na jej „ochranársku“ funkciu, postupne sa od tohto prístupu ustupovalo.
Známy autor Buckingham zdôrazňuje potrebu chápať úlohu
médií ako viacrozmerný proces – ako záležitosť interakcie medzi technológiami, ekonomikami, textami a publikom. Vo vzťahu
k mediálnej výchove sa často objavuje pojem mediálna gramotnosť. Myslí sa tým schopnosť kriticky vedieť zhodnotiť, analyzovať svoj vzťah k médiám. Ide o istú kritickú reflexiu.
„V mediálnej výchove, na rozdiel od ostatných školských
predmetov, po deťoch chceme, aby skúmali, ako vedia to, čo vedia. V mediálnej výchove musia hľadať odkiaľ informácie a myšlienky prichádzajú, nie prijímať fakt, že tu jednoducho sú1“.
Masové médiá, komunikácia prostredníctvom médií sú oblasti, ktoré vyvolávajú mnoho ešte dodnes nezodpovedaných otázok,
sporov a nakoniec aj nejedno kontroverzné vyjadrenie. Ak pridáme ďalšie elementy, ako sú výučba na školách, vzdelávanie dospelých alebo informačná spoločnosť a celoživotné vzdelávanie,
zistíme, že je ešte mnoho bielych miest na mape médií.
Snahy o zavedenie mediálnej výchovy do celoživotného vzdelávania majú svoju históriu. Dalo by sa povedať, že v prvotnom
období vývoja sa objavujú protekcionistické tendencie (od slova chrániť, ochraňovať), pričom smery, ktorými sa uberajú, mô-

žeme rozdeliť podľa toho, či ide o USA alebo iné krajiny. V Spojených štátoch sa protekcionizmus vzťahuje na deti, t. j. ide o snahy ochraňovať deti pred negatívnymi účinkami a následkami médií.
V iných, najmä európskych krajinách sa protekcionizmus
upieral smerom na ochranu pred americkými mediálnymi obsahmi, ako hovorí Robert Kubey v niektorých krajinách (napr.
Španielsko, Škótsko, Kanada) dúfajú, že mediálne vzdelávanie
pomôže mladým generáciám pochopiť, že hodnoty obsiahnuté v amerických a iných cudzích mediálnych produktoch nemusia byť ich vlastné.
Takéto snahy boli založené na elitárskom zmýšľaní stredných
a vyšších vrstiev, ako aj na triedne rozdelenej spoločnosti minulých storočí a s rôznou intenzitou to pretrvalo až do druhej polovice dvadsiateho storočia. Konkrétne sa hovorilo o akomsi odsudzovaní voči tým, ktorí prijímali populárnu hudbu, a tým vlastne
sa išlo vo výchove „proti médiám2“.
Výber skúmaných modelov nie je náhodný., zamerali sme
sa na krajiny, ktoré sú dôležité pre komparáciu, pretože sú akýmsi vzorom pre novú koncepciu mediálneho vzdelávania v Slovenskej republike, sú zaujímavé aj s geografického hľadiska, prípadne diametrálne odlišne sa môže pristupovať k samotnej mediálnej výchove.
Pri našej analýze z historického vývoja samotného predmetu mediálna výchova nás zaujímali práve kľúčové momenty. Samozrejme, že v tejto kapitole sme informácie čerpali z viacerých zdrojov. Našu pozornosť sme zamerali na to, v akej podobe sa mediálna výchova v danej krajine objavuje a či ju možno nájsť na úrovni národných učebných osnov. Kľúčovými materiálmi boli: medzinárodná komparatívna štúdia Andrewa Har2
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ta a Daniela Sússa „Media Education Countries: A Comparative Study of Teaching Media in Mother Tongue Educatiun in Secondary Schools“ (Mediálna výchova v 12 európskych krajinách:
komparatívna štúdia vyučovania médií v rámci výučby materinského jazyka na stredných školách).
Hart-Súss, online, Media Education: Short History (Stručné dejiny mediálnej výchovy) od Alexandra Fedorova, prezidenta ruskej asociácie pre filmovú a mediálnu výchovu (Fedorov online), Youth media Education Survey 2001 (prieskum mediálnej
výchovy mládeže 2001), správu pripravenú pre UNESCO (Final
Report...,2002), internetové stránky Ministerstiev školstva jednotlivých krajín ako aj organizácií, ktoré sa v danej krajine venujú mediálnemu vzdelávaniu.
Štúdiom materiálov sme dospeli k názoru, že v jednotlivých
krajinách sa budeme stretávať s dvoma základnými modelmi vyučovania mediálnej výchovy na školách: sociologickým a estetickým.
Stávalo sa, že sa oba modely vo výučbe prekrývajú. Na začiatku 60 tych rokov prevládal druhý model, keď sa médiá, najmä film takmer výlučne analyzoval z estetického hľadiska. Od
90-tych rokov minulého storočia sa do popredia aj pod vplyvom
už spomínanej správy UNESCO o význame mediálnej výchovy
dostal model výučby, v rámci ktorého sa médiám pristupuje viac
než k spoločenskému úkazu.
Mediálna výchova tak pristupuje ako k agensu socializácie.,
dôležitá sa stáva vzorová úloha filmu, televízie a ďalších médií, riešia sa otázky mediálnej reprezentácie, multikultúry. Takýto model mediálneho vzdelávania má dlhú tradíciu najmä v anglosaskom prostredí, ktorý je charakterizovaný väčšou multikultúrou a heterogénnosťou obyvateľstva oproti napríklad strednej
Európe. V týchto krajinách sa mediálna výchova integruje najčastejšie do iných predmetov, predovšetkým do výučby materinského jazyka.
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Kanadský model
Severne od USA je kultúrne a jazykovo rozdelená Kanada o ktorej môžeme jednoznačne povedať, že je v súčasnosti podľa všetkých dostupných ukazovateľov svetovým lídrom v oblasti výchovy k mediálnej gramotnosti. Hlavným dôvodom je úzke
prepojenie so Spojenými štátmi na jednej strane a na druhej je
to kultúrna spätosť s európskou kultúrou francúzskom a Anglickom.
Počiatky mediálnej výchovy je možné nájsť už v 60 tych rokoch
dvadsiateho storočia pod názvom screen education vďaka iniciatíve Marshalla McLuhana. X1Tieto začiatky mali však obmedzený dosah ako aj trvanie, stroskotali na znižovaní rozpočtov pre
školy a následne pri zužovaní učebných osnov na začiatku sedemdesiatych rokov.
Opätovný nárast snáh pedagógov a školských zanietencov v tomto smere sa prejavil až začiatkom osemdesiatych rokov.
Viedol k širokému rozšíreniu výučby mediálnej výchovy a následne mediálnej gramotnosti v deväťdesiatych rokoch a pokračuje až dodnes.
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Veľká časť akademických výskumov a poznatkov z daného odvetia prichádza z anglosaských krajín. Susan Rogers
sa v texte Why is the U.S. Lagging in Media Literacy Education? (Prečo USA zaostáva v oblasti mediálnej výchovy?) snaží sa vysvetliť silnú pozíciu kanady tým, že tieto anglosaské krajiny boli nútené byť prvými v oblasti mediálnej výchovy, pretože museli čeliť kultúrnym a spoločenským dôsledkom importu
anglicky nahovorených vizuálnych mediálnych projektov (filmy
a TV programy) zo Spojených štátov (Rogers, online).
Základné teoretické východiská pochádzajúce z provincie
Ontario tvoria základ kanadského chápania mediálnej výchovy
a sú používané v pedagogickej praxi ako akási rámcová obsahová štruktúra pre rôzne typy diskusných cyklov:
• médiá sú konštrukcie,
• médiá tvoria realitu,
• recipienti tvoria vlastné významy prostredníctvom mediálnych posolstiev,
• obsah a forma sú v mediálnom prostredí neoddeliteľne späté,
• každé médium má svoju vlastnú estetickú formu,
• mediálne posolstvá obsahujú hodnoty, ideológie, životné štýly
a názory,
• mediálne posolstvá majú sociálne a politické dôsledky,
• mediálne posolstvá majú komerčné implikácie,
Kanada je rozdelená do viacerých provincií, sú to autonómne
územné celky, preto kvalita obsahu, ako aj množstvo, ktoré sa venuje mediálnej výchove v samotnej Kanade je rozdielne, no nie
sú známe veľké priepastné rozdiely tak, ako je to v USA.
V roku 1968 vznikla prvá organizácia, ktorá združuje kanadských učiteľov mediálnej výchovy3. O  rok neskôr sa v Toronte
konala prvá veľká národná konferencia venovaná mediálnej výchove. Hoci sedemdesiate roky minulého storočia boli krízovým
3
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viď Media Awareness Network www. Media-awareness.ca
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obdobím pre mediálnu výchovu, ktorá prechádzala reformami
vo vzdelávacom systéme a významne obmedzili podporu mediálnych pedagógov, práve v tom období vznikla Kanadská asociácia pre mediálnu gramotnosť (Canada Association for Media Literacy).je to nezisková organizácia, ktorej úlohou je propagovať
mediálnu výchovu ako prostriedok na pochopenie vplyvu médií
a dopadu technológií na kultúru. Združuje vyše tisíc členov.
Kanada nemá jednotný školský systém a ani centrálne ministerstvo školstva. Jednotlivé kanadské provincie majú vlastné ministerstvá, ktoré vysávajú rámcové vzdelávacie programy (kurikulárne dokumenty).
Ako sme spomínali, najväčší dôraz na mediálnu výchovu kladie provincia Ontario, kde je súčasťou vyučovacieho procesu od
roku 1987. Mediálnu výchovu a ICT4 zaviedli do stredných škôl.
V roku 1995 bola mediálna výchova v Ontariu zavedená aj do základných škôl.
Podľa serveru Media Awareness Network sú v súčasnosti
hlavnými témami kanadskej mediálnej výchovy stereotypy, problematika genderu, mediálna reprezentácia menšín, móda, otázky
vlastníctva, globalizácia v oblasti médií ako aj nové otázky súvisiace s cenzúrou, ochranou súkromného vlastníctva, dopadu nových technológií na každodennú komunikáciu5.
Vyučovací proces prebieha u žiakov siedmeho až dvanásteho ročníka sekundárnej školy (teda ako štvrtého ročníka stredoškolskej dochádzky), ako súčasť anglického jazyka. Osnovy
sa aktualizujú a prispôsobujú, naposledy sa tak stalo v roku dvetisíc jeden. Ďalšou výzvou je, aby sa mediálna výchova dostala do programu všetkých pedagogických fakúlt
4
5

Buckingham, D. Media Education, Literacy, Learning and Contemporary Culture, Polity Press, Cambridge, 2003.
CONSIDINE, D. M. Media Literacy : National Developments and International Origins. In Journal of Popular Film& Television, 2002, vol.
30, p. 7-15.

