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Editorial 
 
 
Milí čitatelia,  
 
predkladáme Vám ďalšie periodikum, ktoré Katedra marketingovej komunikácie Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského vydáva vo vydavateľstve Book & Book (v tomto roku 

vydávame aj zborník Reklama 14, ktorý má tiež ročnú periodicitu a venuje sa prevažne 

otázkam histórie a teórie reklamy).  

Priestor pre vedeckú činnosť majú naši doktorandi v zborníku KAMAKO 15, ktorý sme sa 

rozhodli vydávať pravidelne a chceme v ňom reflektovať najnovšie poznatky z oblasti 

marketingovej komunikácie z pohľadu mladej, nastupujúcej vedeckej generácie. 

Zborník vedeckých štúdií pre otázky histórie a teórie marketingovej komunikácie 

Marketingová komunikácia a médiá 14 je súhrnom vedeckých poznatkov pracovníkov 

katedry, ale aj jej spolupracovníkov – jeho  autori sa pokúšajú analyzovať trendy v odbore, 

ktorý si získava v modnej spoločnosti – v úsilí začleniť sa medzi seriózne vedecké disciplíny - 

stále pevnejšie miesto. V kontexte šírenia  nových mediálnych nosičov vydávame tento 

zborník na CD a želáme mu, aby si našiel medzi odborníkmi a študentmi svojich priaznivcov 

a aby slúžil ako platforma pre využívanie citácií pre nové vedecké práce v odbore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bratislava  2015                                                            PhDr. Eva Vopálenská, PhD. 
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STRACH V REKLAME  
Fenomén strachu a jeho efektívne využitie v reklame  
 
Silvia Šurinová, Pavel Horňák 
 
Autori: Mgr. Silvia Šurinová, Prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc., 
časti: 1., 2.1,2.3, 2.7, 2.8, 3 - Silvia Šurinová  
časti: 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 -  Pavel Horňák  
 
 
 

Úvod 

 

Strach v reklame patrí k najsilnejším emocionálnym apelom. Spomedzi uvedených 

(humor, sex, strach) je najkontroverznejšou kategóriou, keďže zákon, aj etický kódex ho 

zakazujú. Jeho využitie nie je komplikované pre nízky efekt pôsobenia, ale skôr pre kontext 

s propagovaným produktom, či s vnímaním propagovaného tovaru v kontexte s negatívnou 

emóciou. 

Strach ako negatívna emócia je aj jednou zo základných bariér kreativity. Aj tu sa 

prejavuje jeho kontroverznosť v reklame. Na jednej strane nás brzdí vlastný strach napr. pri 

tvorbe reklamnej kampane, no na strane druhej sa stáva efektívnym emocionálnym reklamným 

apelom.   

V tejto práci podrobujeme analýze práve strach. Pre komplexnosť uvádzame aj kapitolu 

o emóciách, kam túto emóciu zaraďujeme. Cieľom je aj tu charakteristika fenoménu strachu, 

jeho vyjadrovacích prostriedkov, druhov a následne ich možnosti využitia v reklame. Vychádza 

z poznatkov a výskumu mojej diplomantky Mgr. Silvie Šurinovej, ako aj z mojich získaných 

skúseností pri tvorbe publikácie Kreativita v reklame.  

Výskum pozostáva z teoretickej časti vytvorenej predovšetkým na základe komparatívnej 

a sekundárnej analýzy dostupných teoretických zdrojov a dvoch prieskumných sond (súčasne 

dvoch výberových súborov). Potvrdiť má primárne základné hypotézy, resp. odpovedať na 

výskumné otázky, týkajúcich sa účinnosti, resp. aj obľuby fenoménu strachu v reklame, jeho 

miery použitia atď. (podrobnejšie v časti metodológia výskumu). Sú podkladom pre stanovenie 

záverečných odporúčaní pre prax.  

 

 

                                                               prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD. 
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                        „Strach klame a ty mu veríš.“   

                                                    Friedrich Nietzsche 

1. Emócie  

 

Emócie sú psychickým fenoménom zohrávajúcim v ľudskej psychike významnú rolu - 

sprevádzajú nás v každodennom živote. Pojmom emócie sa označuje prežívanie takých 

stavov, ako sú radosť, šťastie, hnev, ľútosť, smútok, závisť. Psychologické vymedzenie tohto 

pojmu je však náročnejšie. Mnoho autorov sa zhoduje v názore, že pojem označuje 

komplexný jav, ktorý je spojený s určitým prežívaním situácií, fyziologickými zmenami a 

zmenami správania. Vysekalová (2014) uvádza definície viacerých autorov, z ktorých však 

mnohí dospeli k podobným záverom: „Emócie sú uzavretý komplexný priebeh reakcií na 

podnet; zahŕňa kognitívne hodnotenie, zmeny v subjektívnom prežívaní, aktiváciu 

autonómneho a centrálneho nervového systému, impulzy k jednaniu a správaniu, čo je určené 

na pôsobenie na podnet, ktorý uvoľnil komplexnú sekvenciu“ (Vysekalová a kol., 2014, s. 

16). Iná definícia hovorí, že emócie sú „mentálny stav charakterizovaný cítením 

a sprevádzaný motorickými prejavmi, ktorý sa vzťahuje k nejakému objektu alebo vnútornej 

situácií“ (Nakonečný, 2000, s. 8). Možno si všimnúť, že podľa väčšiny autorov sú emócie 

zložené z troch vzájomne prepojených zložiek, ktorými sú: subjektívne emocionálne 

prežívanie, vnútorné expresívne správanie a ich fyziologické koreláty (Plháková, 2003). 

 

Ako sme spomínali - emócie sú subjektívnou záležitosťou. Každý jedinec môže prežívať 

rovnaké situácie iným spôsobom a tak sa líšia aj jeho reakcie na dané podnety (pri stresovej 

situácií niekto kričí a niekto sa naopak rozplače). V marketingovej praxi to môže znamenať 

napríklad rôznorodosť reakcií pri nefunkčnosti akúpeného produktu (v niektorých jedincoch 

takáto situácia vyvolá smútok, v iných napríklad hnev). Pri tvorbe komunikácie je preto 

dôležité dbať aj na túto charakteristiku emócií.  

 

Iným charakteristickým znakom emócií je ich polarita, ktorá sa týka najmä ich citovej 

zložky. Väčšina emócií má totiž svoj protiklad. Láska je napríklad protipólom nenávisti, 

radosť je opakom smútku atď. Emócie teda poznáme pozitívne aj negatívne. Môžu však mať 

aj ambivalentný charakter, a to vtedy, ak v nás určitá situácia vyvoláva pozitívne aj negatívne 
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emócie zároveň. Ako príklad môžeme uviesť radosť pri kúpe želaného produktu, no aj ľútosť, 

ktorú v nás vyvoláva jeho vysoká cena. Marketéri sa prirodzene pokúšajú sústrediť na 

vyvolávanie pozitívnych emócií, pretože práve tie môžu byť významným zdrojom motivácie 

človeka ku kúpe. V mnohých výskumoch sa totiž preukázalo, že motivácia princípom slasti je 

mnohokrát účinnejšia ako motivácia využívajúca strach (Vysekalová a kol., 2007). V 

niektorých prípadoch sú však strach, či iné negatívne emocionálne apely prostriedkom 

pútajúcim pozornosť publika či zvyšujúcim zapamätateľnosť výpovede. Často je strach 

spájaný s upozorňovaním na riziká, keď sa stáva silným zdrojom motivácie. Inokedy je 

využívaný na šokovanie verejnosti a upozornenie na nejaký problém.  

 

Emócie sú okrem psychického prežívania spojené aj so zmenami fyziologického stavu 

jedinca, ktoré ho pripravia na reakciu na dané podnety (pri strachu je to napríklad útek do 

bezpečia). Pre negatívne emócie sú charakteristické intenzívnejšie fyziologické prejavy ako 

pri prežívaní pozitívnych emócií.  

 

1.1 Klasifikácia emócií 

 

Emócie patria k jednej zo základných foriem prežívania vzťahu k predmetom a javom 

skutočnosti. Triediť ich možno podľa viacerých kritérií. Okrem rozdelenia podľa pocitu aký v 

nás vyvolávajú na pozitívne a negatívne, ich možno rozdeliť aj podľa dĺžky ich trvania alebo 

ich kvality. Vysekalová (2014) rozdeľuje emócie podľa dĺžky ich trvania na:  

• afekty; 

• nálady; 

• dlhodobé citové vzťahy; 

 

Medzi afekty zaraďujeme emócie charakteristické krátkodobou reakciou, ktorá sa 

vyznačuje vysokou intenzitou. Vznikajú rýchlo, majú búrlivý priebeh a je pre ne typický 

nedostatok racionálnej kontroly pri jednaní. Sú sprevádzané veľkými vegetatívnymi zmenami 

(zmena sekrécie žliaz s vnútorným vylučovaním, zblednutie či očervenenie tváre) a prudkými 

motorickými reakciami, ktoré zahŕňajú výrazné mimické a pantomimické prejavy. Niektorí 

autori spomínajú aj tri fázy priebehu afektu. V prvej fáze sa stráca schopnosť racionálne 

posúdiť situáciu, v druhej (vrcholnej) fáze dochádza k strate kontroly správania, strate 

vedomia alebo amnézií (strata pamäti) a posledná fáza sa vyznačuje apatiou (Cagalová, 2008). 
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Nálady možno chápať ako protipól afektov. Ich intenzita je menšia, no trvanie je dlhšie. 

Ovplyvňujú aj iné psychické funkcie, akými sú správanie, pamäť, pozornosť či motivácia. 

Nálady sú pociťované vo vzťahu k celému okoliu a to môže ovplyvniť intenzitu nálady. 

Človek so zlou náladou sa zvyčajne cíti ešte horšie pri škaredom počasí. Naopak, ak je jeho 

zlá nálada v kontraste s dobrou náladou iného človeka, môže byť pozitívne ovplyvnená. 

Nálady sú považované za nezámerné a nie sú zamerané na určitý objekt (Vysekalová, 2014). 

 

Dlhodobé citové vzťahy, niektorými autormi nazývané aj vášne, sú mimoriadne silné, 

stále, hlboké vzťahy, ktoré ovplyvňujú psychické funkcie a správanie človeka (Cagalová, 

2008). Sú intenzívne a zamerané na určitý objekt, človeka či aktivitu. Často môžu 

ovplyvňovať celého človeka aj jeho jednanie. Práve tento typ emócií sa marketéri pokúšajú 

vyvolať v zákazníkoch vo vzťahu k produktu.  

Podľa kvality môžu byť emócie rozdelené do dvoch skupín:  

• nižšie emócie (radosť, smútok, strach); 

• vyššie emócie (sociálne, intelektuálne, estetické); 

(Vysekalová, 2014) 

 

Nižšie emócie sú spojené s inštinktívnym správaním a pudovosťou. Môžu mať podobu 

afektov, nálad, aj vášní. Tento druh emócií je charakteristický aj pre zvieratá, človek  však na 

rozdiel od nich dokáže tieto stavy kontrolovať. 

 

Vyššie emócie patria medzi kľúčové spoločenské hodnotenie jedinca. Označujú sa aj ako 

city morálne, pretože sú súčasťou estetických, etických, intelektuálnych aj sociálnych 

postojov jedinca (Vysekalová a kol., 2014). Tento typ emócií nie je vrodený, ale človek ich 

získava v priebehu života. Sú dlhodobé a často sa stávajú trvalými. Bývajú ovplyvnené 

spoločnosťou, no aj vekom a človek je vďaka nim motivovaný ku konkrétnemu sociálnemu 

správaniu. Závisí od nich teda charakter osobnosti. 

 

1.2 Základné emócie 

 

Základné, resp. primárne emócie sa pokúšalo popísať už mnoho autorov, no nie vždy sa 

zhodujú pri ich vymedzení. Tieto emócie existujú vo všetkých kultúrach a pri všetkých 
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národoch, dokonca aj u niektorých živočíchov. Americký psychológ a profesor Paul Ekman 

(2003) vymedzuje šesť základných emócií, vyskytujúcich sa vo všetkých kultúrach. Výraz 

tváre ľudí prežívajúcich jednu z týchto emócií je interpretovaný v každej kultúre rovnako. 

Medzi tieto emócie patrí: 

• hnev; 

• strach; 

• znechutenie; 

• prekvapenie;  

• šťastie; 

• smútok; 

 

 

Obr. 1 - Výrazy základných emócií 

Zdroj: http://dullwitch.wikispaces.com/Knowledge+and+emotion 

 

Niektorí autori uvádzajú aj zahanbenie, ako súčasť základných primárnych emócií. 

Zahanbenie alebo hanba môže byť definovaná ako previnenie sa, či porušenie akejsi normy 

alebo pravidla. Táto emócia sa tiež prejavuje na úrovni kognitívnej, emocionálnej, 

fyziologickej aj v našom správaní (Vysekalová a kol., 2014). Niektoré z primárnych emócií 

patria aj medzi najčastejšie využívané emócie v reklame. Môžeme sem zaradiť napríklad 

strach, šťastie aj prekvapenie.  

 

1.3 Emócie v marketingovej komunikácii 
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Emócie sú zložitým javom ovplyvňujúcim naše vnímanie a správanie a možno práve 

preto je ich využitie v marketingovej komunikácii stále bežnejšie a pokladá sa za dôležitú 

súčasť marketingovej praxe. V súčasnosti reklamné výpovede s emocionálnymi motívmi, 

alebo apelmi pribúda a aj preto je použitie niektorých apelov, akými sú napríklad strach či 

erotika, regulované etickým kódexom. Reklama využívajúca emócie zvyčajne používa mnoho 

neverbálnych stimulov, ktorými sa u respondentov pokúša vyvolať určité pocity a 

emocionálne prežívanie. V súčasnosti sa stretávame aj s pojmom, ktorý pomenúva zameranie 

marketérov na emočné zážitky zákazníkov, emočný marketing. Podľa jeho autorov je pri 

skúmaní emócií spotrebiteľov dôležité odhaľovať:  

• ako možno emócie rozpoznávať, merať, klasifikovať a interpretovať; 

• ako možno u zákazníkov zvýšiť pozitívne vnímanie ich emočných zážitkov; 

• ako dosiahnuť vyššie emočné hodnoty v očiach lojálnych zákazníkov; 

• ako pomocou komunikácie využívajúcej emócie uspieť v konkurenčnom boji; 

• ako školiť predajné tímy v konzultačnom predaji a aké kompetencie sú kľúčové 

pre rozvoj rýchleho rozoznávania emócií spotrebiteľov; 

(Vysekalová a kol., 2014) 

 

Marketingová alebo reklamná komunikácia využívajúca emócie však nemusí mať vždy 

rovnakú podobu. Emócie v reklame možno rozdeliť do troch skupín. Do prvej skupiny patria 

emócie, ktoré sú v reklame zobrazené. Môže to byť napríklad radosť, ktorá sa spája s 

produktom v reklame. V druhej skupine to môžu byť emócie, ktoré vyvoláva v spotrebiteľoch 

samotný produkt a tretia skupina je skupina emócií, ktoré sú reakciou na samotnú reklamu. 

Tellis (2000) tiež uvádza tri modely vzťahu emócií a ich vplyvu na činnosť človeka:  

• Implicitný model – pôsobí na emócie prezentáciou vlastností produktu. Divák je 

vtiahnutý do deja reklamy a vžíva sa do pocitov jednajúcich osôb. 

• Explicitný model – využíva emócie použitím podnetov s cieľom prinútiť diváka 

k zaujatiu stanoviska. Vyslovuje argumenty a emócie tu majú charakter citového 

zaujatia. Reklama pomáha racionalizovať rozhodnutia, ktoré vychádzajú z emócií. 

• Asociatívny model – emócie vyvoláva prostredníctvom podnetov, ktoré sú len 

okrajovo spojené s produktom alebo značkou. Cieľom je zaujať a spojiť produkt 

alebo značku s príjemnými pocitmi.  
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1.3.1 Emócie a motivácia zákazníka 

 

Hlavným zdrojom ľudskej motivácie sú potreby. Človek sa pokúša uspokojiť svoje 

potreby, čo ho motivuje k určitému správaniu. Uspokojenie týchto potrieb je príjemné a 

prináša pocit slasti, pričom človek má všeobecnú tendenciu maximalizovať príjemné a 

minimalizovať nepríjemné. Uspokojovanie resp. neuspokojovanie potrieb je často 

sprevádzané pozitívnymi alebo negatívnymi emóciami. Emócie ako také sa však samé môžu 

stať silným zdrojom motivácie. Emócie teda patria medzi jeden z najsilnejších motívov 

ľudského správania.   

 

„Pretože emócie patria medzi motívy, možno povedať, že motivácia je emociogénna. 

Tesným prepojením motivácie s emóciami vzniklo aj slovné spojenie ,emocionálne-

motivačné’. Môže ísť o emocionálno-motivačný proces, dimenziu či stratégiu, keď emócie 

fungujú ako stimul motivácie” (Vysekalová a kol., 2014, s. 35). Ako príklad môžeme uviesť 

situáciu, keď má spotrebiteľ s používaním nejakého produktu dobrú skúsenosť spojenú s 

pozitívnymi emóciami. V tom prípade bude v budúcnosti stimulovaný k opakovanej kúpe 

tohto produktu.  

 

Vysekalová (2014) uvádza, že podľa K.B. Madsena (1961) možno rozlíšiť dva druhy 

vzťahu medzi emóciou a motiváciou:  

• emócie sú znakom motivácie; 

• emócie sú podmienkou motivácie; 

 

Tieto vzťahy však nie sú protikladné a neprotirečia si. Emócie môžu byť znakom 

motivácie a zároveň byť jej podmienkou (Nakonečný, 2000). 

Motivácia k nejakému správaniu však môže byť aj emocionálne neutrálna. Nakonečný 

(2000) však takúto motiváciu považuje len za zložku alebo fázu zložitejších behaviorálnych 

vzorcov. Viacerí autori sa prikláňajú k podobným teóriám hovoriacim o tom, že emócie a 

motívy sa môžu v psychickom dianí vyskytovať aj samostatne. Emócie sú niekedy evokované 

podnetmi, ktoré s motívmi nesúvisia a naopak motivované správanie niekedy prebieha bez 

prítomnosti emócií (Plháková, 2003). Pre marketingovú prax je však dôležitý typ motivácie, 

ktorej zdrojom sú emócie, pretože práve vďaka nim, či už sú pozitívne alebo negatívne, 

možno spotrebiteľov motivovať k akcií – kúpe.  
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Reklama sa sama stáva dôležitým prvkom vnášajúcim do života emócie, a stále viac  

pracuje s ich umelým navodzovaním, s cieľom zaujať alebo predať. Do svojich výpovedí sa 

snaží prinášať stále nové a neobvyklé podnety. Nie všetky emócie však môžu slúžiť v 

prospech produktu alebo značky. Ak je primárnym cieľom reklamy spojiť produkt či značku s 

nejakou konkrétnou emóciou, je vhodné, aby bola táto emócia pozitívna. Keď reklama v 

zákazníkovi vyvolá príjemné pocity, je vysoko pravdepodobné, že pri nákupe si kúpi práve 

výrobok, ktorý sa mu s týmito pocitmi spája. Motivujeme ho tak ku kúpe výrobku, ktorý má 

spojený s pozitívnymi emóciami.  

Napriek tomu, že používanie negatívnych emócií ako zdroj motivácie zákazníka je 

sporné, nie je podmienkou, že takáto motivácia nemôže fungovať. V súčasnosti je jedným z 

najpoužívanejších apelov v reklame apel strachu, čo je dôkazom, že aj pomocou týchto emócií 

možno vytvoriť efektívnu komunikáciu. Podľa Vysekalovej (2007) viacero výskumov síce 

poukazuje na fakt, že motivácia princípom slasti je výrazne účinnejšia ako motivácia 

využívajúca strach, frekvencia využitia takejto motivácie v reklame však dokazuje jej 

efektivitu. Apel strachu v mnohých prípadoch šokuje verejnosť, čím si dokáže získať jej 

pozornosť alebo poukázať na skutočnosti, ktoré chce dostať do popredia. V takejto podobe ho 

možno využívať napríklad pri sociálnom marketingu. Komerčná reklama zas môže 

poukazovať na rôzne riziká, ktoré možno znížiť pomocou produktu či služby a v neposlednom 

rade si treba uvedomiť, že strach nemusí byť vnímaný výhradne negatívne.  

 

1.3.2 Výhody a nevýhody využitia emócií v reklamnej komunikácii 

 

Ako sme uviedli, emócie sa v reklame môžu vyskytovať ako nezávislý presvedčovací 

prostriedok, môžu byť využité ako prostriedok vytvárajúci citové zaujatie alebo sa môžu 

spájať priamo s produktom alebo značkou (implicitný, explicitný alebo asociatívny model). 

Pokiaľ je emócia použitá sama o sebe, má najväčšiu presvedčovaciu schopnosť. O výhodách a 

nevýhodách využitia emócií v reklamnej komunikácii hovorí Tellis (2000) a my prinášame 

prehľadné zhrnutie:  

Výhody 

• majú potenciál vtiahnuť diváka do reklamy a tým dokážu odviesť jeho pozornosť 

od faktu, že cieľom reklamy je o niečom ho presvedčiť; 

• vyžadujú si menšiu divácku pozornosť ako logické argumenty, ktoré musí divák 

pozorne počúvať; 
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• pomocou rôznych prvkov vyvolávajúcich emócie (obrázky, farby, hudba, dej, 

postavy atď.) sú výrobky uvádzané v reklame a tým sú pre diváka lepšie 

zapamätateľné, ako pomocou logických argumentov; 

• podnety, ktoré sú spojené s emóciami, sú zaujímavejšie ako logické argumenty; 

• pomocou emócií sa divák dokáže ponoriť do deja reklamy alebo sa stotožniť s jej 

hlavnou postavou a tak môže urobiť prostredníctvom kúpy výrobku, ktorý je 

prezentovaný v reklame; 

• všeobecne vyššia zapamätateľnosť objektu, ktorý reklama prezentuje; 

Nevýhody 

• diváci môžu byť natoľko zaujatí emóciou, že im unikne skutočné posolstvo 

reklamy (nezapamätajú si produkt, ktorý reklama propaguje); 

• hrozí nebezpečenstvo poškodenia značky využitím nesprávnej miery emócií; 

• negatívne emócie môžu byť natoľko nepríjemné, že sa im divák podvedome bráni, 

a preto môže zabudnúť na tento typ reklamy; 

• vyvolávanie silných emócií môže v divákovi vyvolávať nepríjemný pocit, že 

komunikátor zneužíva jeho emocionálne cítenie; 

 

1.3.3 Informačný vs. emocionálny apel v reklamnej komunikácii 

 

Reklamné apely sú dôležitou súčasťou každej komunikačnej stratégie. Práve 

prostredníctvom apelov totiž pôsobíme na príjemcov reklamných výpovedí a snažíme sa tak 

ovplyvniť ich rozhodovanie. Reklamný apel teda možno charakterizovať ako „obsah 

výpovede, apelujúci na určitú vlastnosť produktu, ktorá môže byť pre príjemcu výpovede 

príťažlivá a zaujímavá” (Kloudová, 2010. Zdroj: Vysekalová a kol., 2014, s. 80). Rovnako ho 

možno definovať ako podnecujúcu výzvu, ktorá podporuje ujasnenie potrieb a posilňuje 

motiváciu, ktorá vedie k ich uspokojeniu (Hradiská, 1998). 

 

Vo všeobecnosti apely rozdeľujeme na informačné a emocionálne. Niektorí autori pri 

týchto dvoch uvádzajú aj tretiu skupinu apelov, ktorou sú apely morálne, ktoré sa opierajú o 

preferenciu pozitívnych hodnôt príjemcov (Hradiská, 1998). V mnohých súčasných 

reklamných komunikátoch prevládajú apely emocionálne - vďaka potrenciálu emocionálne 

motivovať a presviedčať divákov. Racionálne argumenty totiž ľudia hľadajú až následne, aby 

si svoje rozhodnutia vytvorené na základe emócií vnútorne odôvodnili. V minulosti sa však 
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rozporom medzi emóciou a racionálnou informáciou v reklame zaoberalo viacero autorov. 

„Ogilvy (1911-1999) vychádzal z predpokladu, že spotrebiteľ je inteligentný a chce 

informácie, aby sa správne rozhodol” (Vopálenská, 2011, s. 145). Domnieval sa, že iné 

referencie o produkte ako tie, ktoré sa týkajú informácií, sú zbytočné. Mnoho marketingových 

pracovníkov sa však v súčasnosti prikláňa k Bernbachovej teórii – filozofii tvorivej realizácie. 

Hovorí o využití kreatívnych myšlienok a použití emócií, čo v reklame možno považovať za 

kreatívne. Napriek tomu nie je použitie racionálnych – informačných apelov v reklame 

nesprávne. 

 

Racionálne resp. informačné apely sú také, ktoré súvisia s informačným obsahom a dajú 

sa overiť. Je to napríklad cena, kvalita, technické parametre atď. Ich využitie závisí najmä od 

typu produktu. Vysekalová (2014) uvádza, že takéto apely sú využívané najmä pri 

propagovaní drahšieho tovaru, keď zákazníci zvažujú viacero faktorov, podľa ktorých sa 

napokon rozhodujú. Napríklad pri kúpe nového mobilného telefónu zákazníka zaujíma kvalita 

a výkonnosť produktu v porovnaní s cenou, za ktorú tento produkt môže získať. Emocionálne 

apely sú zas bohato využívané pri tovare rýchlej spotreby, ktorý je lacnejší. Tu sa totiž 

zákazník rozhoduje podľa emócií alebo zvyku. 

 

Výskumná spoločnosť Millward Brown uskutočnila roku 2009 výskum, predmetom 

ktorého bola otázka, či by reklama mala vyvolávať emocionálnu odozvu. Výskum potvrdzuje, 

že využívanie emocionálnych a racionálnych apelov by malo byť v rovnováhe. Vo 

výsledkoch zároveň uvádza hlavný benefit komunikácie – emócie: 

• emócie sa môžu preniesť na značku a ovplyvniť to, ako ju spotrebiteľ vníma; 

• emócie môžu vytvoriť citový vzťah k produktu a pomôcť recipientovi k 

zapamätateľnosti reklamy; 

 

Spoločnosť na základe 330 televíznych reklám skúmala rozdiely vo výške predaja pri 

použití odlišných komunikačných stratégií. Do výskumu boli zapojené reklamy využívajúce 

racionálne apely, emocionálne apely a oba apely súčasne. Za úspešnú považuje spoločnosť 

takú reklamu, vďaka ktorej sa predaj zvýšil minimálne o 0,5 %. V nasledujúcom grafe možno 

vidieť, že najúspešnejšími sa stali reklamy využívajúce kombinovanú stratégiu, ktorá okrem 

informácií vnáša do posolstva aj emócie. Graf zobrazuje množstvo úspešných reklamných 

výpovedí - vďaka ktorým sa zvýšil predaj minimálne o 0,5 %: 
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Graf 1 - Efektivita reklamy pri použití rôznych stratégií 

Zdroj:http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/knowledge-

points/MillwardBrown_KnowledgePoint_EmotionalResponse.pdf 

 

Ako ďalšiu kľúčovú funkciu využitia emócií v reklame Millward Brown uvádza 

vytvorenie akéhosi stotožnenia zákazníka s danou reklamou. Keďže ľudia venujú viac 

pozornosti reklame využívajúcej emócie, je pre nich jednoduchšie vžiť sa do deja alebo 

postáv takýchto reklamných komunikátov. Výskum spoločnosti to samozrejme potvrdzuje. 

Jeho výsledky poukazujú na fakt, že reklama s využitím emocionálneho apelu dokáže do 

svojho posolstva vtiahnuť zákazníka viac, ako reklama využívajúca racionálne posolstvo. Tie 

výpovede, ktoré využívajú kombinovaný prístup spadajú medzi ne. Pre účel zobrazenia 

výsledkov na grafe bola na základe viacerých psychických procesov spoločnosťou vytvorená 

bodová stupnica (1 až 10 bodov, pričom 10 predstavuje maximum), ktorá určuje mieru 

diváckeho stotožnenia sa s reklamným komunikátom. 

             

Graf 2 - Stupeň diváckeho prežívania reklamného posolstva pri použití emocionálnych a racionálnych 

apelov 

Zdroj:http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/knowledge-

points/MillwardBrown_KnowledgePoint_EmotionalResponse.pdf 
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Spoločnosť tiež uvádza, že reklama vyvolávajúca silné emocionálne cítenie má väčší 

potenciál vtiahnuť diváka do deja, ako reklama so slabším emocionálnym nábojom. Intenzita 

diváckeho prežívania posolstva teda závisí od intenzity emocionálneho apelu. Nasledujúce 

výsledky sú založené na výskume takmer 2000 televíznych a internetových reklamných 

spotov: 

 

Graf 3 - Stupeň diváckeho prežívania reklamy na základe intenzity emocionálneho apelu 

Zdroj:http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/knowledge-

points/MillwardBrown_KnowledgePoint_EmotionalResponse.pdf 

 

Od stupňa diváckeho prežívania reklamného posolstva závisí aj jeho zapamätateľnosť. 

Čím viac mentálnych stimulov reklama využíva, tým väčší má potenciál vryť sa do pamäti 

diváka. Znamená to teda, že ak sa divák stotožní s reklamným posolstvom, stane sa pre neho 

reklama zapamätateľnejšia. 

 

Podľa výskumu agentúry Millward Brown teda môžeme tvrdiť, že používanie 

emocionálnych apelov v reklame má veľký význam. Pozitívne ovplyvňuje efektivitu kampane 

a aj faktory, ktoré sú s ňou spojené. Vhodné je, ak reklama využíva apely vyvolávajúce 

emócie spolu s racionálnymi apelmi a to vo vyváženej miere, pretože práve tento prístup sa 

zdá byť najefektívnejší. Dôležitá je tiež intenzita použitého emocionálneho apelu. Čím 

silnejšie emócie apel vyvoláva, tým je miera stotožnenia sa diváka s reklamou väčšia. 

V reklamnej komunikácii však treba brať do úvahy aj viacero iných faktorov, z ktorých 

najdôležitejším je typ produktu. Dôležité je zvážiť, či je produkt vhodné propagovať 

prostredníctvom vyvolania emócií, alebo je dôležité skôr racionálne posolstvo. Napríklad pre 
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nové produkty alebo značky je podľa výskumov komunikácia len na základe emócií menej 

efektívna, ako komunikácia využívajúca informáciu. Pri kombinácii racionálneho apelu s 

emocionálnym je však efektivita najvyššia.  

 

1.3.4 Emocionálne apely v reklame 

 

Dnešný spotrebiteľ od reklamy okrem informácií požaduje zábavu, no pri nespočetnom 

množstve reklamných komunikátov aj kreativitu, ktorá v reklame zvyčajne zaujme. Okrem 

odovzdávania základných informácií tak reklama využíva mnoho iných kreatívnych 

spôsobov, ako zaujať pozornosť. Medzi tieto spôsoby patria aj emocionálne apely, ktoré sú 

účinné a často využívané.  

 

Medzi najúčinnejšie emocionálne apely patrí humor, sex a strach (Horňák, 2014). 

Niektorí autori k týmto apelom pridávajú aj vrelosť, ktorú možno charakterizovať ako „niečo, 

čo evokuje príjemné pocity ako je láska, priateľstvo, útulnosť a empatia” (De Pelsmacker, 

2003. Zdroj: Horňák, 2014, s. 120). 

 

Podrobnejší prehľad o emóciách najčastejšie sa vyskytujúcich v reklame prináša aj 

Marková (2013). Medzi tieto emócie zaraďuje lásku, strach, vinu, pýchu a nenásytnosť.  

 

Láska 

Pri použití apelu lásky v reklame nejde ani tak o skutočné navodenie pocitu, ale skôr o 

prepojenie kampane s našimi blízkymi, ktorých milujeme. Spotrebiteľa sa pokúša presvedčiť, 

že to, na čom mu záleží, je predovšetkým pocit radosti, spokojnosti a šťastia, ktoré možno 

dosiahnuť práve kúpou produktu.  

 

Strach 

Tento apel často funguje na základe predvedenia negatívnych následkov, ktoré môžu 

nastať bez produktu a zákazník nakoniec pristupuje ku kúpe s pocitom “keby náhodou”. 

Takto sa strach využíva napríklad pri propagácií liekov alebo životného poistenia. Motívy v 

reklame bývajú podobné – bolesť, bezmocnosť, plač atď. Strach sa však dá využiť aj inými 

spôsobmi, ktorým sa budeme venovať v nasledujúcej kapitole.  
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Vina 

Apel viny sa často objavuje v reklame už v prvých sekundách. Reklama nás prinúti k 

obvineniu samého seba, no v zapätí ponúka riešenie na zbavenie pocitu viny, ktoré je 

zvyčajne spojené s produktom. Ako príklad môžeme uviesť reklamu na rôzne cvičiace 

pomôcky alebo pomôcky na chudnutie. V prvom okamihu sa zákazník cíti vinný, no následne 

je tohto pocitu zbavený, pretože niekto alebo niečo sa o jeho postavu bez najmenšieho úsilia 

postará.  

 

Pýcha 

Kampane sú zacielené na pocit moci a rešpektu. Možno sem priradiť aj pocit závisti. 

Reklama zobrazuje osoby, ktoré majú vďaka produktu moc, postavenie, sú úspešní, čo 

vyvoláva túžbu po produkte. Skvelým príkladom na podobnú reklamu je kampaň deodorantu 

AXE, v ktorej  hlavný hrdina po použití spreja získa akékoľvek dievča a je pre ne zjavne 

príťažlivý.  

 

Nenásytnosť 

Tento apel sa vyskytuje v kapaniach, ktoré nie sú cielené len na tých, ktorí produkt 

skutočne potrebujú, ale aj na tých, ktorí chcú stále viac a sú za to ochotní zaplatiť akúkoľvek 

sumu. Ako príklad možno uviesť fitness centrá, ktoré sú na obéznych ľudí (ktorí skutočne 

potrebujú cvičiť) zacielené málokedy a sústredia sa na atlétov, ktorí chcú cvičiť viac a viac.  

Ako podkategóriu nenásytnosti možno uviesť aj slovo “ZADARMO”. Každý 

nadštandard, výhodný balíček, darček, grátis totiž predáva. V tomto prípade ani nezáleží, či je 

ponuka skutočne užitočná, dôležité je, že je v očiach spotrebiteľa výhodná.  

 

Odlišný prehľad o emóciách vyskytujúcich sa v reklame prináša Horňák (2014), ktorý 

medzi najdôležitejšie a najefektívnejšie emocionálne apely zaraďuje humor, erotiku a strach. 

Humor uvádza ako najsilnejší z apelov. Napriek tomu, že každý apel vyvoláva odlišné 

emócie, podstata ich použitia je rovnaká. Popri pôsobení  na človeka tak, aby sa bál, smial či 

vzrušil, je najdôležitejšie, aby vnímal reklamné posolstvo. Popri využívaní týchto apelov však 

najdôležitejším prvkom ostáva kreativita tvorcov reklamy, ktorá je reprezentovaná dvoma 

základnými kategóriami a tými sú: originalita a užitočnosť (Horňák 2014). 
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1.3.5 Humor v reklame 

 

Ako sme uviedli, z psychologického hľadiska patrí humor k najsilnejším emocionálnym 

apelom. Navodzuje dobrú náladu a príjemný citový stav človeka, čím priťahuje pozornosť. V 

reklame pomáha uvoľniť publikum, udržuje jeho pozornosť a zmierňuje prípadný odpor k 

hlavnému posolstvu (Tellis, 2000). Podľa prieskumov agentúry Millward Brown dosahuje v 

Európe väčší účinok na spotrebiteľov až 66 % reklamných komunikátov využívajúcich 

humor. Prieskum však preukázal aj to, že humor nijakým spôsobom nezvyšuje presvedčivosť 

reklamy, ale naopak znižuje dôveryhodnosť a relevantnosť reklamy.  

 

Pri jeho použití treba dbať na to, aký produkt vlastne propagujeme a či mu komunikácia 

využívajúca humor nemôže uškodiť. Výskumy poukazujú na to, že humor je účinný 

predovšetkým pri propagácii  tovaru každodennej spotreby (Vysekalová a kol., 2014). To 

však nemusí znamenať, že reklama využívajúca humor na propagáciu iných typov produktov 

je neefektívna. V posledných rokoch sa napríklad často stretávame s reklamou využívajúcou 

humor aj v segmente bankovníctva.  

 

Humor použitý v reklame možno rozdeliť do troch kvalitatívnych úrovní: 

• obrazový alebo slovný humor – najnižšia úroveň, ktorá zahŕňa vtipy, nešťastia, 

nehody atď.; 

• humor s vyšším komunikačným kontextom – má vyššiu účinnosť a vyplýva zo 

situácie alebo správania sa ľudí; 

• vysoko osobný humor – má najvyššiu kvalitu a je založený na skúsenostiach a 

osobných kvalitách recipienta; 

(Světlík, 2003. Zdroj: Horňák, 2014) 

 

Pri použití humoru akýmkoľvek spôsobom je napriek všetkému kľúčové kultúrne 

pozadie. Nie všetky reklamné výpovede možno využiť v každom kultúrnom prostredí a preto 

je pre globálny úspech vtipu v reklame potrebná významová aj jazyková univerzálnosť. 

Okrem interkultúrnych rozdielov je vhodné uvedomiť si aj rozdiely vo vnímaní vtipu rôznou 

cieľovou skupinou. V neposlednom rade je pre úspech humornej reklamy významný aj výber 

vhodného média.  
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1.3.6 Erotika v reklame 

 

Erotika, rovnako ako humor patrí medzi najsilnejšie emocionálne apely v reklame, no na 

rozdiel od neho je oveľa vrtkavejšia. Pri jej využití je nutné zvážiť viacero faktorov. Keďže je 

táto reklama regulovaná legislatívou aj etickým kódexom, je potrebné zvážiť jej vhodnosť vo 

vzťahu k produktu, k značke a cieľovej skupine. Pokiaľ je reklama kontroverzná a nie je v nej 

prítomný vzťah k propagovanému produktu, môže produktu skôr uškodiť. Napriek tomu, že 

takáto reklama pritiahne pozornosť, jej účinok môže byť minimálny.  

 

Pri tvorbe reklamy so sexuálnym podtónom záleží aj na prijímaní sexuality v spoločnosti. 

Rovnako ako pri použití humoru je takáto komunikácia ťažko medzinárodne prenosná. Miera 

sexuality pozitívne vnímaná spoločnosťou sa totiž môže v každej kultúre líšiť.  

 

V komunikátoch využívajúcich erotický apel sa najčastejšie využíva nahota, telesný 

kontakt, vyzývavé oblečenie alebo pohľad. Okrem žien sú stále častejšie aktérmi aj muži 

alebo páry. Pri zobrazovaní erotických prvkov v reklame je vhodné prispôsobiť sa cieľovej 

skupine. Okrem skupín v rôznom veku reklamu rozdielne vnímajú aj rozdielne pohlavia. Ženy 

sú vo všeobecnosti citlivejšie na sexuálne apely v reklame a reagujú skôr na eroticko-

romantický podtext. Rovnako im neprekáža pohľad na nahú ženu. Muži naopak v reklame 

neradi vidia nahých mužov a intenzívnejšie reagujú na sexuálny podtext.  

 

P. Horňák (2014) uvádza tri základné konštanty ktoré treba zvládnuť pri tvorbe eroticky 

ladenej reklamy. Sú to: vhodný predmet, správny cieľ a správne stanovená cieľová skupina. 

Rovnako spomína otázky, ktoré je potrebné zodpovedať pred tvorbou takejto kampane:  

• Kto? – pod týmto označením  chápeme správny výber aktérov účinkujúcich v 

reklame, ale aj cieľovú skupinu; 

• Čo? – predstavuje propagovaný predmet, ktorý musí byť adekvátny; 

• Kde? – otázka, kde je ten konkrétny priestor, kde bude takáto reklamná výpoveď 

umiestnená; 

• Kedy? – v akom čase zasadiť reklamnú výpoveď do mediálneho priestoru 

(napríklad čas v rámci dňa pri televíznej reklame); 

• Ako? – určenie výrazových prostriedkov, pomocou ktorých je erotický apel 

sprostredkovaný (nahota, čiastočná nahota, vyzývavý pohľad atď.); 
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• Prečo? – predstavuje cieľ ktorý chceme dosiahnuť; 

 

Pri reklame využívajúcej sexuálny apel spomína viacero autorov aj nevýhody. Ako jednu 

z najväčších nevýhod považujeme tzv. „upírí efekt“. Nastáva najmä v prípade, keď má 

erotický motív v reklame veľmi malú alebo žiadnu spojitosť s produktom. Silný erotický 

motív vtedy odvádza pozornosť od produktu a recipient si nespojí reklamu so žiadnou 

značkou. Rovnaké riziko nastáva aj pri použití iných emocionálnych apelov, ako sú humor 

alebo strach.  
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2 Strach(
 

Z psychologického hľadiska je strach spolu s inými emóciami vyjadrenie základných 

ľudských prejavov. Funkciou strachu je najmä ochrana pred nebezpečenstvom. Táto emócia 

je vrodená, na čo poukazuje jej spojenie s výraznou mobilizáciou energie. 

 

2.1 Strach z psychologického hľadiska 

 

Strach je v psychológií často spájaný s úzkosťou. Z psychologického hľadiska je 

definovaný ako „emocionálny stav v prítomnosti alebo pri očakávaní  nejakého 

nebezpečného, škodlivého alebo ohrozujúceho podnetu, alebo subjektívne prežívanie 

extrémneho znepokojenia, alebo túžba uniknúť či podnet zneškodniť útokom sprevádzaná 

radou reakcií sympatického nervového systému” (Stuchlíková, 2002, s. 145). Motivuje 

jednotlivca a je zdrojom konštruktívnej energie, čo mu pomáha rýchlo sa orientovať v 

premenlivom okolí.  

 

Úzkosť je naopak charakterizovaná ako „difúzny trvalý pocit ohrozenia, keď prežívajúci 

nie je schopný presne povedať, čo konkrétne ho ohrozuje” (Stuchlíková, 2002, s. 145). 

Niektorí teoretici sú presvedčení, že úzkosť a strach sú dve odlišné kvality, je však zjavné, že 

spolu úzko súvisia. Obe sú totiž špecifické a nepríjemné emócie, ktoré sú sprevádzané 

podobnými fyziologickými zmenami.  

 

Poznávanie emócií v psychológií bolo vždy podmieňované špecifickými zvláštnosťami 

tohto psychického javu. Medzi ne patrí aj poznatok že „so subjektívnym zážitkovým 

aspektom emócií sa úzko viažu rôzne telesné zmeny, ktoré prebiehajú v periférií organizmu” 

(Bratská, Czako, Seemannová, 1982, s. 41). Telesné zmeny sprevádzajú prakticky každý 

emocionálny prejav. Emócia strachu patrí medzi tie, ktoré so sebou prinášajú najvýraznejšie 

telesné zmeny. Prejavuje sa zvýšením srdcovej činnosti, stiahnutím hrdla a zvýšeným 

svalovým napätím. Iné prejavy sú napríklad pocit nevoľnosti, sucho v ústach spôsobené 

zníženým vylučovaním slín, studený pot, triaška alebo slabosť. Pri vysokej intenzite môže 

viesť až k celkovému zrúteniu (Vysekalová, 2014). 

 

2.2 Strach – obava – hrôza 
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Strach býva v literatúre, resp. v slovníkovej literatúre charakterizovaný ako: „jeden zo 

základných druhov negatívnych emócií. Jeho vrodeným podnetom je ohrozenie života 

a výrazom celá škála vegetatívnych zmien. Môže tlmiť, alebo zvyšovať činnosť. Často býva 

spojený s útekom..“ (Ilustrovaný encyklopedický slovník, 1982, s. 422). Ale aj s panikou, 

obavami, úzkosťou, hrôzou a desom.  

 

No kým panika je skôr zmätok vyvolaný masovým vydesením, strach sa nemusí 

viazať k masám, či skupinám. Naopak – často ho vyvoláva práve samota. A nemusí to byť ani        

„o polnoci na cintoríne, či v čiernom lese...“. Obavy, či strach spôsobujú úzkosť, ktorá je 

základnou príčinou neuróz a ďalších porúch. (Machač, Machačová, Hoskovec, 1985, s. 50). 

Takisto v menšej miere môžu zvyšovať výkonnosť, no v konečnom dôsledku vedú k stresu 

a k poruchám. Pardel popisuje emóciu ako: „Pojem strachu sa používa na označenie 

komplexných, chronických, emocionálnych stavov, pri ktorých subjekt prežíva úzkosť, 

bojazlivosť, hrôzu“.  

 

V nebehavioristickej literatúre sa strach často používa v spojení s iným termínom – 

úzkosť. (Pardel, 1977, s.198.).  „Strach sa od úzkosti odlišuje tak, že úzkosť sa viaže 

bezprostrednejšie ku konkrétnej príčine (tma, samota...), kým strach je všeobecnejší 

emocionálny stav, ktorého príčina nemusí byť taká priama. Obidvaja (Machač, Pardel) však 

uznávajú, že strach môže byť príčinou mnohých nielen negatívnych reakcií. Aj preto využitie 

strachu v reklame nemusí byť vždy negatívne. Strach totiž nemusí byť vždy len nepríjemný, 

resp. jeho využitie môže byť často aj funkčné a sociálne pozitívne. Aj Pardel dodáva: „Strach 

má pozitívnu úlohu, ak je to reálny strach pred niečím skutočným...“ ( Pardel, 1977, s. 200). 

 

Preto sme sa pokúsili rozdeliť podľa stupňa intenzity „čisté“ formy strachu v tejto 

postupnosti: obava, úzkosť – strach – hrôza, des. Obava môže byť len neškodná starostlivosť 

o blízkeho človeka (aby dieťa nedostalo horšiu známku v škole), ale môže prejsť až do hrôzy 

(ak nevieme viac hodín, či dní, kde sa práve naše dieťa nachádza). Strach je viac menej 

synonymický s ostatnými variantmi, ktoré viac odzrkadľujú jeho intenzitu. Preto hrôzu a des 

považujeme za najvyšší stupeň intenzity strachu. Pokiaľ ide o intenzitu, resp. výklad, tak ich 

možno takmer stotožniť. Variantné použitie je vhodné skôr z jazykového hľadiska – vydesiť = 

vyvolať hrôzu a pod.  
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Analogicky ako pri humore, či erotike možno zostaviť tabuľku intenzity emocionálnych 

apelov: 

 

Obava Strach Hrôza, Des 

Erotika Sex Pornografia 

Humor Irónia Sarkazmus 

 

Tabuľka 1 - Zdroj: autor 

 

Samozrejme, že naše uvedené členenie je len veľmi povrchné (zostavené z viacerých 

zorných interdisciplinárnych uhlov pohľadu), no v každom prípade môže slúžiť pre lepšie 

pochopenie súvislostí, resp. pre orientáciu pri voľbe vhodného stupňa intenzity nášho 

pôsobenia v reklame.  

 

Sme presvedčení, že na rozdiel od strachu nepríjemného, existuje aj príjemný, 

pozitívny strach, ktorý je súčasťou nášho relaxu. Je to strach, ktorý prežívame pri čítaní 

literatúry, pozeraní na horor - v blízkosti milej osoby, keď v krbe praská drevo a máme pocit 

bezpečia domova. Lebo ísť čítať horor na opustený cintorín o polnoci, nie je bežný úkaz. Na 

podobnom princípe funguje aj obchod so strašidelnými maskami, pomôckami, domy hrôzy, 

halloween a pod. A práve tento druh sa využíva úspešne, často v kontexte s humorom aj 

v reklame. 

 

2.3 Príčina existencie strachu 

 

Nie je pochýb o tom, že strach spolu s väčšinou emócií má pôvod v našich myšlienkach, 

v interpretáciách rôznych udalostí a správania ľudí vyskytujúcich sa v našom živote (Auger, 

1998). Strach je pre každého človeka veľmi užitočnou reakciou a práve vďaka nemu je človek 

schopný prežiť. „So strachom je to ako s fyzickou bolesťou, ktorá je znamením, že v našom 

organizme nie je niečo v poriadku a že je najvyšší čas sa na to pozrieť” (Auger, 1998, s. 21). 

 

Odborník na psychoanalýzu a psychopatológiu Fritz Reimann (2007) prináša 

pozoruhodné vysvetlenie a pohľad na strach a na príčinu jeho vzniku. Podľa neho základné 

formy strachu súvisia s existenciou človeka vo svete, ktorý sa rozprestiera medzi dvoma 
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veľkými antinómiami, ktoré sú v nerozlučnej protikladnosti. Tie vysvetľuje na zaujímavom 

prirovnaní: 

 

Človek sa rodí do sveta  riadeného štyrmi silnými impulzmi. Prvým z nich je naša Zem 

krúžiaca v určitom rytme okolo slnka. Tento pohyb označujeme ako „revolúciu”. Druhým je 

Zem otáčajúca sa okolo vlastnej osi, teda rotujúca. Tým sú súčasne dané dva ďalšie 

protikladné, resp. doplňujúce sa impulzy, ktorými sú gravitácia a odstredivá sila. Ak 

predpokladáme, že človek ako obyvateľ zeme je podriadený jej zákonitostiam a nesie v sebe 

uvedené impulzy, privádza nás to k prekvapujúcim paralelám.  

 

Rotácia Zeme psychologicky zodpovedá našej potrebe individualizácie. Zem je však 

súčasťou slnečnej sústavy a obieha okolo slnka. Je to ekvivalent človeka, ktorý je súčasťou 

spoločnosti a teda sa musí zaradiť do väčšieho celku. Táto antinómia obsahuje dve 

protikladné požiadavky: byť jedinečným a individuálnym a zároveň sa zaradiť do spoločnosti.  

 

Ďalšie dva impulzy, gravitácia a odstredivá sila, môžu znázorňovať náš impulz k 

stálosti a impulz, ktorý nás vedie neustále vpred. To predstavuje druhú antinómiu, ktorá 

rovnako obsahuje protikladné požiadavky: stálosť a premenu.  

 

Autor podľa týchto tvrdení dospel k záveru, že sme vystavení štyrom základným 

požiadavkám, ktoré si odporujú, no zároveň sa dopĺňajú. Prvá požiadavka je, že jedinec sa má 

stať jedinečným indivíduom a nie masovým človekom. Tým je však daný strach, ktorý 

človeku hrozí, keď sa odlíši od druhých. Tak vypadne z bezpečia pospolitosti, čo znamená 

osamelosť.  

 

Druhou požiadavkou je, aby sa človek otvoril svetu. S touto požiadavkou je spojený 

strach zo straty svojho ja a straty schopnosti žiť vlastný život. 

 

Tretia požiadavka je požiadavka stálosti. Človek je od malička vedený k tomu, že sa má 

na svete usadiť a plánovať veci do budúcnosti. To prináša úzkosť, pretože budúcnosť sa nedá 

naplánovať a človek sa musí prispôsobiť tomu, že život sa neustále mení.  
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Posledná požiadavka predstavuje ochotu človeka meniť sa a prispôsobovať sa zmenám 

vo vývoji. S touto požiadavkou sa však spája strach, že človek bude zväzovaný pravidlami a 

zákonmi, nutnosťami a zvyklosťami, čo môže obmedzovať našu slobodu.  

 

Autor tu teda popisuje 4 základné formy strachu, od ktorých sa podľa neho odvíjajú 

všetky ostatné úzkosti. Tieto formy strachu sa dajú zhrnúť nasledovne:  

• strach zo sebaovládania, ktoré je prežívané ako strata vlastného ja a závislosť; 

• strach zo sebauskutočnenia, prežívaného ako nezaistenosť a izolácia; 

• strach z premeny, ktorá znamená pominuteľnosť a neistotu; 

• strach z nutnosti, prežívaný ako definitívnosť a nesloboda; 

(Reimann, 2007) 

 

Marketéri sa pochopiteľne pokúšajú vo svojej komunikácii vyvolávať strach v úplne 

inom zmysle. Autor však uvádza, že všetky ostatné druhy strachu sú odvodené od základných 

štyroch a na to, aby sme s emóciou strachu vedeli správne pracovať, je dobré pochopiť, 

odkiaľ pochádza a aká je jeho podstata. Napokon, aj v marketingovej komunikácii sa možno 

stretnúť s formami apelov strachu podobným tým, ktoré spomína Reimann. Príkladom môžu 

byť poisťovne, ktoré apelujú na hroziace riziko a neistotu, pominuteľnosť našich životov či 

majetku.  

 

2.4 Strach v retrospektíve histórie 

 

Strach sprevádza človeka po celý jeho život už od počiatkov existencie ľudstva. Strach zo 

všetkého možného i nemožného, strach normálny, patologický, strach nepríjemný 

i príjemný..., dokonca aj strach zo strachu. V priebehu stáročí sa občas menili podnety pre 

jeho vznik,  no tie praveké často pretrvávali.  Lebo v praveku sa ľudia báli divých zvierat, 

pričom celá jedna skupina fóbií – zoofóbia  sa týka práve strachu zo zvierat (strach z hadov, 

pavúkov...). No a divých zvierat v prírode sa bojíme aj celkom racionálne. Súčasné 

premnoženie medveďov v Tatrách sú toho živým dôkazom.  

 

V dobe ľadovej sa ľudia báli zimy, lebo vedeli, že znamená smrť. Tak sa zahrievali nielen 

kožušinami z ulovených zvierat, ale predovšetkým ohňom. No a ten bol na druhej strane 

ďalším dôvodom strachu. Prvotný strach – keď ho ešte nepoznali a zapaľoval sa sám 
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v hrozných búrkach pri údere blesku sprevádzaného strašlivým hrmením... Potom, keď sa 

naučili oheň ovládať, skôr pomáhal. V časoch, keď ho ešte nevedeli založiť, strach pramenil 

viac z toho, aby oheň dokázali udržať. No často spôsobil aj požiare, ktorých sa bojíme tiež. 

Oheň sme sa naučili uhasiť vodou, no ľudová múdrosť hovorí, že vodu neuhasíš. A to je 

pravda. Hrôza povodní od najstarších čias až po súčasné cunami to dokazuje.  

 

Stredovek priniesol prostému ľudu strach z bosoriek, diabla, iných temných síl, ale aj 

reálnejších chorôb, ako bol predovšetkým mor. Novovek síce priniesol azda reálnejší pohľad 

na oblasť „nadprirodzenosti“, no lieky na strašlivé epidémie stredoveku nahradila hrôza 

súčasných chorôb akou je AIDS, rakovina, infarkt... a v poslednom čase aj strach z liekov.  

Pretože čas, keď Fleming zachránil ľudstvo pred nákazami a my sme oslavovali penicilín sú 

preč. Geniálny vynález nasadzovali menej geniálni lekári tak často, že prichádzalo k strate 

imunity a ďalším problémom. O ďalších, často nedostatočne testovaných liekoch, resp. ich 

vzájomnej kontraindikácii sa tiež skôr mlčí.1  Z liekov sa stal na rozdiel od zbraní, drog, či 

bieleho mäsa legálny obchod ako s alkoholom, či tabakom.  

Novovek okrem toho priniesol aj „moderné zbrane“ a tak aj iný charakter vojen. Je 

smutné a strašné, že história Európy, ale aj ďalších častí sveta sa datuje, či rámcuje 

predovšetkým vojnovými konfliktami. Oštepy a sekery odsunula do úzadia atómová bomba. 

Takže na pohľad hrozné boje muža proti mužovi, kde striekala krv a padali hlavy, nahradili 

„elegantné“ zbrane hromadného ničenia. No a k strachu z vojnových konfliktov sa pridružili 

ďalšie príčiny - zemetrasenia, dlhotrvajúce suchá i povodne , neutešené ekologické prognózy, 

či proroctvá o konci sveta. Dnes síce stále spomíname na Sibylu, či Nostradama, no 

donedávna ľudí desilo skôr „aktuálne“ proroctvo starých Mayov.                      

 

Takže sa môžeme právom domnievať, že sme zdedili po svojich predkoch ich „praveké 

hrôzy“, ku ktorým sme si pridali tie naše – moderné... A tak sa skrátka stále máme čoho báť. 

Hoci ozajstná hrôza by nás dnes mala opantať aj z úrovne nadstavby. Pozrieť by sme sa mali 

na hodnotový systém spoločnosti, kde právo a morálka strácajú svoje opodstatnenie, napríklad 

aj na nedávnu prohibíciu v ČR, ktorú zapríčinila túžba po zisku kráčajúca cez mŕtvoly. Na 

úroveň bulváru, ktorým sa „riadia“ masy, na pohŕdanie obavami nad stavom ekológie, na 

                                                
1 Slovami starenky na ulici, ktorá sa spýtala môjho vážne chorého priateľa, keďže užíval lieky denne plnými 
hrsťami: „Prosím Vás a veď keď to tak všetko naraz hodíte do seba, kto len môže vedieť čo sa s tým naraz 
stane...“. 



 28 

politikov, ktorí nezastupujú záujmy voličov a vedie ich túžba po moci a peniazoch, skrátka na 

svet okolo nás reálnym a triezvym pohľadom. A to je naozajstný horor... 

 

2.5 Umelecké žánre spojené so strachom 

 

Formy strachu nemožno členiť podobným spôsobom ako humor, ktorý má svoje ustálené 

druhy, žánre, či podoby. Iste, dalo by sa hovoriť tiež o horore písanom, hovorenom, resp. 

erotickom horore a pod. No tieto členenia spadajú už nie do foriem strachu, ale do umeleckých 

žánrov. A tak môžeme spomenúť iba strach v umeleckých žánroch a pokúsiť sa ho nájsť v ich 

podobách.  Napriek tomu však možno analogicky s humorom zhrnúť, že aj navodenie strachu, 

napr. vo filme môže byť inteligentné a primitívne – vulgárne.  

 Inteligentné, keď prameň strachu spočíva v napätí, očakávaní niečoho nečakaného, keď 

si tento pocit vyvolá vo svojom vnútre sám divák, keď inteligentné dialógy vedú k hrozivej 

pointe, pochmúrne stavby budov sú podfarbené tiesnivou hudbou a vedú k napätému 

očakávaniu - kostýmy, nepríjemná tvár, či pohľad účinkujúceho vedú k strašlivému poznaniu. 

Naopak polopatistické dialógy sa môžu odohrávať aj na cintorínoch, mŕtvi môžu vyliezať 

z hrobov, hlavy môžu padať sťaté motorovou pílou – krv, resp. kečup striekať, no divák sa skôr 

nudí, smeje, či čuduje nad naivitou tvorcov.  Hoci „béčkové“ horory majú tiež svojich 

fanúšikov.  

Aj z uvedeného je evidentné, že k strachu priraďujeme hlavne literárne a filmové 

umelecké žánre resp. ich podoby.  Prvky strachu v rozličnej miere a podobe nachádzame 

predovšetkým v horore,  ale  obsahuje ich aj thriller, či sci-fi, detektívka, historický román, 

cestopis, rozprávka i ďalšie.  

V horore ide v prvom rade o to, aby recipienta patrične vydesil. Hrôzou postáv, ich činov, 

prostredia..., kým strach v thrillere vzbudzujú skôr nebezpečné, napínavé situácie, spravidla 

ohrozujúce život aktérov. Obavy o ich život sú tu prameňom žiadaného pocitu strachu. 

V detektívnom žánri prvky hororu tiež nie sú ojedinelé. Stačí uviesť klasickú prózu  sira 

Arthura Conana Doyla Pes Baskervillský. Skrátka tieto žánre sú často prepojené.  A ide aj o to 

čo v konkrétnom artefakte prevažuje. U Doyla to bol žáner detektívny. Inde je to skôr horor. Za 

všetkých spomeňme aspoň dve mená. Edgar Allan Poe – otec detektívky i hororu, či  majster 

hrôzy Alfred Hitchcok. Druhý menovaný nespájal len horor s detektívnym príbehom, ale aj 

literárny a filmový žáner. 
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Historický román, či film je tiež vhodný pre strach svojím dobovým prostredím, no 

a cestopisný dobrodružný žáner objaví často nielen neznáme hrôzostrašné zvieratá, ľudí, ale 

oživí aj dávno „zomreté“ zombie, či múmie. No a nič objavné nedodáme, keď si uvedomíme, 

že rozprávky, hlavne tie slovenské ľudové sa hrôzou len tak hemžia. Okrem drakov a ježibáb, 

nájdeme tu aj ďalších spoľahlivých zabijakov - vodníkov, ľudojedov i vlkodlakov. Zvláštne je, 

že táto forma určená deťom ich už ani tak nedesí. Skrátka pripravuje deti  na nástrahy života.  

Samozrejme, že aj ostatné uvedené žánre sa dajú kombinovať (napr. sci-fi horor, mysteriózny 

horor a pod.). Všetky tieto formy a ich kombinácie, resp. forma strachu, ktorú vzbudzujú 

možno využiť aj v konkrétnych zvolených reklamných výpovediach. 

Iné členenie by mohlo byť podľa predmetu, ktorý danému umeleckému artefaktu, t.j. 

predovšetkým hororu dominuje, resp. vzbudzuje pocit strachu a hrôzy. Ten môže byť často 

spoločný v literatúre i vo filme. Veď aj takmer každý úspešný literárny horor bol následne 

sfilmovaný.  A často nielen raz. 

 

 

2.6  Výrazové prostriedky strachu 

 

Vystihnutiu podstatných znakov strachu môže pomôcť aj charakteristika jeho výrazových 

prostriedkov, resp. možností  ich využitia v rámci týchto prostriedkov. 

Venovať by sme sa mohli samostatne písanému slovu, resp. tvorbe obrazu. No relatívne 

najúčinnejšie je aj v tejto oblasti audiovizuálne pôsobenie prostredníctvom filmu, televízie, 

internetu, či video nosičov. Práve obraz využíva množstvo výrazových prostriedkov, ktorými je 

schopný vystrašiť, či desiť. Podobne ako pri humore smiešny, tak tu strašný výzor predstaviteľa 

(človeka, zvieraťa, mutanta, príšery), ale aj pochmúrne obrazy exteriéru (strašidelné domy, 

hrady, cintoríny...) a pod.  A samozrejme aj tu hrajú svoju rolu filmové triky, počítačová 

grafika, strih, či ďalšie kreatívne postupy a techniky.  

Ukážkou tu môže byť klasické dielo nemeckého expresionizmu Upír Nosferatu z roku 

1922, ktoré je schopné desiť, hoci dokonca v nemej podobe aj dnešného diváka. Atribúty 

hororu tu spĺňa predovšetkým už postava titulného predstaviteľa Maxa Schrecka, jeho 

krvavých výčinov v často morbídnom prostredí. Svoje však zohrali aj pohyby kamery, 

zobrazenie húfov krýs atď.  

Aj tu hovorené slovo pridáva obrazu ďalší  „strašidelný rozmer“ s množstvom prvkov 

schopných vzbudiť strach. Hrdelné, škriekavé, či výrazne hlboké hlasy môžu v spojení 
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s predstaviteľom, moment hrôzy obohatiť formou príslušnou k zvolenému obsahu výpovede. 

V čistej zvukovej podobe je to zasa predovšetkým rozhlasová podoba týchto celkov a relácií, 

ale takisto nájdeme strach na nosičoch v podobe hororov na CD. 

Vo zvukovej podobe navádzajú  moment strachu v audiovizuálnej podobe veľmi výrazne 

hudobné prvky. Spravidla vážna klasická hudba, resp. komponovaná pre konkrétny artefakt 

dokáže nielen umocniť, ale často aj priamo vzbudiť pocit úzkosti, stiesnenosti i strachu. Hudba, 

alebo náhle ticho dokáže spolu s náhlym obrazovým strihom šokujúci moment dokonale 

podčiarknuť, rovnako aj moment hrôzy a desu.  Vynechať nemožno ani zvuky - krákanie vrán, 

zavýjanie vlkov, vŕzgot otváraných dverí...  

 

2.7  Strach ako súčasť ľudského života 

 

Človek je sprevádzaný strachom už od počiatku jeho existencie. Napriek tomu, že 

podnety na jeho vznik sa v priebehu rokov menili, naučil sa so strachom žiť. 

 

Z evolučného hľadiska slúžila emócia strachu na ochranu človeka pred predátormi a 

inými hrozbami. Dodnes nám strach pomáha pripraviť sa na obranu. Ovplyvňuje naše 

správanie aj rozhodovanie, či už životné alebo nákupné.   

 

Reimann (2007) tvrdí, že strach sa objavuje, keď sme v situácii, ktorá je pre nás nová. Z 

toho vyplýva, že nás sprevádza počas celého života a v každej fáze nášho vývoja. Vývoj 

samotný nás totiž vedie k niečomu novému a nepoznanému a preto je úzkosť u ľudí prítomná 

neustále. Takéto typy úzkosti sú však úplne prirodzené a ich prekonávanie je dôležité pre 

ďalší vývoj. Okrem predchádzajúceho druhu úzkosti existujú aj úzkosti individuálne. Tie 

prežíva človek sám, sú jedinečné a pre druhých nemusia byť pochopiteľné. Fenomén strachu 

je teda veľmi rozmanitý, a prakticky neexistuje nič, z čoho by sme nemohli mať strach.  

 

Napriek všetkým negatívnym pocitom, ktoré strach prináša sme presvedčení, že existuje 

aj strach príjemný, pozitívny. Horňák (2014) pod takýmto strachom chápe ten, ktorý 

prežívame pri čítaní literatúry a sledovaní filmov hororového žánru alebo keď je iným 

spôsobom súčasťou nášho relaxu. Práve preto sa strach bohato využíva v umeleckých 

žánroch, z čoho pravdepodobne pochádza aj jeho využitie v reklame.  
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Strach možno v rôznych podobách nájsť vo viacerých umeleckých žánroch, najmä 

filmových a literárnych. Aj pre tento účel bolo vytvorené pomenovanie „horor”. Navodenie 

strachu vo filme alebo literatúre, rovnako aj v reklame, môže byť podobne ako pri humore 

inteligentné a primitívne.  

 

Horňák (2012) popisuje svoju predstavu o inteligentne použitom strachu, ktorá spočíva v 

napätí, očakávaní niečoho strašidelného, nečakaného, keď si tento pocit divák vyvoláva sám. 

Inteligentne možno využiť prvky strachu napríklad pri zobrazení prostredia, pri dialógoch, 

použití vhodnej hudby, ale aj tvárou či pohľadom účinkujúceho. Primitívne navodenie strachu 

v umeleckých žánroch Horňák (2012) opisuje presne opačne - jednoduché dialógy 

odohrávajúce sa na strašidelných miestach, padajúce hlavy, striekajúca krv a pod... Rovnaké 

rozdelenie by sme mohli aplikovať aj pri prvkoch strachu objavujúcich sa v reklame, najmä 

televíznej.  

 

Hororový žáner však nie je jediným typom umeleckého žánru, ktorý obsahuje prvky 

strachu. Môžeme ich nájsť takmer v každom žánri v rôznej miere. Vyššiu intenzitu strachu 

môžeme badať napríklad v trilleri, nižšiu v detektívkach, drámach atď. Prvky vyvolávajúce 

túto emóciu však nájdeme aj v rozprávkach. 

 

Množstvo literárnych diel s motívom strachu bolo sfilmovaných a to práve preto, že pri 

audiovizuálnych prostriedkoch majú použité prvky úplne iný rozmer. Hovorené slovo, ktoré 

sprevádza vhodná hudba a tiež zvuky navodzujúce strašidelnú atmosféru obohacujú týmto 

výrazom zvolený obsah výpovede. Tak, ako pri umeleckých žánroch, aj v reklame je 

najúčinnejšie pôsobiaci prostriedok na vyvolanie strachu - audiovizuálna reklama.  

 

2.8   Pozitívny dopad negatívnych emócií 

 

Mnoho odborníkov sa zhoduje na tom, že negatívne emócie, medzi ktoré patrí aj strach, 

nepôsobia výlučne len negatívne. Tento poznatok sa dá využiť aj v marketingu, pre ktorý je 

dôležitý práve pozitívny efekt, ktorý negatívne emócie prinášajú. Pozitívny dopad na naše 

správanie môžu mať podľa W. G. Parrotta (2014) emócie. Vo viacerých štúdiách poukazuje 

na ich prínos. Podľa neho emócie ako smútok, strach a pod. môžu prinášať viacero výhod v 

každodenných situáciách. Vďaka negatívnym emóciám sme menej náchylní utvárať 



 32 

nesprávne úsudky a sme citlivejší na dodržiavanie sociálnych noriem. Hovoríme samozrejme 

o prípadoch, keď sú negatívne emócie dočasné, alebo ich pociťujeme v nízkej miere, nie o 

extrémnych prípadoch. Veľký prínos majú pre rozmýšľanie a najmä pamäť, ktorú pozitívne 

stimulujú. Zvyšujú našu motiváciu a mieru nášho vynaloženého úsilia na zlepšenie 

nepríjemného stavu. Aj preto možno výborne motivovať ľudí ku kúpe výrobku, pokaľ tento 

výrobok sľubuje vyriešenie problému alebo odstránenie negatívnych pocitov.  