E. Sisková: Prehľad vývinu mediálnej výchovy vo vybraných západných
a niektorých európskych krajinách

361

Koncepcia mediálneho vzdelávania v Anglicku
Výchova k mediálnej gramotnosti má v tejto krajine dlhú
tradíciu. Tiež prešla výraznými zmenami –evolúciou. Prvé systematické návrhy ako v školách vyučovať médiá nachádzame
v roku 1933 v publikácii Culture and Environmnet“: The Training of critical Awaraness od F. R. Leavisa a jeho študenta Denysa Thompsona ako sme už vyššie písali.
Mediálna výchova mala slúžiť najmä k ochrane vysokej kultúry, jazyka a hodnôt. Cieľom bolo ochrániť študentov pred negatívnymi vplyvmi médií. Oblasť, ktorú nazývame výchova k mediálnej gramotnosti sa používal termín media education – mediálna výchova. V súčasnosti sa tieto dva termíny považujú takmer
súbežne bez výraznejších obsahových rozdielov.
Otázka gramotnosti však nie je taká jednoduchá, ako podotýka známy odborník na mediálnu výchovu David Buckingham,
ktorý píše, že sa nejedná o gramotnosť funkčnú (napríklad pochopiť televízny program alebo vedieť použiť fotoaparát). Ide
o gramotnosť kritickú – o analýzu, hodnotenie a kritickú reflexiu vo vzťahu k médiám. Navyše, nesmieme zabúdať na sociálnu
dimenziu gramotnosti t.j. na sociálne a inštitucionálne štruktúry
v rámci ktorých je situovaná. Ako by mala vyzerať mediálna gramotnosť v praxi? Ďalej David Buckingham sa zaoberá otázkou,
ako zaradiť mediálnu výchovu do učebných osnov. V zásade existujú dve možnosti – buď vyučovať mediálnu výchovu ako samostatný predmet alebo ako prvky mediálnej výchovy integrovať
do iných predmetov v rámci existujúceho kurikula6.
David Buckingham uvádza model založený na piatich vekových kategóriách a zodpovedajúcej gramotnosti v jednotlivých
štádiách vývinu mladého človeka.

Napríklad deti v prvej kategórii, vo veku od piatich do siedmich rokov mali by byť schopné „ identifikovať a hovoriť o rôznych úrovniach realizmu, napríklad naturalistická fikcia verzus
animácia., používať elementy filmového jazyka, keď vysvetľujú osobné reakcie a preferencie (napr. záber, strih, zoom, detailný záber, fókus)7“
Toto je vnímanie mediálnej gramotnosti vo vzťahu k vzdelávaniu najmladšej generácie, ktorá bude raz schopná reagovať
na politiku, ako aj na vymoženosti novej doby. Tlačí sa otázka, ako vníma mediálnu výchovu terajšia generácia a najmä
staršia. V minulosti,začiatkompäťdesiatych rokov minulého storočia bola televízna obrazovka vzácnosťou. Dnes sa stala súčasťou každodenného života.
David Buckinghaim veľmi správne podotýka, že v triede
sa pozornosť často sústreďuje na mediálne texty. Potrebujeme
však vyčerpávajúce chápanie médií „kritickú analýzu musí dopĺňať kreatívna produkcia a tá môže byť naozaj spôsobom, ako získať nové a zásadnejšie kritické chápanie.
Mediálna výchova mala v tejto krajine spočiatku aj svojich
odporcov, ktorí jej vytýkali, že odpútava pozornosť žiaka od serióznych predmetov a že jej chýba akademická vážnosť a prísnosť. Prívrženci videli prínos mediálnej výchovy v tom, že rozvíjala kritické myslenie žiakov, čo tradičné disciplíny nedokázali
až do takej miery. Mediálna výchova prirodzeným spôsobom plynule kombinuje teóriu s praxou. Súčasťou skúšky General Secondary Education (GCSE) z anglického jazyka je povinná aj skúška z médií. V rámci voliteľnej časti sa dá navyše absolvovať aj
skúška z médií na vyššej úrovni, ktorej súčasťou je aj praktické
zadanie8.
7

6
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SKAGGS, M. C. – SKAGGS, L. .J.   Foundation Media Education Around the World: What are other countries doing? (online) cit.
23,11.2010. Dostupné na internete.
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Hart, A. Princípy Media - Praktický sprievodca. London : Routledge
1991.
Už v 50. rokoch odštartovali prvé významné iniciatívy, napr. American
Newspaper Publisher Association (Americká asociácia vydavateľov no-
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Jedna tretina žiakov pokračuje v stredoškolskom, tzv. 16+
vzdelávaní, ktoré je zakončené tzv. A level, skúškou. Mediálna výchova v tejto krajine bola poznamenaná štyrmi vývojovými fázami:
• I. Mediálne vzdelávanie ako ochrana: V päťdesiatych rokoch
minulého storočia počiatočné prístupy k mediálnemu vzdelávaniu boli typické paternalizmom a protekcionizmom. Médiá
boli chápané ako „niečo zlé“ a recipienti, najmä deti a mládež ako obete zla. Opak zlým a manipulatívnym médiám boli
prezentované „večné„ hodnoty „skutočnej“ kultúry obsiahnuté v literatúre.
• II. Bod mediálneho vzdelávania a populárnej kultúry: Šesťdesiate a prvá polovica sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia bola poznačená prienikom mladých pedagógov, ktorí už
dospeli v prostredí v ktorom dominovala populárna kultúra,
preto boli lepšie pripravení chápať a vyučovať mediálnu výchovu. Nebolo to len o uprednostňovaní tlačených médií. Pod
povrchom ostávali v ich myslení isté elitárske postoje, ktoré
sa prejavovali tým, že uprednostňovali tie mediálne produkty,
ktoré vyhovovali vkusu a požiadavkám pedagógov ako reprezentantov strednej vrstvy obyvateľstva a akýmsi opovrhovaním „nevhodným“ vkusom robotníckych vrstiev9.
• III. Bod mediálneho vzdelávania a semiotiky: Radikálna zmena myslenia. Zmysluplnejší a demokratickejší prístup s väčším dôrazom na študentov sa začal formovať v druhej polovici sedemdesiatych rokov. V plnej miere dochádza k rozvoju
v osemdesiatych rokov minulého storočia, čo sa vo všeobec-

9
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vín) sponzorovalo program Newspaper in the Classroom (Noviny v školách), ktorého cieľom bolo podnecovať žiakov k čítaniu tlače. Projektu
sa zúčastnilo vyše 5 miliónov detí z 34 000 škôl po celej Amerike.
ROCKLER, N. R. Overcoming „it´sjust entertainment“: perspective by
incongruity as strategy for media literacy. In Journal of Popular Film
and Television, 2002, vol. 30, p. 16 -22.
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nosti pripisovalo prieniku princípov semiotiky do mediálneho vzdelávania. Objavujú sa nové témy, otázky a uhly pohľadu, začína sa klásť dôraz na estetiku a vkus, ako aj na jazykovú stránku médií či významovú dôležitosť mediálnych tém.
Predmetom záujmu sa stali otázky koho médiá reprezentujú,
koho ignorujú a čie názory a hodnoty šíria. Tieto nové aspekty viedli k vzniku istého centrálneho princípu mediálnej výchovy, ktorá bola spoločná pre všetky západné krajiny – princípu nejasnosti.
Multidisciplinárna mediálna gramotnosť: V oblasti mediálnej výchovy vedúcou organizáciou sa stal v druhej polovici deväťdesiatych rokoch British Film Institute. Pripravil osnovy, vydal mnoho publikácií a začal organizovať školenia pedagógov.
Prichádza s konštatovaním spájania informatívneho a zábavného priemyslu s novými technológiami. V tomto chápaní je mediálna výchova hlavným základom gramotnosti pre dvadsiateprvé
storočie. Mimo škôl do tohto procesu tvorby gramotnosti boli zakomponované kiná, múzeá a knižnice10.
Program výchovy k médiám, k mediálnej gramotnosti, platný v súčasnosti na celom území Anglicka, rozdeľuje jej obsah
do štyroch základných oblastí11:
• a/ pôvod a determinujúce faktory mediálnych konštrukcií, pôvodca, iniciátor, realizátor,
• b/ techniky a spôsoby kódovania použité na tvorbu mediálnej
reprezentácie, formy prezentácie a ich vplyv na recipienta,
vplyv a následky na samotné informácie,
• c/ podstata vykonštruovanej mediálnej reality, vlastnosti mediálnej reality, implicitné hodnoty,
10