 

O pozitívnom dopade negatívnych emócií na motiváciu, rovnako, ako na učenie, či 

prijímanie informácií, hovorí vo svojej diplomovej práci aj Švecová (2014). Vo svojej práci 

uvádza výsledky štúdie Gerala L. Clore, ktoré poukazujú na to, že pocity strachu, smútku, 

viny, atď. majú napriek negatívnym konotáciám aj pozitívny dopad. Dokazujú to nasledujúce 

skutočnosti: 

• negatívne emócie nás motivujú; 

• negatívne emócie nám poskytujú informácie; 

• negatívne emócie nám pomáhajú pri učení; 

 

Podstatnú úlohu pri motivácii má napríklad strach, pretože v nás vyvoláva nepríjemné 

pocity pri pomyslení na negatívne dôsledky v istých situáciách. Preto nás motivuje k riešeniu 

situácií, núti nás konať a predchádzať tomu, aby sme sa správali pasívne.  

 

Informačná hodnota negatívnych emócií je zväčšia veľmi vysoká. Prinášajú informácie o 

nebezpečenstve a nútia nás pripraviť sa na obranu. Tieto emócie ľahšie zaznamenávame a na 

ich popísanie sme schopní použiť širšie spektrum slov, ako pri popisovaní pocitu šťastia. Ten 

nám totiž signalizuje zväčša len to, že je všetko v poriadku a preto mu nevenujeme pozornosť. 

 

Ako sme uviedli, negatívne emócie nám pomáhajú pri získavaní informácií o prostredí a 

o probléme. Práve preto majú vplyv na naše myslenie, ktoré sa zameriava na riešenie tohto 

problému. Pomáhajú nám rýchlo odhaľovať súvislosti a učiť sa novým spôsobom riešenia.  

 

Bod, ktorý uvádzame ako posledný, je pre komunikáciu v marketingu kľúčový. Ak 

nastolíme problém a jeho novým spôsobom riešenia je práve náš produkt, je veľmi 

pravdepodobné, že to u spotrebiteľa vyvolá akciu. Zároveň sa spotrebiteľ poučí, ako reagovať 

na podobný problém zobrazený v reklame v budúcnosti.  
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3  Strach v reklame 

 

Tvorcovia reklamy používajú apel strachu v komunikácii častejšie, ako sa bežnému 

pozorovateľovi zdá - z jednoduchého dôvodu: funguje. Zvyšuje záujem diváka a 

presvedčivosť reklamnej výpovede. Reklamné posolstvo sa stáva zapamätateľnejším - mnoho 

ľudí si ho pamätá dokonca lepšie ako zábavné, prívetivé posolstvá (Clow, Baack, 2008). 

Strach sa však zdá byť relevantný len s určitou skupinou výrobkov a preto treba pri tvorbe 

reklamy rozhodnúť, či je strach dobrou voľbou, alebo bude jeho použitie skôr poškodzujúce. 

Svoje opodstatnenie má napríklad pri komunikácii poisťovní, ktoré v reklame zobrazujú 

možné následky toho, keď sa človek dostane do nepríjemnej situácie a poistenie nemá. 

Rovnako je vhodný pri produktoch súvisiacich so zdravím a krásou. Reklamné komunikáty 

kozmetických značiek evokujú strach z vrások, lupín, nepríjemného dychu a pod. a poskytujú 

nám riešenie na prevenciu: svoj produkt. Podobne vyzerá aj komunikácia mnohých 

farmaceutických produktov. Aby sme predišli rôznym ochoreniam, reklama nám ponúka 

produkt, ktorý nás ochorenia aj strachu z neho zbaví. Najprirodzenejšie však vyzerá, keď 

reklama využíva strach, aby pôsobila proti drogovým závislostiam, alkoholizmu, fajčeniu, 

nebezpečnému riadeniu vozidla, rizikovému sexu či iným ohrozeniam, s ktorými sa možno 

stretnúť (Tellis, 2000). Propagáciu tohto typu by sme mohli zaradiť pod mimoekonomickú 

propagáciu, resp. sociálnu reklamu. To, ako strach v reklame funguje, vysvetľuje Clow a 

Baack (2008) na svojom modeli odozvy správania. Podľa neho môžu rôzne udalosti viesť k 

negatívnym alebo pozitívnym následkom, ktoré následne ovplyvňujú budúce správanie. 

 

           

                        Graf 4 - Model odozvy správania 

                Zdroj: Clow, Baack, 2008, s. 162 
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Tento model vysvetľuje na reklame proti fajčeniu, pre tvorbu ktorej môže byť užitočnou 

predlohou. Negatívne správanie v tomto prípade predstavuje samotné fajčenie. Cieľom 

reklamy je teda zobraziť negatívne následky tohto zlozvyku, ako sú problémy so srdcom 

alebo rakovina pľúc. Závažnosť predstavuje miera možného fyzického a psychického rizika.  

 

Model na jednej strane zobrazuje vonkajšie a vnútorné odmeny spojené s činnosťou, v 

tomto prípade s fajčením. Vonkajšou odmenou môže byť napríklad spoločenská odmena, 

zatiaľ čo vnútornú si človek generuje sám. Reklama proti fajčeniu sa pokúša zmeniť povahu 

týchto odmien, a ukázať divákovi napríklad spoločenskú odmenu, ktorú by získal, keby 

nefajčil.  

 

Súčasťou modelu sú aj náklady odozvy, ktoré predstavujú to, čo by fajčiara stálo, keby 

prestal fajčiť. Môže to predstavovať napríklad strach zo zmeny správania alebo pribratia na 

váhe. Ak však má byť kampaň úspešná, tieto obavy je nutné prekonať. 

 

Ďalší prvok, viera v osobné schopnosti, predstavuje vieru fajčiara v to, že dokáže prestať 

fajčiť. V ľuďoch teda treba vyvolať dostatočnú vieru vo svoje schopnosti, aby úlohu prestať 

fajčiť považovali za splniteľnú.  

 

Efektivita odozvy v tomto prípade znamená vieru, že zmena správania prinesie pozitívne 

následky. Fajčiarovi treba ukázať, že zmena jeho správania mu zaručí lepší zdravotný stav, 

lepšiu pozíciu v spoločnosti, šťastnejší život atď. 

 

V reklame možno strach použiť rôznymi spôsobmi. Predchádzajúci model zobrazoval 

použitie strachu spôsobom, ktorý je najrozšírenejší. Je to naturalistický opis udalostí 

spôsobených nevhodným správaním. Reklama následne zobrazuje ukážku vhodného 

správania, ktoré je spojené s predmetom reklamy. 

 

Iné využitie strachu spočíva vo vytvorení dramatického príbehu, ktorého posolstvo sa 

odhalí až v poslednej chvíli, keď si už divák nie je schopný vybudovať obranný mechanizmus 

(Tellis, 2000). 
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Dobrým využitím strachu je aj jeho spojenie s humorom. „Namiesto zdôrazňovania 

nebezpečenstva, ktoré hrozí spotrebiteľom nedodržujúcim určité pravidlá, si z neho reklama 

môže uťahovať” (Tellis, 2000, s. 244). 

 

Okrem spôsobu použitia strachu je dôležité poznať aj reakcie spotrebiteľov na rôznu 

intenzitu tohto apelu použitého v reklame. Reakcie sa môžu výrazne líšiť a preto je vhodné 

poznať správnu mieru strachu, ktorú by mala reklama obsahovať. 

 

3.1 Prijateľná intenzita strachu v marketingovej komunikácii 

 

Tellis (2000) uvádza, že reakcia na apel strachu v marketingovej komunikácii nemusí byť 

vždy lineárna. Hovorí o meniacej sa reakcii spotrebiteľov na posolstvo, ktorá závisí od 

použitej miery intenzity motívu strachu. Je to jedna z najdôležitejších otázok, ktorú je 

potrebné zodpovedať pri tvorbe takejto reklamy. Mierna intenzita strachu je podľa neho 

účinnejšia ako extrémy (malé obavy alebo príliš veľký strach). Nízka miera strachu môže 

zostať nepovšimnutá a preto nemusí byť presvedčivá. Príliš vysoká miera zas môže vyvolať 

defenzívnu reakciu. Keď reklama spôsobuje prílišnú úzkosť, reakcia diváka je, že sa jej snaží 

vyhnúť alebo zaujme odmietavý postoj. Fakty použité v reklame môže divák odmietať ako 

nevedecké, alebo na reklamu jednoducho zabudne. Vhodné je preto strach z nevhodného 

správania mierne naznačiť, pričom zdôrazníme výhody vhodného správania. Pre lepšie 

zobrazenie správnej miery strachu použitej v reklame Tellis uvádza nasledujúci graf:  

 

 

Graf 5 - Reakcia spotrebiteľov na strach v závislosti od miery jeho použitia 

Zdroj: Tellis, 2000, s. 244 
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Strach v reklame možno navodiť viacerými spôsobmi, ktorými je možné regulovať aj 

jeho intenzitu. Človek vníma v reklame viacero prvkov, bez ktorých by emocionalitu v 

reklame nebolo možné dosiahnuť.  

 

3.2 Vnímanie prvkov vyvolávajúcich strach v reklame 

 

Vnímanie je z psychologického hľadiska definované ako „organizácia a interpretácia 

senzorických informácií. Je to proces, ktorého výsledkom sú vnemy, ktoré sa často líšia od 

neúplných údajov zaznamenaných našimi zmyslami” (Plháková, A., 2003, s. 129). Informácie 

prúdiace do mozgu sa v ňom ďalej spracovávajú a ich konečná interpretácia prebieha v našom 

vedomí. Pokiaľ by človek informácie nespracovával a neinterpretoval, nedokázal by v týchto 

informáciách odhaliť zmysluplné celky. Akákoľvek komunikácia, teda aj reklamná, môže 

ovplyvniť človeka iba vtedy, ak je spracovaná a interpretovaná správnym spôsobom.  

 

Každá reklama teda prechádza procesom zmyslového vnímania. Človek si o jej posolstve 

vytvára zmyslové obrazy, v druhej fáze ich spracováva a triedi. Táto fáza je tiež nazývaná 

kognitívne vnímanie. Toto vnímanie je pri reklame kľúčové pre vyvolanie žiadanej emócie vo 

vedomí diváka.  

 

Človek si z podnetov pôsobiacich na jeho zmysly vyberá tie, ktoré sú pre neho dôležité 

alebo sa navzájom doplňujú (napr. obraz a zvuk), čo nazývame selektívne vnímanie. V 

reklame využívajúcej motív strachu je zo zmyslov najväčšmi využívaný zrak a sluch. Obraz 

a zvuk sú teda prvkami, ktoré sú najlepšie schopné vyvolať emócie v reklame. Strach možno 

vyvolať použitím vhodnej hudby a doplnkových zvukov, zobrazením obrazov vyvolávajúcich 

strach ale aj farbou použitou v reklame. 

 

3.2.1 Hudba v reklame 

 

Hudba je mimoriadne silným nástrojom na vyvolávanie emócií a preto by sme jej pri 

tvorbe reklamy s emocionálnym nábojom mali venovať pozornosť. Zvukové obrazy v 

reklame si ľudia často zapamätajú lepšie ako titulky či slogany spájané s propagovanými 
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produktmi. Kroeber-Riel (1993) možnosti využitia zvukových obrazov v reklame rozdeľuje 

na:  

Audiovizuálne obrazové jednotky – Ako príklad možno uviesť reklamu na Calgon. 

Skvele vyčistené ohrevné teleso vydáva po náraze čistý jasný tón. Predtým, kým bolo obalené 

usadeninami, sme počuli škaredý škrípavý zvuk.  

• Samostatné akustické obrazy, jednoduché melódie, šlágre – napríklad rytmus 

samby sprostredkuje vždy dojem juhoamerickej vitality. 

• Akustické obrazy, ktoré sú až reklamou prepojené s vizuálnymi obrazmi – k nim 

patrí napríklad hudba, ktorá bola komponovaná špeciálne pre daný spot. 

(Zdroj: Vysekalová a kol., 2007) 

 

Hudba dokáže ovplyvniť náladu človeka. Môže upokojovať, povzbudzovať, navodiť 

pocity šťastia, smútku, ale aj strachu. Zmenami hudobných parametrov môžeme teda v 

ľuďoch vytvárať isté pocity a teda obsahu diela pridať aj emocionálnu hodnotu. Tento nástroj 

teda dokáže priaznivo účinkovať na spotrebiteľské správanie. Súvislosť medzi hudobnými 

parametrami a emóciami podľa Vysekalovej (2007) je uvedená v nasledujúcej tabuľke:  

 

Emocionálna  

informácia 

Parametre hudby 

STUPNICA MELÓDIA TEMPO 

Dôstojne, slávnostne dur vzostupná pomaly 

Smutne, ťažko moll xxx pomaly 

Snivo, sentimentálne moll xxx pomaly 

Radostne, priateľsky dur vzostupná pomaly 

Graciózne, iskrivo dur klesajúca rýchlo 

Šťastne, jasne dur xxx rýchlo 

Búrlivo, vzrušene xxx klesajúca rýchlo 

Silno, majestátne xxx klesajúca rýchlo 

     Tabuľka 2 - Súvislosť medzi parametrami hudby a ich emocionálnou informáciou 

     Zdroj: Vysekalová, 2007, s. 154 

 

Na základe predchádzajúcej tabuľky, ale aj z vlastných skúseností možno vyvodiť záver, 

že pre tvorbu reklamy s motívom strachu je vhodné použitie stupnice moll, ktorá vyvoláva 

pocit smútku a ťažoby. Tieto dva pocity totiž v reklame môžu byť spájané so strachom 
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a rovnako ako strach sa zaraďujú medzi negatívne emócie. Tempo je vhodné meniť, pretože 

tým možno najlepšie vystupňovať vzrušenie a udržať diváka v napätí. 

 

Iní autori uvádzajú aj spojitosť medzi hudobnými parametrami a prežívaním, ktoré je s 

nimi spojené:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabuľka 3 - Súvislosť medzi hudobnými nástrojmi a psychickým prežívaním 

Zdroj: Vysekalová, 2007, s. 154 

 

Podľa tejto tabuľky je možné vytvoriť hudbu, ktorá vytvorí tie správne asociácie podľa 

toho, čo je v reklame zobrazené, alebo kde sa odohráva. 

 

Je nutné brať do úvahy, že hudba v reklame nezaručuje istotu efektivity reklamného 

komunikátu. V praxi účinok nemusí byť jednoznačný, keďže na spotrebiteľské správanie 

vplýva aj mnoho iných faktorov, napríklad osobnosť spotrebiteľa, prostredie, predchádzajúca 

skúsenosť, atď. (Vysekalová a kol., 2007). 

 

3.2.2 Farby v reklame 

 

Farby a ich vnímanie sú prirodzenou súčasťou nášho života. Problematiku farieb posunul 

z oblasti fyziky do oblasti psychológie už Johann Wolfgang Goethe. Pokúsil sa definovať 

základnú psychologickú charakteristiku farieb, ako aj zákonitosti ich základných vzťahov 

(Vysekalová a kol., 2007).  

 

Hudobný nástroj Prežívanie, asociácia 

Fúkacia harmonika Voda, námorník… “Vtedy na západe”, country 

Ťahacia harmonika, 

akordeón 

Bohéma, Paríž, krčma… kabaret, táborák 

Vírenie bubnov Varieté, senzácia, vojsko… karneval 

Banjo Westernový saloon, Ivan Mládek, western 

Lesný roh Poštový dostavník, lov, les 

Kastanety Španielsko, tanec, býčie zápasy 

Gajdy Škótsko, chodsko, Švanda dudák 
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Každá farba má v psychológii svoj symbolický význam a vyvoláva určité predstavy či 

emócie. Tieto predstavy sú silno spojené s kultúrnymi aspektmi a v závislosti od kultúrnych či 

geografických faktorov sa môžu veľmi líšiť. Všeobecné významy farieb môžu byť aplikované 

pri väčšine populácie. Farby sa často používajú na vyvolávanie emócií, alebo na prehĺbenie 

emočného pôsobenia výpovedí. Pre lepší prehľad uvedieme viacero farieb používaných 

v reklame a vysvetlíme princíp ich pôsobenia na diváka. Neskôr sa pokúsime určiť, ktorá 

farba je pre reklamu, využívajúcu motív strachu, najvhodnejšia. 

 

V marketingovej komunikácii sa často využíva napríklad červená farba. Predstavuje 

energiu a entuziazmus. Môže predstavovať lásku, vášeň, ale aj nebezpečenstvo alebo 

výstrahu. Spotrebitelia si ju spájajú aj s výpredajmi alebo novinkami.  

 

Modrá farba pôsobí pokojne, vzbudzuje dôveru, stálosť, bezpečnosť. Aj preto ju pri 

svojej komunikácii využívajú najmä banky, poisťovne a politické strany.  

 

Zelená sa spája najmä s prírodou, harmóniou a pôsobí upokojujúco. Spája sa aj so 

zdravím a zdravým životným štýlom. V marketingu sa často využíva pri ekologických 

produktoch a potravinách, alebo pri mrazených produktoch, keďže symbolizuje čerstvosť. 

 

Žltá farba sa spája s pocitom šťastia a predstavuje energiu, priateľstvo. Symbolizuje 

slnko, teplo a radosť zo života. Často sa využíva v kombinácii s červenou farbou, vtedy však 

môže pôsobiť agresívne. Kombinácia týchto farieb tiež vyvoláva pocit hladu a preto sa 

používa v komunikácii reťazcov s rýchlym občerstvením.  

 

Biela farba symbolizuje čistotu a nevinnosť. Evokuje však aj prázdnotu a preto sa 

v marketingovej komunikácii používa ako doplnková farba v kombinácii s výraznejšími 

farbami. Význam tejto farby je však vo východných kultúrach celkom odlišný, pretože 

symbolizuje smrť.  

 

Čierna je vznešená a elegantná farba. Napriek tomu, že v našej kultúre symbolizuje 

smútok a smrť, je to silná farba, ktorá je schopná zvýrazniť okolité farby. V marketingovej 

komunikácii sa spojenie čiernej so zlatou a striebornou často spája práve s luxusnými 

produktmi a je symbolom kvality a elegancie. 
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Podľa predchádzajúcich tvrdení môžeme povedať, že pre reklamu obsahujúcu apel 

strachu je vhodné použitie červenej a čiernej farby. Červená je farba spájaná 

s nebezpečenstvom a výstrahou. Čierna zas symbolizuje smútok a smrť. Použitie čiernej farby 

by sme tiež mohli rozšíriť na použitie tmavých farieb. Použitie farieb v reklame však nezávisí 

len od emócie, ktorú chceme vyvolať. Svoju rolu hrá aj predmet reklamy, prostredie v ktorom 

sa reklama odohráva a množstvo iných neodmysliteľných prvkov. 

 

3.3 Základné konštanty špecifické pre reklamu využívajúcu motív strachu 

 

Horňák (2014) sa na problematiku použitia strachu v reklame pozerá podobne, ako na 

reklamu využívajúcu humor. Zodpovedanie všetkých otázok: kto – čo – kde – kedy – ako a 

prečo však v tomto prípade považuje za samoúčelné, preto problematiku vymedzil na tri 

základné konštanty, ktoré sú pre túto oblasť špecifické: 

• predmet reklamy (kto, čo); 

• cieľ reklamy (kde, ako, prečo); 

• cieľová skupina; 

 

Predmet reklamy 

 

Pod predmetom reklamy môžeme chápať vystupujúcich aktérov v reklame. Účinkujúcimi 

môžu byť mnohé strašidelné postavy, ako napr. upír, zombie a iné postavy, známe z 

osvedčených hororov. Tie sa však v reklame objavujú zväčša pri spojení s humorom a 

neslúžia na vyvolanie strachu. V reklame, ktorá sa pokúša zobrazovať rôzne nástrahy a 

nebezpečné situácie s cieľom ponúknuť nám svoj produkt, sú hlavnými aktérmi najmä 

obyčajní ľudia, ktorých sa nástrahy a problémy týkajú. Motívom strachu je teda „skutočnosť, 

ktorá má týmto apelom priviesť recipienta k očakávanému komerčnému, resp. sociálnemu 

správaniu, či k jeho zmene” (Horňák, 2012, s. 114). Pre charakteristiku skutočného predmetu 

reklamy si teda autor nekladie otázku „KTO”, ale „ČO”. 

 

Pod otázkou „ČO” chápeme konkrétnu situáciu, ktorá nás ohrozuje. V reklame sa 

najčastejšie poukazuje na nasledujúce riziká: 

• fyzické riziko – riziko ublíženia na tele alebo zdraví (bezpečnostné dvere); 
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• časové riziko – riziko zbytočného plytvania času, ktorý by sme mohli prežiť 

lepšie pri používaní daného produktu (výrobky na umývanie riadu); 

• spoločenské riziko – riziko vyradenia zo spoločnosti (šampón proti lupinám, 

žuvačky); 

• finančné riziko – riziko finančnej straty (poisťovne); 

• riziko zníženej výkonnosti – konkurenčná značka poskytuje nižší výkon 

(elektronika); 

• riziko straty určitej príležitosti – reklama avizuje riziko straty nejakej 

príležitosti, pokiaľ sa zákazník nebude správať požadovaným spôsobom (časovo 

obmedzené akcie); 

(Pelsmacker, 2003) 

 

Horňák (2014) sa však na problém pozerá aj z inej strany a prináša nasledovnú 

kategorizáciu podľa druhu produktu:  

• obava z použitia produktu – alkohol, drogy... (sociálna reklama);  

• obava, že sme nepoužili produkt, resp. túžba vlastniť produkt, ktorý strach 

odstráni – ústna voda, prezervatív... (sociálna aj komerčná reklama); 

• túžba vlastniť produkt vzbudzujúci strach – knihy, masky... (komerčná 

reklama); 

 

 Strach je v reklame relevantný, pokiaľ je jeho predmetom skupina výrobkov týkajúcich 

sa zdravia a bezpečnosti. Rovnako prirodzene vyzerá, pokiaľ reklama využíva strach, aby ľudí 

varovala pred použitím skupiny produktov, ako sú drogy, alkohol, cigarety, alebo aby 

varovala pred nežiadaným správaním vyvolávajúcim riziko. Riziko môže byť spojené so 

zdravím, sociálnymi aspektmi, životným prostredím, atď. (sociálna reklama).  

 

Cieľ reklamy 

 

Vo všeobecnosti je cieľom reklamy „špecifická komunikačná úloha, ktorú má splniť vo 

vzťahu k vymedzenej cieľovej skupine počas určitého obdobia” (Kita a kol., 2010, s. 345). 

Ciele možno klasifikovať z rôznych hľadísk podľa ich zamerania napríklad na informačné, 

presvedčovacie, pripomínanie alebo porovnávacie. Hlavným cieľom reklamy je však predať a 

tak je to aj pri komerčnej reklame využívajúcej strach. Pri sociálnej reklame je to výchova a 
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vzdelávanie recipienta v rozličných oblastiach a prinútenie recipienta, aby si osvojil určité 

typy správania.  

 

Pri reklame využívajúcej strach je však otázny spôsob, akým svoje ciele dosiahne. Aj 

preto je na mieste otázka, kde takúto reklamu použiť, aby bola čo najlepšie zdôraznená jej 

výpoveď. Strach možno využiť pri komunikácii využívajúcej rôzne kanály, od klasickej 

reklamy až po nové formy marketingovej komunikácie, ako sú guerilla marketing, viral 

marketing, mobilný marketing atď. Využíva sa v oblasti sociálneho marketingu, komerčného 

marketingu, ale aj štátneho a politického marketingu.  

 

S otázkou, kde reklamu umiestniť úzko súvisí aj otázka, ako strach v reklame využívať. 

„Na otázku ako - možno povedať všeobecne, že strach by sa mal využívať v rozumnej miere v 

kontexte s predmetom, cieľom a cieľovou skupinou reklamy” (Horňák, 2012, s. 119). Pri tejto 

otázke treba zdôrazniť aj to, že takúto reklamu treba tvoriť najmä v súlade s legislatívou a 

etickým kódexom. Touto problematikou sa však budeme zaoberať neskôr.  

 

Cieľová skupina reklamy 

 

Apel strachu možno využívať v reklame, ktorá je zacielená na akékoľvek publikum. 

Každá cieľová skupina má však svoje špecifiká, a reklamnú výpoveď jej treba prispôsobiť. 

Horňák (2014) napríklad uvádza, že ženy podliehajú strachu oveľa viac ako muži a pri tvorbe 

reklamy je vhodné brať ohľad na tento fakt. Cieľové skupiny možno utvárať aj na základe 

veku a špecifickosť týchto skupín zobrazuje Horňák (2014) na jednoduchom príklade.  

 

Ako najmladšiu cieľovú skupinu uvádza deti v predškolskom veku, na ktoré je možné 

špecifickou formou zapôsobiť veľmi pozitívne, ak hovoríme o oblasti sociálnej reklamy. V 

oblasti komerčnej reklamy by sme mohli o takomto pôsobení hovoriť ako o negatívnom alebo 

neetickom.  

Pôsobenie na nasledujúce cieľové skupiny utvorené na základe veku recipientov, 

vysvetľuje na reklame proti fajčeniu. Teenageri si svoju zraniteľnosť a dôležitosť svojho 

zdravia neuvedomujú. Preto je neefektívne používať na vyvolanie strachu zobrazenie 

zdravotného rizika. Sociálna reklama teda musí pôsobiť inými argumentmi, napríklad že 
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fajčenie nie je moderné ani príťažlivé pre opačné pohlavie, čo predstavuje riziko vyradenia zo 

spoločnosti.  

 

Na dospelých skôr pôsobí zobrazenie rizika zníženia životnej úrovne alebo ohrozenia 

detí, ktoré môžu tento zlozvyk prebrať. Staršia generácia má zas najväčší strach zo 

zdravotného rizika, čo často mnohí tvorcovia reklamy neeticky zneužívajú.  

 

Na základe predchádzajúceho príkladu môžeme povedať, že cieľová skupina takejto 

reklamy môže byť akákoľvek. Pri tvorbe reklamy si v prvom rade musíme určiť, na akú 

skupinu ľudí chceme pôsobiť. Následne treba dbať na špecifiká tejto skupiny a prispôsobiť jej 

svoju výpoveď.  

 

3.4 Strach v sociálnej reklame 

 

V sociálnej reklame je apel strachu jedným z najčastejšie využívaných apelov. Sociálna 

reklama má najmä spoločensko-výchovnú funkciu a jej cieľom je vzdelávať a presvedčiť 

publikum, aby si osvojilo určité myšlienky a návyky. V niektorých prípadoch sa takáto 

reklama úzko prelína s komerčnou reklamou a často je ťažké určiť, ktorý jej rozmer je 

primárny (napríklad reklama na prezervatív upozorňuje na nebezpečenstvo pohlavných 

chorôb). Jej predmet môže byť spojený so zdravím, ekológiou, ochranou ľudských práv, ale aj 

inými sociálnymi otázkami. Práve preto sa v takejto komunikácii strach bohato využíva. 

Reklama v nás vyvoláva strach z existujúcich problémov, pokúša sa na ne upozorniť a 

vyvolať u publika akciu. Akcia v tomto prípade znamená zmena správania alebo rozmýšľania.  

 

Tvorcovia a zadávatelia reklamy sú nútení neustále prinášať nové spôsoby, ako osloviť 

publikum tak, aby posolstvu sociálnej reklamy venovalo pozornosť, prípadne vyvinulo 

aktivitu. Publikum sa stáva čoraz rezistentnejšie a pre získanie jeho pozornosti je potrebné 

vynaložiť stále väčšie úsilie. Aj preto už strach v primeranej miere nestačí. Na upozornenie na 

dané sociálne problémy tvorcovia používajú čoraz drsnejšie praktiky, ktoré môžu byť 

považované až za neetické. Prehnaný apel strachu, naturalistické zobrazenia problémov a 

kontroverzné témy, najmä v oblasti sociálnej propagácie, dnes nie sú nijakou novinkou. 

Komunikácia, založená na tomto princípe preto dostala aj svoj názov: shockvertising. 
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3.4.1 Shockvertising 

 

Ľudia sa kvôli nespočetnému množstvu reklamných výpovedí každodenne útočiacich na 

zákazníka naučili reklame odolávať a jednoducho jej nevenujú pozornosť. Shockvertising je 

metóda, ktorú tvorcovia používajú na získanie pozornosti publika prostredníctvom šoku, z 

čoho vyplýva aj jej názov. Pochádza z dvoch anglických slov: shock (šok) a advertising 

(reklama). Využíva sa v sociálnej reklame, ale aj v komerčnej propagácii. 

 

Je to forma reklamy, ktorá využíva kontroverzné, znepokojujúce a výrazne provokatívne 

obrazy a prvky, ktoré často porušujú sociálne normy a hodnoty. Za následok môže mať 

pohoršenie verejnosti, môže ju uraziť, no aj vystrašiť (Kubacka, 2012). Shockvertising sa 

spolieha na vyvolávanie negatívnych emócií, ktoré diváka prinútia zamyslieť sa nad 

problémom, alebo svojím postojom k nemu. Cieľom je vyvolať pozornosť prostredníctvom 

kontroverzných tém spojených so sexom, znechutením, strachom a násilím. Takáto reklama 

zväčša vyvoláva búrlivé diskusie, vďaka ktorým má veľký dosah. Tento koncept je často 

kritizovaný kvôli svojej tendencií urážať či útočiť na niektoré skupiny obyvateľstva, no 

ukázal sa byť účinný (Kubacka, 2012). Počiatočný šok  väčšinou vryje značku alebo problém 

do pamäti diváka. Napriek všetkému takáto reklama balansuje na úzkej hranici s etikou. V 

budúcnosti sa však môže stať jednou z ďalších bežne využívaných praktík.  

 

3.4.2  Oliviero Toscani 

 

Pri pojme shockvertising treba spomenúť meno známeho fotografa Oliviera Toscaniho, 

ktorý sa v oblasti marketingu preslávil najmä vďaka spolupráci so značkou United Colours of 

Benetton. Roku 1984 sa vďaka Olivierovi objavila prvá kampaň Benettonu, ktorá bola 

diametrálne odlišná od predošlých. Prostredníctvom šokovania verejnosti bojovala proti 

rasizmu a poukazovala na tento svetový problém. Tento plagát bol prvý reklamný komunikát, 

ktorý vyvolal svetovú polemiku - zobrazoval biele dieťa v náručí čiernej ženy (Toscani, 

1996). Toscani tak prepojil komerčnú reklamu, ktorá propaguje odevnú značku, so silným 

sociálnym posolstvom.  

 

Počas spolupráce so značkou United Colours of Benetton vytvoril Toscani mnoho 

šokujúcich komunikátov, ktoré však napriek kritike zvýšili atraktivitu imidžu značky. Na 
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svojich plagátoch zobrazoval aktuálne spoločenské problémy, týkajúce sa rasových rozdielov, 

náboženstva, vojny, homosexuality, AIDS, atď. Ako sám Toscani hovorí, veľa rokov 

kampane Benettonu zaplavovali reklamné plochy obrazmi, ktoré na týchto miestach nikdy 

neboli použité (Toscani, 1996). Možno aj preto, že značné množstvo z riešených tém 

a spôsobov ich zobrazenia vyvolávalo strach, sa o nich Toscani vo svojej knihe vyjadril takto: 

 

“Vyvolávajú politické a morálne reakcie verejnosti, sú komentované ako novinové 

úvodníky alebo spoločenská kritika. Pôsobia ako obrovský pouličný žurnál, výzvedná 

miestnosť, ktorá sa nás pýta na naše tabu a naše obavy, vyvoláva otázky, okamžité diskusie, 

prosto konfrontáciu s obrazom. Tieto reklamy sa nepodobajú žiadnym iným a preto ich mnoho 

ľudí považuje za škandalózne” (Toscani, 1996, s. 39). 

 

Či boli tieto komunikáty etické alebo nie, nechám na posúdení čitateľa. Isté však je, že 

Toscani priniesol do oblasti reklamy revolúciu, spojil komerčnú reklamu s niečím, čo je s ňou 

na prvý pohľad nespojiteľné. Celkom určite shockvertising spolu s apelmi strachu v reklame 

využíval tak, že by bolo vhodné nasledovať ho.  

 

3.5 Legislatívne a etické aspekty reklamy využívajúcej motív strachu 

 

V marketingovej komunikácii, teda aj v reklame, existujú etické aj právne zásady, 

ktorých funkciou je regulovať reklamu tak, aby boli marketingové aktivity prospešné pre 

všetky zúčastnené strany.  

 

Etické normy, na rozdiel od právnych, pokrývajú oveľa širší okruh života. Etické kódexy 

sú detailnejšie a komplexnejšie ako zákony a človek sa s nimi stotožňuje dobrovoľne. Zatiaľ, 

čo dodržiavanie právnych noriem je sledované štátom a ich porušenie môže byť 

sankcionované, etický systém funguje na princípe samoregulácie a na dodržiavanie noriem 

dozerajú profesionálne inštitúcie.  

 

Legislatívne zásady o reklame využívajúcej strach nehovoria konkrétne. V zákone č. 

147/2001 Z. z. o reklame sa uvádza, že reklama nesmie “zneužívať dôveru spotrebiteľa, 

nedostatok jeho skúseností alebo vedomostí” (Zák. č.147/2001 Z. z. o reklame § 3 ods. 4 

písm. b)). Reklama tiež nemôže: 
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• obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie 

alebo náboženské cítenie, ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, 

rasy a sociálneho pôvodu (Zák. č.147/2001 Z. z. o reklame § 3 ods. 4 písm. c); 

• propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na protiprávne 

konanie alebo vyjadrovať s ním súhlas (Zák. č.147/2001 Z. z. o reklame § 3 ods. 4 

písm. d); 

 

V reklame využívajúcej strach je práve násilie jedným z prvkov, ako túto emóciu 

vyvolať. Sociálna reklama sa tiež často týka problematiky násilia, vandalizmu, diskriminácie 

či rasizmu. Komerčná reklama sa zas môže pokúšať zneužívať dôveru spotrebiteľa a vďaka 

tomu v ňom vyvolať strach. Môžeme teda vidieť, že táto časť zákona úzko súvisí s 

predmetnou reklamou. Pri jej tvorbe treba tieto zásady dodržiavať a dbať na to, aby bola v 

súlade so zákonom.  

 

V etickom kódexe rady pre reklamu je medzi základnými požiadavkami na reklamu 

uvedená jej spoločenská zodpovednosť. Podľa článku 13. hovoriacom o spoločenskej 

zodpovednosti, reklama nesmie bezdôvodne využívať motív strachu, vytvárať pocit strachu a 

prezentovať produkt, ako vhodný na odstránenie strachu. V bežnom živote sa však stretávame 

s mnohými komunikátmi, najmä v oblasti komerčnej reklamy, ktoré nám hovoria, že produkt 

ktorý propagujú, je vhodný na odstránenie problému a teda aj strachu z neho. Domnievame sa 

teda, že sa tu hovorí najmä o prehnanom použití apelu strachu, alebo strachu 

neopodstatnenom.  

V druhom odseku sa hovorí, že reklama nesmie zneužívať predsudky a povery. 

Poverčivým ľuďom reklama nesmie naháňať strach, ktorý by sa v tomto prípade stal silným 

manipulačným prostriedkom. Etický kódex sa ďalej zmieňuje o rase, náboženskom cítení a 

politickom cítení, ktoré, ako je uvedené aj v zákone o reklame, nemožno urážať. Tiež 

nemožno propagovať násilie, vandalizmus a diskrimináciu.  

 

Etický kódex aj legislatíva teda obsahujú niekoľko bodov, ktoré slúžia na ochranu 

spotrebiteľa a predchádzajú reklame, ktorá by mu mohla ublížiť alebo ho poškodiť. Rovnako 

predchádza manipulácií spotrebiteľa, aby bola zachovaná jeho slobodná vôľa a výber 

produktov.  
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4  Metodológia výskumu 

4.1 Predmet a cieľ výskumu 

 

Výskum sa zameriava na problematiku reklamy využívajúcej apel strachu a jej účinku na 

spotrebiteľa. Na základe predchádzajúcich zistení je zreteľné, že vnímanie takejto reklamy sa 

môže u spotrebiteľov líšiť a pre jej efektivitu je potrebné poznať, ako ju spotrebiteľ vníma. 

Predmetom skúmania je teda samotná emócia strachu, ale predovšetkým strach ako 

emocionálny reklamný apel, jeho akceptácia recipientmi.  

 

Cieľom našej práce je zistiť, akým spôsobom spotrebitelia vnímajú reklamu využívajúcu 

emóciu strachu. Pokúsime sa objasniť, ako spotrebiteľ túto reklamu vníma a či je reklama 

používajúca strach efektívna. Na základe získaných dát budú závery obsahovať nielen 

odpovede na postavené hypotézy, resp. výskumné otázky, ale aj odporúčania pre využitie 

strachu v reklame v praxi. 

 

4.2 Hypotézy, resp. výskumné otázky 

 

Uvedené hypotézy, resp. výskumné otázky riešili obidve prieskumné sondy. Prvej sa 

týkal skôr prvý prieskum, druhej obidva prieskumy, tretej a štvrtej druhý prieskum.  

1. Strach je z trojice apelov najmenej účinným,  resp. aj najmenej obľúbeným a 

využívaným emocionálnym argumentom v reklame. 

2. Najvhodnejšie využitie emocionálneho apelu strach – je v reklame sociálnej. 

3. Aká hranica zobrazovania prvkov strachu z pohľadu diváka je prijateľná v reklame?  

4. Sprievodnou hypotézou je, že „obrúsiť hrany“  strachu môže predovšetkým humor, 

resp.,  strach je v kombinácii s humorom v reklame efektívnejší/prijateľnejší ako 

samotný apel strachu?  

5. Je rozdiel v diváckom vnímaní strachu pri komerčnej a sociálnej reklame? Ak je, aký?  

 

4.3 Metodika výskumu 

 

Výskum sa uskutočnil dvomi nezávislými prieskumnými sondami a analýzou vybraných 

televíznych reklamných spotov.  
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4.3.1 Prieskumná sonda č. 1 

 V prvom prípade základná sonda overuje prostredníctvom dotazníka účinnosť 

emocionálnych apelov všeobecnejšie, no časť otázok bola úmyselne zameraná na postavenie 

fenoménu strachu v reklame.  

Zber dát prebehol prostredníctvom školeného anketára, ktorý dotazník spolu so šiestimi 

otázkami predložil postupne jednotlivým ročníkom (1. až 5. r.) poslucháčov marketingovej 

komunikácie v Bratislave a v Zlíne.  

 

4.3.2 Prieskumná sonda č. 2 

V druhej sonde sa pokúsime pomocou rozsiahlejšieho dotazníka zistiť odpovede na 

výskumné otázky, ktoré boli utvorené na základe teoretických východísk uvedených v 

predchádzajúcej časti práce. 

Zber dát prebiehal prostredníctvom internetu, najmä sociálnych sietí. Dotazník bol 

vytvorený pomocou služby Google Forms a následne rozoslaný vybraným respondentom. 

Výskumný súbor od 20 do 30 rokov bol vybratý preto, že podľa nášho názoru predstavuje 

skupinu mladých ľudí, ktorí prichádzajú do styku s televíziou a predstavujú vzorku, ktorá 

často prichádza do kontaktu aj s televíznou reklamou. Sú spotrebiteľmi, ktorí predstavujú 

kúpnu silu pre súčasnosť, aj budúcnosť.  

 

Respondentom bol predložený dotazník obsahujúci 11 otázok a pri ich vypĺňaní bola 

zachovaná ich úplná anonymita. Medzi otázky boli zaradené aj otázky týkajúce sa pohlavia a 

veku pre vytvorenie detailnejšej charakteristiky výskumného súboru.  Pomocou otázok sme sa 

pokúsili zistiť, aký je ich postoj k reklame využívajúcej strach a aká intenzita strachu je podľa 

nich v tejto reklame vhodná. Tiež sme sa pokúšali zistiť, či sa ich postoj mení v závislosti od 

typu reklamy, či spôsobu použitia strachu. V druhom dotazníku boli použité dve videá, ktoré 

si respondenti pozreli pre zodpovedanie niekoľkých otázok. Predstavovali príklad reklamy 

využívajúcej strach a strach v kombinácií s humorom. Pokúšali sme sa zistiť, aký je rozdiel v 

ich diváckom vnímaní.  

 

4.3.3 Analýza Tv spotov 

 

Pre lepšiu ilustráciu spomínaných TV spotov prinášame aj ich obsahovú analýzu,  ktorá 

nám umožnila relatívne objektívne systematicky a kvantitatívne opísať manifestované obsahy 
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komunikácie. V našom prípade manifestované obsahy komunikácie predstavujú obraz, hudba, 

jazyk a iné výrazové prostriedky použité v reklame. 

 

4.4 Respondenti výskumu: 

4.4.1 Prieskumný súbor č. 1 

Bolo oslovených (naša vzorka) vyše dvesto slovenských a českých poslucháčov 

marketingovej komunikácie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide vzhľadom na ich približne 

rovnaký vek (19 až 25 rokov) o nie príliš reprezentatívny výber. No pokiaľ ide o ďalšie socio-

demografické znaky je situácia iná. Muži a predovšetkým ženy tohto súboru pochádzajú 

nielen z dvoch republík, ale aj z rozličných miest SR a ČR. Avšak - pre tento výber sme sa 

rozhodli preto, že ide nielen o zainteresovaných konzumentov reklamy, ale predovšetkým o 

budúcich i súčasných tvorcov reklamy. Pre kontrolu sme jednu časť súboru zvolili 

z poslucháčov diaľkového štúdia (25 až 50 rokov), ale žiadna významná odchýlka sa 

neukázala. 

 

4.4.2 Prieskumný súbor č. 2 

Výskumný súbor tvorilo 85 osôb od 20 až 30 rokov. Medzi respondentmi bolo 52,4 % 

osôb ženského pohlavia a 47,6 % osôb mužského pohlavia. Respondentov vo veku 20 až 25 

rokov bolo 73,8 % a ľudí vo veku 26 až 30 rokov bolo 26,2 %. Pre tento prieskum bol vybratý 

pomerne mladý výskumný súbor s približne rovnakým počtom zástupcov oboch pohlaví. Pre 

lepšiu prehľadnosť zobrazenia a popísania výskumného súboru uvádzame nasledujúcu 

tabuľku: 

 

 

Vek 

Počet Celkový počet 

respondentov ženy muži 

20 - 25 38 25 63 

26 - 30 7 15 22 

20 - 30 45 40 85 

Tabuľka 4 - Výskumný súbor 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

4.5 Prieskum č. 1: 
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Na základe dobových artefaktov i dotazníka vyberáme kľúčové informácie: 

Najskôr sme dali slovo už vyššie predstavenej opytovanej vzorke (cca 200 študentov MK 

z ČR a SR), ktorí predstavujú zaujímavú „odbornú“ cieľovú skupinu.  

 

4.5.1 Vyhodnotenie dotazníka 

 

Pri otázke: Ktorý emocionálny apel považujú poslucháči za najsilnejší, 

najpôsobivejší uviedla väčšina humor, no strach bol na druhom mieste, t. j. pred erotikou 

a sexom, resp. inými apelmi: 

         

 Zlín Bratislava 

 Muž  

(34) 

Žena 

(83) 

Muž 

(23) 

Žena 

(77) Humor 20 54 20 64 

Strach 5 18 2 5 

Erotika 4 7 - 3 

Sex 3 1 - 1 

Iné 2 3 1 4 

Tabuľka 5 - Strach vs. ďalšie emocionálne argumenty v reklame  

 

 

Graf 6 – Percentuálne vyjadrenie výsledkov 

 

Hoci humor uvádza na prvom mieste presvedčivá väčšina respondentov, strach sa ocitol 

hneď na druhom mieste. Väčšinu z opytovaného súboru tvorili ženy, ktoré viac podliehajú 

strachu ako muži, takže to mohlo do určitej miery ovplyvniť výsledné percento.   

Ak si rozdelíme cieľovú skupinu podľa veku zistíme tiež zaujímavé informácie, ktoré 

nám môžu pomôcť pri zvolenej cieľovej skupine našej reklamy.  Batoľatá sa obávajú skôr 
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samoty a tmy, no týchto strachom v reklame „strašiť naozaj nebudeme“. V predškolskom 

a školskom veku však „vďaka“ počítaču a televízii sa veľmi skoro stretnú aj s týmto motívom, 

ktorý na nich v špecifickej forme môže veľmi pozitívne zapôsobiť pri sociálnej reklame 

a naopak negatívne pri reklame komerčnej. Inak je tomu u teenagerov. „Mladá generácia  si  

myslí, že sú nesmrteľní a fajčenie u nich nemôže vyvolať rakovinu pľúc“ (De PELSMACKER, 

GEUENS, BERGH, 2003, s. 222). Preto sociálna reklama musí pôsobiť inými argumentmi ako 

lebkami a strachom zo smrti. Skôr tým, že fajčenie je nemoderné, nezlučuje sa so športom, že 

nie sú príťažliví pre druhé pohlavie.  Že „vyšportovaný – navoňaný“ chlap je skôr in, ako 

„čmudiaci opilec“. Na dospelých zapôsobí strach viac v tomto prípade, ak im ukážeme, že deti 

ich budú v zlozvyku fajčenia nasledovať. No túto generáciu dnes desia iné skutočnosti – 

znižovanie životnej úrovne, nezamestnanosť, ale aj devalvácia hodnôt v kontexte so súčasným 

spôsobom života... A títo „strašiaci“ sa v reklame spravidla nevyužívajú. Staršia generácia sa 

bojí asi najviac o svoje deti, ale aj chorôb a smrti. A tieto skutočnosti sa často neeticky 

zneužívajú... 

 

Emocionálny apel strachu sa využíva predovšetkým v sociálnej reklame,  ale aj 

komerčnej i štátnej, resp. politickej. V sociálnej, kde to ma ozajstné opodstatnenie. Ale aj 

v komerčnej, kde ide o vzbudzovanie strachu napriek spojeniu s humorom na úkor spotrebiteľa.  

               

Obr. 2 a, b - Tesco takto na Slovensku i v ČR „zachraňuje chudobných v čase krízy“ 

 

Ešte nevkusnejšie pôsobí zneužívanie pocitu strachu u voličov prostredníctvom volebnej 

kampane, lebo na prvý pohľad vkusný billboard s dieťaťom pôsobí naozaj ako sociálna 

reklama, za ktorou sa však skrývajú ambície politických strán... 



 52 

                     

3 a, b – Reklama, za ktorou sa skrývajú ambície politických strán 

Foto billboardov: autor 

 

Pri otázke ako, resp.  kedy by použili motív strachu respondenti uprednostňovali oblasť 

sociálnej reklamy:  

 

1.  S humorom    6 12  9 19 

2. V sociálnej reklame  27 60  9 49 

3. Nepoužil by     1   7  3   7  

4. Iné    4  2    2 

Tabuľka 6 – Využitie apelu strachu potvrdzuje aj naša výskumná sonda  

 

 

Graf 7 – Percentuálne vyjadrenie výsledkov 

 

   Evidentný je aj kontext strachu s humorom, ktorý má schopnosť zjemniť emocionálny 

náboj strachu. Väčšiu rolu zohráva humor v kontexte s erotickou reklamou. Má tu možnosť 

„obrúsiť jeho hrany“ a tým urobiť z reklamy „neprístupnej – prístupnú“. Naproti tomu spojenie 
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motívov erotiky v reklame s motívom strachu je väčšinou veľmi komplikované a špecifické, 

príznačné predovšetkým pre uvedenú sociálnu reklamu.  

 

4.5. 2 Overenie výskumných otázok: 

 

Strach patrí spolu s humorom a sexom k najsilnejším emocionálnym apelom. Môže 

zohrať často rozhodujúcu rolu pri aktivizácii recipienta ku konaniu v súlade so zvoleným 

cieľom zadávateľa reklamy. Jeho inteligentné a adekvátne využitie je o to vážnejšie, že sa 

používa väčšinou v kontexte so zvlášť dôležitou kategóriou reklamy, ktorou je sociálna oblasť.  

 

Pokiaľ ide o overenie hypotéz, tak možno konštatovať: 

Hypotéza: strach je z trojice apelov najmenej účinným,  resp. aj najmenej 

obľúbeným a využívaným emocionálnym argumentom v reklame sa nepotvrdila. Aj keď 

humor je rozhodne najobľúbenejšou formou, strach považuje aj výskumná vzorka za druhý 

najefektívnejší apel.  

 

Hypotéza, že strach možno najvhodnejšie využiť v sociálnej reklame je potvrdená. 

Sprievodnú hypotézu: že „obrúsiť hrany“  strachu môže predovšetkým humor je 

čiastkovo potvrdená analýzou konkrétnych artefaktov, no v celkovom kontexte obidvoch 

výskumných sond spojenie strachu a humoru celkovej efektivite kampaní vo väčšine prípadov 

nepomáha. 

 

4.6  Prieskum č. 2: 

 

Ako sme už uviedli vyššie, prieskum č. 2 pozostáva okrem následného dotazníka aj z analýzy 

TV spotov autorky, ktoré boli jeho súčasťou.  

 

4.6.1 Analýza vybraných TV spotov 

 

V dotazníku boli pre jednoduchšie získavanie dát použité dva televízne spoty, pričom 

prvý propagoval mobilného operátora OSKAR a druhý známu poisťovňu AXA. Oba spoty 

obsahujú apel strachu, no líšia sa v jeho použití.  
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OSKAR – Absolutní tma při prohlídce v jeskyni 

 

Zadávateľ: Mobilný operátor OSKAR 

 

Dĺžka spotu: 30 sekúnd 

 

Štát: Česká republika 

 

Médium: TV 

 

Recipienti: Diváci českej televízie 

 

Prvky strachu: V spote ako jedna z hlavných postáv vystupuje upír, ktorý predstavuje 

mytologickú bytosť spojenú so strachom. V pozadí možno počuť strašidelné zvuky a prv, než 

nastane tma (ktorá je rovnako prvkom vyvolávajúcim strach),  aj ľudské výkriky.  

 

 

4 a, b - Reklama na OSKAR – upír, reklama na OSKAR – skupina 

Zdroj : http://www.tvspoty.cz/oskar-absolutni-tma-pri-prohlidce-v-jeskyni/ 

 

Spot sa začína záberom na skupinu ľudí pri prehliadke v jaskyni. Nasleduje záber na 

postavu upíra, ktorý je zjavne sprievodcom skupiny a prihovára sa k nej : „A jsme skoro na 

konci, byli jste skvělá tichá skupina, takže než se s vámi rozloučím, chtěl bych vám ukázat 

něco navíc. Nyní uvidíte jak vypadá taková absolutní tma…”. Postupne sa v jaskyni začnú 

zhasínať svetlá a možno si všimnúť prestrašené výrazy na tvárach členov skupiny. Po zhasnutí 

posledného svetla nastane absolútna tma, ktorú sprevádzajú vydesené výkriky a hlas spíkra: 

„Jen u Oskara dostanete bonus, který opravdu chcete. Vyberte si třeba balíček volných minut 
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na rok zdarma.” Následne spíker oznámi kontaktné údaje, ktoré sa zobrazia na obrazovke 

spolu s logom.  

 

Analýza spotu: Televízna reklama na operátora OSKAR je cielená na širokú verejnosť, no 

najmä na mladšiu cieľovú skupinu. Môžeme to konštatovať na základe jazyka, akým sa v 

reklame hovorí, jej deja, no aj netypickým použitím motívu strachu. Ten je tu použitý s 

nadsázkou a humorom. Strach nie je vyvolávaný tradičnými spôsobmi ako sú rôzne riziká či 

problémy, ale v prvom rade mytologickou bytosťou – upírom, ktorá sa odjakživa spája s 

hororovým motívom a strachom. Záhadná hudba v pozadí spolu s výrazom tváre účinkujúcich 

evokuje napätie a očakávanie, čo bude nasledovať. Dej na konci vyvrcholí do vtipnej pointy 

vďaka použitiu paralely – absolútna tma predstavuje zbytočný bonus pre účastníkov 

prehliadky. Reklama samotná strach nevyvoláva, recipient sa na nej skôr zasmeje a preto je z 

tohto pohľadu úplne etická.  

 

Spot propaguje mobilného operátora a zábavným spôsobom poukazuje na to, že práve 

propagovaný operátor môže zákazníkom ponúknuť také bonusy, ktoré sú naozaj užitočné a 

žiadané. Nepriamo však naráža na ostatných operátorov a ich služby, ktoré zreteľne považuje 

za zbytočné. Napáda teda bonusy konkurencie, o ktoré podľa neho zákazníci nemajú záujem. 

V tomto prípade možno polemizovať, či sú takéto narážky etické. V reklame sa však 

nespomína žiadna konkrétna konkurenčná spoločnosť a preto je aj v tomto prípade reklama 

úplne v súlade s etickým kódexom.  

 

Podľa nášho názoru je reklama zábavná, vtipná a dokáže pobaviť široké publikum. 

Pozornosť diváka si je schopná získať okamžite vďaka mysterióznej hudbe hneď od začiatku. 

Domnievame sa, že reklama je úplne vhodná pre širokú verejnosť a nepoškodzuje nijakú zo 

zúčastnených strán. To, či ju divák považuje za efektívnu a ako vníma takéto využitie strachu 

v reklame, sa dozvieme pri vyhodnocovaní otázok nášho dotazníka.  

AXA – Ochrana rodiny 

 

Zadávateľ: AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

 

Dĺžka spotu: 37 sekúnd 
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Štát: Slovenská republika 

 

Médium: TV 

 

Recipienti: Občania Slovenskej republiky, najmä tí, ktorí si chcú alebo majú založenú rodinu. 

 

Prvky strachu: Reklama poukazuje na fyzické riziko, riziko úrazu, z ktorého vyplýva riziko 

straty financií alebo možnosti zabezpečiť svoju rodinu.  

 

 

5 a, b - Reklama na AXA – dom , reklama na AXA – rodina 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=49kUwabzw34 

 

Na začiatku spotu je možné vidieť muža sediaceho na posteli, ktorý je otcom rodiny. 

Následne sa na invalidnom vozíku prechádza okolo synovej izby. V jeho izbe odrazu padá 

stôl a poskladá sa, akoby bol z papiera. Reklama pokračuje záberom na malé dievča – dcéru, 

ktoré si v obývačke kreslí. Pri nej sa rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom prípade 

zrúti klavír. Tak isto sa zrúti, resp. poskladá, aj strom stojaci pred domom a na konci aj 

samotný rodinný dom. Počas priebehu týchto udalostí hovorí spíker : „Jedného dňa sa možno 

zobudíte a zistíte, že v dôsledku nešťastnej udalosti sa vaša rodina nemôže dlhodobo spoliehať 

na vaše doterajšie príjmy. A vaše rodinné plány do budúcna zostali len na papieri.”  

 

Prekvapujúco sa však zrútený dom prevráti pod zem a na jeho mieste sa objaví úplne 

nový. V zábere potom možno vidieť otca s matkou, ktorí sa usmievajú a objímajú so svojimi 

šťastnými deťmi. Spíker pokračuje v rozprávaní, no tón jeho hlasu je badateľne pozitívnejší: 

„So životným poistením od AXA ochránite svoju rodinu aj jej plány. Napríklad za mesačné 

poistné 10 eur Vám v prípade trvalých následkov úrazu vyplatíme plnenie až do 200 tisíc.” V 
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závere spotu je zobrazená mapa sveta, pričom spíker poukazuje na veľkosť spoločnosti. V 

poslednom zábere vidíme logo doplnené o slogan, ktorým spíker ukončí reklamu : „AXA, viac 

ako štandard.” 

 

Analýza spotu: Reklama propagujúca poistenie od spoločnosti AXA je zameraná 

predovšetkým na ľudí zakladajúcich si rodinu alebo takých, ktorí už rodinu majú založenú a 

pociťujú za ňu zodpovednosť. Vo všeobecnosti sú to teda ľudia v strednom veku, prípadne 

starší, no v niektorých prípadoch aj mladší. Je teda zameraná na širokú verejnosť. Môžeme 

však povedať, že primárnou cieľovou skupinou určite nie je mladá generácia a študenti. Dej aj 

jazyk reklamy zodpovedajú spomínanej cieľovej skupine. Príbeh reklamy spočíva v typickom 

zobrazení rizika, ktoré hrozí každému človeku. V divákovi vyvoláva strach pomocou 

zobrazenia nehody alebo jej následkov, a pomocou zobrazenia možných rizík, ktoré 

poškodenie zdravia prináša. Ako prevenciu týchto rizík reklama predstavuje poistenie, vďaka 

ktorému možno v prípade poškodenia zdravia riziká znížiť alebo ich eliminovať. V spote teda 

vidíme príkladne využitie motívu strachu v komerčnej reklame.  

 

Spôsob použitia strachu v reklame však vyvoláva otázku, či je reklama v úplnom súlade s 

etickým kódexom. V ňom sa hovorí, že reklama nemôže bezvýznamne vyvolávať pocit 

strachu a prezentovať produkt ako prostriedok na jeho zbavenie. Domnievame sa, že táto 

reklama v niektorých jedincoch môže práve tento pocit vyvolávať. Náš názor potvrdzujú aj 

sťažnosti týkajúce sa spomínaného spotu adresované Rade pre Reklamu v máji 2013. 

„Fyzické osoby danej reklame zhodne vytýkajú, že vyvoláva pocit strachu a prezentuje 

produkt ako vhodný prostriedok na jeho odstránenie” (Grujbárová, 2013). Sťažovatelia sa 

zhodujú v tom, že reklama priveľmi vnucuje spotrebiteľovi myšlienku, že v živote sa určite 

niečo stane. Nález bol však v prípade tejto reklamy negatívny, čo Rada odôvodnila 

nasledovne: „Cieľom TV spotu je komunikácia životného poistenia. Životné poistenie je 

bežným produktom, ktoré poisťovne ponúkajú a je určitou možnosťou, ako sa môže človek 

ochrániť pred možnými rizikami a ich negatívnym finančným dopadom, ktoré človeka môžu 

počas života postretnúť. Reklamný príbeh upozorňuje na tieto možné životné riziká, ktoré sú 

štandardne predmetom poistnej ochrany, pričom zadávateľ zvolil výrazové prostriedky, ktoré 

je možné považovať za primeranú hyperbolu vo vzťahu k charakteru propagovaného produktu 

a komunikačného posolstva reklamy. Komisia si nemyslí, že reklama využíva motív strachu, 

prípadne, že pocit strachu vytvára a prezentuje produkt ako jediný vhodný prostriedok na 

jeho odstránenie. Komisia si taktiež nemyslí, že reklama vnucuje recipientovi pocit, že v živote 
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sa určite stane niečo zlé a tento názor mu podsúva. Reklamný príbeh pracuje s hypotetickou 

situáciou a nie je postavený na tvrdeniach, ani zobrazeniach, ktoré jednoznačne komunikujú, 

že človek sa počas života určite dostane do nepriaznivého finančného, zdravotného alebo 

sociálneho stavu, ktorý vyrieši, prípadne mu pomôže prekonať jedine životné poistenie” 

(Grujbárová, 2013). 

 

Podľa nášho názoru reklama využíva princíp strachu typickým spôsobom. V tomto 

prípade však ide o komunikáciu poistenia, ktorá je s istými rizikami prirodzene spojená a 

strach je teda použitý odôvodnene. Reklama je pre propagáciu spomínaného produktu vhodná 

a myslíme si, že môže dosahovať vysokú pozornosť diváka aj efektivitu. Reklama je 

spoločensky zodpovedná a neohrozuje nijakú zo zúčastnených strán napriek využitiu prvkov, 

ktoré môžu vyvolávať strach. Preto súhlasíme, že je v súlade s etickými zásadami reklamnej 

praxe.  

 

4.6.2   Vyhodnotenie dotazníka 

 

Výskumu sa zúčastnilo 85 osôb, pričom 52,9 % respondentov tvorili osoby ženského 

pohlavia a 47,1 % osoby mužského pohlavia. Obe pohlavia tvoria takmer rovnako veľkú 

vzorku respondentov, pretože sa domnievame, že odpovede osôb mužského aj ženského 

pohlavia sú rovnako relevantné. Aj z toho dôvodu odpovede na jednotlivé otázky nebudeme 

diferencovať na odpovede mužov a žien. 74,1 % ľudí odpovedajúcich na náš dotazník bolo vo 

veku 20 až 25 rokov a zvyšných 25,9 % ľudí bolo vo veku 26 až 30 rokov. Pomer mužov a 

žien, rovnako ako aj ľudí v rôznej vekovej kategórií, ktorí zodpovedali náš dotazník, je 

zobrazený v nasledujúcom grafe: 

 

 

Graf 8 a, b  - Pohlavie respondentov, vek respondentov 
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 1: Vďaka ktorým prvkom v reklame máte pocit, že vo Vás reklama vyvoláva 

strach? 

 

Touto otázkou sme sa pokúsili zistiť, aké prvky vnímajú respondenti ako tie, ktoré v nich 

dokážu vyvolať strach.  

 

 

Graf 9 - Prvky vďaka ktorým reklama vyvoláva strach 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Predchádzajúci graf zobrazuje počet respondentov označujúcich poskytnuté odpovede. 

Medzi odpovede boli zaradené iba tie prvky, ktoré dokážu ovplyvniť emócie človeka, alebo sa  

môžu spájať s pocitom strachu. Pokúsili sme sa zistiť, ktoré z nich sú najpôsobivejšie. 

Respondenti mali možnosť označiť ľubovoľný počet odpovedí, čo nám pomohlo zistiť 

viacero prvkov pôsobiacich na ich emócie. Najefektívnejšia sa z pohľadu respondentov zdá 

byť hudba, ktorú ako prvok vyvolávajúci strach označilo až 65,9 % opýtaných. Na druhom 

mieste skončilo prostredie, ktoré označilo až 49,4 % respondentov a po ňom nasleduje 

ohrozujúca situácia s veľmi podobným výsledkom, až 43, 5 % respondentov. Hudba, ako 

prvok účinne pôsobiaci na ľudské emócie, sa teda jednoznačne stala aj prvkom najväčšmi 
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vyvolávajúcim strach. Z odpovedí vyplýva, že za najmenej pôsobiaci prvok respondenti 

považujú farebnosť reklamy, ktorú označilo iba 10,6 % osôb.  

 

Otázka č. 2: Ako veľmi je pre Vás nepríjemné sledovať nasledujúce prvky zobrazené v 

reklame? 

 

V tejto otázke sme zisťovali mieru nepríjemnosti zobrazenia niektorých prvkov 

používaných na vyvolanie strachu v reklame. Opýtaným boli poskytnuté nasledujúce prvky: 

fyzické násilie, psychické násilie, krv, nehoda, záporné mytologické bytosti, postavy spájané s 

hororovým žánrom, choroba a smrť. Na stupnici od 1 do 5 mali respondenti určiť mieru 

nepríjemnosti každého spomínaného prvku, pričom 5 znamená najnepríjemnejšie.  

 

Fyzické násilie sa ukázalo byť veľmi nepríjemné až vyše polovici respondentov (57,6 %). 

Až 28,2 % opýtaných totiž označilo na škále od 1 do 5 najvyššie číslo. 29,4 % označilo číslo 

4, ktoré tiež predstavuje vyššiu mieru nepríjemnosti. Psychické násilie na respondentov 

pôsobí ešte negatívnejšie ako fyzické. Číslo 5 označilo až 25,9 % respondentov a číslo 4 až 

38,8 % respondentov. Za nepríjemné ho spolu považuje 64,7 % opýtaných. Krv prekvapivo 

väčšine respondentov v reklame neprekáža. Respondentov, ktorí označili číslo 1 a 2, bolo 

dokopy 49,5 %. Až 20 % označilo číslo 3, ktoré predstavuje strednú mieru nepríjemnosti. 

Túto mieru môžeme priradiť aj k zobrazeniu nehody v reklame. Pri nej bolo najčastejšie 

označované číslo 2 (28,2 %) a číslo 4 (27,1 %). 23,5 % ľudí pritom označilo číslo 3. Z 

výsledkov teda možno vyvodiť, že sledovanie nehody v reklame je ľuďmi vnímané neutrálne. 

Záporné mytologické bytosti v reklame, rovnako ako aj postavy spájajúce sa s hororovým 

žánrom, sú pre divákov bezproblémové. V prvom prípade až 56,5 % respondentov označilo 

číslo 1 predstavujúce najnižšiu mieru nepríjemnosti. V druhom prípade toto číslo označilo 

41,2 % respondentov a číslo 2 až 30,6 % respondentov. Zobrazenie choroby v reklame je pre 

32,9 % opýtaných, ktorí označili číslo 3 neutrálne a 25,9 % opýtaných označením čísla 4 

vyjadrili názor, že je skôr nepríjemné. Viac ako polovica opýtaných za nepríjemnú označila aj 

smrť, pri ktorej číslo 4 označilo 25,9 % opýtaných a za maximálne nepríjemnú ju považuje až 

29,4 %. 

 

Z uvedených výsledkov je teda zjavné, že najnepríjemnejšie je pre divákov sledovať 

psychické násilie, nasledované fyzickým násilím a smrťou. Mierne nepríjemné, alebo 
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neutrálne, je zobrazovanie nehody alebo choroby v reklame a zobrazenie krvi, či niektorých 

postáv v ohrození divákom nie je vôbec nepríjemné. 

 

Otázka č. 3: Do akej miery ste ochotný akceptovať zobrazenie násilia (fyzického aj 

psychického) v reklame? 

 

Fyzické aj psychické násilie v reklame sa ukázalo byť nepríjemné viac ako polovici 

respondentov. Cieľom tretej otázky teda bolo vyskúmať, do akej miery sú diváci ochotní toto 

násilie v reklame akceptovať a v akej miere by malo byť zobrazované. Túto otázku sme 

položili, pretože veríme, že nám pomôže zistiť, akým spôsobom násilie a iné s ním spojené 

prvky môžeme v reklame využívať.  

 

 

Graf 10 - Miera akceptácie zobrazenia násilia v reklame 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Graf zobrazuje podrobné výsledky odpovedí na túto otázku s presným počtom 

respondentov. Na zodpovedanie tejto otázky bola respondentom poskytnutá opäť škála od 1 

do 5, pričom 1 predstavuje úplnú akceptáciu a 5 úplné odmietnutie. Najviac respondentov 

označilo číslo 3, ktoré predstavuje strednú akceptáciu, alebo akceptáciu do určitej miery. Bolo 

tomu tak až v 36,5 % prípadoch. Menej akceptovateľné je násilie v reklame spolu pre 36,5 % 

divákov a skôr akceptovateľné je pre 27 % divákov. Zobrazovanie fyzického či psychického 
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násilia v reklamnej komunikácii je teda akceptovateľné do určitej miery, ale táto by nemala 

prekročiť akúsi primeranú hranicu. Viac respondentov ho považuje skôr za neprijateľné ako 

prijateľné. 

Otázka č. 4: Ktoré prvky sú pre Vás v reklame úplne neprijateľné? 

 

Otázku číslo 4 sme respondentom položili preto, aby sme sa dozvedeli, čo je pre nich v 

reklame absolútne neakceptovateľné. Nasledujúci graf podrobne zobrazuje odpovede aj 

s počtom respondentov: 

 

 

Graf 11 - Neprijateľné prvky v reklame 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V možnostiach sme respondentom ponúkli niekoľko spôsobov, ktorými sa reklama v 

divákoch pokúša vyvolať strach, alebo túto emóciu znásobiť. Tieto možnosti však 

nepredstavovali priemernú mieru použitia rozličných prvkov, ale výrazne vysokú až 

nadmernú mieru spôsobu ich zobrazenia. Ak sa respondentom nezdalo byť neprijateľné nič z 

uvedeného, mali možnosť dopísať aj vlastné odpovede. Respondenti mohli označiť viacero 

možností. Len jeden respondent, označujúci možnosť “iné”, uviedol, že v reklame pre neho 

nie je neprijateľné nič. Iní respondenti označujúci túto možnosť uviedli ako neprijateľné 

napríklad násilie páchané na deťoch, čo sa nám však prelína s uvedenými možnosťami. 