11

SUHL-STROHMENGER, W., BECHT, M., LEITHOLD, F., Medienkompetenz in den neuen Bachelor-Studiengangen and der Universitat
Freiburg. In Bibliotheksdienst, 2002, vol. 36, s. 150-159.
Marcuse, H. One-Dimensional Man. London: Abacus, 1972. s. 43.
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•

d/ spôsob, akým recipient prichádza k tvorbe vlastného významu mediálnych konštrukcií.
Hlavným cieľom mediálnej výchovy je naučiť deti, dospelých, celé obyvateľstvo kriticky pristupovať v myslení vo vzťahu
k médiám, ktoré sa nazýva „ kritická autonómia“.
Je chápaná ako schopnosť jednotlivca uplatniť kritické myslenie na všetky mediálne posolstvá a formy bez rozdielu..
Mediálna výchova v Anglicku je charakterizovaná vývojom
„kľúčových konceptov“. Dotýka sa to všetkých mediálnych produktov – filmu, televíznych programov, audionahrávok a podobne.
Andrew Hart, jeden z najvýznamnejších odborníkov na mediálnu výchovu podstatu, predmetu zhŕňa nasledovnými otázkami:“ Ako sa mediálna výchova integruje do už existujúcich učebných osnov? Ako otázky ohľadom učebných osnov prináša so sebou mediálna výchova? Akú úlohu zohrávajú špecifické princípy
a použitie jazyka? Aký priestor tu majú praktické cvičenie a aký
je ich pomer k teórii? Ako môžu vzniknúť vhodné formy hodnotenia12?“
Už vyššie spomínaný Cary Bazalgette, koordinátor mediálneho vzdelávania na British Film Institute a jeden z hlavných architektov politiky mediálneho vzdelávania v Anglicku rozdeľuje
mediálnu výchovu do nasledovných kategórií:
1. mediálne inštitúcie,
2. mediálne kategórie,
3. mediálne technológie,
4. jazyk médií,
5. mediálne publikum,
6. mediálna reprezentácia.
12
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Existujú len ojedinelé projekty pre štúdium médií, napríklad vo výskumnom centre pedagogiky na katolíckej univerzite v Leuvene. Školenia pre pedagógov zabezpečujú rôzne neziskové organizácie, ktorým
sa nedostáva podpora od štátu.
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V Anglicku sa nepoužívajú pre mediálnu výchovu žiadne
učebnice, nahrádzajú ich sylaby,ktoré určujú obsah a rozsah predmetu.
Napriek všetkým pozitívam sa c súčasnosti mediálna výchova vyrovnáva s množstvom otázok: Akým spôsobom do nej včleniť nové mediálne technológie? Patrí mediálna výchova výlučne
do škôl? Napriek mnohým problémom sa v Anglicku na rozdiel
od českej republiky alebo Slovenskej republiky o mediálnej výchove a úlohe médií v živote detí a mladých ľudí vedie intenzívna celospoločenská diskusia, ktorej účastníkmi sú ministerstvá,
akademickí funkcionári, pedagógovia a rodičia,ako aj Anglický
filmový inštitút. Už nie je dôležitá otázka, či sa masmediálna výchova v Anglicku vyučovať, ale skôr v akom veku s ňou začať.
Najnovšie snahy Ministerstva školstva smerujú k zavedeniu mediálnej výchovy pre trojročné deti materských škôl.
Austrálsky model mediálnej výchovy
Od polovice deväťdesiatych rokov výchova k médiám je
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v Austrálii prítomná od predškolského veku (kindergarten) až
po maturitu (final exam) .
Z historického hľadiska prešla mediálna výchova podobným
vývojom ako v Anglicku. Silné väzby bývalej kolónie k bývalej koloniálnej veľmoci nie sú žiadnym tajomstvom. Prelomové roky boli šesťdesiate dvadsiateho storočia, kedy do vzdelávacích inštitúcií prenikli mladí pedagógovia, ktorí už dospeli
v prostredí v ktorom dominovala populárna kultúra a tá sa dostala do osnov ako legitímna súčasť vyučovacieho procesu.
Výučba sa realizovala vo dvoch, na seba nenadväzujúcich
formách a to ako súčasť výučby anglického jazyka alebo ako samostatný predmet. Možnosť voľby bola daná samotným študentom. Kompetentná inštitúcia Victoria´s Board of Studies deklarovala potrebu výchovy k mediálnej gramotnosti nasledovne: „Médiá majú podstatný vplyv na životy ľudí. Ovplyvňujú ako ľudia trávia svoj voľný čas, spoluvytvárajú spôsob, akým vnímajú
seba samých i ostatných a zohrávajú rozhodujúcu úlohu v tvorbe
osobnej, spoločenskej, kultúrnej a národnej identity13.“
Hodnotenie sa realizuje formou dvojhodinového testu, ktorý bol vytvorený prostredníctvom Victorian Standards a pozostáva zo štyroch častí:
• a) Epická časť (narrative): ide o skúmanie uhlu pohľadu, vývoja postáv ako aj vizuálnej štruktúry (visual composition),
• b) Tvorba médií,
• c) Spoločenské hodnoty: vzťahy medzi tvorbou a konzumáciou, vplyv mediálnych posolstiev na spoločenské hodnoty
a inštitúcie,
• d) Vplyv médií: komunikačné teórie a modely ako napríklad
teória kultúrnych efektov, teória recepcie, hypodermický model, model použitia a uspokojenia (uses and gratification),
chápanie a tvorba významu recipientmi a podobne prvé tri
okruhy vyžadujú krátke odpovede, posledný ktorého zadanie

sa každoročne mení, napísanie slohovej práce – eseje14.
Mediálna výchova a jej genéza v USA
Mediálne vzdelávanie v USA nedosahuje úroveň kanadského alebo anglického, čo súvisí najmä s oveľa väčšou rozmanitosťou a nejednotnosťou školského systému. Američania veľmi
rýchlo rozpoznali, že médiá nestačí len „konzumovať“, je potrebné im rozumieť15.
Mediálna výchova a výchova k mediálnej gramotnosti v USA
sa vyznačujú dvoma základnými charakteristikami aké sa nenachádzajú v žiadnej inej vyspelej západnej krajine, a to priepastnými rozdielmi medzi jednotlivými geograficky i politicky oddelenými vnútornými celkami vo vyučovacích osnovách. Tento prístup má za následok, že niektoré časti výchovy k mediálnej
gramotnosti sa vyskytujú v osnovách až štyridsiatichôsmych štátov únie16, no prax tomu nezodpovedá.
14
15
16