Nadmerné fyzické násilie sa zdá byť neprijateľné až pre 60 % ľudí odpovedajúcich na náš 

dotazník. 51,8 % ako neprijateľné uviedlo tiež psychické násilie. Údaje pri ostatných 

možnostiach nedosahovali nadpolovičné hodnoty. Pozoruhodné je, že záporné mytologické 
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bytosti neboli označené ani jednou osobou a postavy spájajúce sa s hororovým žánrom 

označilo 2,4 % respondentov. Tieto odpovede sa zhodujú aj s odpoveďami na otázku číslo 2, 

ktoré svedčia o tom, že sledovanie týchto postáv v reklame je divákom najmenej nepríjemné.  

Otázka č. 5 a 6: Predchádzajúca reklama je podľa Vás: 

 

Pre zodpovedanie otázky číslo 5 si boli respondenti nútení pozrieť TV spot mobilného 

operátora Oskar, ktorý sme v predchádzajúcej časti práce podrobne analyzovali. Následne 

mali respondenti ponúknutých 9 pozitívnych a 9 negatívnych prívlastkov, ktoré boli v 

protiklade. Z nich museli respondenti označiť minimálne 5 možností. Spomínaná reklama 

využíva strach nezvyčajne – v kombinácií s humorom. Samotná reklama strach nevyvoláva, 

no vyskytujú sa v nej určité prvky s ním spojené. Pokúsili sme sa teda zistiť ako diváci 

vnímajú tento typ reklamy a aké prívlastky jej boli udelené najčastejšie. Respondenti 

najčastejšie označovali reklamu ako vtipnú (41,2 %) a ako zapamätateľnú (47,1 %). Najmenej 

hlasov získali prívlastky “neetická” a “nezodpovedná”, ktoré v oboch prípadoch označilo iba 

5,9 % respondentov. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že diváci označovali skôr pozitívne 

prívlastky.  

 

Otázka číslo 6 bola veľmi podobná predchádzajúcej otázke. Respondenti si opäť museli 

pozrieť video, tentoraz to bol TV spot spoločnosti AXA, ktorý sme takisto v našej práci 

analyzovali. Respondentom sme ponúkli rovnaké možnosti ako v predchádzajúcej otázke a 

tiež museli označiť minimálne 5 prívlastkov. Reklama spoločnosti AXA využíva apely 

strachu úplne inak, ako spot operátora Oskar, použitý v otázke číslo 5. AXA vo svojom spote 

používa na vyvolanie strachu riziko, ktoré je typické pre komunikáciu využívajúcu prvky 

strachu v komerčnej reklame.  

 

Spot v niektorých divákoch môže vyvolávať strach, a preto si myslíme, že táto reklama je 

diametrálne odlišná od tej, ktorú sme použili pre potreby predchádzajúcej otázky. Pokúsili 

sme sa teda zistiť divácky pohľad aj na tento typ reklamy a porovnať získané dáta s 

výsledkami, ktoré nám vyšli v predchádzajúcej otázke. Vo všeobecnosti možno uviesť, že aj 

pri tejto reklame boli najčastejšie označované pozitívne prívlastky, Vhodná sa reklama zdala 

byť až 55,3 % respondentov a účinná až 54,1 % respondentov. Najmenšie hodnoty získali 

prívlastky nezodpovedná (2,4 %) a neapelujúca (3,5 %).  
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Napriek tomu, že obom televíznym spotom respondenti priradili najčastejšie pozitívne 

vlastnosti, v závislosti od reklamy sa konkrétne vlastnosti líšia. Pre jednoduché porovnanie 

výsledkov uvádzame hodnoty získané pri oboch otázkach v jednej tabuľke.  

Prívlastok Počet respondentov - 

OSKAR 

Počet respondentov -

AXA 

Vtipná 35 (41,2 %) 1 (1,2 %) 

Nudná 27 (31,8 %) 13 (15,3 %) 

Príjemná 12 (14,1 %) 13 (15,3 %) 

Nepríjemná 18 (21,2 %) 30 (35,3 %) 

Vhodná 26 (30,6 %) 47 (55,3 %) 

Nevhodná 12 (14,1 %) 11 (12,9 %) 

Zaujímavá 34 (40 %) 35 (41,2 %) 

Nezaujímavá 31 (36,5 %) 10 (11,8 %) 

Účinná 24 (28,2 %) 46 (54,1 %) 

Neúčinná 27 (31,8 %) 5 (5,9 %) 

Zodpovedná 6 (7,1 %) 23 (27,1 %) 

Nezodpovedná 5 (5,9 %) 2 (2,4 %) 

Zapamätateľná 40 (47,1 %) 36 (42,4 %) 

Nezapamätateľná 11 (12,9 %) 10 (11,8 %) 

Apelujúca 12 (14,1 %) 41 (48,2 %) 

Neapelujúca 17 (20 %) 3 (3,5 %) 

Etická 16 (18,8 %) 24 (28,2 %) 

Neetická 5 (5,9 %) 16 (18,8 %) 

Tabuľka 6 - Divácke vnímanie reklamy s využitím strachu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 7: V akom type reklamy je podľa Vás motív strachu najčastejšie využívaný? 

 

Nasledujúca otázka bola položená preto, aby sme zistili, či si diváci uvedomujú 

využívanie strachu v reklame a ak áno, v akom type reklamy sa podľa najviac využíva. 

Odpovede na túto otázku sú zaznamenané v nasledujúcom grafe: 
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Graf 12 - Typ reklamy najčastejšie využívajúcej strach 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Vybrať si mohli sociálnu reklamu, komerčnú reklamu, aj obe. Označiť mohli iba jednu 

možnosť. Takmer všetci respondenti si využitie strachu v reklame uvedomujú. Môžeme to 

konštatovať na základe faktu, že takmer nikto z opýtaných sa nevyjadril, že strach v reklame 

sa nevyužíva. Prevažná väčšina opýtaných sa prikláňa k názoru, že strach sa najčastejšie 

využíva v sociálnej reklame. Len málo respondentov si myslí, že strach sa častejšie objavuje v 

reklame komerčnej. 

 

Otázka č. 8 a 9: Ako by ste charakterizovali motív strachu v sociálnej/komerčnej 

reklame? 

 

Pomocou týchto dvoch otázok sme sa pokúsili zistiť, či je rozdiel v diváckom vnímaní 

sociálnej a komerčnej reklamy, v ktorej sa objavujú apely strachu. Pohľad diváka na sociálnu 

reklamu vyvolávajúcu emóciu strachu totiž môže byť odlišný od pohľadu na komerčnú 

reklamu tohto typu. Skúsili sme teda zistiť, či k týmto rozdielom dochádza a ak áno, 

konkrétne tieto rozdiely charakterizovať. V oboch otázkach sme respondentom poskytli 

zhodných päť prívlastkov, o ktorých si myslíme, že sa môžu spájať s reklamou pracujúcou s 

prvkami strachu. V otázke číslo 8 boli tieto prívlastky priradené sociálnej reklame a v 

nasledujúcej otázke komerčnej reklame. Na škále od 1 do 5 potom respondenti určovali mieru 
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súhlasu alebo nesúhlasu s priradeným prívlastkom (1 – úplný nesúhlas, 5 – úplný súhlas). 

Keďže k obom typom reklamy boli pripísané rovnaké prívlastky, výsledky poukazujú na 

rozdiely pri ich vnímaní.  

 

Ako opodstatnený vnímajú diváci strach v sociálnej reklame, v komerčnej však väčšina 

respondentov označila číslo 2 (37,6 %) predstavujúce skôr nesúhlas a číslo 1 (31,8 %) 

predstavujúce absolútny nesúhlas.  

 

Strach podporuje účinnosť sociálnej reklamy viac ako účinnosť komerčnej reklamy, čo je 

zjavné preto, že pri prívlastku “účinný” v otázke číslo 8 označilo číslo 4, predstavujúce skôr 

súhlas, 28,2 % respondentov. Rovnaký počet respondentov označilo číslo 3. V otázke číslo 9, 

hovoriacej o komerčnej reklame, označila väčšina respondentov (34,1 %) číslo 3. 

 

Etické využitie strachu nepripadá respondentom ani v jednom prípade. Pri sociálnej 

reklame 44,7 % respondentov označilo číslo 3, no 29,4 % označujúcich číslo 2 a 15,3 % 

označujúcich číslo 1 vyjadrilo svoj nesúhlas s tvrdením, že strach je v sociálnej reklame 

etický. V prípade komerčnej reklamy s tvrdením skôr nesúhlasí 42,4 % opýtaných a zásadne 

nesúhlasí až 29,4 %. Ani jeden respondent v tomto prípade neoznačil číslo 5 a iba 1,2 % 

respondentov označilo číslo 4. 

 

Ďalším prívlastkom, ktorý sme respondentom ponúkli, bol prívlastok “zapamätateľný”. 

Pri tejto možnosti v ôsmej otázke označilo až 42,8 % respondentov, čo predstavuje väčšinu, 

číslo 4 a vyjadrilo tak súhlas s tvrdením. V deviatej otázke pri tomto prívlastku 32,9 % 

opýtaných označilo číslo 3, no takmer rovnaký počet respondentov (31,8 %) vyjadril svoj 

súhlas označením čísla 4. Zapamätateľný je teda strach v oboch typoch reklamy.  

 

S tvrdením, že strach je v reklame manipulatívny súhlasila väčšina respondentov v 

prípade sociálnej aj komerčnej reklamy. V otázke týkajúcej sa sociálnej reklamy označilo 

37,6 % opýtaných číslo 4 a 22,4 % opýtaných číslo 5. Pri komerčnej reklame označilo číslo 4 

aj číslo 5 až 29,4 % respondentov.  

 

 

 

 



 67 

4.6.3 Overenie výskumných otázok: 

 

V nasledujúcej časti práce sa budeme zameriavať na zodpovedanie výskumných otázok,  

vyplývajúce z  výsledkov nášho prieskumu  Pokiaľ ide o overenie hypotéz, resp. výskumných 

otázok tak možno konštatovať: 

 

Výskumná otázka: 

Aká hranica zobrazovania prvkov strachu z pohľadu diváka je prijateľná v reklame?  

 

Intenzita použitia strachu v reklame by podľa odborníkov mala byť priemerná. Nízka a 

vysoká intenzita strachu totiž môže reklamnej výpovedi skôr uškodiť. My sme sa pokúsili 

zistiť, aká by mala byť intenzita zobrazovania prvkov spojených so strachom v reklame. Táto 

otázka úzko súvisí so samotnou intenzitou strachu a preto nás neprekvapilo, že diváci aj v 

tomto prípade určili prijateľnú intenzitu ako priemernú. Pri niektorých prvkoch diváci uviedli, 

že ich zobrazenie im prekáža len málo (krv, záporné mytologické bytosti, postavy spájajúce sa 

s hororovým žánrom), iné prvky uviedli ako neutrálne (choroba, nehoda). Tieto prvky sú pre 

nich však neprijateľné v nadmernej miere. Pri prvkoch ako fyzické či psychické, ktoré sa im 

zdali najviac nepríjemné, uviedli ako prijateľnú intenzitu ich použitia strednú. Na základe 

týchto výsledkov uvádzame, že intenzita zobrazovania prvkov strachu, rovnako ako intenzita 

strachu samotného, by z pohľadu diváka mala byť priemerná.  

 

Výskumná otázka: 

Je strach v kombinácii s humorom v reklame efektívnejší/prijateľnejší ako samotný apel 

strachu? 

 

Nie. Po vzhliadnutí TV spotu, obsahujúceho prvky strachu v kombinácií s humorom ho 

diváci zhodnotili zväčša pozitívne a vlastnosti, ktoré mu priradili boli najčastejšie kladné. Tak 

však urobili aj v prípade druhého spotu obsahujúceho strach použitý tradičným spôsobom. 

Napriek tomu, že sa pozitívne prívlastky k obom spotom často líšili, v oboch prípadoch diváci 

označili spot ako zapamätateľný. Spojenie strachu s humorom teda podľa našich výsledkov 

neovplyvňuje zapamätateľnosť reklamy a nemá výhradne pozitívny vplyv ani na jej 

efektivitu. Efektívnejšia sa divákom zdala byť práve naopak reklama na spoločnosť AXA 

využívajúca samotné apely strachu. Až 54,1 % označilo reklamu na poistenie od AXA ako 

účinnú, pričom pri reklame využívajúcej humorné zobrazenie strachu túto možnosť označilo 
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iba 28,2 %. Reklama na AXA sa divákom zdala byť aj viac apelujúca. Ani v jednom prípade 

nebolo percento respondentov označujúce tieto spoty za neetické a nevhodné vysoké. Preto 

možno povedať, že rôzne prístupy k použitiu strachu v reklame nemajú vplyv na jej 

prijateľnosť z pohľadu diváka. 

 

Výskumná otázka: 

Je rozdiel v diváckom vnímaní strachu pri komerčnej a sociálnej reklame? Ak je 

rozdiel, aký? 

 

Áno, vnímanie sociálnej a komerčnej reklamy s využitím strachu sa podľa odpovedí 

respondentov značne líši. V prvom rade si diváci uvedomujú využívanie motívov strachu 

najmä v sociálnej reklame. Strach v sociálnej reklame diváci vnímajú ako viac opodstatnený 

a účinný, ako v reklame komerčnej. Pri oboch typoch reklamy sa však zhodne vyjadrili, že 

strach je silne manipulatívny, no napriek tomu podporuje a zvyšuje zapamätateľnosť reklamy.  

Etický rozmer oboch typov reklamy je podľa divákov otázny. V oboch prípadoch sa opýtaní 

vyjadrili, že reklama využívajúca strach, či už sociálna alebo komerčná, etická skôr nie je, no 

výsledky neboli úplne jednoznačné. Ako etickejší však strach považujú v sociálnej reklame. 

Napriek niekoľkým zhodným vlastnostiam priradeným k obom typom reklamy využívajúcej 

strach môžeme konštatovať, že názor na sociálnu a komerčnú reklamu tohto druhu sa líši, a to 

najmä v účinnosti reklamného posolstva a opodstatnenia využitia apelu strachu.  

 

Záver 

 

Strach nás sprevádza od vzniku ľudstva a je zaraďovaný medzi negatívne emócie. 

Vyjadrením jeho intenzity sú postupne formy: obava, strach, hrôza, des... No existuje aj strach 

príjemný v umeleckých filmových, či literárnych žánroch a pod. Aj tento možno v reklame 

využívať na obálkach kníh, filmových plagátoch, obaloch hier... Inšpiráciou pre voľbu podoby 

strachu nám môžu byť aj umelecké žánre (horor, triller, detektívka, rozprávka...), či výrazové 

prostriedky filmu a ďalších médií: príšery, tajomné bytosti, strašidelné domy, či predmety, 

hudba, ale aj ticho, hrozivé zvuky, škreky..., nečakané zvraty deja, či šokujúce, neočakávané 

objavenie sa strašidelnej bytosti na obrazovke...  

 

Spolu s humorom a sexom patrí strach medzi tri najfrekventovanejšie emocionálne apely 

využívané v reklame. Jeho využitie je vhodné predovšetkým pre oblasť sociálnej reklamy. Aj 
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tu na vyvolanie strachu možno využiť naozaj všetky umelecké výrazové prostriedky, hoci 

niektoré majú využitie skôr špecifické. Napríklad nadprirodzené bytosti využívame takmer 

vždy v spojení s humorom.  

 

Strach a obavy vyvolávajú najmä tvorcovia komerčnej reklamy - sú to zvyčajne 

zdravotné, finančné a ďalšie riziká, ktorých sa obávame a ktoré často nevkusne a neeticky 

zneužívajú v súlade s cieľom predať produkt zadávateľa. No nevkus a odpor často vzbudzujú aj 

preexponované vizuálne stvárnenia sociálnej reklamy. Tu záleží na kultivovanosti tvorcov asi 

najviac, keďže využitie strachu v reklame komerčnej a politickej je väčšinou nielen na hrane 

vkusu, ale aj etiky, či zákona... Strach by sa mal teda aj podľa našej výskumnej sondy používať 

predovšetkým v sociálnej reklame a ideálne je jeho spojenie s myšlienkovým vtipom, ktorý by 

mala obsahovať každá reklama.  

 

Osobitne dôležitá je aj miera strachu, ktorým pôsobíme na recipienta. Príliš nízku 

intenzitu divák nepostrehne, alebo podcení, kým príliš vysokú mieru desu a hrôzy podvedome 

odmietne ako niečo čo sa jeho netýka, jemu sa nemôže stať, resp. na to treba chytro zabudnúť. 

Optimálnou je priemerná intenzita impulzu, ktorá má najväčšiu šancu osloviť cieľovú skupinu. 

Tu treba rešpektovať predovšetkým sociodemografické znaky zvolených skupín, ale aj ďalšie 

faktory. Efektívne nemusí pôsobiť ani inteligentná reklama s prvkami strachu, ktorá či už 

zvoleným médiom, vysielacím časom a pod. neberie seriózne do úvahy vek, pohlavie, 

vzdelanie, ale často aj výšku príjmov, či lokalitu v ktorej recipient žije. 

 

„Správne zvolené emócie sprevádzajúce značku môžu výrazne posilniť vnímanie imidžu 

firmy a budovať dlhodobý vzťah zákazníkov k značke.“ Tieto slová sa môžu týkať značky 

komerčnej firmy, no i inštitúcie tretieho sektora, preto by sme mali správne voliť druh emócie 

v zhode s ponúkaným produktom, cieľom ktorý chceme dosiahnuť a zvolenou cieľovou 

skupinou. A to sa týka aj nášho pertraktovaného „citlivého apelu“, ktorý vlastne zákon i etika 

skôr zakazujú.   

 

Na základe výsledkov vyplývajúcich z prieskumu č. 2 je možné utvoriť viacero 

zaujímavých záverov: 

  

Aj tu sa potvrdzuje, že priemerná intenzita strachu je pre reklamu a jej účinnosť 

najvhodnejšia. Pri vyššej miere strachu hrozí, že reklama bude divákom príliš nepríjemná 
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a zaujmú odmietavý postoj. Pri nižšej miere je riziko také, že reklama a strach, ktorý v nej má 

pôsobiť na diváka, ostanú nepovšimnuté. S týmito tvrdeniami je úzko prepojená aj miera 

zobrazovania prvkov spojených so strachom v reklame. Tá má byť podľa našich zistení tiež 

priemerná. Príliš reálne zobrazovanie smrti či choroby, alebo vysoká miera násilia v reklame 

môže byť pre diváka nepríjemná a to možno práve preto, že tieto prvky zvyšujú samotnú 

intenzitu strachu. Pre reklamu je teda vhodné, ak nepríjemné prvky naznačí, no neprekročí 

istú hranicu ich zobrazenia. Záleží aj na tom, ako reklama prvky zobrazuje. Príliš reálne 

zobrazenie choroby, smrti, či násilia môže intenzitu strachu zvýšiť natoľko, že reklama 

prestane byť účinná. Takému zobrazovaniu by sa teda mala vyhnúť.  

 

Na vyvolanie strachu však môžu slúžiť v reklame aj iné prvky ako tie, ktoré sme 

spomínali vyššie. Najintenzívnejšie na ľudské emócie pôsobí hudba, ako uviedla väčšina 

našich respondentov. Teoretické poznatky o tom, že hudba je skvelým nástrojom na vyvolanie 

či zvýšenie intenzity ľudských emócii, sa zhodujú s našimi zisteniami. Hudba je teda účinným 

nástrojom v reklame a v komunikácii využívajúcej apely strachu je jej správne použitie 

kľúčové. Na to, aby bola hudba účinná, je tiež dôležitý jej správny výber. Mala by 

korešpondovať s daným posolstvom a dejom reklamy, vzbudzovať napätie a podčiarknuť silu 

reklamnej výpovede.  

 

Iným nástrojom, skvele fungujúcim na vyvolanie strachu, je prostredie, v ktorom sa dej 

reklamy odohráva. Tak ako vo filme, už prostredie samotné dokáže v človeku vyvolávať 

určité pocity a očakávania, čo bude nasledovať. V reklame je však použitie apelu strachu 

odlišné ako vo filmografii. Cintoríny, opustené domy a iné miesta, ktoré sa často s hororovým 

žánrom vo filme spájajú, nemusia vždy predstavovať to správne prostredie pre tvorbu 

reklamy. V reklame sa totiž správny výber prostredia odvíja od jej deja a posolstva, rovnako, 

ako spôsobu využitia strachu.  

 

Využívať strach s humorom sa tiež ukázalo byť vhodným riešením pre komunikáciu 

určitých typov produktov. Domnievame sa však, že v tomto prípade nejde o produkty, ktoré 

sú so strachom prirodzene prepojené. Reklama využívajúca humor bude efektívnejšia 

v spojení s produktom, ktorý so strachom nemá nič spoločné, ako v spojení napríklad 

s poisťovňou alebo liečivami. Súčasnosť je však otvorená veľkému množstvu inovácií 

a nápadov, a preto nevylučujeme, že aj takáto reklama so správnym vyvrcholením 

a myšlienkou by mohla dosiahnuť úspech.  
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Strach spojený s humorom sa však podľa našich zistení nezdá byť efektívnejší ako apel 

strachu sám o sebe. Práve naopak, reklama vyvolávajúca emóciu strachu je apelujúcejšia, teda 

má väčší potenciál presviedčať ako tá, ktorá je humorná. Preto môžeme tvrdiť, že je aj 

účinnejšia. Pokiaľ však ide o vzbudenie pozornosti a zapamätateľnosť reklamy, oba spôsoby 

použitia strachu jej prispievajú a sú vhodné. Je teda zreteľné, že výber správneho použitia 

strachu závisí nielen od produktu, ale najmä od posolstva reklamy. To, čo chceme 

komunikovať, zohráva pri tomto výbere kľúčovú úlohu. Pokiaľ je naším cieľom vzbudiť 

povedomie o produkte a zvýšiť zapamätateľnosť našej reklamy, apel strachu v reklame môže 

byť jednou z možností. Ak je naším primárnym záujmom apelovať na zákazníka, 

zobrazovanie rizika vyvolávajúceho strach a následne návrhov ako ho znížiť je vhodnejšou 

alternatívou, ako použitie prvkov strachu humorným spôsobom. Takýto spôsob použitia 

strachu nie je natoľko presvedčivý. Pri akomkoľvek použití tohto apelu v reklame je však 

rozhodne potrebné dbať na dodržiavanie etických zásad a teda nevyvolávať príliš intenzívnu 

emóciu strachu bez akéhokoľvek dôvodu.  

 

Zhrnúť, resp. zopakovať možno aj to, že strach v sociálnej reklame môže na divákov 

pôsobiť prirodzenejšie a prijateľnejšie ako v komerčnej reklame. Hlavne preto, že hlavným 

cieľom sociálnej reklamy je komunikovať myšlienky, ktoré sú veľmi často spojené so 

sociálnymi alebo spoločenskými problémami. Tieto problémy môžu byť zastrašujúce a sami 

o sebe sa spájajú s nepríjemnými pocitmi a strachom. V sociálnej reklame teda strach možno 

považovať za opodstatnený, keďže sa na tieto problémy pokúša poukazovať a tak prispieť 

k ich zníženiu, zatiaľ čo v komerčnej reklame strach slúži najmä na prinútenie zákazníka ku 

kúpe. Naše domnienky potvrdili aj výsledky nášho výskumu. Respondenti označili strach ako 

opodstatnený pri sociálnej reklame, no v prípade komerčnej reklamy vyjadrili nesúhlas 

s týmto tvrdením. Napriek tomu však podľa nich môže byť účinný v oboch typoch reklamy. 

Zapamätateľnosť posolstva obsahujúceho motív strachu tiež zostáva rovnako vysoká, pričom 

nezáleží na tom, či ide o reklamu komerčnú alebo sociálnu. To, že je strach v sociálnej 

reklame pre divákov prijateľnejší, sa odráža aj v odpovediach respondentov. Napriek tomu, že 

ani jeden typ reklamy obsahujúci strach neoznačili ako výlučne etický, počet respondentov 

označujúci komerčnú reklamu ako neetickú bol rozhodne vyšší, ako v prípade sociálnej 

reklamy. Aj napriek tomu sa však strach v akejkoľvek reklame zdá byť veľmi manipulatívny.  
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Apel strachu v sociálnej reklame diváci zjavne vnímajú pozitívnejšie ako v reklame 

komerčnej. Aj preto sa v takejto reklame môže stať výborným nástrojom slúžiacim nielen na 

získanie pozornosti, ale aj na presviedčanie verejnosti. Preto, že divákom v tomto type 

reklamy pripadá opodstatnený si myslíme, že použitie strachu v sociálnej reklame je vhodné 

a najmä efektívne. V komerčnej reklame takýto typ komunikácie môže fungovať, no 

rozhodne treba byť opatrný a dbať na to, aby na zákazníka nepôsobila príliš manipulatívne. 

To môže diváka odradiť, či znechutiť a jeho postoj k reklame alebo produktu môže byť 

ovplyvnený negatívne. Manipulatívnosť reklamy v správnej miere však dokáže prispieť k jej 

úspechu.  

 

Pri tvorbe reklamy je teda výber vhodných emócií to najdôležitejšie. Napriek tomu, že 

strach sa ukázal ako výborný spôsob motivácie zákazníka nie je pravidlom, že zaručí 

efektivitu. Tvorcovia by mali prihliadať na to, aký produkt propagujú, koho chcú osloviť a v 

neposlednom rade, aké sú ich ciele. Až po zvážení týchto faktov sa možno rozhodnúť, aká je 

tá správna voľba pre našu komunikáciu.  
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MARKETINGOVÝ POTENCIÁL RÓMSKEHO FESTIVALU 

doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD., Mgr. Júlia Ižvoltová 

 

Abstrakt:  Cieľom štúdie je predstaviť rómsky hudobný festival  Cigánsky B ašavel 

a poukázať na možnosti jeho propagácie. Rómska kultúra sa výrazne líši od tradičnej, 

slovenskej a preto sa predstavitelia rómskej inteligencie snažia  priblížiť svoju identitu 

majoritnému obyvateľstvu. Práve f estivaly  sú tým  vhodným prostriedkom,   pretože   

prostredníctvom  prezentácie  zvykov a tradícií môže dôjsť  k lepšiemu porozumeniu kultúry 

a odstráneniu  pomyselných  bariér, ktoré má spoločnosť voči rómskemu etniku. Cigánsky 

Bašavel je  rómsky festival s niekoľkoročnou tradíciou. Od roku 2009 podujatie organizuje 

nezisková organizácia Divé maky, ktorých hlavným cieľom je podporiť talentované, rómske 

deti. 

Kľúčové slová: Rómovia, rómska kultúra,  festival, propagácia, marketingová komunikácia      
     
Abstract: This study is  the way of propagations Gypsy Bašavel. Roma culture is 

significantly different from traditional, Slovakian culture.  This is the reason why this ethnic 

minority tries to give majority of inhabitants an idea about their own identity. Festivals 

orientated on culture are the appropriate means where the different cultures can get to know 

each other. Presentation of customs and traditions leads to better understanding of culture and 

therefore it is possible to eliminate illusive barriers of society against Roma ethnic group. 

Gypsy Bašavel is one of Roma festivals with tradition over the last few years. Since 2009 this 

event is organized by non-profit organization Divé maky (Poppy flowers), which aim is to 

support talented Roma children. 

 
Key words: Romanies, Roma culture, festival, propagation, marketing communication 
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Úvod 
 

Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším počtom rómskeho obyvateľstva. Rómovia sú  

etnikom, ktoré sa svojou kultúrou výrazne líši od majority. Kultúrnu oblasť vnímajú ako 

priestor, v ktorom sa môžu  identifikovať a rozvíjať. Rómovia patria medzi národy, ktoré  si  

svoju  národnú  identitu  zodpovedne  uchovávajú  a prenášajú  z generácie  na generáciu. 

Keďže  na Slovensku stále  prevláda nedostatočná informovanosť majoritného obyvateľstva o 

rómskej kultúre, túto štúdiu vnímame ako   príležitosť priblížiť  Rómov a ich kultúru.   

     V súčasnosti  existuje  niekoľko  slovenských  organizácií, ktoré   podporujú  rómsku 

kultúru. Neziskové organizácie sa predovšetkým zameriavajú na rozvoj rómskych talentov a 

podporu vzdelávania. Na území Slovenska sa každoročne  organizuje viacero rómskych 

festivalov s kultúrnym zameraním. Medzi ne patrí Cigánsky Bašavel, ktorý sa pod záštitou 

neziskovej organizácie Divé maky realizuje od roku 2009. 

Predmetom  štúdie je propagácia festivalu Cigánsky  Bašavel, ktorý sa naposledy uskutočnil v 

roku 2013 a návrh marketingového mixu pre rok 2015.   

 

 Z rómskej histórie      

Pri skúmaní pôvodu rómskeho obyvateľstva narážame na nedostatok historických zdrojov. 

Rómovia v minulosti nezanechali o svojom pôvode žiadne relevantné písomnosti. Vedci,  ktorí  

sa  zaoberali  štúdiom  rómskej  histórie,  opierali  svoje  práce  o etnografiu, jazykovedu  a 

ďalšie  vedné  odbory.  Autor  Liégeois  o absencii  prameňov  uvádza:  ,,v priebehu celej 

histórie sa nám o Cigánoch a kočovníkoch zachovali iba dokumenty, ktoré napísali  príslušníci  

iných národov.“ 2 

   Písomnosti získané od  ostatných  národností  boli nápomocné pri vytváraní obrazu o postupe 

rómskych kočovníkov zo svojej pravlasti do ostatných krajín sveta. 

Vedci  sa niekoľko  rokov  pokúšajú  o jednotné stanovenie hypotézy,  ktorá by bola  všeobecne 

akceptovaná. Problematické určenie prvotného výskytu kočovníkov sa spája s ich primárnou 

lokalizáciou. Zatiaľ  nie je jednoznačne stanovená hypotéza, ktorá popisuje prvé kroky 

Rómov od odchodu z Indie. Na  území  Európy  sa  za  najstaršiu  zmienku  o výskyte  

kočovníkov  považuje  záznam mnícha, ktorý pochádza z kláštora na hore Athos z roku 1068.3  

     Sťahovanie kočovníkov bolo na začiatku realizované v početných skupinách a prebiehalo v 

niekoľkých prúdoch. Rómovia  po  odchode  z pravlasti  prechádzali  cez  územia  Perzie  a 
                                                
2 LIÉGEOIS, J. Rómovia Cigáni Kočovníci. Bratislava: Rada Európy, 1995, s. 19. ISBN 80-
967380-4-6. 
3 JUROVÁ, A. Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. 1993. s. 10. 
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Arménska.  Toto sťahovanie je možné  diferencovať na dva prúdy. Prvá vlna, ktorá je pre nás 

podstatná, pokračovala z oblasti Arménska cez Malú Áziu a Balkánsky ostrov až  do Európy, 

kam  vstúpili na  prelome  14.  a 15.  storočia. Jednou z   prvých  krajín,  ktorej  hranice  

prekročili  Rómovia sa stalo  Grécko.  

     Miestni obyvatelia  neznámych  prisťahovalcov  prijali  s prekvapením a nepochopením.  Na 

území juhovýchodnej Európy a Slovenska sa  najskôr vyskytovali  len  čiastočné správy o 

prítomnosti Rómov, prípadne stručné poznámky o ich činnosti či zamestnaní. Pôvod týchto 

správ pochádzal od pisateľov, ktorí dané poznatky nadobudli na základe vlastného 

pozorovania.      V priebehu      storočí      bolo      sformulovaných      niekoľko      hypotéz 

o skutočnej  rómskej pravlasti. Jednotliví vedci zastávali rôzne stanoviská k ich pôvodu a to 

prostredníctvom vlastných štúdií. Tieto štúdie prvotne vychádzali z mýtov a neskôr z 

jazykových výskumov.4 

Najstaršia zmienka o Rómoch žijúcich na Slovensku je zachovaná v archívoch 

mesta Spiš. Podľa vedeckej pracovníčky Anny Jurovej je ,,najstaršia zmienka o pobyte 

Rómov na Slovensku zachovaná z roku 1322, keď spišskonovoveský richtár Ján Kunch pri 

opise majerov spomenul potulujúcich sa Cigánov na majetku rodiny Marássyovcov.“4

                                                
4 JUROVÁ, A. Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. 1. vyd. Bratislava: Gooldpress 
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Dôležitou   udalosťou v životoch Rómov bolo získanie ochrannej listiny od cisára 

Ž igmunda. Udelenie listiny  na Spišskom hrade  je považované za prelomové nariadenie v 

histórii rómskeho etnika, pretože  pomohlo kočovníkom v ďalšom osídľovaní 

západoeurópskych krajín. Začiatok 15. storočia znamenal výraznú zmenu v prístupe 

majoritného obyvateľstva ku kočovníkom. Dochádzalo k nárastu obvinení menšiny z 

krádeži a podvodov v okolí mesta  Bardejov.  Negatívny  postoj  slovenských  občanov  

zapríčinilo aj   exkomunikovanie Rómov  z cirkvi.  Po  jednotlivých  obvineniach  

nasledovalo  radikálne  prenasledovanie a vyvražďovanie  kočovníkov v celom Rakúsko – 

Uhorsku. Tento fakt zapríčinil ďalšiu vlnu migrácie v 16. a 17. storočí. Počas 

nadchádzajúcich rokov dochádzalo k zneisteniu postavenia  Rómov  v spoločnosti.  K  zlej  

situácií  dopomohlo  aj  stoličné  nariadenie pochádzajúce  zo  17.  storočia.  Prostredníctvom  

tohto  nariadenia sa  začalo  presúvanie rómskeho obyvateľstva z miesta na miesto. Danú 

udalosť možno  označiť za začiatok vzniku  diskriminácie  rómskej  menšiny na  slovenskom  

území.  Spomínané  ustanovenie odštartovalo   násilné   presúvanie,   asimiláciu, kočovníkov   

na   rôzne   miesta   a teda neumožňovalo  ich  trvalé  usadenie.  Potlačovanie  a neuznávanie  

Rómov  za  samostatné etnikum pretrvávalo niekoľko rokov.5 

Na území Uhorska vychádzali ďalšie opatrenia, ktoré výrazne obmedzovali práva rómskych 

občanov6. Jednotliví panovníci volili radikálny postup proti kočovníkom a to práve 

prostredníctvom veľkého množstva nariadení. 