13
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Fedorov, A. Media Education in Russia: A Brief History. In: Marcus
Leaning (Ed.). In: Marcus Šikmé (ed.).
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V súčasnosti mediálna výchova v praxi existuje v piatich štátoch USA (Nové Mexiko, Severná Karolína, Wisconsin, California a Minesota. Výučba mediálnej výchovy je súčasťou rôznych
predmetov.
Faktory, ktoré zapríčinili, že stav v oblasti mediálnej výchovy
je taký rozdielny je vo veľkosti samotných Spojených štátov, veľmi silná heterogénna populácia, odpor voči federálnym celospoločenským a centralizovaných vzdelávacím stratégiám a v neposlednom rade veľký nepomer medzi množstvom mediálnych produktov, ktoré USA exportuje a tými, ktoré importuje. Austrálsky
odborník na výchovu k mediálnej gramotnosti Peter Greenaway,
pôsobil aj určitú dobu v USA v tejto súvislosti podotkol:
Za jednu z príčin označujú niektorí autori aj dlhodobé odmietanie zaoberať sa populárnou kultúrou vo vedeckých kruhoch.
Takéto postoje mali za následok podceňovanie populárnej kultúry ako aj neschopnosť podrobiť mediálne obsahy kritickej analýze a ponímať ich ako súčasť kultúry. Prevláda názor, že produkty tejto populárnej kultúry sú „ina zábava“, nejakým neznámym
spôsobom oddelené od historických, politických a ideologických
vplyvov17. Zaujímavosťou zostáva fakt, že vo vzťahoch mediálnej
výchovy a mediálnej gramotnosti sa najviac informačných zdrojov, dokumentov, ako aj aktívnych organizácií vytvorilo v USA.
Napriek istej zaostalosti sa prejavila dominancia amerického vplyvu i v tejto mediálnej výchove.
V 60. rokoch postupne narastá počet univerzít ponúkajúcich
kurzy o televízii, rozhlase, filme. Populárne boli najmä kurzy
praktickej filmovej tvorby. Zlomom vo vývoji bola National Leadership Conference on Media Literacy, ktorú zorganizoval v roku
1992 Aspenský inštitút na ktorej sa stretli odborníci z USA a Kanady kde prijali prvú širšiu akceptovanú definíciu mediálnej gra17
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motnosti a tiež vytvorili aj stratégiu ďalšieho postupu.
Prestíž mediálnej výchovy počas 90. rokov minulého storočia narastala, v polovici dekády sa mediálna výchova integrovala do učebných osnov v 12 štátoch.
Vývoj dnes dospel do štádia, kedy nie sú dôležité hlavné otázky teoretické, ale praktické, nakoľko ich väčšina štátov únie odmieta zahrnúť do svojich učebných textov. Z pohľadu hodnotenia práce verejných škôl sa tento predmet nevyučuje, pričom
najväčšie nedostatky sú v osnovách middle schools, teda druhého stupňa základných škôl, kde sa takéto predmety nevyučujú18.
Pre vývoj a rozšírenie mediálnej výchovy sú v súčasnosti dve
kľúčové inštitúcie a to Appalachian State University v Severnej
Karolíne na ktorej od roku 2000 sa realizuje výučba a v centre
pre mediálnu gramotnosť (Center for Media Literacy) so sídlom
v Kalifornii. Univerzitu navštevujú aj zahraniční poslucháči a výučbu realizujú významní odborníci ako napríklad David Considine, zakladateľ Kanadskej asociácie pre mediálnu gramotnosť
(Canada Association for Media Literacy Barry Duncan.
Činnosť Centra pre mediálnu gramotnosť sa sústreďuje
na tvorbu učebných textov, osnov, pomôcok, vzorových prednáškach a seminárov, vzdelávanie pedagógov ako aj široké spektrum publikačnej činnosti.
18
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Mimoriadne kvalitná je webovská stránka centra na adrese
http:// www.medialit.org.
Prezidentka a výkonná riaditeľka centra Tessa Jolls hovorí: „Mediálna výchova v sebe zahŕňa aj informačnú gramotnosť, no zaoberá sa väčším množstvom foriem rôznych posolstiev. Informačná gramotnosť sama o sebe má tendenciu zaoberať sa iba obsahom v podobe textu, čo je v súčasnosti v mediálnom saturovanom svete nedostatočné.“ S týmto názorom sa aj my
stotožňujeme.
V roku 2004 sa mediálna výchova zakomponovala do učebných osnov už 50 štátov USA. Niekde sa vyučuje v rámci anglického jazyka, inde v rámci predmetu tzv. Arts, ale nájdeme ju aj
v histórii, občianskej náuke či dokonca v zdravovede. V niektorých štátoch sa mediálna výchova objavuje aj ako samostatný
predmet.
Pragmatický prístup mediálnej výchovy v Nemecku
V Nemecku je politika mediálneho vzdelávania založená na Medienkompetenz, t,j. na schopnosti analyzovať a kriticky hodnotiť médiá. Dotýka sa to filmu, ako aj internetu, rozhlasu, televízie a printových médií. Najväčším problémom mediálnej výchovy v Nemecku je jeho silná decentralizácia. Samotné mediálne vzdelávanie zabezpečujú predovšetkým regionálne
asociácie: napríklad Filmernst v Brandenburgsku alebo Jugendienst v Sasku. Dôležitým momentom v nemeckom mediálnom
vzdelávaní bola národná koínferencia Kino macht Schule, ktorú
v marci v roku 2003 zorganizovala Bundeszentrale fúr politische
Bildung (Spolkové centrum pre politické vzdelávanie) a Filmforderungsanstalt (Inštitút pre filmovú podporu).táto konferencia položila základy pre vybudovanie jednotného celonárodného systému mediálnej výchovy.
Navyše, v Nemecku sa konajú rôzne iniciatívy na podporu
zvyšovania audiovizuálnej gramotnosti: v každej spolkovej kra372
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jine sa konajú tzv. Schulfilmwochen (Filmové týždne pre školy),
počas ktorých chodia žiaci na filmové premietania, ktoré vyberie
Filmový inštitút. V roku 2005 bola založená národná agentúra Vision Kino, ktorá koordinuje rôzne iniciatívy pre filmové a mediálne vzdelávanie v Nemecku.
Mediálna výchova od februára 2001 ponúka na Univerzite
vo Freiburgu hodiny kurzu venované voliteľným predmetom pre
všetky študijné odbory. V predchádzajúcom období mediálnu výchovu bolo možné absolvovať len v predmete designu19. Kurz je
orientovaný v rámci univerzitného vzdelávania na mediálnu gramotnosť. Dôležitosť a akýsi zlom v ponímaní významu a dôležitosti výchovy k mediálnej gramotnosti vo vysokoškolskom
vzdelávaní bolo publikované v roku 2001 v Dortmundskej štúdii. Vo svojich záveroch mediálnu gramotnosť označila za kľúčovú pre rozvoj a fungovanie informačnej spoločnosti, ktorá je charakteristická informačnou explóziou. Mobilné telefóny, internet,
vysokorýchlostné digitálne systémy, ktoré spájajú predtým oddelené svety telekomunikácií a vysielania, spôsobili informačnú
revolúciu – doma, v školách, na pracoviskách. Komunikácia už
nepozná hranice – môžeme sa dohovoriť z ktoréhokoľvek miesta a kedykoľvek.
Hlavnou hybnou silou komunikačnej revolúcie sú technológie a trhové sily. Európska únia je od začiatku v centre diania a udáva tempo otvárania trhov, udržiava rovnaké príležitosti pre všetkých účastníkov, vytvára dynamický regulačný rámec,
chráni záujmy spotrebiteľov a dokonca určuje technické normy.
Hospodárska súťaž prispela k zníženiu cien a zvýšeniu kvality.
Výsledkom sú lacnejšie, kvalitnejšie a spoľahlivejšie služby pre jednotlivcov a podniky. Dopyt po mobilných telefónoch
a pripojení na internet rapídne vzrástol. Internetové pripojenie je
19
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v súčasnosti samozrejmosťou pre 96  % európskych škôl, pričom
67  % z nich využíva vysokorýchlostné pripojenie.
Viac ako polovica obyvateľov EÚ pravidelne využíva internet. Európska únia zaviedla plnú liberalizáciu telekomunikačného trhu v roku 1998. Od tej doby konvergencia komunikačných
a vysielacích technológií, ktorá prebieha prostredníctvom digitalizácie, donútila EÚ prehodnotiť hranice regulácie a do nového regulačného rámca, ktorý nadobudol účinnosť v júli 2003, zahrnúť všetky „elektronické komunikačné siete a služby“.
Významné postavenie mediálnej výchovy majú v Nemecku
verejné knižnice. Autor Siegfried Schmidt popisuje spoluprácu
verejných knižníc a zariadení pre prácu s mládežou a hodnotí ju
ako vhodnú a efektívnu pre všetkých zúčastnených.
V neskorších časoch sa Theodor Adorno venoval niektorým
otázkam mediálnej výchovy. V šesťdesiatych rokov mohli jeho nápady vyznievať radikálne: Aby učiteľ zobral deti do kina a tam im
vysvetľoval filmové triky (klamstvá), spolu so žiakmi analyzoval
“šťastnú hudbu”, vysielanú rozhlasom v nedeľu ráno, analyzoval
časopisy a demonštroval im o čo horšia je populárna hudba od
Mozartovho alebo Beethovenovho kvarteta alebo iného autentického diela modernej klasickej hudby20. Herbert Marcuse (18981979) – takzvaný otec Novej ľavice vo svojej práci One-Dimensional Man (1972) prezentuje veľmi pesimistický pohľad na médiá ako na silu, ktorej nemožno odolať.
Prostriedky komunikácie..., nezadržateľná záplava produktmi
zábavného a informačného priemyslu so sebou nesie predpísané
postoje a vzory správania, určité racionálne a emocionálne reakcie, ktoré spájajú konzumentov s producentmi a ich prostredníctvom aj s celkom (sociálnym systémom). Tieto produkty indoktrinujú (prevychovávajú) a manipulujú. Podporujú falošné vedomie, ktoré je imúnne voči svojej falošnosti... Tak vznikajú vzory

jednostranného myslenia a správania21.
Marcuse bol členom Frankfurtskej školy, ktorý na rozdiel od
Adorna a Horkheimera, zostal pri analýze spoločnosti pri marxistických kategóriách a pri svojej akceptácii revolúcie. Avšak,
manipulácia falošných potrieb reklamou je podľa neho represívna. (Reklama sa snaží u ľudí vytvárať dojem, že potrebujú aj to,
čo v skutočnosti vôbec nepotrebujú. To platí dones.
Podobne ako ostatní príslušníci Frankfurtskej školy aj Marcuse popisuje publikum ako pasívnu obeť médií, aj on narieka nad
zánikom individuality a stratou autentickej kultúry, stratou, o ktorú sa pričiňujú komerčné médiá. Ústredným problémom analytikov Frankfurtskej školy je, že svoje odsúdenia konzumnej spoločnosti musia zakladať na niečom, na určitých hodnotách, ktoré
oni považujú za autentické. Marcuse zakladá svoju kritiku na rozlišovaní falošných a skutočných potrieb. Aké sú to ale skutočné
potreby? Tie mimo spoločnosti?
Potom Marcuse prezentuje človeka ahistorického a esen
ciálneho.
Napriek početnej a oprávnenej kritike, význam Adorna,
Horkheimera a Marcusa v sektore mediálneho výskumu, označovaného ako kultúrne štúdie, je nespochybniteľný. Aj ich zásluhou došlo k objasneniu problémov konzumnej spoločnosti. Zostáva faktom konštatovanie Kellnera:
Jedným z hlavných, občas, ale nie vždy evidentných nedostatkov mnohých teórií je totalitné videnie a denunciácia tovaru,
konzumných potrieb a konzumu. Podľa tohto pohľadu sú všetky tovary bez výnimky zvodnými nástrojmi kapitalistickej manipulácie, ktoré konštruujú homogénne falošné potreby a vedomie... Tovarový fetišizmus a falošné potreby potom údajne spútajú povoľných konzumentov do inštitúcií, praktík a hodnôt konzumného kapitalizmu... Tovary a konzum sú prezentované negatívne, jednoducho ako prostriedky triednej nadvlády a model na-

20

21

374

Mediálna výchova v súčasnosti, 1971/1963, s. 145-6.
Marketingová komunikácia a médiá 10

Marcuse, H. One-Dimensional Man. London: Abacus, 1972. s. 43.

E. Sisková: Prehľad vývinu mediálnej výchovy vo vybraných západných
a niektorých európskych krajinách

375

vyše predpokladá magickú, diabolskú moc kapitálu pri vytváraní
nereálnych falošných potrieb, ktoré sú potom schopné manipulovať vo svojom vlastnom záujme. Koncepcia verejnej sféry vychádza z tézy, že demokratická spoločnosť si vyžaduje vyspelého občana, ktorého rozhodovanie je podložené informáciami – čiže informovaného občana.
Verejná sféra je historicky podmienená, zabezpečuje obeh informácií, názorov a diskusií v spoločnosti. Priestor, kde sa môžu
formovať názory. Toto miesto je nezávislé od súkromných ekonomických záujmov a politických inštitúcií. Podstata tejto koncepcie siaha až do starovekého Grécka. Pri charakterizovaní verejnej sféry sa bádatelia občas odvolávajú na grécku agoru, kde
sa občania stretávali, aby diskutovali o politických záležitostiach,
o živote v “polise”. To znamená, že táto sféra je prítomná v kostoloch, kaviarňach, na politických zhromaždeniach a všade tam,
kde sa občania stretajú, aby diskutovali o verejných záležitostiach
a komunikovali o svojich hodnotách a záujmoch.
Štyri dimenzie verejnej sféry:
• 1. Mediálne inštitúcie – organizačné, finančné a právne rámce vlastníctva médií, ich ovládania (kontroly), prideľovanie licencií, dostupnosť médií. Problematika verejnoprávneho vysielania.
• 2. Zobrazovanie reality v médiách – Čo médiá zobrazujú, aké
témy predstierajú verejnosti. Čo sa stáva predmetom verejných debát a diskusií. Akú úlohu zohráva novinárstvo? Kto selektuje informácie v médiách? Aká je organizačná štruktúra spravodajských organizácií?
• 3. Spoločenské štruktúry – štrukturálne dimenzie verejnej sféry: rozsah a hranice. Aký model verejnej sféry je najprijateľnejší – centralizovaný alebo pluralistický? Možno všetkých
občanov umiestniť do tej istej verejnej sféry?
• 4. Integrácia – presahuje rámec mediálneho zobrazovania skutočnosti a zahŕňa sociálno-kultúrnu interakciu. Dotýka sa:

a) diskurzívnej povahy rozhovorov medzi občanmi,
b) priestorového umiestnenia a usporiadania sociálnych interakcií (skutočných alebo fiktívnych),
• c) komunálnej povahy spoločenských väzieb medzi občanmi.
Nielen verejná sféra, ale ani kultúra nemá zmysel bez komunikácie. Preto úsilie zachovať a posilniť verejnú sféru musí byť
založené na konkrétnych poznatkoch o formách komunikácie,
v ktorej rozhodujúcu úlohu zohrávajú médiá.
Vzťah medzi verejnou sférou a masovými médiami je zrejmý.
Médiá sú hlavným zdrojom informácií a poznatkov pre občanov.
Popri vzdelávacom systéme sú dnes médiá najdôležitejším nosičom a sprostredkovateľom modernej kultúry. Tlač a elektronické médiá sú takto zároveň aj dôležitou súčasťou súčasnej verejnej sféry. Pritom každé médium tu zohráva svoju špecifickú rolu.
Rozhlas inú ako tlač (rozhlas je dostupný aj negramotným občanom) a televízia inú ako rozhlas (význam vizuálnej stránky).
Vo vzťahu k verejnej sfére sa obzvlášť skúmajú elektronické
médiá. Rozhlasové a televízne vysielanie sa stalo predmetom detailných analýz, zaoberajúcich sa jeho funkciou vo verejnej sfére.
Nie je to prekvapujúce, pretože v modernej spoločnosti (rozhlasové a televízne) vysielanie prináša podstatnú časť kultúry,
umenia a politiky spoločnosti, najsledovanejšie (a najdôveryhodnejšie) spravodajstvo a publicistiku, ale predovšetkým najväčší
prúd zábavy, fikcie (filmov, seriálov), čiže materiálov symbolického života.
Je síce pravda, že televízia môže byť dôležitá pre verejnú sféru, ale táto jej úloha v značnej miere závisí od toho, ako je televízia organizovaná. Či je to komerčná alebo verejnoprávna televízia. Ak televízia nie je dostupná pre každého, ak zanedbáva určité žánre (programy) alebo určité skupiny publika, ak nie je verejným fórom a jednoznačne neslúži verejnej sfére, ak sa nesnaží
osloviť verejnosť ako celok, ak je podriadená súkromným ekonomickým alebo politickým záujmom vlády, nemôže náležite slúžiť
verejnému záujmu a plniť svoju potenciálnu funkciu, čiže vytvá-
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rať pre občanov verejnú sféru. A práve v tomto treba vidieť hlbší
význam televízie ako služby verejnosti.
Je mnoho rôznych inštitúcií v našej spoločnosti, ktoré nás socializujú, čiže prostredníctvom ktorých si osvojujeme dominantné myšlienky a hodnoty spoločnosti (školy, rodina, cirkev a pod.).
Masové médiá sú jednou z týchto inštitúcií.
Belgicko – flámske teritórium a mediálna výchova
Situácia nie je pre výskum stavu mediálnej výchovy obzvlášť
zaujímavá, ale dobre odráža situáciu vo viacerých európskych
krajinách. Belgické učebné osnovy prešli za posledných desať
rokov veľkými zmenami, no na mediálnej výchove nezanechali viditeľné stopy. Len asi jedna desatina škôl vo flámskej časti
Belgicka ponúka mediálnu výchovu v nejakej podobe. Čiastočne
je integrovaná do kurikúl iných predmetov (najmä cudzie jazyky
a hudobná výchova), no je chápaná ako nástroj, nie ako cieľ. To,
či sa médiá objavia v nejakej podobe v samotnom vyučovacom
predmete, závisí najskôr od osobnej iniciatívy pedagógov a samotnej ochoty škôl. Situáciu komplikuje skutočnosť, že pre pedagógov neexistuje profesionálne vzdelávanie, ani tréningy, kde by
sa špecializovali na mediálnu výchovu22.
V Belgicku sa v tejto oblasti nerealizuje žiaden seriózny výskum, nie je dostupná odborná literatúra vo flámštine, ako aj
učebnice a rôzne pomôcky. Obdobná situácia je aj v Holandsku.
Severské krajiny : Fínsko a mediálna výchova

Medzi reformné kroky vo Fínsku patrí v rokoch sedemdesiatych a osemdesiatych minulého storočia došlo k  zavedenie jednotnej školy a reforme odborného vzdelávania – v roku    1983
– došlo k odstráneniu diferencovaných výkonnostných tried
a v roku 1985 zaviedol sa národný „základný rámcový plán“, ktorý sa prispôsobil lokálnej úrovni – väčšina obcí sa však orientovala podľa národných línií,  osemdesiate roky dvadsiateho storočia znamenali neuskutočnenie decentralizácia a školy nevyužili
dostatočne svoju autonómiu23.
Vo Fínsku je schopnosť čítať a tvoriť mediálne texty považovaná za veľmi dôležitú zručnosť. Napriek tomu predmet mediálna výchova neponúka každá škola. Tento predmet je integrovaný
do interdisciplinárneho predmetu, ktorý sa nazýva komunikačná výchova. Vyučuje sa na školách už od roku 1994. Pedagógovia sa pri tomto predmete môžu samostatne rozhodovať, či budú
klásť väčší dôraz na dramatické umenie alebo na médiá. V 90tych
rokoch minulého storočia sa vo Fínsku po prvý raz začalo s prípravou pedagógov pre mediálnu výchovu. Nejde o jednoodborové špecializované štúdium, ale o mediálnu prípravu v rámci iných
premetov. Táto výchova zahŕňa v sebe nielen učenie o médiách,
ale aj využívanie médií vo vyučovacom procese.
Európa : Rakúsko a predmet mediálna výchova
V Rakúsku mediálna výchova nie je zvlášť zaujímavá. Odráža situáciu aká vládne v tejto oblasti vo viacerých európskych
krajinách. Mediálna výchova ako samostatný predmet neexistuje,
no rakúsky školský systém umožňuje rozvíjať mediálne zručnos23
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Existujú len ojedinelé projekty pre štúdium médií, napríklad vo výskumnom centre pedagogiky na katolíckej univerzite v Leuvene. Školenia pre pedagógov zabezpečujú rôzne neziskové organizácie, ktorým
sa nedostáva podpora od štátu.
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ti a kompetencie v rámci iných predmetov. Všetko záleží od pedagógov, ako k predmetu mediálna výchova pristupujú, aký veľký
priestor si pre tento predmet vyčlenia. Cieľom mediálnej výchovy v Rakúsku, podobne ako v iných krajinách je vychovať zo žiakov kritických užívateľov médií a pracovať s nimi takým smerom, aby mali záujem vytvárať vlastné texty. Pedagógovia neprechádzajú odbornými školeniami, povinne sa učia len v rámci všeobecného pedagogického vzdelávania.
Študenti sa v škole zameriavajú na získanie praktických skúseností. Projekt Zeitung in der Schule (Noviny na školách),prebieha na školách. Organizácia podporovaná Asociáciou vydavateľstiev tlače na školy ponúka bezplatne výtlačky, realizuje pre
mládež rôzne programy a súťaže. V posledných rokoch svoju pozornosť viacej motivujú v tom, aby pripravovali vlastné internetové stránky, školské časopisy, blogy...
Na kongrese expertov v júni 2004 na záver bol auditóriom
prijatý dokument „Qualitätsmemorandum“ (Memorandum kvality), ktorý udáva päť krokov k zvýšeniu kvality rakúskych škôl:
• 1. Nemá sa meniť organizácia škôl, čo nezaručuje kvalitu, ale
reforma má byť zameraná „do vnútra vzdelávania“ – na kvalitu vyučovacieho procesu (zahŕňa výber učebnej látky, správnej metodiky, garancia trvalého udržania sprostredkovaných
poznatkov žiakmi.
• 2. Má sa zabezpečiť autonómia škôl: prechod zo vstupného riadenia a financovania škôl na výstupy, výsledky zamerané na riadenie –využívanie moderných učebných metód
vo vyučovaní., autonómia v tvorbe učebných plánov, vzdelávacie štandardy, tvorba a overenie vzdelávacích štandardov, otvorenie „Leadership –Academy“, školenia pre vedúce
sily v oblasti vzdelávania. Vymenovali riaditeľov škôl na štyri roky, počas ktorých musia absolvovať vzdelávanie v oblasti aj školského manažmentu.
• 3. Majú sa stanoviť základné kompetencie, ktoré žiaci majú
popri vedomostiach získať, podpora sociálnych kompeten380
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•

•

cií. Rakúski žiaci majú nadobudnúť nasledovné kompetencie:
čitateľské kompetencie, matematické a prírodovedecké základné kompetencie, rečové(cudzí jazyk)., dôraz sa kladie aj
na celostný rozvoj osobnosti: muzikálne vzdelanie, „soft skills“ ako komunikačné schopnosti, schopnosť pracovať v tíme,
schopnosť riešiť konflikty, a iné.
4. Majú sa zabezpečiť solídne hodnotové základy. Rozvoj
osobnosti mladého človeka: pozitívny prístup k životu, odvaha namiesto strachu z budúcnosti, schopnosť kritického myslenia, kritická analýza chápanie demokracie.
5. Podpora školských partnerstiev. Škola nemôže prevziať
úlohy spoločnosti bez spolupráce s inými školami a partnermi. Učitelia musia byť lepšie vzdelávaní.