Pozitívne zmeny v otázke  riešenia  rómskej  problematiky  nastali  v období 

osvietenstva.  Vláda  Márie  Terézie  a Jozefa  II.  prispela k  výraznej  zmene postavenia  

Rómov  v spoločnosti. 
7 Snaha  Márie  Terézie  spočívala  v asimilácií  kmeňa s lokálnym 

obyvateľstvom a v  sankciách za porušenie  vládnych nariadení.  Za  pozitívnu  odozvu  

možno  považovať  stabilizáciu  kočovníkov  v strednej a južnej  Európe. Následným  

zotrvaním vznikol rapídny nárast rómskych obyvateľov, čo zapríčinilo izoláciu osadníkov 

na okraji spoločnosti8. 

                                                
5 JUROVÁ, A. Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. 1. vyd. Bratislava: Gooldpress Publishers, 
1993. s. 13. ISBN 80-85584-07-7. 
6 Ako príklad radikálneho opatrenia uvádzame ustanovenie Leopolda I., ktorý v roku 1688 nariadil vyhnaťCigánov 
zo zeme. Obdobné opatrenia vytvoril Karol VI. v roku 1721, ktorým prikázal zabíjať nie len mužov ale aj ženy. V 
opatreniach voči kočovníkom Karol VI. pokračoval a v roku 1740 vyhlásil, že každý bude potrestaní, kto pomôže 
potulným kočovníkom (HORVÁTHOVÁ, E. Cigáni na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej 
akadémie vied, 1964. s. 60). 
 
7 Obdobie vlády Márie Terézie a Jozefa II. je datované v 18. storočí a teda v období označovanom ako osvietenstvo 
(DANIEL, B. 1994. s. 94). 
 
8 MANN, A. Neznámi Rómovia. 2000. s. 11. 
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V  19.  storočí nastalo  zhoršenie sociálno-ekonomického postavenia Rómov v 

spoločnosti. Následkom toho   čiastočne zanikli tradičné rómske remeslá ako nástroj pre zdroj 

ich obživy. Nariadenia  vydané  v 19.    storočí  smerovali  predovšetkým  k zákazu  voľného 

potulovania Rómov. Predpisy uplatňované prostredníctvom policajných zborov prikazovali 

Rómom zabezpečiť si cestovné doklady.  Cestovné pasy mali zjednodušiť prácu policajtov pri 

hromadnom presúvaní rómskych kočovníkov a umožňovali  tak mapovať ich cesty. 

Historické pramene za dôvod zhoršenia rómskej situácie považujú smrť Jozefa II., ktorou sa 

skončili snahy o reguláciu rómskeho obyvateľstva v 19. storočí9. 

Dvadsiate storočie sa vyznačovalo veľkým nárastom počtu Rómov v celej Európe. 

Tento   fakt   donútil   spoločnosť   k intenzívnejšiemu   záujmu   o rómsku   problematiku. 

Medzivojnové obdobie v rokoch 1918 – 1945 patrilo medzi náročné obdobie v životoch 

slovenských obyvateľov, aj rómskych. Začala sa verejne a oveľa impulzívnejšie venovať  

pozornosť  ž ivotu,     kultúre  a mysleniu  Rómov.  Dochádzalo  k uplatňovaniu prostriedkov 

pre asimiláciu problémovej menšiny a boli vyvíjané snahy pre skvalitnenie ich života. 

Pozitívny vplyv na rómsky ž ivot mali mať prijaté zákony,  ktoré sa týkali zlepšenia  

vzťahov  medzi  majoritou  a menšinou.  Faktom je, že medzivojnová Československá 

republika nedokázala úspešne vyriešiť integráciu Rómov  medzi majoritné obyvateľstvo.10 

Po druhej svetovej vojne bola rómska otázka neustálym predmetom vládnych rokovaní. 

V druhej polovica štyridsiatych rokov  pokračovala  diskriminácia a perzekúcia rómskeho 

etnika.  Snahy o zlepšenie situácie Rómov sa aj z toho dôvodu orientovali predovšetkým na 

vybrané lokality a regióny.   Počas socialistického režimu sa asimilácia menšiny aplikovala 

miernejšími, ale i  tvrdšími metódami, ktoré boli úspešne maskované pred verejnosťou. 

Zmena politického systému v roku 1989   priniesla na územie Slovenska niekoľko 

sociálnych a politických zmien. Tento rok je v historických prameňoch označovaný za   

koniec totalitného režimu  a začiatok budovania demokracie v období   ešte   existujúceho   

Československa.   V roku   1992   nasledovala   nezávislosť a vytvorenie   novej štátnej 

suverenity Slovenskej republiky. Po osamostatnení sa bolo potrebné  uskutočniť  zmeny  

týkajúcej  sa  ekonomickej,  politickej  a sociálnej  oblasti. Radičová o vplyve totalitného 

režimu  uvádza: ,,socialistický režim zdeformoval chápanie a dodržiavanie občianskych a 

politických práv, pri paralelnom utváraní práv sociálnych, ktoré významne rozvinul.“11  

                                                
9 TKÁČOVÁ, A. Rómovia v období od vlády Márie Terézie po vzniku I. ČSR. In: M. VAŠEČKA. 2002. 
10 KOLLÁROVÁ, Z. Rómovia v období I. ČSR, II. ČSR a Slovenského štátu. In: M. VAŠEČKA. 2002. s. 44-51. 

11 RADIČOVÁ, I. Rómovia na prahu transformácie. In: M. VAŠEČKA. 2002. s. 79. 
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V období transformácie sa uskutočnili pozitívne zmeny, ktoré sa týkali nových 

príležitostí pre národné skupiny s možnosťou  prezentácie ich vlastnej identity.  Zmeny,  

ktoré  prebiehali  v tomto  období  charakterizuje  autor  takto:  ,,v januári 1991 

československé Federálne zhromaždenie prijalo Deklaráciu základných ľudských  práv  

slobôd,  ktorá  umožňovala  slobodné  určenie  etnickej  identity  občanov, krátko na to, v 

apríli 1991 vláda Slovenskej republiky prijala dokument nazvaný Princípy vládnej politiky k 

Rómom.“12 Prostredníctvom tohto dokumentu verejnosť prvý raz uznala rómskych občanov 

za samostatnú menšinu, ktorá má rovnaké práva ako ostatné národnostné menšiny 

nachádzajúce sa v Slovenskej republike.   

Aj v súčasnosti vláda  neustále rieši   rómsku  problematiku    a snaží   sa  o úspešnú 

integráciu menšiny do spoločnosti. Usiluje sa zlepšiť školskú dochádzku detí vo veku od 6  do     

15 rokov, ktorá je v osadách na východnom Slovensku veľmi zanedbávaná. Takisto je v 

snahe vlády napraviť nesprávne sociálne návyky Rómov, ktorí často žijú v prostredí bez 

prívodu pitnej vody a kanalizácie. Vzhľadom k nízkej životnej úrovni, veľký počet Rómov 

opúšťa republiku  a odchádza do Veľkej Británie, Francúzska či Belgicka, kde sa im zdajú 

podmienky pre život vhodnejšie. 
 

Zatiaľ, čo Rómovia z hľadiska občianskej emancipácie strácajú etnicitu a národnú 

identitu,  z hľadiska  sebaidentifikácie v kultúrnej  oblasti  ako  výrazu  ich  kultúrneho 

vedomia  patria  dodnes  k tým  národom,  ktoré  si  svoju  národnú  kultúrnu  identitu 

uchovávajú. Samotní Rómovia svoju identitu vnímajú nadnárodne a ako rómske etnikum sa 

identifikujú celosvetovo, avšak k majorite sa v   jednotlivých štátoch   prezentujú občiansky.  

Opodstatnenosť  príčiny  tohto  správania  musíme  hľadať  v časoch,  keď  sa majorita 

snažila o tzv. prevýchovu Rómov. Kultúra a umenie Rómov sú odrazom identity, 

prostredníctvom ktorej sa môžu naplno a slobodne prejavovať.13 

    Považujeme  za  dôležité  poznamenať,  že  na  slovenskom  území  je  socializácia     

rómskeho   etnika  dosť komplikovaná.   Týka  sa  to   predovšetkým   oblasti   východného 

Slovenska, kde Rómovia ž ijú  v často nelegálnych osadách a vo veľmi zlých sociálnych a 

hygienických pomeroch. Vláda Slovenskej republiky preto neustále rieši problematiku 

týkajúcu sa rómskeho obyvateľstva. 

Rómovia   voľný   čas   využívajú    pri   tvorbe   príbehov,   spontánnej   tvorbe a 

interpretácii   textov   piesní. Sú    vnímaní predovšetkým   ako  hudobníci,  pretože   v 

ostatných  umeleckých druhoch nebola možnosť  ich sebarealizácie. V období, keď dostávali 
                                                
12 NADÁCIA, Space. Chudoba Rómov a sociálna starostlivosť o nich v Slovenskej republike. Bratislava : Svetová 
banka, 2002. s.7. ISBN 80-88991-15-3. 
13 ŠILANOVÁ-HIVEŠOVÁ, D. Kultúrne aktivity Rómov. In: M. VAŠEČKA. 2002. s. 145-146. 
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príležitosť  verejnej identifikácie   a prezentácie,   prichádzali   na   javisko   majoritného   

sveta   predovšetkým s kultúrnymi aktivitami a umením14. ,,Prvé rómske organizácie, ktoré 

vznikali po roku 1989, boli rómske kultúrne zväzy a ich prvými aktivitami bolo zakladanie 

rómskych folklórnych súborov  a organizovanie  celoslovenských  rómskych  folklórnych  

festivalov.“15 Rómsku hudbu je preto možné považovať za prejav ich kultúrnej identity, 

prostredníctvom ktorej sa môže docieliť integrácia etnika medzi majoritné obyvateľstvo. 

 
 

Cigánsky Bašavel 
 

Cigánsky Bašavel16 je definovaný ako medzinárodný multižánrový festival, ktorý 

vznikol v roku 2009 na základe myšlienky vytvoriť priestor pre rómskych umelcov. Na 

tomto podujatí majú Rómovia príležitosť prezentovať svoje umenie a kultúru. Cigánsky 

Bašavel je vhodným miestom pre ľudí, ktorí majú radi pestrofarebnosť života a vedia, že 

spoločné zážitky zbližujú a sú nápomocné pri spoznávaní zvykov. Prostredníctvom neho 

získavajú rómske deti možnosť  predviesť svoje nadanie. Vo vystúpeniach pred publikom ich 

podporuje občianske združenie  Divé maky a to aj vďaka štipendijnému programu, v 

ktorom sú konkrétne talenty zapojené. Po skončení každého ročníka festivalu je výťažok zo 

vstupného venovaný mladým talentom na podporu  rozvoja  ich nadania. Tento výťažok tiež 

pomáha vytvárať  novú  vzdelanú  rómsku generáciu.17 

Organizátorom rómskeho festivalu sa stala nezisková organizácia Divé maky. Divé 

maky  vznikli  v roku  2005  ako  program,  ktorý  bol  súčasťou  občianskeho  združenia s 

názvom  PRO  DONUM.  Spolupráca  trvala  tri  roky  a v roku  2008  sa  Divé  maky 

osamostatnili najskôr ako občianske združenie a dnes pôsobia ako mimovládna nezisková 

organizácia. Primárnym   cieľom   neziskovej   organizácie   Divé   maky   je   zlepšiť   kvalitu 

vzdelávania rómskych, talentovaných detí. Snaží s a  odbúrať pomyselné mantinely, ktoré si  

vytvára  majoritná spoločnosť  voči  rómskemu  etniku.  Usiluje sa poukázať  na možnosť  

adaptácie rómskych detí do spoločnosti a to aj vďaka podpore v rozvíjaní ich vzdelania a 

talentu. 

                                                
14 K najznámejším festivalom na Slovensku patria : Festival Jiloskero Hangóro v Detve (vznik v roku 1992), 
Žitnoostrovský rómsky festival v Zlatých Klasoch (vznik v roku 1997), Rómsky festival Balval Fest v Kokave nad 
Rimavicou (vznik v roku 2000) a ďalšie. Za prelomové obdobie v rómskej umeleckej prezentácii prostredníctvom 
zakladania festivalov sa datuje prelom roku 1989. Dostupné z: http://www.mecem.sk/1891/jana-belisova-hudba-
ako-prejav-kulturnej-identity-aj-ako-prostriedok- integracie 
15 VAŠEČKA, M. Čačipen pal o Roma, Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné 
otázky, 2002. s.146. ISBN 80−88935−41−5. 
16 Významm pojmu bašavel – je v slovníku cudzích slov definovaný ako pojem pochádzajúci zo šarišsko- 
zemplínskeho nárečia a znamená oslava. Dostupné z: http://www.mojslovnik.sk/slovo/ba%C5%A1avel 
17 Cigánsky Bašavel *online+. © 2013. Dostupné na: http://www.ciganskybasavel.sk/#ciganskybasavel 
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Festival je realizovaný vďaka finančnému príspevku z Ministerstva kultúry Slovenskej  

republiky  a partnerskej  podpore  spoločností  Telecom  a Západoslovenská energetika.18 

Cigánsky Bašavel je charakteristický svojou špecifickou programovou štruktúrou, 

prostredníctvom  ktorej  organizátori  upozorňujú  na  zručnosti  rómskeho  obyvateľstva. 

V rokoch  2012 a 2013 sa festival uskutočnil v areáli  hradu Červený Kameň a  niesol 

posolstvá, ktorými boli Spájanie a Návrat ku koreňom. Organizátori chceli hlavnou 

myšlienkou podujatia zaujať čo najväčšie množstvo  potenciálnych návštevníkov a vyvolať 

tak záujem publika o spoznanie rómskej kultúry. 

V roku  2014  sa  neziskovej  organizácii  Divé  maky  nepodarilo  získať  finančné 

prostriedky pre zorganizovanie ďalšieho ročníka festivalu. Hlavným usporiadateľom sa 

podarilo 9. augusta 2014 uskutočniť  len alternatívu k ,,veľkému“ festivalu a zorganizovali 

tak Cigánsky Bašavel na pláži v Bratislave. V súčasnosti sa pracovníci nadácie Divé maky 

snažia získať finančné prostriedky pre usporiadanie 6. ročníka festivalu v roku 2015.  Mal by 

sa konať v meste  Púchov. Ako dôvod zmeny prostredia sa uvádza snaha  zvýšiť  

informovanosť  o rómskej kultúre  v regióne Považie. Usporiadaním    projektu    

celorepublikového    charakteru    s prvkami    rómskej  kultúry tak možno  prispieť  k 

spoznaniu  rómskeho  etnika, získať   podporu pre  mladé rómske talenty a pozitívne ovplyvniť 

postoje majoritného obyvateľstva voči danej etnicite. 

 
Ciele festivalu 

Hlavným cieľom tohto multižánrového podujatia je nielen nadviazať na tradíciu 

festivalov usporiadaných  v minulosti, ale  najmä  sprostredkovať potenciálnym návštevníkom 

kvalitný kultúrny zážitok s rómskou tematikou a zároveň  zvýšiť kultúrnu vzdelanosť 

rómskeho a majoritného obyvateľstva. Festival si svoje špecifické  postavenie chce 

vybudovať predovšetkým charitatívnym charakterom akcie a rodinným prostredím. Jeho 

cieľom je: 

*    priblížiť    rómsku    hudobnú    kultúru    s vysokou    umeleckou    hodnotou 
      návštevníkom festivalu; 
*    predstaviť  rómske  tradičné remeslá prostredníctvom  workshopov; 
*    zoznámiť divákov s rómskym divadlom Romathan  prostredníctvom predstavenia; 
*    podporiť  rómskych  amatérskych  umelcov; 
*    získať podporu prostredníctvom známych slovenských – rómskych umelcov; 
*    vytvoriť  vhodné  podmienky  pre  stretnutie  všetkých  generácií  obyvateľov 
     v prostredí s veľkou kultúrnou hodnotou; 
*    získať podporu  známych slovenských osobností; 
*    pokračovať  v spolupráci  s neziskovou  organizáciou  Divé  maky; 
 

                                                
18 Cigánsky Bašavel *online+. © 2013. Dostupné 
na:http://www.ciganskybasavel.sk/media/TS_ciganskybasavel2013.pdf 
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Cieľové skupiny 
          Festival nemá špecificky vyhranenú cieľovú skupinu.  Chce osloviť  všetkých 

obyvateľov Slovenska bez ohľadu na ich pôvod a poskytnúť im  kultúrne spoločenské vyžitie. 

Súčasné spektrum návštevníkov,  vystupujúcich umelcov, sponzorov a dobrovoľníkov je 

široké a prevažne sú to ľudia rómskeho pôvodu. Najpočetnejšou  cieľovou skupinou sú 

účastníci festivalu, ktorí budú do projektu aktívne zapojení a teda  rómski  umelci  a 

talentované  rómske  deti.  Odhadovaný  počet  všetkých priamych  účastníkov  je štyritisíc.  

Charakter  festivalu  však zaručuje  prínos  pre  celý  región , takže celkový počet osôb, na 

ktorý bude mať festival priamy alebo  nepriamy kladný vplyv môže byť  omnoho vyšší. 

 

Marketingový mix 

Marketingový mix môžeme všeobecne  definovať ako optimálnu skladbu 

marketingových nástrojov,  ktoré  využívajú  firmy  ako  prostriedok  pre  dosiahnutie  

vlastných marketingových  cieľov  na  cieľovom  trhu.  Princíp  spočíva  v správnom  

načasovaní vybraného produktu na správnom mieste, za primeranú cenu a so správnou 

reklamnou komunikáciou. Samotný termín mix znamená komplexné používanie  nástrojov, 

ktoré je potrebné koordinovane integrovať na trh.19 

V prostredí   rómskych   festivalov   pod   pojmom   produkt   rozumieme   hlavne 

programovú skladbu podujatia. Ďalej do marketingového mixu zaraďujeme všetky dobrovoľne 

ponúkané služby, predaj reklamných predmetov, sanitárne zariadenia, občerstvenie  a tiež  

koncept  a celkovú  atmosféru  festivalov.  Za produkt teda považujeme každý aspekt 

podujatia (festivalu), ktorý má veľký význam pre návštevníka a patrí sem napríklad aj história 

či povesť. 

           Súčasťou produktu sú aj sprievodné akcie.  Na rok 2015 ich navrhujeme hneď niekoľko.      

Významným pilierom rómskej kultúry na Slovensku je profesionálne rómske divadlo 

Romathan. Preto sa   pod vedením riaditeľa Karola Adama  predstaví na festivale s novým  

predstavením  - Romathan v novom šate. Talentovaní divadelníci svojim vystúpením  určite 

upútajú pozornosť návštevníkov všetkých vekových kategórií. 

           Pripravený je aj  kurz varenia rómskych špecialít.  Návštevníci festivalu, ktorí sa budú 

chcieť naučiť variť tradičné rómske pokrmy, budú mať možnosť absolvovať trojhodinový kurz 

varenia pod vedením rómskeho kuchára. Absolventi  si  osvoja  techniky  prípravy  rómskych  

jedál  a prostredníctvom  prednášky o daných pokrmoch nadobudnú základné informácie o 

rómskych, kuchárskych zvykoch. 

                                                
19 HESKOVÁ, M. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. s. 14-15. 
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     Novinkou na festivale bude oddychová zóna  Ma-KeDo . V tejto zóne bude pre  

návštevníkov vyhradený  priestor, kde budú  stavať mestečko z kartónových škatúľ. Každé  

postavené mestečko bude automaticky zapojené do súťaže  o Najkrajšie mestečko z kartónu a 

na záver festivalu sa vyhlási víťaz, ktorý získa kupón v hodnote 100 eur na nákup v 

internetovom obchode makedo.sk. 

V hudobnej sfére navrhujeme  pripraviť tzv. silent  disco. Pre návštevníkov 

festivalu bude postavený stan, v ktorom budú môcť počúvať hudbu úplne individuálne, zo 

slúchadiel. Môže byť atraktívne vypočuť si  známe rómske piesne práve takýmto netradičným 

spôsobom. Atrakciou bude vystúpenie tanečnej skupiny Drom (Domov), ktorá vznikla vo 

Francúzsku.  Predvedie svoje umenie   pod holým nebom. Po skončení hlavného predstavenia 

sa návštevníci budú môcť zapojiť do rýchlokurzu tanca, ktorý bude viesť riaditeľ skupiny  

Juraj Pleško. Nezabudli sme ani na   športovo orientovaných návštevníkov. Pre nich   bude 

pripravený minifutbalový turnaj na  provizórnom futbalovom ihrisku, ktoré bude vytvorené na 

trávnatom priestranstve pri rieke Váh.  Počet tímov, ktoré budú medzi sebou súťažiť sa bude 

odvíjať od množstva prihlásených záujemcov. 

Na festivale nebude chýbať  ani stánok Slovenskej pošty.   Návštevníci  festivalu  budú  mať  

tak možnosť  podeliť  sa  o svoje zážitky so svojimi  blízkymi prostredníctvom  bezplatného  

zaslania  pohľadnice,  v rámci  celého  územia  Slovenskej republiky. Súčasťou festivalového 

diania bude kurz aranžérstva -  GURUHO ŠKOLA KVETOV. Pod vedením známeho 

slovenského aranžéra, Milana Guru Danihela, si návštevníci budú môcť osvojiť základné 

techniky aranžovania umelých kvetov. Prostredníctvom zábavnej formy nadobudnú zručnosti, 

ktoré budú môcť  využiť aj v budúcnosti. 

 
Marketingová stratégia 
Pred  stanovením  marketingovej stratégie je vhodne urobiť  SWOT analýzu, ktorá odhalí slabé 

a silné stránky vnútorného a vonkajšieho prostredia a poslúži ako východisko pre plánovanie 

stratégie.20 

Nám na  základe uskutočnenej analýzy silných a slabých stránok, hrozieb a príležitostí 

multižánrového festivalu  vyšli  tieto odporúčania : 

S-O Stratégia 
-    získať väčší počet dobrovoľníkov z umeleckej a základnej školy; 
                                                
20 SWOT analýza je definovaná ako univerzálna analytická technika zameraná na zhodnotenie vnútorných a 
vonkajších faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešnosť organizácie. Najčastejšie je využívaná ako situačná analýza v 
rámci strategického riadenia. Pojem SWOT je akronymom začiatočných písmen anglických názvov jednotlivých 
faktorov :  Strenghts (S) – silné stránky, Weaknesses (W) – slabé stránky, Opportunities (O) – príležitosti, Threats 
(T) – hrozby. Dostupné na: https://managementmania.com/cs/swot-analyza 
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-    získať  finančnú  podporu  z iných  zdrojov,  prioritou  je  však  podpora  zo strany      

Európskej    únie; 

-    rozšíriť program o nové sprievodné aktivity; 

S-T Stratégia 
-   docieliť uprednostnenie festivalu pred iným podujatím uskutočneným v ten istý čas v 

blízkosti našej akcie a to prostredníctvom poukázania na multižánrový charakter festivalu; 

-   presvedčiť umelcov vystúpiť aj za nízky honorár s akcentom na príležitosť  jedinečnej   

prezentácie   ich   umenia   pred   majoritným   obyvateľstvom s možnosťou  pozitívneho  

ovplyvnenia ich  názorov; 

-  schopnosť zabezpečiť pri nepriaznivom počasí presun celého podujatia do priestorov haly, 

kde bude môcť nerušene pokračovať; 

-  vybrať vhodné marketingové nástroje pre propagáciu kultúrneho podujatia a poukázať  tak  

na  profesionálnu  organizáciu  festivalu  a jeho  konkurencieschopnosť s ostatnými festivalmi; 

W-O Stratégia 

-  prostredníctvom   intenzívnejšej   spolupráce   s médiami   docieliť   vyššiu návštevnosť        

podujatia; 

-  vybrať vhodného festivalového partnera, ktorého úlohou bude propagovať podujatie medzi 

ľuďmi napr.  aj pomocou médií; 

 W-T Stratégia 
-    požiadať mediálne známu osobnosť, ktorá by mohla prilákať potenciálne vyšší počet 

návštevníkov o prijatie funkcie - partner festivalu; 

-  zabezpečiť  komunikáciu  prostredníctvom  vybraných  sociálnych  médií  – facebook,  

s cieľom vyvolať väčšiu pozornosť ako iné kultúrne akcie  realizované v rovnakom čase; 

-    zvýšiť   povedomie   o festivale   vhodnými   PR   aktivitami   –   spolupráca 

s tlačenými, elektronickými  a internetovými médiami; 

-    zaistiť kyvadlovú dopravu z ťažšie prístupných miest a obcí a zabezpečiť dopravu z ťažšie 

prístupných miest - obcí na festival; 

 
 
Návrh komunikačného mediálneho plánu pre VI. ročník festivalu  Cigánsky 
Bašavel 
 

Pre potreby komunikačného plánu sme ľudí spojených s festivalom rozdelili do určitých 

kategórií, v snahe sofistikovať formy komunikácie.  

Cieľové skupiny festivalu 
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a) deti do 12 rokov, 

b) teenageri a mladí ľudia do 26 rokov, 

c) dospelí ľudia od 27 rokov vyššie, 

d) tolerantní päťdesiatnici, 

e) mediálni partneri, 

f) potenciálni sponzori (Európska únia, podnikatelia, známe osobnosti), 

g) ľudia, ktorí chcú pomôcť rómskym deťom a chcú podporiť rómsku kultúru. 

Zvolené médiá mediálneho mixu 

Média sú vhodným  nástrojom  pre účinnú propagáciu kultúrnych podujatí, v našom 

prípade rómskeho festivalu. Pre komunikáciu prostredníctvom médií budú  použité:  tlač,  

televízia,  rozhlas,  internet,    indoor a outdoor  reklama  vo  vopred  určených  lokalitách. 

V  periodickej tlači budú uverejňované PR články, tlačové správy a tiež bude v periodiku 

vložená reklama.  Konkrétne využijeme tieto tituly:  Púchovské noviny – týždenník, MY – 

regionálne noviny, ktoré pokrývajú  takmer celé Slovensko,  noviny vychádzajúce v okolí 

mesta Púchov,  v Trenčianskom  a Žilinskom kraji. Tlačové správy budú uverejnené aj 

v denníkoch  Pravda a Korzár,  a tiež v Bratislavských  novinách. Z elektronických  médií 

využijeme predovšetkým   Regionálnu televíziu – TV Bratislava, Púchovská TV, TV Považie, 

TV   Trenčín.  iTV prinesie upútavku pred začatím festivalu a po festivale reportáž. 

Organizátori predstavia festival  a pozvú naň divákov v relácii    Teleráno v TV Markíza  a    

TA3  odvysiela  reportáž z festivalu počas hlavných správ. Súčasťou propagácie festivalu budú 

upútavky na festival, premietané v púchovskom  kine pred začiatkom filmu.  V éteri zaznejú 

základné informácie o festivale a poslucháči budú  súťažiť  o vstupenky na vlnách Rádia 

Slovensko, vysielacieho okruhu Regina, v Rádiu Expres aj vo Fun Rádiu. Všetky redakcie 

dostanú tiež pozvánky na festival.  Neodmysliteľnou súčasťou marketingovej kampane bude  

reklama na plagátoch, billboardoch a citilightoch. Navrhujeme vyrobiť  1500 ks plagátov 

v rozmere A2, 1000 ks v rozmere  A3 , ktoré budú umiestnené   v autobusoch SAD,  vo 

vlakoch,  na verejne povolených plochách určených pre reklamné plagáty.  Billboardov bude 5 

ks vo  veľkosti eurobillboardu (5,1 x 2,4 m)  a citilightov tiež 5 ks  (veľkosť 3 x 2,4 m). 

          V súčasnosti je  absolútne nevyhnutná aj komunikácia prostredníctvom internetu. Preto 

budú informácie o festivale, PR články,  bannery  a pozvánky  umiestňované na doménach 

divemaky.sk,     ciganskybasavel.sk, puchov.sk , aktuality.sk,   SME.sk, romovia.sme.sk, 

gipsy.sk, ciganskidiabli.sk, kamdomesta.sk,   podujatia.sk. Festival bude mať vlastnú 

internetovú stránku, na ktorej budú podrobné  informácie  o programe,   zoznam  účinkujúcich,  
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prehľad sprievodného programu  a diskusia s návštevníkmi stránky. Samozrejmosťou bude aj  

profil festivalu na Facebooku, kde budú informácie pravidelne aktualizované  a ktorý bude 

slúžiť na  aktívnu komunikáciu s fanúšikmi stránky, pridávanie fotografií a aj na  pozývanie 

fanúšikov do skupiny rómskeho festivalu z iných stránok s podobným zameraním. Pripravené 

budú súťaže o propagačné materiály a vstupenky na festival. 

          Mediálny mix pripravíme sofistikovane pre jednotlivé cieľové skupiny. Napríklad pre 

najmladších účastníkov – deti do 12 rokov budú letáky umiestnené v priestoroch materských, 

základných a umeleckých škôl - osobné pozývanie prostredníctvom  krátkeho vystúpenia 

rómskeho, bábkového divadla. Pre mediálnych partnerov zorganizujeme tlačovú konferenciu, 

dodáme im tlačové správy  a pod. 

Časový harmonogram marketingovej kampane 
Správne načasovanie kampane si vyžaduje zodpovedný a do detailov prepracovaný 

strategický plán. Samotné načasovanie komunikačnej   kampane festivalu závisí od zvoleného 

termínu jeho konania. Cigánsky Bašavel prebieha každoročne v mesiaci august, a preto  sme  

tento  termín  zachovali.  Obdobie  letných  prázdnin  vo  všeobecnosti  patrí rôznym 

festivalom a tie sa aj vďaka správnemu načasovaniu tešia vysokej návštevnosti. 

Na stanovený dátum budú nadväzovať všetky komunikačné aktivity. Prostredníctvom   

dlhodobej   komunikačnej   kampane   budú   s návštevníkmi   festivalu vytvárané   pevné   

vzťahy   a to   vďaka   aktuálnym   informáciám   o podujatí   na   webe a Facebooku.  V rámci  

budovania  dobrých  pracovných  vzťahov  sa  budú  uskutočňovať neformálne stretnutia 

hlavného organizačného tímu. Na týchto stretnutiach sa bude rozoberať  ďalšia  komunikačná  

stratégia,  možnosti   pre  zefektívnenie  komunikačnej kampane a rozšírenie služieb  

festivalu. Okrem komunikácie medzi jednotlivými členmi organizačného tímu bude tiež 

prebiehať komunikácia s novinármi a partnermi festivalu.  Komunikačná kampaň  sa spustí  

1. marca 2015.  

 Organizačný tím bude riešiť dramaturgiu a obsah programu, súťaže VII.  ročníka  

festivalu,   financovanie podujatia, potenciálnych   sponzorov,  dotácie a granty.  

Začne sa komunikovať s cieľovými skupinami a to z dôvodu nadviazania  

kontaktu  s verejnosťou  už v  období pred  festivalom.  Vďaka tomu je možné vytvoriť čo 

najväčšie povedomie o značke festivalu.  Na Facebooku bude    prvá   súťaž    o vstupenky   

na   festival s názvom ,,Dramaturg Cigánskeho Bašavelu 2015“. Vstupenky zdarma získajú 

traja výhercovia za zaslanie originálneho nápadu pre rozšírenie sprievodného programu   
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festivalu.   Kreatívne  nápady  budú   organizačným   tímom   prekonzultované a následne, ak 

to podmienky dovolia, zrealizované. 

V apríli  organizačný tím  vyberie účinkujúcich a  dohodne  s nimi  spoluprácu.  

Formulujú sa   podmienky  pre účasť  mediálne  známych   osobností. V rámci komunikačnej 

kampane sa obnovujú  kontakty s médiami  z minulých  ročníkov  a dohodnú  podmienky 

novej spolupráce.     Grafické   oddelenie     vytvára   prvé   návrhy   letákov,   plagátov,   

billboardov   a vstupeniek. Na náš návrh sa celá kampaň môže uskutočniť takto: 

V  máji sa uzatvára dramaturgia (do 10. 5. 2015) a začína sa vytvárať časový 

harmonogram jednotlivých vystúpení. Tiež sa  uzatvára  zoznam sponzorov, ktorí sa 

zverejnia v oficiálnej tlači. Grafické oddelenie dokončí finálnu verziu propagačných foriem 

a je vydaný pokyn k ich tlači. Kreatívne oddelenie vytvára upútavku, ktorá bude premietaná 

pred filmovými predstaveniami v mestskom kine Púchov.  

V júni sa  začne predpredaj vstupeniek na festival za zvýhodnenú cenu 5 eur. 

Vstupenky budú na predaj v kultúrnom dome v Púchove,  Považskej Bystrici, na internete, 

prostredníctvom  Ticketportalu. V rámci komunikácie  s novinármi  budú zaslané pozvánky 

do redakcie MY, Pravda, Korzár a do regionálnych novín. Propagácia sa realizuje na území 

Trenčianskeho kraja,  ale aj  v hlavnom meste Slovenska  v Bratislave. 

 Začne sa distribúcia najvyužívanejších propagačných foriem plagátov a letákov  

vylepovaním na  všetkých  povolených verejných miestach v  Púchov a jeho blízkom okolí, 

ale aj v centre Bratislavy. Letáky budú umiestnené vo všetkých materských, základných, 

stredných a umeleckých školách v Trenčianskom  kraji,  v mestskej  knižnici  Púchov  a 

Považská  Bystrica,  v okolitých kaviarňach a pod. 

Júl je dôležitý pre komunikačné aktivity  smerom k médiám. Na začiatku  mesiaca  

bude  vytvorená  tlačová  správa,  ktorá  bude  odoslaná  do  novín  MY, Pravda, Korzár a 

ďalších médií.  Pridaná bude pozvánka na tlačovú konferenciu, ktorá sa má uskutočniť 3. 8. 

2015 v rámci tlačovej konferencie Trenčianskeho kraja v Bratislave. 

Už budú  vylepované plagáty v autobusoch spoločnosti SAD a vo vlakoch 

slovenských ž elezníc na trase Bratislava – Košice a späť. 