Vo februári 2005 sa vedie „reformný dialóg vzdelávania“ –
na úrovni zástupcov vlády, poslancov, ministrov, zahraničných
expertov, riadiacich zástupcov škôl. Napriek týmto snahám a projektom je pred rakúskym školstvom dlhá cesta, nakoľko dodnes
nie je doriešená otázka napríklad vzdelávania pedagógov v mediálnej oblasti.
Slovinsko a začiatky mediálnej výchovy
Situácia v mediálnej výchove je podobná ako v iných krajinách východnej Európy. Koniec osemdesiatych rokov minulého storočia, Slovinsko sa prediera dramatickými zmenami vo všetkých celospoločenských oblastiach. Začiatky mediálnej výchovy sa datujú do obdobia deväťdesiatych rokov minulého storočia, keď pracovná skupina zložená z mediálnych expertov vypracovala kurikulá mediálnej výchovy. Cieľom mediálnej výchovy je podľa nich vychovať „samostatných, kompetentných, spoločensky  zodpovedných občanov, ktorí dokážu vyberať kvalitné informácie a zodpovedne komunikovať prostredníctvom médií. Mediálna výchova tak má tri hlavné komponenty
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ticipáciou žiakov na tvorbe mediálnych textov. V súčasnosti mediálna výchova je v období povinnej školskej dochádzky
povinná. Je integrovaná do rôznych predmetov. Na strednej
škole sa objavuje ako súčasť slovinského jazyka, psychológie,
sociológie a dejín umenia. V rámci sociológie napríklad vyučuje sa problematika mediálnych inštitúcií, v slovinskom jazyku žiaci charakterizujú mediálne texty, štýly a formy, analyzujú gramatiku jazyka médií i základné žurnalistické žánre.
V rámci psychológie sa žiaci venujú tomu, aký vplyv majú médiá na osobnosť človeka.
Pracovná skupina pripravila okrem učebníc a metodologických príručiek aj koncepciu vysokoškolského odboru, ktorý
vzdeláva budúcich učiteľov mediálnej výchovy.  Ročne majú pripraviť asi 200 učiteľov na mediálnu výchovu.
Z histórie mediálnej výchovy v Rusku
na jej kvalitnú spoluprácu:
• 1. Vytváranie vedomia mikroprocesorov mediálnej komunikácie. V tejto časti sa žiaci učia rozvíjať svoje schopnosti a vytvárať mediálne odkazy. Na tejto úrovni by študenti mali vedieť identifikovať vzťah medzi mediálnymi textami a divákmi,
taktiež vedieť pracovať s určitými technikami, technológiami,
s inštitúciami podieľajúcimi sa na mediálnej produkcii.
• 2. Vytváranie vedomia makroprocesorov mediálnej komunikácie. Táto zložka súvisí s analýzou politických, ekonomických, spoločenských a kultúrnych kontextov mediálneho priestoru. Žiaci si majú uvedomiť, ako médiá dominujú
našim politickým a kultúrnym životom, aké sú vzťahy medzi
médiami, občanmi a spoločnosťou.
• 3. Účasť na mediálnej komunikácii a iných foriem prezentácie komunikácie v spoločnosti. Táto časť súvisí s aktívnou par382
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História mediálnej výchovy siaha až do roku 1920. Prvé pokusy o výcvik v mediálnej výchove (na tlač a filmové materiály) sa objavil práve v roku 1920 no boli politickými predstaviteľmi zastavené až do roku 1950. Nová história ruskej spoločnosti pre filmové školstvo začalo rokom 1960. Bol to začiatok oživovania mediálnej výchovy na stredných školách a univerzitách.
Centrami boli také mestá ako Moskva, Petrohrad, Voronež, Kurgan, Rostov na Done, Taganrog, Novosibírsk atď. mediálne vzdelávanie je rozdelené do štyroch hlavných smerov:
• Mediálna výchova budúcich mediálnych profesionálov,
• Mediálna výchova budúcich pedagógov do médií alebo do škôl a univerzitní učitelia,
• Mediálna výchova ako súčasť tradičného vzdelávania žiakov a študentov v primárnych školách, stredných školách,
vysokých školách, univerzitách prostredníctvom vzdelávacích
osnov,
E. Sisková: Prehľad vývinu mediálnej výchovy vo vybraných západných
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•

Mediálneho vzdelávania všetkých kategórií, v kultúrnych centrách, zábavných centrách, kluboch, vrátane diaľkového štúdiá mediálnej výchovy cez internet, TV,DVD, CD ROOM.

Prvá ruská rada pre filmové vzdelávanie v školách a na univerzitách bola vytvorená do ruského združenia pre filmové a mediálne školstvo v roku 1988. Počet členov ruskej asociácie pre filmové a mediálne školstvo bol 300: primárnej a sekundárnej úrovne školskej výučby.
Mediálna výchova v Rusku nie je povinná pre všetky školy a univerzity s výnimkou niektorých stredných škôl, ktoré sú
na experimentálnom základe. Mediálne vzdelávanie môže byť
integrované do informatiky(internet a počítačové aplikácie),do estetiky (literatúra, výtvarné umenie, hudba, estetika), jazykov (ruský jazyk a cudzie jazyky),historické a filozofické (história, filozofia, právo) a niektoré ďalšie kurzy. Iným variantom je
voliteľný predmet: mediálne vzdelávanie.
Rusko dostalo povinný rámcový vzdelávací program pre oblasť mediálnej výchovy. Niektorí ruskí učitelia považujú základné mediálne vzdelávanie za praktické, niektorí preferujú prepojenie teórie s praxou. Stav mediálnej výchovy nie je silný v Rusku.
Vnímajú ju ako vedľajšiu osnovu predmetu integrovaného v tradičnom predmete (jazyky, história, umenie)Ruskí pedagógovia preferujú audiovizuálne médiá, aby potlačili čiastočne médiá,
len menšia časť pedagógov môže využívať internet. Sú vytvorené špeciálne „ počítačové triedy“, ale časť týchto počítačov nemá
prístup na internet.
Články o mediálnej výchove boli publikované v časopisoch
„Alma Mater“, „Pedagogický“,Kino Art“, „Špecialista“, „Kultúrne informačné práce“ atď. Jedným z hlavných mediálnych
vzdelávacích zdrojov je vedecký výskum. prvé práce boli venované problémom mediálnej gramotnosti v rokoch 1960 -1970.
(O. Baranov, Y.Rabinovič, I. Levshin, S. Ivanov, S. Penzin, U.
Usov). Mnohí sa špecializovali na programy pre budúcich od384
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borníkov v oblasti médií: (spisovatelia, režiséri, kameramani, filmoví kritici), ďalší sa orientovali na oblasť stredných škôl, iní
na programy pre univerzity a vysoké školy vrátane pedagogických ústavov a inštitútov24.
Mediálna výchova je zatiaľ povinná súčasť ruských školských programov, mnoho učiteľov (najmä staršej generácie) nie
sú jeho realizáciou nadšení. Niektorí pedagógovia využívajú médiá vo svojich triedach rovnako ako ilustrácie k lekcii na danú
tému. Mediálny text nie je otázkou štúdia v tomto prípade. Zatiaľ málo učiteľov sa usiluje o integrovanie prvkov mediálnej výchovy. Z veľkej časti robia to takí pedagógovia, ktorí absolvovali pedagogické inštitúty, majú prístup ku kvalitným zdrojom, vrátane teoretických kníh, učebníc, časopisom o médiách a internetovej gramotnosti.
Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že UNESCO  definuje
mediálnu výchovu ako prioritné oblasti kultúrno – vzdelávacieho rozvoja 21. storočia, mediálna výchova má dobré vyhliadky
v Ruskej federácii25.

24
25

Fedorov, J. 2001.
Kubey, R. tamtiež.
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Mediálna výchova v Maďarsku v kontexte svetových
trendov
Školský systém prešiel počas posledných dvoch desaťročí výraznými inováciami. V niektorých krajinách tieto zmeny iniciovali pozitívny posun aj v oblasti mediálnej výchovy na základných a stredných školách.
Vo vývoji mediálnej výchovy v jednotlivých krajinách vládne stále veľká disproporcia. Niektoré krajiny prežívajú v mediálnej výchove istý boom (napríklad Maďarsko, Nový Zéland), iné
krajiny zatiaľ nevedia naskočiť na“ uháňajúci vlak“. (Rakúsko,
krajiny Beneluxu) a v iných možno pociťovať akýsi druh stagnácie. (Kanada, veľká Británia). Dôvera k médiám ešte nie je
jednoznačná. Často sú vnímané ako zdroj zábavy, ktorý na školách nemá čo hľadať. V Maďarsku sa filmová a mediálna výchova rozdelila do niekoľkých základných etáp.
• Obdobie 1957 -1965 vznikali prvé kluby, prvé publikované
učebné osnovy, umožňujúce, aby sa filmová výchova dostala do stredných škôl.
• Obdobie 1965 -1978 objavujú sa nové centrálne učebné osnovy. V tomto období pod hlavičkou filmová estetika je začlenená do kurikula maďarského jazyka a literatúry. Toto obdobie
trvalo len dva roky.
• Obdobie od 1980 do 1995 je charakterizované snahami o decentralizáciu školstva. Rok 1995 bol rozhodujúci. Osnovy
NAT-3, ktoré boli ratifikované umiestnili film a médiá pod
hlavičku Umenie.
• Obdobie 2003 -2007 prijal sa rámcový vzdelávací program,
ktorý sa získal štatút povinného predmetu.
V Maďarsku existuje veľké množstvo dokumentov, nariadení, učebných osnov, ktoré formovali a vytvárali inštitucionálny
rámec filmovej a mediálnej výchovy na školách. Do koncipovania učebných materiálov od začiatku vstupovala aj televízia a rôzne produkčné spoločnosti. Autorom prvej generácie príručiek bol
386
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István Bolcs a pozostáva z dvoch publikácií: Filmesztétikai olvasókonyv és módszertani útmutató kozépiskolai tanárok számára.
Druhú generáciu príručiek z konca 70-tych rokov sa podpísal
Pál Honffy. Obe príručky sú orientované na prácu učiteľa v triede. Neobsahujú príklady kreatívnych cvičení ako moderné učebnice. Okrem klasických metodických učebníc a príručiek sa v súčasnosti na trh dostáva čoraz viac audiovizuálnych materiálov,
ktoré obsahujú názorné ukážky kreatívnych cvičení pre učiteľov.
Česká republika s dôrazom na mediálnu výchovu
V roku 2002 sa začala realizovať výchovno-vzdelávací a osvetový projekt pod názvom Media Smart, ktorého cieľom bolo zvýšiť mediálnu gramotnosť žiakov základných škôl vo veku od 6
do 11 rokov. Na základe odporúčania Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky môžu žiaci základných
škôl a stredných škôl od školského roku 2008/2009 navštevovať vyučovacie hodiny mediálnej výchovy, pokiaľ ju škola zaradila do svojich študijných plánov. Podľa Rámcového vzdelávacieho programu č .j. 6 538/2007-22 Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky je mediálna výchova popri
osobnostnej a sociálnej výchove, výchove demokratického občana, výchove k mysleniu v európskych a globálnych súvislostiach,
multikultúrnej výchove a environmentálnej výchove integrovaná do vzdelávania ako prierezová téma školských vzdelávacích
programov.
Mediálna výchova je interdisciplinárny odbor medzi humanitnými vedami, pedagogikou a mediálnymi štúdiami. Preto aj
výučba je pomerne náročná. Po rozhodnutí ministerstva školstva v roku 2004 o povinnom zavedení mediálnej výchovy
v rámci reformy školstva sa mnoho škôl dostalo do ťažkej situácie. V rámci tvorby Školského vzdelávacieho plánu museli
do osnov zaradiť aj prierezovú tému mediálnu výchovu. V českej republike v tej dobe existovala len jedna príručka od autorov
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M. Mičienka a J. Jiráka a kolektívu26. Informácie museli učitelia hľadať v zahraničnej literatúre a na internete. Radka Salyková27.
V niektorých krajinách s dlhšou praxou výučby k mediálnej
gramotnosti prostredníctvom mediálnej výchovy praktizujú samostatné kurzy. V Českej republike odborníci , nakoniec aj zahraniční mediológovia by si priali, aby to bol samostatný predmet.
Budúcnosť ukáže čo si pedagógovia vyberú. Nakoniec školám sa ponecháva veľká voľnosť v ponímaní mediálnej výchovy
a spôsobu uchopenia tohto predmetu i voľbe predmetu do ktorého má byť zaradená.
Mediálna výchova sa ako prierezová téma stala povinnou
súčasťou základného a gymnaziálneho školstva
Na základe zdrojov, ktoré sme v súvislosti s touto prácou
26
27
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Mičienka M., Jirák, J. Rozumět médiím: Základy mediální výchovy
proučitele, partners Czech, 2006.
Salyková, R. Výchova k mediální gramotnosti: Vybrané problémy
vzhledem k proměnám mediálního prostrědí, MU, 2007.
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preštudovali zdá sa, že mediálna výchova a následne mediálna
gramotnosť, možno chápať ako naučenú schopnosť alebo získanú zručnosť. Názory na zmysel a význam mediálnej gramotnosti,
ktorá je súčasťou práce v mediálnej výchove sa rôznia vo vyjadrení. Všetky však v sebe obsahujú postulát, že v súčasnej dobe je
to jediný reálny a zároveň efektívny spôsob ako umožniť jedincovi slobodne myslieť a rozhodovať sa.
Okruhy problémov, ktoré tvoria v súčasnosti hlavné témy odborných diskusií a sú kľúčové pre ďalší rozvoj v tejto oblasti je
možné vyjadriť šiestimi otázkami:
• Ochraňuje mediálna výchova deti?
• Vyžaduje si výučba mediálnej výchovy tvorbu vlastných mediálnych produktov študentmi?
• Mala by byť mediálna výchova primárne zameraná na populárnu kultúru súčasnosti?
• Mala by mať výchova k mediálnej gramotnosti silnejší a jednoznačnejší ideologický náboj?
• Mala by mediálna výchova tvoriť samostatný predmet?
• Mali by byť iniciatívy v mediálnej výchove finančne podporované médiami?
Teoretické prístupy ako aj formy realizácie mediálnej výchovy v praxi rôznych krajín sa líšia a zahŕňajú širokú paletu foriem
od klasického vyučovania prednášaním vopred určených a pripravených pedagógom celkov, cez názorné ukážky mediálnej
produkcie spojené s organizovanou diskusiou, až po maximálne
možné kreatívne workshopy na ktorých sú študenti priamo aktívnymi tvorcami vlastných mediálnych produktov. Rovnako sa rôznia aj predpoklady pre formy vyučovania, ako aj príprava samotných pedagógov, tvorba učebných osnov.
Na Slovensku sa vytvoril tím pracovníkov, ktorí začali pracovať na projekte európskeho významu, zameraného na tvorbu
mediálnej politiky v členských štátoch EÚ a kandidátskych krajinách. Jeho účelom je zistiť, ktoré politické nástroje
a prostriedky  môžu  najlepšie podporiť rozvoj slobodných a neE. Sisková: Prehľad vývinu mediálnej výchovy vo vybraných západných
a niektorých európskych krajinách
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závislých médií. Projekt je financovaný Európskou komisiou zo
7. rámcového programu a je koordinovaný Gréckou nadáciou pre
európsku a zahraničnú politiku. Projekt začal 1. apríla 2010 a
bude trvať tri roky.
Projekt kombinuje výskum založený na prípadových štúdiách
vybraných krajín v rámci porovnávania medzi sektormi a typmi
mediálnych služieb. Jeho úlohou je  preskúmať proces vytvárania
mediálnej politiky v 14 európskych krajinách v ich primeranom
socio-politickom, ekonomickom a kultúrnom kontexte a preskúma tiež možnosti a výzvy nastolené novými mediálnymi službami pre slobodu a nezávislosť médií.
Podrobne sa bude venovať aj vonkajším tlakom na konfiguráciu štátnych mediálnych politík, iniciovaných Európskou úniou  a
Radou Európy.
Realizácia mediálnej výchovy v podmienkach Slovenskej republiky by sa mohla podľa nášho názoru realizovať viacstupňovo. Myslíme tým rozdelenie informácií, vedomostí a samotných
poznatkov s ktorými by sa študenti oboznamovali na všetkých typoch a stupňoch škôl. Nakoľko sa domnievame , že mediálna výchova je dôležitým predmetom pre súčasného mladého človeka,
jednoznačne by mala byť zaradená už na prvom stupni základnej
školskej dochádzky.
V prípade dospelých jedincov by sa malo pokračovať až na
vysokých školách a univerzitách formou seminárov, prednášok,
no najmä začať prepájať vedecké knižnice s prácou odborníkov
pod metodickým vedením špecialistov na mediálnu výchovu, prípadne knihovníkov, ktorí by sa tiež mohli špecializovať na túto
prácu. Čas ukáže a zároveň preverí správnosť nasmerovania mediálnej výchovy do učebných osnov, ako aj pripravenosť pedagógov v tých krajinách, v ktorých sa tento predmet len rozvíja.
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Private matter: PR of Privacy of Politicians
Denisa Kasl Kollmannova
Abstract : This article describes the situation of media representation of privacy issues in political communication in the Czech Republic
(2006-10). The text is a précis of the dissertation thesis Public Privacy:
Interaction of Political Marketing and Media Communication on the Example of Private Life of Czech Politicians (1989-2010). The thesis uses
the critical discourse analysis (van Dijk 1998) to analyze the change in
represented media image of privacy. Throughout the past years, which
are examined in this article, private life also became a form of political
tool for addressing the public and electorate and creating a “package”
of their own desired political personality to get more political power.
Keywords: political marketing – image making – private life –
Czech Republic – public relations
Article

We have got used to perceive the connection of sexuality
and power as inappropriate, “politically incorrect” and separate.
However, it was particularly the influential study History of Sexuality (1999, 2003a, b) by Michel Foucault that proved that the
discourses of power and sexuality are not inseparable, on the contrary, they are communicating vessels. And this is true not only in
cases of “major prohibitions” of behaviour, but also in the very
execution of power (cf. Foucault 1999: 135ff). But as the British
political scientist James Stanyer states in his study of modern political communication: “Private life of politicians has never been
so visible” (Stanyer 2007: 72). John Corner (2003: 73) distinguishes two spheres of political behaviour that create politicians’ image: (1) the sphere of political institutions and processes (political
parties, authorities and the government) and (2) private sphere
(personal CV, home, friends, family, free time, etc.).
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These two spheres interact with each other and create a third
sphere where public and popular meet. This sphere is a fully mediated summary of all the milieus where politicians represent
“public personalities” (Corner 2003: 74). It comprises both the
image of a leader, including his/her physical aptitudes, and his/
her ability to communicate political messages, including unpopular ones, in a manner acceptable for the public (cf. Meyrowitz
2008). It is in this sphere where according to van Zoonen (2004:
75) the image created by a politician clashes with a general picture of how a politician should look like and act.
The concept of celebritization of politics, as predicted in
1960s by Daniel R. Boorstin (1992: 52) (tautology “a celebrity
is a person known thanks to his/her celebrity”) and Lang – Lang
(television personality, 1968, quoted according to Lang – Lang
2002), was developed chiefly by Rojek (2001) and Turner (2004),
as well as by Dörner and Schicha (2008). Postman (1999: 140)
defines a political celebrity as a politician who deliberately asserts himself/herself as a source of entertainment. According to
Postman, the use of this possibility expanded massively in the
U.S. in the course of the 1970s and 80s (quote ibid.).
However, the developments seen in the Western society particularly with the advent of television as a mass medium could
not be compared to the situation in the Czech milieu. The dissertation thesis, which is the basis of this article, used the method of
critical discourse analysis (CDA) (van Dijk 1998, 2008a, 2008b)
for uncovering the image of politicians’ privacy in the Czech media in 1989–2010. Fairclough believes that discourse is both constituted and constituting (Fairclough 1992: 64). Through CDA it
is possible to map the main characteristics of amorous discourse
and to determine the main features of macro- and microstructures
of the ideology represented in political discourse. But before approaching the analyzed period 2006–2010 it is necessary to place
the concept of privacy in political communication into the historical and social context of the Czech society.