V Púchove,   v okolí   a v Bratislave  budú nainštalované    billboardy v korporátnom  

dizajne. V centre mesta Púchov pribudnú  citilighty  

Púchovská televízia  bude vysielať upútavku na festival štyrikrát denne a dva týždne   

pred začiatkom festivalu  rozhovor s hlavným organizátorom festivalu (dvakrát denne v 

ranných a poobedňajších  hodinách). Intenzívne komunikačné aktivity sa začnú aj  v rádiách 
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Slovensko a Expres a samozrejme aj v tlačených periodikách a na internete. V auguste -  štyri 

dni pred otvorením festivalu  bude  tlačová konferencia Trenčianskeho  kraja. K  upútavkám 

Púchovskej televízia pribudnú  reportáže z priebehu festivalu.  Deň pred otvorením  festivalu 

vystúpi v  Markíze     v  relácii    Teleráno   hlavný    organizátor    spolu s organizačným 

tímom. Aj TA3 odvysiela reportáž z priebehu festivalu  deň po jeho začatí. K radiám pribudne 

Fun rádio a rádio Regina. Pokračuje aj  vylepovanie plagátov. Komunikáciu s verejnosťou 

pokračuje aj  po skončení festivalu.  Organizačný tím získa spätnú väzbu vďaka hodnotiacej 

fáze. Bude vydaná tlačová   správa s hodnotením   priebehu   festivalu.    Hlavný organizátor 

poďakuje všetkým partnerom festivalu za spoluprácu  prostredníctvom  direct  mailov, 

zabezpečí  sa  výroba propagačného  materiálu  –  DVD,  ktoré  dostanú   všetci   sponzori 

ako  pozornosť a prejav vďaky za poskytnutie pomoci. Prostredníctvom webových stránok a 

sociálnej sietí sa organizátori poďakujú návštevníkom festivalu. Po skončení festivalu sa na 

web a Facebook  pridajú  fotografie  a videá  z priebehu  VII.  ročníka  podujatia  a tiež  

články z novín, ktoré o festivale písali. 
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Záver 

Samotný marketing ovplyvňuje životy ľudí vo väčšej či menšej miere. 

Prostredníctvom marketingových nástrojov sa kultúrne organizácie, v našom prípade 

rómsky festival, snažia dosiahnuť marketingové ciele na konkrétnom trhu.  

Marketingový mix definujeme ako ideálnu skladbu spomínaných nástrojov 

prostredníctvom ktorých napĺňame vopred stanovené méty. 

Cigánsky Bašavel patrí medzi podujatia, ktoré sa pýšia relatívne vysokou 

návštevnosťou rómskeho obyvateľstva. Organizácia Divé maky sa snaží každý rok 

vhodným  spôsobom  priblížiť  rómsku  kultúru    nielen  rómskemu,   ale  i majoritnému 

obyvateľstvu.  Z pomedzi  kategórií,  ktoré  sa  stali  predmetom  našej  analýzy  festivalu, 

vnímame ako najslabšiu oblasť propagáciu. V tejto oblasti vidíme rezervy, ktoré znižujú 

zasiahnutý   okruh   potenciálnych   návštevníkov   podujatia.   Z toho   dôvodu   sme   sa 

v štúdii  zamerali na návrh marketingového plánu pre VI. ročník festivalu Cigánsky 

Bašavel. 

        Okrem rozšírenia produktovej ponuky sprievodného programu sa orientujeme na 

propagáciu a komunikáciu festivalu. Projekt bol navrhovaný v parametroch tohto 

kultúrneho podujatia,  avšak so zreteľom na naplnenie definovaných cieľov, ktorými sme   

chceli   zlepšiť   mediálnu   komunikáciu   a rozšíriť   programovú   skladbu   o nové, 

sprievodné aktivity. 

Cigánsky Bašavel je výnimočný festival, ktorý zrozumiteľne interpretuje svoj cieľ. 

Prostredníctvom navrhnutého projektu sa snažíme posilniť jeho výnimočnosť a rozšíriť 

jeho možnosti. 
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PÍSMO A TYPOGRAFIA V PROPAGAČNÝCH PROSTRIEDKOCH 
 

Ing. Ján Valter, PhD., Bc. Matej Homola 
 
 
 

Abstrakt: Cieľom prípadovej štúdie je poukázať na využívanie typografie v reklamnom 

prostredí na území Slovenskej republiky. Hlavným zámerom je analýza súčasného 

využívania typografie vo vybraných marketingových aktivitách na území Slovenska, 

konkrétne v reklamných letákoch vybraných obchodných reťazcov. Zámerom práce je 

poukázať na dôležitosť typografie v reklamnom prostredí. V praktickej časti sú uvedené 

konkrétne poznatky z obsahovej analýzy. 

 

Kľúčové slová: typografia, písmo, vizuálna komunikácia, marketing  

 
Abstract: The goal of my case study refer to the usage of typography in advertising in 

the Slovak Republic. Its main in tention is the analysis of current usage of typography in 

selected marketing activities in our territory, specifically in advertising leaf lets of selected 

commercial chains. The goalis to show the importance of typography in advertising. The 

practical part contains specific knowledge from content analysis. 

 

Keywords: typography, writing, visual communication, marketing
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Úvod 

Pri tvorbe printových propagačných prostriedkov hrá nezastupiteľnú a veľmi dôležitú 

úlohu písmo a typografia. Aj keby sa mohlo zdať, že v súčasnosti úlohu grafika hravo 

zastúpi výpočtová technika, opak je pravdou. Je síce pravda, že počítač naozaj poskytuje 

pri tvorbe propagačných prostriedkov vysoký komfort. Veľké množstvo fontov, rýchle 

zmeny v typografii (farba, font, stupeň písma, premiestnenie textu a pod.), môžu viesť 

k tomu, že grafik za počítačom pri nedodržiavaní typografických a grafických pravidiel 

ľahko môže skĺznuť do estetickej nekvality. Napríklad nadužívaním množstva fontov, 

použitím nekvalitných fontov, rôznymi nesprávnymi a neestetickými úpravami textu sa 

môže veľmi ľahko stať, že text je menej čitateľný, prípadne, že leták stratí svoje dve 

funkcie – pútavosť a dobrú informačnú úroveň. Tieto faktory spôsobia, že čitateľ odmietne 

prečítať si celý leták. A to je jedna z najväčších chýb marketingovej komunikácie. 

Súčasný grafik by mal ovládať základné typografické pravidlá a základy používania 

správneho písma. Tieto pravidlá sú často empirické a overené desaťročiami až stáročiami. 

Používaním počítačov sa tieto pravidlá nemenia a umožňujú vytvoriť propagačný materiál, 

ktorý kvalitne splní svoju základnú funkciu informačného a estetického printu. 

V tejto práci porovnáme letáky niektorých obchodných reťazcov a analyzujeme kvalitu ich 

spracovania. Súčasne navrhneme zmeny, ktoré by mohli zlepšiť ich vizuálny dojem. Na 

záver vytvoríme leták fiktívneho reťazca, ktorý by mal spĺňať vyššie uvedené kvalitatívne 

kritéria.   

 

1. Vysvetlenie pojmov písmo a typografia 

Typografia (z gréckych slov typos - τύπος "forma" a grapheinγράφειν "písať") je umelecká 

technika aranžovania písmen do formy, pri ktorej vzniká text, ktorý je pre čitateľa v 

zrozumiteľnej a esteticky akceptovateľnej forme. Myslí sa tým správny výber fontu, 

veľkosť bodu, dĺžka línie, riadkovanie, vzdialenosť písma a nastavenie priestoru medzi 

písmenami. Dizajn písma sa považuje za remeslo a často sa spája s typografiou. Väčšina 

typografov však netvorí písmo a naopak - máloktorí návrhári fontov sa označujú za 

typografov. Práca oboch je však dôležitá, a tak je možné nájsť ju v dnešnej dobe takmer 

kdekoľvek. Okrem iného sa typografia zaoberá výberom farebnej schémy dokumentov, 

ilustrácií, zalamovaním textu do odsekov alebo aj výberom papiera pre tlač. 

V minulosti sa za typografov považovali iba umelci a sadzači. To platilo až do obdobia 

digitálneho veku, čiže do súčasnosti. Dnes sa sem už zaraďuje každý, kto potrebuje alebo 
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aktívne využíva písmo pri svojej práci - napríklad grafici, art direktori či komiksoví 

výtvarníci. Vďaka digitalizácií sa rodia noví umelci vo sfére vizuálneho umenia. Ako sa 

vyjadril David Jury21 - vedúci katedry grafického dizajnu na Univerzite Colchester v 

Anglicku - "typografia je dnes niečo, čo robí každý."  

Anglický typograf Eric Gill (1882 – 1940) - známy najmä vďaka jeho fontu GillSansSerif - 

raz poznamenal22, že "písmená sú veci, nie obrazy vecí". Pokiaľ sú teda jednotlivé znaky 

usporiadané správnym spôsobom, predstavujú zvuk hovoreného jazyka. Vizuálne 

vyjadrujú myšlienky tak, že ich prijímateľ chápe takým spôsobom, ako bol pôvodný 

zámer. Rozmanitosť písiem a rôzne spôsoby ich použitia v dizajne dokážu obohatiť alebo 

pozmeniť význam všetkých slov, ktoré sú vysádzané. To, akým spôsobom sú znaky 

vytvorené a prezentované, mení naše vnímanie prezentovaných myšlienok.  

 

2. Tvorba písma a práca s textom 

2.1. Formáty písma 

Fonty majú tvar znakov kódovaný v počítači dvoma spôsobmi. Buď ako rastrové mapy, 

alebo ako matematický opis súboru kriviek23. Súbor fontu, ktorý je uložený ako rastrový 

obrázok, je uložený v mriežke napríklad 8 × 16 bodov a skladá sa z bodov. Preto pre inú 

veľkosť znakov musíme použiť iný súbor. Druhou možnosťou je zakódovať tvar znakov 

do kriviek - úsečiek a oblúkov. Takémuto písmu hovoríme vektorové. Výhodou 

vektorových fontov je, že ten istý matematický opis umožňuje generovať písmená rôznej 

veľkosti. Je samozrejmé, že aj takto kódované písmo musí byť vo výsledku prevedené na 

bitmapový obrázok, pretože monitor aj tlačiareň počítača kreslia obrázky bod po bode.  

Dnes sú najpoužívanejšie dva formáty vektorového písma, formát TrueType a formát T1. 

Ich najväčšou výhodou je rozšírenosť vo viacerých operačných systémoch. V súčasnosti sa 

však vyvíjajú oba formáty na spoločnej technológii Open Type, vďaka ktorej sa rozdiely 

medzi týmito písmami začínajú vyrovnávať. Fonty vo formáte T1 sa tiež nazývajú 

PostScriptové, pretože sa používajú predovšetkým na vytváranie PostScriptových 

dokumentov (pdf), ktoré pochádzajú od firmy Adobe. Rozšírili sa vďaka tomu, že text 

uložený v tomto formáte dosahoval kvalitnejšie zobrazenie znakov pri malých veľkostiach 

                                                
21AMBROSE, G. HARRIS P. 2009. Layout: velkýprůvodce grafickou úpravou. Brno : Computer Press, s.23. 
ISBN 978-80-251-2165-8. 
22AMBROSE, G. HARRIS P. 2010. Grafický design: Typografie. Brno : Computer Press. s. 54. ISBN 978-
80-251-2967-8. 
23http://www.typo.cz/databaze/pismolijny-a-distributori/pixelova-a-bitmapova-pisma/ 
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písmen. V neprospech tohto formátu hovorila skutočnosť, že firma Adobe si tento formát 

nechala patentovať, preto sa nemohol voľne používať. PostScriptový formát preto zostal 

dlhý čas iba nástrojom pre profesionálov. Práve vďaka tomu sa rozšíril formát TrueType, 

pôvodne vyvinutý firmou Apple. Neskôr sa firma Apple po dohode s Microsoftom, ktorá 

tento formát začlenila do operačného systému Windows, vzdala svojich autorských práv. 

Vznikol teda formát fontu, ktorý mohli používať všetci. Neskôr reagovala aj firma Adobe a 

tiež sa vzdala autorských práv na formát písma T1. Font s obrysmi TrueType je uložený v 

súbore s koncovkou ttf a je podporovaný i na starších systémoch. Font s obrysmi 

PostScriptového písma je uložený v súbore s príponou otf. 

2.2. Programy na tvorbu a úpravu písma 

Font editor je druh softvéru špeciálne vyvinutého na vytváranie a úpravu fontových 

súborov24. Najčastejšie ide o editory pre krivkové fonty, keďže sa v posledných rokoch 

stali dominantnými na trhu, vzhľadom na ich výhody oproti bitmapovým.   

FontLabStudio25 – Medzi najznámejšie profesionálne editory písiem vo formáte 

OpenType, Type 1 a TrueType patrí s množstvom funkcií, uľahčujúcimi tvorbu náročných 

písmových projektov FontLab. Program umožňuje editáciu opentypových funkcií, 

interpoláciu jednotlivých rezov atď. Studio 5 je možné rozširovať pomocou skriptov v 

jazyku Python. 

TypeTool - Odľahčená jednoduchšia verzia programu FontLab pre bežné opravy a úpravy 

počítačových písiem. Podporuje OpenType, TrueType a Type 1. 

Fontographer - Program na tvorbu a editáciu fontov sa po množstve rokov, keď nebol 

vyvíjaný ani podporovaný, stal súčasťou portfólia aplikácií spoločnosti FontLab, ktorá 

aplikáciu ďalej rozvíja. Aplikácia nie je vhodná pre písma so širokou podporou jazykov. 

DTL FontTools - Profesionálny nástroj na digitalizáciu písiem a generovanie fontov, avšak 

zďaleka nedosahuje medzi dizajnérmi popularitu Studia 5. 

FontCreator - Aplikácia spoločnosti High-Logic pre editáciu a tvorbu písiem TrueType 

a OpenType. Editor je navrhnutý iba pre operačné systémy Windows. 

FontForge - Freewarový editor fontov vo formátoch OpenType, Type 1 a TrueType. 

2.3. Editory a skripty 

Okrem samotných editorov sú neodmysliteľnou súčasťou doplnkové nástroje a skripty, 

ktoré sa sústreďujú na hlbšie spracovanie dizajnu.   
                                                
24http://ilovetypography.com/2007/10/22/so-you-want-to-create-a-font-part-1/ 
25http://www.fontlab.com/font-editor/fontlab-studio/ 
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Font RemixTools -  Vynikajúci nástroj na interpoláciu umožňujúci pohodlné vytváranie 

malých kapitálok, horných či dolných indexov a pod. 

Font Toolkit - Nástroj na manipuláciu s písmom vo formáte Type 1. 

fontQA - Nástroj na analýzu fontov vhodný hlavne na porovnávanie písiem v rámci jednej 

rodiny (odhalí chýbajúce alebo zle pomenované znaky, chybné nastavenie metriky, chyby 

v názvoch fontov a podobne). 

KTLF OT Production - Užitočné rady, návody a skripty uľahčujúce tvorbu fontov vo 

FontLabe. 

RoboFab - Knižnica skriptov v jazyku Python uľahčujúcich prácu s fontami v aplikácii 

FontLab - na knižnice RoboFab je naviazaná celá séria užitočných skriptov a aplikácií. 

TTX - Nástroj, ktorý premení OTF alebo TTF na textový súbor XML, ktorý je možné 

pohodlne editovať (napríklad opraviť názov fontu) a spätne konvertovať na font. 

Type Supply - Balíky nástrojov súvisiacich s editáciou fontov vrátane užitočných skriptov 

pre FontLabStudio 5. 

2.4 Práca s textom – DTP 

Typografia sa zaoberá problematikou grafickej úpravy tlačených dokumentov s použitím 

vhodných rezov písma a usporiadania jednotlivých znakov a odsekov do vhodnej, pre 

čitateľa zrozumiteľnej a esteticky akceptovateľnej formy. Zaoberá sa tiež dizajnom písma, 

výberom farebnej schémy dokumentov, ilustrácií, zalamovaním textu do odsekov až po 

výber papiera pre tlač. Dnes sa na sadzbu používajú programy, ktoré umožňujú  prácu  s 

textom a grafikou a slúžia k finálnej tvorbe dokumentu, určeného na publikovanie. DTP je 

označenie pre publikačnú činnosť pomocou počítača26, vďaka ktorej dochádza k integrácií 

všetkých častí dokumentu, pripravovaných v predchádzajúcich prípravných fázach. Počas 

tejto fázy sú kombinované vopred pripravené texty, obrázky a ďalšie prvky obsiahnuté v 

návrhu dokumentu a je z nich vytváraný celistvý dokument určený na publikovanie. 

Zásadný rozdiel oproti textovým editorom je ten, že tvorcovi dokumentu poskytujú vyššiu 

typografickú presnosť a výstupom sú dokumenty spĺňajúce požiadavky postprodukcie v 

polygrafickom priemysle. Podstatný je však spôsob, akým sa dosiahne konečná podoba 

dokumentu.  

Dnes typografi na svoju prácu spravidla používajú niektorý zo zalamovacích programov, 

ako napr. Adobe InDesign, Adobe PageMaker, QuarkXPress alebo TeX. Výhodou práce so 

zalamovacím programom sú jeho možnosti. Každý typ písma umožňuje napísať dokument 

                                                
26http://www.typo.cz/databaze/pismolijny-a-distributori/pixelova-a-bitmapova-pisma/ 
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odlišnou farbou, veľkosťou, šírkou, sklonom znakov, medzi jednotlivými znakmi môžeme 

vynechávať rôzne veľké medzery alebo jednotlivé znaky spájať a celé slovo napísať 

jedným ťahom pera, pričom môžeme jednotlivé znaky ozdobiť pätkami, či inými 

grafickými prvkami.  

 

 

 

 

 

 

3. Praktická časť 

3.1. Analýza letákov 

V praktickej časti práce sa sústreďujeme na rozbor a porovnanie reklamných kampaní. Ide 

o analýzu letákov obchodných reťazcov so zameraním na niekoľko hlavných 

ukazovateľov, podľa  ktorých budeme posudzovať kvalitu jednotlivých kampaní. Následne 

na základe našich zistení navrhneme optimálne riešenie problémov, ktorými disponujú 

dané printy a navrhneme vlastný leták,  ktorý bude reprezentovať ideálnu formu takéhoto 

média. Keďže sa naša práca zameriava na postavenie typografie v reklame na Slovensku, 

hlavným ukazovateľom bude práve spracovanie textu v jednotlivých tlačovinách. Okrem&

samotného& písma& sa& chceme& tiež& venovať& určitej& časti& corporate,& pričom& podľa&

Konečnej27&pod&CI&rozumieme&„prezentáciu+firmy+a+jej+vizuálny+štýl+–+t.+ j.+meno+firmy,+

jej+ logo,+ podnikové+ farby,+ dizajn+ výrobkov,+ balenie,+ firemnú+ architektúru,+ personálne+

inzeráty,+propagáciu+imidžu+a+firemné+tlačoviny“. 

Dôvodom, prečo sme sa rozhodli analyzovať a porovnať práve letáky je ich masovosť a  

dostupnosť. Každý deň ich nachádza v schránke väčšina domácností na celom Slovensku, 

alebo si ich ľudia jednoducho zoberú v hypermarkete, aby sa pozreli na akcie a zľavy. 

Najväčšou nevýhodou letákov je veľká konkurencia a krátka expozícia. Keďže sa tieto 

tlačoviny snažia byť aktuálne, robia sa v obrovskom náklade viackrát do mesiaca, a tak sa 

často stretávame s nižšou kvalitou spracovania. Pre náš rozbor sme sa rozhodli použiť 

aktuálne letáky spoločností My Bratislava - Tesco, Lidl Slovensko, Billa Slovensko, 

Carrefour, Hypernova a Moja Samoška. Dôvodom výberu bola samozrejme dostupnosť, 

                                                
27HORŇÁK, P. a kolektív. 2007. Marketingová komunikácia. Bratislava : Book& 
Book, 2007. s. 211. ISBN 978-80-969099-5-7. 
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rozličný spôsob spracovania ponúk a komunikácia so zákazníkom. Keďže uvedené reťazce 

sú považované za najrozšírenejšie na území Slovenskej republiky, bolo naozaj jednoduché 

získať reklamné materiály z každej zo spomínaných spoločností. Okrem spomínaných 

šiestich letákov sme sa rozhodli pre vytvorenie vlastného printu, v ktorom sa pokúsime 

prezentovať ideálnu formu a spracovanie. 

 

 

3.1.1. Tesco Stores SK – My Bratislava 

O spoločnosti  

Obchodný dom My v Bratislave vznikol za účelom ponúknuť zákazníkom nákup tovaru 

všetkého druhu pod jednou strechou. Na viacerých podlažiach nákupného centra My v 

Bratislave sa okrem iného nachádza aj supermarket Tesco. Spoločnosť Tesco Stores SK 

vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 150 obchodov. 

Základom filozofie spoločnosti Tesco je poskytnúť zákazníkovi hodnotu za peniaze. Tesco 

patrí k svetovým lídrom v inováciách na poli maloobchodu. 

Náhľad 

Leták spoločnosti Tesco Stores SK – My Bratislava je už na prvý pohľad odlišný od 

ostatných. Rozmerovo pripomína na výšku formát A4, no je o jednu šestinu užší. Úvodná 

strana je opticky rozdelená na 3 časti (záhlavie, obsah a päta) – pričom obsah je v pomere 

1:3. Vnútro letáku je rozložené do mriežky 4x3 po 12 produktov na každú stranu. 

zdroj: Leták Tesco Stores SK – My Bratislava 15.4. – 21.4.2015 
 
Obsah letáku 

Záhlavie prvej strany oddeľuje žltá plocha na dve časti. Ľavá polovica obsahuje zelený 

logotyp My Bratislava zarovnaný na ľavý okraj a údaj o aktuálnosti ponuky, ktorý sa 

nachádza v stredovej časti, taktiež zarovnaný k ľavému okraju. Pravá strana letáka je 

venovaná aktuálnej akcii na DVD pre členov Tesco klubu. Obsah reprezentujú prvé dva 

produkty, pri ktorých dominuje fotografia, pričom výrazne červená cenovka je v pomere 
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s ostatnými produktmi malá. Informačné texty sú zarovnané k pravému okraju, písmo je aj 

napriek malému rozmeru dobre čitateľné a nadpisy sú pre ľahšiu orientáciu vysádzané 

písmom s duktom bold. Päta strany je venovaná zľavám na obuv a náradie.  

Opticky pôsobí úvodná strana nahustene a neprehľadne. Okrem zľavových „bublín“ sa pri 

piatich produktoch opakuje ikona „cenová bomba“ ktorá v celkovom ponímaní pôsobí 

rušivo. Taktiež je možné si všimnúť drobný nedostatok grafiky, kde 3 produkty disponujú 

tieňom, pričom päť produktov tieň nemá. 

 

zdroj: Leták Tesco Stores SK – My Bratislava 15.4. – 21.4.2015 

Typografia 

Po otvorení vyzerá leták úplne odlišne. Zarovnanie do mriežky je prehľadné, texty sú vždy 

zarovnané do ľavého dolného okraja vedľa výraznej cenovky. Fotografie produktov sú 
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jednotné – bez tieňov. Na bledom pozadí pôsobí všetko kontrastne a prehľadne. Z hľadiska 

typografie boli v tomto letáku použité dve rodiny písma. Dominantný font je bezserifový 

s jemne zaoblenými ukončeniami písmen. Boldové verzálkové číslice sú dobre čitateľné 

a zaujmú hneď na prvý pohľad. Popisové texty pozostávajú z boldového názvu, ktorý 

dopĺňajú informácie regular až light písmom. Posledný údaj vždy informuje o trvaní akcie, 

ktorý je taktiež boldom. Čitateľa tak zaujme názov a dátum, dokedy si môže daný tovar 

kúpiť.  Druhým fontom, ktorý sa objavuje v letáku je kaligrafický a nachádza sa len na 

jednej strane – Miškin TIP TÝŽDŇA. Kaligrafické písmo – script – vychádza 

z kultivovaných kaligrafických skriptov s výraznými rozdielmi v hrúbke ťahu. Písmo má 

spolu s vizuálom pripomínať recept písaný rukou. Tento font je kvôli jeho nízkej 

čitateľnosti použitý iba v nadpisoch, čo považujeme za správny krok.  

zdroj: 

zdroj: Leták Tesco Stores SK – My Bratislava 15.4. – 21.4.2015 
Kvalita spracovania 

Kvalitou ide o dobre spracovaný leták. Okrem úvodnej strany je prehľadný, úzky formát 

ponúka dobré rozloženie produktov. Bezserifové písmo zvolené na tvorbu tohto vizuálu 

pôsobí ľahko, dobre sa číta a oblé ukončenia písmen mu pridávajú na hravosti. Vďaka 

tomuto fontu pôsobia texty moderne a korešpondujú s logotypom My Bratislava. 
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zdroj: Leták Tesco Stores SK – My Bratislava 15.4. – 21.4.2015 
Návrh na zlepšenie 

Na letáku možno vidieť jeden vážny nedostatok, no ten nesúvisí s typografiou. Nielen na 

úvodnej strane, ale aj uprostred ponuky sa objavujú produkty s výrazne doplneným tieňom, 

pričom väčšina zostáva bez dodatočného tieňa.  Za ďalší mínus považujeme prehnané 

používanie ikon na úvodnej strane, čo spôsobuje nahustenie a zlú orientáciu. 

Z typografického hľadiska by bolo vhodné zväčšiť písmo pri jednotlivých názvoch 

produktov minimálne o dva stupne, aby bolo lepšie čitateľné aj pre starších zákazníkov. 

 

3.1.2. BILLA Slovensko 

O spoločnosti 

Billa (skratka z nem. „BilligerLaden“ – Lacný obchod) je obchodná značka siete 

supermarketov prevádzkovaných spoločnosťou BILLA spol. s r.o., ktorú vlastní firma 

REWE Group. Značka Billa má svoje pobočky v Rakúsku, Taliansku, Česku, Chorvátsku, 

Rumunsku, Bulharsku, Rusku, na Ukrajine a na Slovensku, pričom u nás od roku 1993 

prevádzkuje už 121 predajní. Základom filozofie spoločnosti Bila je ponúkať zákazníkovi 

kvalitné potraviny v primeranej cene. 

Náhľad 

Leták spoločnosti BILLA Slovensko má štandardný formát A4, pričom na rozdiel od 

letáku My Bratislava je tlačený na lesklom papieri. Úvodná strana je rovnako opticky 

rozdelená na 3 časti, tvoria ju záhlavie, obsah a päta. Úvodu už na prvý pohľad dominuje 

z dvoch tretín náhľad produktu s výraznou cenovkou, odkaz na zákaznícky klub a logo 

firmy s claimom. Vnútro letáku je rozložené do mriežky 4 x 3 na každú stranu, pričom 

vždy je minimálne jeden produkt zvýraznený tým, že zaberá minimálne dve miesta 

z pomyselnej mriežky. 
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Zdroj: Leták BILLA Slovensko 15.4. – 21.4.2015 

Obsah letáku 

Celkový  vizuál je vo farbách spoločnosti Billa – čiže v červenej a žltej. Prednej strane 

dominuje logotyp s claimom, ktorý zaberá takmer pätinu výšky – sú vytvorené z 

boldovaných kapitálok. Záhlavie prvej strany dopĺňa light text o platnosti ponuky doplnený 

boldovaným dátumom. Tento text je zarovnaný k hornému okraju loga. Výrazná 

produktová fotografia zaberá celú strednú časť, pričom popis produktu je zalomený na 

pravú stranu k výraznej cenovke. Tento text má výrazný biely obrys, čo nevyzerá dobre, no 

spĺňa to svoj účel čitateľnosti na viacfarebnom podklade. Spodná tretina strany obsahuje tri 

produkty, taktiež s cenovkou na pravej strane a textom zalomeným napravo. Päta obsahuje 

dodatočné informácie o vernostnom klube,  link na internetovú stránku a facebook BILLA 

Slovensko. Taktiež sa tu nachádza ikona sociálnej siete spolu s QR kódom, čo potvrdzuje 

modernizáciu tejto spoločnosti.    

Opticky pôsobí úvodná strana prehľadne aj napriek výrazným farbám. Texty sú dobre 

čitateľné a cenovky pútajú pozornosť už na prvý pohľad. Okrem zľavových „bublín“ sa pri 

piatich produktoch objavuje ikona slovenskej vlajky znázorňujúca slovenský výrobok.  
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zdroj: Leták BILLA Slovensko 15.4. – 21.4.2015 

Typografia 

V letáku spoločnosti BILLA Slovensko sme našli dohromady päť odlišných fontov. Ako to 

bolo aj pri predchádzajúcom prospekte, dominantný font je bezserifový, s ostrými hranami 

a  dobrou čitateľnosťou. Rodina tohto písma má naozaj širokú škálu – stretávame sa tu 

s italics, bold, light, regular. Najčastejšou kombináciou je práve bold spolu s light fontom 

použitý pri popisoch produktov. Texty sú zásadne zarovnávané k pravému okraju 

a v pomere s produktom sú dosť veľké a dobre čitateľné. Druhé výrazné písmo dominuje 

najmä pri častiach Billa Bonus clubu. Ide o kaligrafický script pripomínajúci font písaný 

voľnou rukou. Výrazne zaoblené kúty spolu s jemnými zmenami v hrúbke to len 

potvrdzujú. Ako aj v predchádzajúcom vizuáli, aj tu je tento druh použitý iba pri 

nadpisoch, aby upútal čitateľa. Tretí font je taktiež kaligrafický, od predchádzajúceho sa 

líši tučnou kurzívou. Písmo je ťažšie čitateľné ako predchádzajúce, no spája sa len s akciou 

„Vitamani“, takže nemá až také postavenie v letáku. Z typografického hľadiska má práve 

tento druh chybu, keďže pri nadpise bolo použité výrazné prestrkanie, čo spôsobilo, že 

písmo na seba správne nenadväzuje. Štvrtý font je taktiež scriptový a vďaka použitému 

filtru pôsobí ako písaný kriedou na tabuľu. Výrazná stredná výška v kombinácií s miernou 

kurzívou je dobre čitateľná a písmo zaujme na prvý pohľad. Posledné písmo je zostavené 

iba z verzálok a už na prvý pohľad je jasné, že pôvodne neobsahuje diakritiku, keďže dĺžne 
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a mäkčene opticky nesedia k tvaru písma. Šablónový vzhľad nepôsobí rušivo a hodí sa 

tvarom k logotypu BILLA. 

zdrzdroj: Leták BILLA Slovensko 15.4. – 21.4.2015 

zdroj: Leták BILLA Slovensko 15.4. – 21.4.2015 

 

 

Kvalita spracovania 

Kvalitou ide o dobre spracovaný leták. Úvodná strana pôsobí pútavo a je dobre prehľadná, 

obsah je už viac nahustený, no vďaka správne zvolenej veľkosti písma a druhu 

bezserifového fontu sa dobre číta a všetky informácie vyniknú správne. Oproti My 

Bratislava letáku je vidieť vyššiu kvalitu tlače, keďže ani pri bližšom skúmaní nie je badať 
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rozptyl písma na papieri. Farebná kombinácia korešponduje s corporate identity 

spoločnosti BILLA.  

Návrh na vylepšenie 

Leták je bez vážnejších nedostatkov okrem použitia fontu bez diakritiky na poslednej 

strane a zlého prestrkania kaligrafického fontu by sme poukázali iba na horšiu orientáciu 

v obsahu, kde pri akcii „Vitamani“ je okrem bubliny so zľavou, ikony slovenského 

výrobku a loga „poznáte z TV“ použitá ešte aj grafika znázorňujúca „Vitaman“ body za 

nákup. Práve pri týchto produktoch je informácií tak veľa, že strana pôsobí nahustene a nie 

je taká prehľadná, ako ostatné. 

 

3.1.3. Lidl Slovensko 

O spoločnosti 

Skupinu LidlStiftung&Co. KG oficiálne založili v roku 1973 v nemeckom meste 

Neckarsulm, kde sídli dodnes. Ako sieť diskontných predajní pôsobí vo viacerých štátoch 

Európy. Zaoberá sa predajom potravinárskeho a spotrebného tovaru. Na Slovensku sa 

skupina etablovala v roku 2004 otvorením svojich prvých 14 predajní. V roku 2015 má 

Lidl na Slovensku 123 predajní. Podľa analýzy firmy TNS bol v roku 2013 Lidl šiestym 

najväčším zadávateľom reklamy na Slovensku s objemom viac ako 20 miliónov €. Jednou 

z foriem reklamy spustenej v septembri 2013, smerujúcej hlavne na web, je takzvaný súboj 

kuchárov Paulus vs. Ihnačák, ktorá funguje aj v súčasnosti. 

Náhľad 

Leták spoločnosti Lidl Slovenská republika v.o.s. má neštandardný formát A3, čiže po 

otvorení dosahuje rozmerov tabloidu. Je tlačený na tenkom lesklom papieri. Leták už na 

prvý pohľad zaujme veľkosťou. Na 32 stranách sa nachádza aktuálna ponuka a tri recepty. 

Napriek tomu, že má leták obrovské rozmery, má platnosť iba jeden týždeň. Úvodná strana 

je rozdelená na dve časti – horná polovica odkazuje na „tematický týždeň“ a dolná 

polovica odkazuje na reklamu Paulus vs. Ihnačák. Logo firmy je v porovnaní s inými 

letákmi malé, priam skryté. Vnútro letáku sa nedá jednotne charakterizovať, vizuál sa mení 

v závislosti od ponuky a druhu tovaru.  
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zdroj: Leták Lidl Slovensko 13.4.2015 

Obsah letáku 

Celkový  vizuál letáku pôsobí chaoticky a prehnane. Napriek obrovským rozmerom 

zostáva pomer veľkosti produktov vzhľadom k stránke podobný, ako pri konkurenčných 

letákoch, dokonca sú ešte väčšie. Chaoticky rozhádzané produkty dopĺňa výrazná grafika 

pozadia, ktorá často upúta viac, ako samotný produkt. V celom letáku sme našli spolu až 

14 fontov.  

Typografia 

Keďže sa v letáku nachádza veľké množstvo rozličných fontov, rozhodli sme sa rozdeliť 

túto kategóriu na tri podskupiny – Nadpis, popis produktu a cenovka. Niektoré fonty sa 

opakujú ako pri nadpisoch, tak pri popisoch alebo cenovkách. Väčšinou sú však k jednému 

produktu použité minimálne 2 rozličné fonty.  
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zdroj: Leták Lidl Slovensko 13.4.2015 

Nadpis  

Celkovo dvanásť jedinečných fontov je použitých na nadpisy v tomto letáku. Aby bola 

naša práca prehľadnejšia, jednotlivé ukážky sú viditeľné pod odstavcom. Úvodný font [1a] 

je kaligrafický s výraznými ťahmi a nízkou strednou výškou, ale výraznými doťahmi. 