Although the image of privacy and family was an inseparable part of political communication of the very first Czechoslovak
President Tomáš Garrigue Masaryk, during two totalitarian periods (including a short break in 1945–1948) the sphere of presenting politicians’ privacy was, more often than not, subject to strict
censorship (Jirák – Šoltys in Kaid – Holtz-Bacha 2006: 378). As
proved through an analysis of the daily newspaper Mladá fronta from 1989 (Kasl Kollmannová 2010: 55ff), political officials
were presented in the media only in their official, public role. If
they were photographed beside women, they were largely “nameless” representatives of the public – e.g. “M. Jakeš speaking with
members of the delegation” (Mladá fronta, March 8, 1989, p. 1),
or “Vasil Mohorita speaking with the conference delegates” (Mladá fronta, April 17, 1989, p. 1).
Before 1989 there were no references to politicians’ private,
married life in the Czech media, the “private” and “public” sphere
remained strictly separated in media representation. Never in the
course of the year did the title page of the above daily feature a
politician with his/her spouse either in the text or picture code.
This of course does not mean that politicians’ privacy remained
outside public space, but it was strictly reserved to the sphere of
oral communication, it was not information that could be officially printed, sold and read.
The change of the political system in November 1989 and
the loosening of market and social rules brought about a transformation also in the field of media supply. A large number of
periodicals sprung up in the 1990s and have been bringing regular coverage of the social domain, depicting love relationships of
celebrities, artists, politicians and other persons of public interest:
“Love relationships are inscribed in most topics of these media (lifestyle and women’s magazines, note DKK), be it vogue, cosmetics, slimming or cooking – their aim is to increase a woman’s
attractiveness and thereby her success in love life. And a common
denominator is the mythology of experiencing a love relationship
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as a variable human emotion and the metaphor of love as communication” (Kasl Kollmannová 2009: 135). Thus, what can be
seen is (1) an overlapping of private and public spheres, (2) an increased media interest in family and partner relationships of politicians and other persons of public interest, and (3) a presentation
of family and partner relationships in political marketing so that
they complete an individual’s positive image („romantization of
political communication”). These developments reflect a general
tendency of romantization of media contents: “In the first decade
of the new millennium the image of a love relationship diversifies
itself and becomes an important component of marketing communication inside the media. The commoditization of a romantic
love relationship in marketing media communication takes place
particularly through the linking of marketing contents to romantic narrativity (e.g. the use of illustrative photos for commercial
presentation of goods) and, on a second level, in the commercialization of titles as such (e.g. through a trailer for the contents of
a romantic format inside a magazine or the production of special
supplements of dailies, e.g. Ona Dnes [She Today] )” (Kasl Kollmannová 2009: 147).
The trend of the romantization of media contents starts to be
used by Czech politicians in their political PR. In the 2006 election year, methods and techniques of political marketing began to
be used systematically for the first time in the pre-election campaign in the Czech Republic (Matušková 2006: 53). The presentation of private life as a topic of guided political communication
with the aim of convincing voters in the 2006 pre-election campaign was used particularly by Mirek Topolánek (Civic Democratic Party – ODS) who had also been the first Czech politician to
use his family and pictures of his private life in the election campaign to the Senate of the Parliament of the Czech Republic in 2010
(Kasl Kollmannová 2010: 17): „The ODS candidate Mirek Topolánek placed in a shop window on the Masaryk Square in downtown Ostrava his life-size dummy and a huge TV screen. Passers-

by can watch the screen and see Topolánek in his flat, cooking
lunch and chatting with his family members.” (Source: (pst). Topolánek shows life at his flat to passersby. Mladá fronta DNES,
Oct. 31, 1996, p. 4).
The concept of political marketing started to be widely used in
the media in 2006 in relation to politicians’ privacy on the examples of the U.S. or British “patterns” (cf. Bradová 2005, Matušková 2010). ODS started to cooperate with the American consultant Arthur J. Finkelstein and George Birnbaum as late as in 2009,
but in the 2006 campaign the presentation of the family and particularly the wife of the ODS chairman, Pavla Topolánková, was
a strong motive. Pavla Topolánková worked from 1996–2006 as
an assistant to her husband in the Senate and was involved in the
Becario charitable foundation, the aim of which was to build the
politician’s philanthropic image. From 2003–2005 Pavla Topolánková was employed as a manager of the New Deal Communications agency, so (theoretically) she could get to know and
apply the rules and techniques of marketing communication and
PR (Source: Pavla Topolánková’s personal pages, accessible at
http://www.topolankova.cz/zivotopis.html, Aug. 2, 2010). However, the consistent and trustworthy image of a conservative party
politician with a stable family background, which contributed to
the election triumph of ODS in the parliamentary elections, was
destroyed by media disclosure and subsequent confession of Mirek Topolánek’s extramarital relationship after the 2006 elections.
However, the affair – which was compared to the Monicagate
scandal (cf. e.g. Foerstel 2001) – did not lead to the acquisition of
trustworthiness of Pavla Topolánková (nicknamed “Hillary from
Ostrava”) as a politician, as proved in the subsequent elections to
the Senate of the Parliament of the Czech Republic.
The Czech Social Democratic Party (ČSSD) started to use the
American agency Penn, Schoen and Berland (PSB) in the 2006
pre-election campaign. In view of the situation, when the disclosure of property and personal relations of the previous Prime Mi-
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nister Stanislav Gross (ČSSD, 2004–2005) had led to his resignation, it was obvious that property relations in private life would
be a key factor in the interest of journalists and the public in the
upcoming Prime Minister Jiří Paroubek (ČSSD, 2005–2006). But
right from the beginning of his activity in the Prime Minister’s
role, Jiří Paroubek committed basic strategic and content mistakes in his self-presentation. When asked in an interview given to
the Frekvence 1 radio station whether he was ever unfaithful to
his wife, he gave a hesitant answer: “I think not,” which the tabloid daily Blesk (Source: (poe). The future Prime Minister’s women. A settled wife, a sexy spokesperson. Blesk. April 23, 2005,
p. 2) mentioned in the context of the change of Jiří Paroubek’s
spokesperson Veronika Skořepová. This “sexy journalist” was
presented in the article in both visual and text code as a speculative lover (Kasl Kollmannová 2010: 105).
From the standpoint of political communication and PR, as
well as image-making, Jiří Paroubek’s political communication
represented an effort aimed at “demarketing”, i.e. his wife’s concealment and “seclusion”: “He (Paroubek, note by DKK) says
that she will be a sort of Mrs Columbo, i.e. the wife of the detective from the well-known series. Nobody has ever seen her, although she has been referred to in the series.” (Source: Blesk. April
23, 2005, quote ibid.). However, the daily complemented this statement with a photo from the name giving ceremony of young animals in a ZOO, which created a tension between the visual component demonstrating political marketing of a harmonious family background and the text component requiring a non-medialization of his wife. The media responded in a customary way, i.e.
by ignoring the effort aimed at concealing private life. The Prime Minister’s wife was almost immediately represented in media
discourse as a woman who was unable to choose her clothes and
hairstyle, who needed a substantial and instant change in her appearance (image), had no friends and seemed to be cheated by her
husband (cf. Kasl Kollmannová 2010: 106). Jiří Paroubek made

several steps in the political communication of his privacy with
the aim of improving his wife’s image (and thus, according to a
supposed “media logic”, to improve his own political image). (1)
He granted the media retouched and arranged photos of his professionally dressed and made-up wife Zuzana Paroubková and
her PR biographical book that was published one month before
the elections (Source: Štaidl, Ladislav (2006). Rendezvous with
Mrs Zuzana. Ladislav Štaidl: Praha. Print-run not stated). (2) He
set up a charitable foundation, which became the main occupation of his wife (as opposed to her original translator job she had
given up). (3)Zuzana Paroubková’s media appearances were suppressed and professionally guided (e.g. interviews in the form of
e-mails with questions sent in advance).
When ČSSD lost the elections, Jiří Paroubek could use an
advantageous political situation of a fragile stability of the coalition and the Prime Minister Topolánek’s negative media image
owing to the disintegration of his family and a complicated period prior to his divorce. Six months later speculations appeared
about Jiří Paroubek’s extramarital relationship when the Blesk
daily published photos taken by an “anonymous reader” featuring Jiří Paroubek and Petra Kováčová (the first information was
brought by the online server of the Blesk daily. Source: Great
guy Paroubek. Caught with a blond girl! Online. June 26, 2007
02:30. Accessible at: http://www.blesk.cz/Clanek79098.html).
Nevertheless, in view of the timing of the “discovery” before
summer holidays and particularly to the speed of Jiří Paroubek’s
reaction through the publication of a press release and other professional communication steps, it can be assumed that the whole
action had been prepared by professional communicators. The
following media image of private life on the example of the evolution of the love relationship between Jiří Paroubek and Petra
Kováčová-Paroubková brought in the Czech society a sophisticated form of the use of private life elements and romantization
in political communication and in the building of political image
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(cf. Kasl Kollmannová 2010), created by foreign professionals
in the field of professional (PSB) marketing and Czech experts
in PR and media relations (Jaromír Soukup’s Médea company.
Source: Šíma, Milan. Jaromír Soukup: I enjoy cooperating with
Mrs Paroubková. Instinkt. Sept. 24, 2009. Online. Accessible
at: http://instinkt.tyden.cz/rubriky/bez-obalu/jaromir-soukup-s-paroubkovou-pracuji-rad_24592.html). Its part was e.g. a press
conference (or a meeting with the press) on the occasion of Mr
and Mrs Paroubek’s wedding, birth and baptism of their child, or
their family celebrations. Petra Paroubková’s media presentation
and the change of Jiří Paroubek’s image became frequent topics
of media representation – thus, the media gave space to political
PR in the field of private life but, at same time, they turned into
vehicles of public reflection of these activities and considerations
of their meaning from the public standpoint.
Thus, the media image of privacy in political communication
in the Czech Republic, particularly in the period from 2006–2010,
became a meeting point of the media interest in lifestyle and the
intimate picture politicians and political interest with the aim of
influencing public opinion through the political image-making
and the provision of entertaining media contents that will contribute to the popularity and familiarity of a politician-personality.
In this way, the penetration of politicians’ love relationships into
media contents can be identified mainly as processes of:
Celebritization of politics: an extension of the representation
of political players to their partners, presentation of non-political
activities of a politician and his partner (simulation of the “fist
lady” role, charity as a form of corporate social responsibility).
Romantization of political media contents: a love plot is
frequently used as an attractive narrative pattern in news coverage.
PR-ism: adoption of the symbolic structure of love narrativity as an expression of ideology in conformity with guided communication from the politician’s side.

Although media coverage and opinion articles dealing with
the topic of politicians’ privacy, lifestyle and love relationships
have become an inseparable and frequent part of media contents,
from the above critical discourse analysis it is impossible to deduce an unequivocal impact of professional presentation in the
area of politicians’ private life on voters’ decision making. The
romantization of politics tends to become media contents which
both political players and media professionals believe it will attract the attention of members of the public, encouraging them
to buy a medium – or a politician. Thus, politicians’ private life
serves primarily as an attractive marketing tool directed at the
sale of a product.
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