Písmo tak pri použití v dvoch riadkoch zaberá zbytočne veľa miesta. Ďalšie dva fonty [2a]  

sú si dosť podobné. Prvý je bezserifový, tvarom sa podobá na fonty písané voľnou rukou. 

Je dobre čitateľný a práve preto je použitý aj v cenovkách. Druhý font je serifový a má 

rozličnú hrúbku ťahu, vďaka čomu proporčne dobre sedí s predchádzajúcim fontom. Ďalší 

font [3a] použitý v nadpisoch má dominantné postavenie v celom letáku, lebo sú ním 

písané aj takmer všetky popisy. Ide o rodinu ostrého, bezserifového písma. Pätky majú 

zväčša pravý uhol - ide o výrazne geometrické písmo. Piaty font [4a] je výrazne boldovaný 

-  vďaka rozličnej šírke ťahu a oblým serifom pôsobí hravo. Rovnako je tento font použitý 

aj pri cenovkách na tejto dvojstrane letáku. Ďalšie dva fonty [5a] sú úplne odlišné, no 

napriek tomu sa dobre dopĺňajú. Výrazne boldované kontúrové písmo je dopĺňané 

kaligrafickým písmom s výraznými doťahmi a rôznou hrúbkou ťahu. Takáto kombinácia 

pôsobí zaujímavo a vďaka kontúrovému písmu je takýto vizuál ľahký a nepôsobí tak 

ťažkopádne, ako by toto písmo pôsobilo s farebnou výplňou. Mimoriadne nápadný font 

[6a] by sa dal zaradiť do kategórie italienok, keďže disponuje charakteristickými 

zväčšenými plochami serifov, ktoré sú poznávacím znakom takéhoto druhu písma. Spolu 

s hranami v 45° uhle dodávajú písmu agresívnejší vzhľad, čo korešponduje s obsahom. 
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Font je použitý aj ako cenovka, kde sú číslice verzálkové a dobre čitateľné. Celé je to 

doplnené kaligrafickým písmom, ktoré pripomína ťahy voľnou rukou. Asi najvýraznejší 

font [7a]  zo všetkých použitých je boldovaná kurzíva s textúrou pripomínajúcou rýchly 

pohyb. Toto písmo je rovnako ako predchádzajúce použité aj ako cenovka. Ďalší voľne 

písaný font [8a] dotvára „jarnú“ stránku nadpisom, aj cenovkami. Písmo má náhodnú 

hrúbku ťahu a oblé ukončenia, vďaka čomu pôsobí príjemne a dobre sa číta. 

Predposledným písmom [9a] použitým v nadpisoch je scriptové písmo, ktoré vďaka 

rozličnej hrúbke ťahu pripomína dynamické fonty písané kaligrafickým štetcom. Aj tento 

font je použitý pri cenovke pod receptom. Posledným písmom použitým v nadpisoch [10a] 

je geometrický bezserifový font. Najvýraznejšou časťou je chrbát písmena S, ktorý sa 

zatáča vždy iba o 90°, čím vzniká opticky široký font. Výrazne oblé písmo nemá serify, 

oká a priečky kopírujú tvar kruhu. Rovnako je toto písmo použité aj pri popisoch a 

cenovkách.    

 

zdroj: Leták Lidl Slovensko 13.4.2015 – vlastné spracovanie 

Popis  

V popisoch sa našťastie vyskytujú iba 3 samostatné fonty. Prvým [1b] je bezserifový font 

s výraznými pätkami. Jemné písmo je dobre čitateľné ako v light, tak aj v boldovej verzii. 

Výrazne zakrivené doťahy mu dodávajú na osobitosti a výraznosti. Zvyšné dva druhy 

písma [3a, 10a] sme už opísali v časti s nadpismi.  
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zdroj: Leták Lidl Slovensko 13.4.2015 

Cenovka 

Pri cenovkách je použitých až 10 rozličných fontov, no iba tri z nich ešte neboli 

charakterizované. Prvý unikátny font [1c] má výrazne hranaté serify pripomínajúce 

italienku. Hranatý tvar potvrdzuje aj tvar „bodky“, ktorá je vlastne štvorec. Písmo je 

výrazne boldované a púta na seba pozornosť. Druhý použitý font [2c] pripomína 

spracovaním hravý font z nadpisov [4a], no hlavným rozdielom sú ostré hrany a kruhové 

oká, ktoré sú oproti tvaru písma výrazne vyosené. Posledný font [3c] dopĺňa geometricky 

dokonalý bezserifový font z úvodu (10a). Má veľmi podobný tvar, no písmeno S má 

kompletný tvar a hoci sú ostatné písmená geometricky veľmi podobné, je možné vidieť 

odchýlky najmä pri písmenách b, a, e. 

Zvyšok tvoria už vyššie spomínané fonty [2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a]. 

 

zdroj: Leták Lidl Slovensko 13.4.2015 – vlastné spracovanie 

Kvalita spracovania 

Leták pôsobí už na prvý pohľad chaoticky. Väčšie neznamená vždy lepšie, čo tabloidový 

formát letáku Lidl iba potvrdzuje. Celý print napriek obrovskému priestoru pôsobí 

chaoticky a neprehľadne. Z pohľadu typografie boli vybrané kvalitné fonty, no ich 

množstvo pridáva na chaotickosti celého vizuálu.  

Návrh na zlepšenie 
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Niekedy je menej viac. Myslíme si, že najlepšie by bolo zmenšiť formát, ubrať od 

množstva nezmyselných fontov a zamerať sa skôr na rozloženie produktov a zalomenie 

textu, aby vynikli, než sa pokúšať o zaujatie výraznými fontami.  

 

3.1.4. Carrefour Slovensko  

O spoločnosti 

Carrefour je francúzsky reťazec obchodných domov a hypermarketov a má svoje predajne 

v Európe, Ázii a Južnej Amerike. Čo do výšky výnosov, je druhým najväčším reťazcom na 

svete, hneď po americkej spoločnosti Wal-Mart. Prvý Carrefour na Slovensku bol otvorený 

v roku 1998 v obchodnom centre Danubia v Bratislave. Okrem tohto sa nachádzajú v 

Poluse, Trnave, Košiciach a Žiline. Pre väčšinu ľudí je Carrefour znakom množstva tovaru 

za nižšiu cenu. 

Náhľad 

Leták spoločnosti Carrefour Slovensko je už na prvý pohľad odlišný od ostatných. 

Rozmerovo má formát A4. Úvodná strana je opticky rozdelená na 2 časti – záhlavie 

a obsah. Vnútro letáku je rozložené, ako u väčšiny do mriežky 4 x 3 na každú stranu. 

 

zdroj: Leták Carrefour Slovensko 15.4. – 27.4.2015 

Obsah letáku 

Záhlavie prvej strany obsahuje logotyp firmy s claimom na ľavej strane a bublinu 

„cashback“ na pravej. Pod logotypom za light fontom sa nachádza na ľavý okraj zarovnaný 

text s aktuálnosťou ponuky a odkaz webovú stránku. Prvé, čo zaujme, je obyčajnosť tohto 

letáku. Bez akéhokoľvek pozadia je na úvodnej stránke rozmiestnených osem produktov.  

Opticky pôsobí úvodná strana prázdno. Okrem zliav sa pri štyroch produktoch objavuje 

srdce so slovenským znakom – pri troch je však táto ikona zle „orezaná“. Obsah na tom nie 

je o nič lepšie. Niektoré popisy sú zle čitateľné - zlá je aj kombinácia farieb. 



 113 

 

zdroj: Leták Carrefour Slovensko 15.4. – 27.4.2015 

Typografia 

Z typografického hľadiska je v celom letáku použitá jedna dominantná rodina písma – teda 

ak neberieme do úvahy logotyp a claim. Hlavný font je bezserifový a ostrý,  tvarom 

pripomínajúci rodinu písma Arial či Segoe. Všetky texty sú zalamované na ľavý okraj. Už 

na úvodnej strane si môžeme všimnúť zlú čitateľnosť pri bubline s akciou „Cashback“. 

Písmo je na farebnom podklade veľmi zle čitateľné. Taktiež uprostred letáku pri 

„francúzskych dobrotách“ je podklad pri cenovkách vytvorený gradientom, čo vo výsledku 

pôsobí neprofesionálne – najmä v kombinácii s tmavým pozadím, kde splýva polovica 

písma, nehovoriac o samotnom grafickom spracovaní. Druhý font, ktorý sa opakuje v 

nadpisoch a tematických častiach je kaligrafický, pripomína ťahy voľnou rukou perom 

s mäkkou špičkou. Je dobre čitateľný s jemnou kurzívou. Pri spomínanej akcii „francúzske 
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dobroty“ je tento font umelo naťahovaný do neprirodzeného tvaru, čo pôsobí rušivo. Ako 

sa vyjadril Vladimír Beran „elektronická kurzíva sa od originálnej často výrazne líši 

a hlavne deformuje tvar písma – varujem pred jej používaním“. 

 

 

zdroj: Leták Carrefour Slovensko 15.4. – 27.4.2015 

Kvalita spracovania 

Leták spoločnosti Carrefour nevyniká svojou kvalitou ani spracovaním. Tento leták vlastne 

nevyniká vôbec. Písmo je strohé, grafická úprava a zalomenie sú podpriemerné. Nešťastná 

kombinácia farieb pôsobí odpudivo. Leták ukazuje, ako by sa to určite nemalo robiť.   
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zzdroj: Leták Carrefour Slovensko 15.4. – 27.4.2015 

Návrh na zlepšenie 

Určite pridať jemné pozadie, zmeniť farebné kombinácie – podľa nášho názoru 

kombinovať výrazne krikľavú zelenú s červenou, žltou a bledou ružovou je skutočne zlé. 

Určite nenaťahovať text do neprirodzených tvarov a riadiť sa základmi typografie. 

 

3.1.5. Hypernova Slovensko  

O spoločnosti 

Spoločnosť AholdRetail prevádzkovala od roku 2001 na slovenskom maloobchodnom trhu 

obchodný reťazec Hypernova. Od roku 2013 je vlastníkom spoločnosť Condorum, ktorá 

okrem iného na Slovensku prevádzkuje obchodné siete Terno a Moja Samoška. Ponuka sa 

sústreďuje na zákaznícky atraktívny tovar, ako sú sezónne nepotravinové výrobky, čerstvé 

a suché potraviny a špeciality. Cieľom Condorum je ponúkať kvalitu za nízke ceny. 

Náhľad 

Leták reťazca Hypernova pripomína spracovaním vizuál obchodov Carrefour. Rozmerovo 

má tiež formát A4 a úvodná strana je opticky rozdelená na 2 časti – záhlavie a obsah. 

Vnútro letáku je rozložené do mriežky 2x5, čiže produkty sú výraznejšie ako pri 

konkurenčných spoločnostiach. 
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zdroj: Leták Hypernova Slovensko 16.4. – 22.4.2015 

Obsah letáku 

Záhlavie prvej strany obsahuje logotyp firmy na ľavej strane, pod ktorým sa nachádza 

logotyp TERNO Center, ktorý odkazuje na materskú spoločnosť Condorum a ich najväčší 

dcérsky reťazec – Terno. Na pravej strane záhlavia sa nachádza informácia o aktuálnosti 

ponuky a možnostiach odberu. Tak, ako to bolo pri predchádzajúcom letáku, aj v tomto 

prípade je celý vizuál bez pozadia, čo pôsobí fádne. Osem produktov zoradených do 

mriežky je prekrytých výraznými cenovkami a ikonami zliav. Cenovky v tomto prípade 

zaberajú polovicu výšky produktu, pričom sú väčšie ako podkladová vrstva, čo opticky 

pôsobí, ako keby boli nafúknuté. V kombinácií s „nálepkami“ zliav vidíme na pravej strane 

zhluk čísel doplnený o produkty s popisom na strane ľavej. 
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zdroj: Leták Hypernova Slovensko 16.4. – 22.4.2015 

Typografia 

V celom letáku reťazca Hypernova je použitý iba jeden font. Bezserifová rodina písma je 

identická s fontom použitým na logotyp značky Terno. Jednotlivé písmená majú okrúhle 

pätky a doťahy. Zaujímavosťou je, že v celom letáku je použité výhradne boldované 

písmo, čo je zle čitateľné a pôsobí rušivo. Vo väčšine prípadov je dokonca už takto hrubé 

písmo doplnené o obrys bielej alebo čiernej farby. Výnimkou je iba kontakt na jednotlivé 

predajne na konci letáku, kde je okrem boldu použité aj light písmo. Boldované texty sú 

veľmi zle čitateľné najmä pri drobných popisoch, kde veľa znakov prekrýva časť produktu. 
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Vo väčšine prípadov je namiesto kombinácie modrej a žltej (farby Hypernova) použitá 

kombinácia šedej a oranžovej (farby TERNO).  

 

zdroj: Leták Hypernova Slovensko 16.4. – 22.4.2015 

Kvalita spracovania 

Leták obchodného reťazca je na rovnakej úrovni ako leták spoločnosti Carrefour. 

Boldované písmo je nečitateľné, grafické spracovanie a zalomenie textov sú na veľmi 

nízkej úrovni. Kombinácia farieb a písma Terno nekorešponduje s korporátnymi farbami 

reťazca Hypernova, čo sa odzrkadľuje na celkovom dojme, aký vizuál zanecháva.  
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zzdroj: Leták Hypernova Slovensko 16.4. – 22.4.2015 

Návrh na zlepšenie 

Tak, ako to bolo pri predchádzajúcom letáku, najviac by prospelo pridanie jemného 

pozadia, upustenie od farebnej kombinácie oranžovej a šedej. Taktiež by bolo dobré 

nahradiť boldy v popisoch za light písmo, ktoré je použité na konci letáku v kontakte, aby 

bol vizuál prehľadnejší a nepôsobil tak nahustene. Pozitívne hodnotíme „zväčšené“ 

cenovky, ktoré kvôli malej podkladovej vrstve opticky vychádzajú z vizuálu.   

 

3.1.6. Moja Samoška 

O spoločnosti 

Spoločnosť Diligentia bola založená už v roku 2007, avšak prvá predajňa Moja Samoška 

bola otvorená až v roku 2011. K dnešnému dňu má spoločnosť viac ako 60 filiálok nielen v 

Bratislave a jej okolí, ale aj v Banskej Bystrici, Novej Dubnici, Trenčíne či v Senci. 

Vlastníkom reťazca Moja Samoška je spoločnosť Condorum, ktorá vlastní aj siete Terno a 

Hypernova. Základný princíp jej fungovania je v kombinácii maximálna čerstvosť a 

zároveň výhodná cena a to všetko aj na menšej ploche malometrážnych predajní. Jej 

cieľom je byť čo najbližšie k zákazníkovi. 

Náhľad 

Leták reťazca Moja Samoška kvalitou pripomína vizuál obchodov Carrefour a Hypernova. 

Rozmerovo má taktiež formát A4, no v tomto prípade ide iba o jeden list papiera 

potlačeného z oboch strán. Úvodná strana je opticky rozdelená na 3 časti – záhlavie, obsah 

a pätu. Druhá strana pozostáva z obsahu a päty - tovar je v mriežke 3 x 3, pričom jeden 

produkt zaberá dve miesta.  



 120 

zzdroj: Leták Moja Samoška 16.4. – 22.4.2015 

Obsah letáku 

Záhlavie prvej strany obsahuje logotyp firmy takmer po celej šírke. Na pravej strane sa 

nachádza informácia o platnosti ponuky a dostupnosti tovaru zarovnaná na ľavú stranu, čo 

pôsobí dosť rušivo. Pod logom sa ešte nachádza výrazný boldový slogan. Obsahová časť je 

rovnako, ako aj na druhej strane, rozdelená do mriežky 3 x 3, pričom jeden z produktov 

zaberá dve polia. Tak, ako to bolo aj pri predchádzajúcich dvoch letákoch, aj v tomto 

prípade je celý vizuál bez pozadia. Priestor produktov zaberajú okrem textov a cenoviek aj 

logá firiem, zľavy a ikony s informáciami. Pätu strany tvorí oznam pre držiteľov karty 

Moja Samoška o pripravovaných akciách. 
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zdroj: Leták Moja Samoška 16.4. – 22.4.2015 

Typografia 

Na dvojstránke letáka Moja Samoška sú použité dva druhy písma. Prvý je iba v logotype 

a je to boldovaný kaligrafický font. Ostré hrany pripomínajú písanie voľnou rukou 

s kaligrafickým perom s plochou špičkou. Druhá rodina písma je použitá na oboch stranách 

pri nadpisoch, cenovkách, informáciách a sprievodných textoch. Písmo je bezserifové 

s ostrými hranami. V letáku sa nachádza v takmer všetkých podobách - od bežného textu 

písaného regular alebo boldom, až po kurzívu či boldovanú kurzívu. Zaujímavosťou je 

zalomenie na pravú stranu, pričom v záhlaví a päte je použité zalamovanie na ľavú stranu.  
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zdroj: Leták Moja Samoška 16.4. – 22.4.2015 

Kvalita spracovania 

Leták obchodného reťazca je na rovnakej úrovni, ako letáky spoločností Carrefour 

a Hypernova. Nesprávne zalomenie textov v kombinácii s bielym pozadím pôsobí rušivo 

a zároveň fádne. Zaujímavosťou je, že rovnaký problém mal aj leták reťazca Hypernova, 

ktorý je taktiež členom skupiny Terno.  

Návrh na zlepšenie 

Tak, ako pri predchádzajúcich letákoch, najväčšou zmenou by bolo pridanie jemného 

pozadia, ktoré by odlákalo pozornosť od zle rozložených textov. Taktiež by bolo dobré 

skrátiť sprievodné texty produktov, keďže v niektorých prípadoch text zasahuje aj do 

zobrazenia produktu. 
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3.1.7. Vlastný návrh  

Posledný leták, ktorý sme sa rozhodli analyzovať v praktickej časti práce, je náš návrh. 

Snažili sme sa poučiť z chýb nadnárodných spoločností a reťazcov a vytvoriť leták, ktorý 

bude dobre čitateľný a z vizuálneho hľadiska príťažlivý pre budúceho zákazníka.  

O spoločnosti 

Keďže ide o fiktívnu spoločnosť, nie je možné interpretovať, o akú firmu ide. Z vizuálu je 

však pochopiteľné, že ide o mladú spoločnosť s cieľom zaujať široké spektrum 

zákazníkov.  

Náhľad 

Vlastný leták sme sa rozhodli vytvoriť vo formáte A4, pričom by bol tlačený v štandardnej 

V1 väzbe. Rozhodli sme sa pre príjemné zelené farby, ktoré majú v čitateľovi evokovať 

čerstvosť a sviežosť. Doplnené sú tmavými odtieňmi pri popisoch a bielou pri cenovkách. 

Úvodná strana je opticky rozdelená na 3 časti – záhlavie, obsah a pätu. Vnútro letáku je 

rozložené do mriežky po 12 produktov (4 x 3), pričom na každej strane sa nachádza 

minimálne jeden zvýraznený tovar. 

 

zzdroj: Vlastné spracovanie 10.4.2015 

 

Obsah letáku 

Záhlavie prvej strany pozostáva z logotypu firmy na ľavej strane a na pravej sa už 

štandardne na jemne zelenom podklade nachádza dobre čitateľná informácia o platnosti 

letáku. Logo je výrazné a na prvý pohľad púta pozornosť tým, že zasahuje do obrazovej 

časti prvého z troch tovarov. Aby stredná časť nepôsobila prázdne, je doplnená o jemne 

presvetlenú mapu mesta, na ktorej je vyznačené miesto, kde sa spomínaný obchod 

nachádza. Takto jemné záhlavie nepúta pozornosť na prvý pohľad, no v prípade potreby 
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má aj praktické využitie. Obsah reprezentuje jeden produkt, ktorý zaberá takmer polovicu 

úvodnej strany. Zmenou oproti väčšine ostatných letákov je výber fotografie, keďže nejde 

o orezanú produktovú fotografiu, ale o profesionálnu fotografiu s prostredím. Informačné 

texty sú zarovnané k ľavému okraju a sú doplnené cenovkou s kruhovým podkladom. 

Rovnako rozložené sú aj ďalšie dva produkty, ktoré sa nachádzajú pod úvodnou 

fotografiou. Päta strany má rovnaké farby ako záhlavie, taktiež obsahuje jemnú mapu 

mesta doplnenú o adresu zarovnanú k ľavému okraju, informáciu o otváracích hodinách so 

zarovnaním na pravý okraj a linky na sociálne siete, ktoré sú zalomené na stred.   

 

zdroj: Leták Moja Samoška 16.4. – 22.4.2015 

Opticky pôsobí prvá strana sviežo a pestro. K produktom nie sú schválne priradené rôzne 

zbytočné ikony a odkazy, aby zbytočne nepútali pozornosť a vynikla fotografia. Texty sú 

vždy prehľadné - boldované nadpisy dopĺňa sprievodný text písaný light fontom.  

Typografia 

Po otvorení letáku na prvý pohľad zaujme výrazná mriežka 4 x 3, pričom v ľavom hornom 

rohu sa nachádza tovar, ktorý veľkosťou zaberá štyri pomyselné polia. Zarovnanie je 

prehľadné, texty sú vždy zarovnané do ľavého dolného okraju vedľa výraznej cenovky. 
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Z hľadiska typografie boli v tomto letáku použité dve rodiny písma. Dominantný font je 

Quicksand28, známy bezserifový s jemne zaoblenými doťahmi.  

Font sme si vybrali na základe jeho geometrickosti, množstva rôznych variácií ale najmä 

kvôli jeho dostupnosti. Quicksand navrhol Andrew Paglinawan a od jeho uvedenia na trh 

je zadarmo aj pre komerčné použitie, čo by pri reálnom návrhu ušetrilo peniaze za nákup 

písma.  

V letáku sme ho preto použili vo všetkých popisoch, informáciách či pri adrese, pričom 

najčastejšie je použitá boldová a light verzia. Druhá rodina písma ktorú sme zvolili pre 

logotyp a cenovky je Bigmouth29. Za zrodom tohto zaujímavého serifového písma stojí 

holandský typograf Timo Kuilder. 

 Font má výrazné hranaté serify a väčšinou má miesto kolmých pravých uhlov oblé krivky. 

Vďaka výrazným pätkám sa hodil do loga, kde pekne vyniknú zaujímavé tvary tohto 

písma. Verzálkové číslice v kombinácií s krátkym popisom pekne dopĺňajú Quicksand 

použitý v informáciách o produkte. Taktiež ako predchádzajúce písmo, aj táto rodina je 

dostupná zadarmo pre komerčné použitie. Kombináciou bezpätkového písma s pätkovým 

písmom doplneným o výrazný tieň sme získali príjemne pôsobiaci leták s moderným 

vzhľadom. 

                                                
28http://abduzeedo.com/friday-fresh-free-fonts-sui-generis-simplifica-quicksand 
29http://abduzeedo.com/friday-fresh-free-fonts-bigmouth-canter-and-happy-fox 
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zdroj: Leták Moja Samoška 16.4. – 22.4.2015 

Kvalita spracovania 

Predlohou navrhovaného letáku nám bolo predchádzajúcich šesť tlačovín, z ktorých sme 

vychádzali. Snažili sme sa vyvarovať chybám, ktoré sme si všimli u konkurenčných 

spoločností. Leták je tak prehľadný, pestrý a dobre čitateľný. 
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4. Interpretácia výsledkov – zhrnutie 

 

Obsahová analýza letákov vybraných spoločností a reťazcov potvrdila, že aj napriek 

krátkemu časovému úseku, v akom vznikajú nové ponuky, sa dajú robiť kvalitne 

a esteticky príťažlivo. Prieskum však tiež potvrdil, že zo šiestich skúmaných letákov mali 

iba dva skutočne kvalitné spracovanie. Zvyšné štyri letáky boli buď prehnané a preplnené, 

alebo naopak fádne a bez kvalitného vizuálneho spracovania. Medzi najčastejšie chyby 

radíme zlú čitateľnosť a nekvalitné prevedenie. Prehnané množstvo použitých fontov, zlé 

zalomenie alebo neschopnosť odlíšiť text od pozadia sú len zlomkami z chýb, ktoré sme 

objavili v spomínaných tlačovinách. Je zrejmé, že letáky sú iba krátkodobým prostriedkom 

na komunikáciu so zákazníkom, no podľa nášho názoru, by sa nemali podceňovať. Majú 

široký dosah a stretáme sa s nimi takmer na každom kroku. Ak má byť leták obrazom 

spoločnosti, tak minimálne o troch spomínaných by sme si vedeli utvoriť zlú predstavu, 

čiže ich letáky kazia imidž značky, degradujú ju. Je pochopiteľné, že pre väčšinu sú letáky 

iba spotrebným materiálom, ktorý si raz prečítajú a po týždni použijú ako palivo do krbu. 

Prečo by však nemohli počas jedného týždňa zanechať v čitateľovi pocit, že ide o kvalitnú 

a dobrú značku, v ktorej sa oplatí nakupovať? Všetky spomínané letáky boli robené na 

základe určitej formy, do ktorej sú každý týždeň pridané iba nové produkty. Spoločnosti 

Tesco a Billa dokazujú, že aj v krátkom čase sa dá vytvoriť leták, ktorý vyzerá dobre, je 

dobre čitateľný a pre zákazníka príťažlivý. V rovnakom časovom úseku sa však dá 

vytvoriť aj kvalitatívne podpriemerný leták, ako napríklad dvojstránka predajní Moja 

Samoška. Vlastným návrhom sme chceli poukázať, že ak sa urobí šablóna správne, je 

možné robiť tlačoviny kvalitne a dobre, čo ocenia aj samotní zákazníci.  

 

Záver 

Hlavným cieľom prípadovej štúdie práce bolo pomocou obsahovej analýzy rozobrať 

jednotlivé letáky vybraných spoločností a obchodných reťazcov pôsobiacich na území 

Slovenskej republiky. 

Keďže sa prípadová štúdia zameriava na základný marketingový nástroj každého 

obchodného reťazca s potravinami – leták s ponukou produktov, rozhodli sme sa 

analyzovať v praktickej časti šesť rôznych tlačovín - ako výsledok práce sme navrhli 

vlastný leták, ktorý poukázal na nedostatky reálnych printov. Každý z letákov sme 

podrobili dôkladnému skúmaniu, pričom sme nevynechali ani náš vlastný. Hodnotili sme 
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vizuálnu stránku, rozloženie produktov, farebnosť, ale hlavne typografiu. Rozloženie textu, 

zarovnanie a zvolenie správneho či nesprávneho fontu boli len jedným z mála kritérií, 

podľa ktorých sme hodnotili jednotlivé letáky. Na záver každej obsahovej analýzy sme 

doplnili celkový pohľad na leták a návrhy na zlepšenie, vďaka ktorým by sa stal tento 

produkt pre potenciálneho zákazníka príťažlivejším. 

Na záver sme ponúkli náš pohľad na propagačný leták pri splnení požiadaviek na kvalitu 

a informačnú funkciu letáku. (Autor letáka – Bc. Matej Homola) 
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REDIZAJN LOGA PROJEKTU „WHERE TO EUROPE“ 

Ing. Ján Valter, Bc. Katarína Kyselicová 

Abstrakt: Predložená prípadová štúdia sa zaoberá problematikou logotypu 

v marketingovej komunikácii. Úlohou tejto štúdie bolo na základe teoretických poznatkov 

z oblasti marketingovej komunikácie, vizuálnej komunikácie a grafického dizajnu 

analyzovať pôvodnú podobu vybraného logotypu a pomocou písma vytvoriť nový 

logotyp. Cieľom bolo vytvoriť nový logotyp existujúceho projektu Where to Europe a 

v praktickej časti predstaviť nový návrh loga vytvoreného pomocou typografie. Prvá časť 

štúdie je venovaná teoretickým východiskám a súčasnému stavu marketingovej 

komunikácie doma i v zahraničí. Druhá časť definuje pojmy súvisiace s tvorbou značky, 

logotypu, písma a histórie. Posledná časť je praktickou aplikáciou nazbieraných 

poznatkov, definuje vybranú značku, logotyp, obsahuje návrh nového logotypu 

a poukazuje na jeho význam. 

 

Kľúčové slová: marketingová komunikácia, logotyp, grafický dizajn,  typografia, Where to 

Europe 

Abstract: This thesis deals with logotype in marketing communication.  The aim of this 

work is based on  theoretic knowledge of marketing communication, visual 

communication and graphic design. The work  analysed  the original image of chosen 

logotype and by using  the typography create the new logotype. of project „Where to 

Europe“. First part of work is paid to starting points and current state of marketing 

communication and its components  at home and abroad  aswell. Second part defined the 

terms contains with creating brand, logotype, typography and its origin. There is the 

design of new logotype of project „Where to Europe“ in the practical part of work.  This 

part is practical aplication of accumulated knowledge. It describes the chosen brand, 

defined new logotype and describe the procedure and design of new logotype.   

 

Key words:  marketing communication, logotype, graphic design ,  typography, Where to 

Europe 
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Úvod 
 
Logotyp v marketingovej komunikácii je významný prvok firemnej identity. Je v podstate 

prvým grafickým znakom, s ktorým sa zákazník v styku s firmou stretáva (samozrejme 

okrem samotného názvu firmy). Preto jeho vhodné stvárnenie významne prispieva 

k pozitívnemu vnímaniu spoločnosti, prípadne naopak, jeho nevhodné výtvarné stvárnenie 

môže potenciálneho klienta naladiť negatívne. Preto je veľmi dôležité, aby logo 

spoločnosti vytvoril odborník, ktorý ovláda všetky atribúty, ktoré má kvalitné logo 

obsahovať.      

 

Kvalitné spracovanie loga vyžaduje znalosti z oblasti teórie farieb, typografie, tvorby 

písma, grafických pravidiel, základy psychológie reklamy a pod. V prvej časti prípadovej 

štúdie sa budeme venovať základným teoretickým východiskám pri tvorbe loga. 

Definujeme si dôležitý nástroj marketingovej komunikácie – Corporate identity. Väčšiu 

pozornosť budeme venovať corporate designu, ktorého súčasťou je grafický manuál. 

Grafický manuál je definíciou a návodom na používanie logotypu. Manuál obsahuje aj 

definíciu farieb, používanie písma a samotnej značky. 

V závere vytvoríme podľa načrtnutých pravidiel redizajn loga projektu „Where to Europe“. 

Budeme vychádzať zo spomenutých teoretických základov, z vybranej cieľovej skupiny, 

postavenia projektu na trhu (s prihliadnutím na konkurenciu a ciele projektu). Popíšeme 

postup pri tvorbe nového loga a porovnáme ho s pôvodným logom projektu „Where to 

Europe“  

 

 1. Teoretické východiská marketingovej komunikácie 

1.1(Marketingová(komunikácia(
 
V úvodnej kapitole práce sa pokúsime zobraziť vnímanie marketingovej komunikácie a jej 

využitie doma  a v zahraničí. Načrtneme jej úlohu, a popíšeme niektoré z jej nástrojov, 

ktoré sú pre túto prácu podstatné. 

Pri rozložení slovného spojenia marketingová komunikácia sa dostávame k definícii dvoch 

slov: marketing a komunikácia. Marketing, ako jedna z najnovších spoločensko-vedných 

disciplín sa definuje rôzne. Jednotná definícia pojmu marketingová komunikácia 

neexistuje, no spoločným menovateľom je uspokojovanie potrieb zákazníkov.  
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Základným východiskom pre vystihnutie podstaty marketingovej komunikácie je 

pochopenie významu komunikácie a súvislosti tvorby marketingového mixu  v podobe 4P. 

4P  Marketingový mix (Promotion  mix), je schéma, ktorú vytvoril Philip Kotler, americká 

žijúca legenda svetového marketingu.  Ide o súbor taktických marketingových nástrojov, 

ktoré firma používa k úprave ponuky podľa cieľového trhu. Marketingový mix zahŕňa 

všetko, čo môže firma urobiť preto, aby ovplyvnila dopyt po svojich produktoch. 

Rozdeľuje sa do štyroch skupín, známych ako 4P ( Kotler, 2007): 

• produkt (produktová politika); 

• price (cenová politika); 

• place (distribučná politika); 

• promotion (komunikačná politika); 

 

Marketingová komunikácia je súčasťou marketingového mixu ako „štvrté P“ – promotion 

(resp. marketing communication). Ide o komunikačné pôsobenie nadlinkovými 

(klasickými) propagačnými prostriedkami (inzercia, televízna a rozhlasová reklama, 

outdoor) spolu s ostatnými podlinkovými aktivitami (public relations, direct marketing, 

podpora predaja, osobný marketing, atď.) (Horňák, 2012) 

Marketingová komunikácia je spojená s pojmom komunikačný proces, čo znamená 

„prenos správy od jej odosielateľa k príjemcovi. Tento proces prebieha medzi 

predávajúcim a kupujúcim, firmou a jej potenciálnymi i súčasnými zákazníkmi, ale taktiež 

medzi firmou a jej ďalšími záujmovými skupinami.“ (Přikrylová, 2010, s.21) 

Samotné slovo komunikácia Horňák vysvetľuje ako spojenie, dorozumievanie a výmenu 

informácií medzi zložkami určitého systému. Sociálna komunikácia je proces výmeny 

informácií medzi ľudskými jedincami, ktorý slúži záujmom a potrebám konkrétnych 

spoločenských skupín. (Horňák,2012) 

Philip Kotler definuje marketing ako spoločenský a riadiaci proces, ktorým jednotlivci 

a skupiny získavajú to, čo potrebujú a požadujú, prostredníctvom tvorby, ponuky 

a výmeny hodnotných výrobkov za iné. (Kotler,1995) 

Niektorí  autori marketing datujú už od polovice 19. storočia. Väčšina sa však zhoduje s 

jeho vznikom na začiatku 20. storočia v USA. Marketing vznikol ako odozva na výzvu 

priemyslovo vyspelej ekonomiky, respektíve ekonomiky prebytku a masovej spotreby, kde 

ponuka prevládala nad dopytom, s čím sa táto krajina stretla ako prvá.  
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Podľa Kitu, je marketing (zo slova anglického pôvodu – market - znamená trh a koncovka 

–ing, vyjadruje činnosť spojenú s vytváraním trhu), komplex riadiacich aktivít 

orientovaných na trh s cieľom tvorby hodnoty a uspokojovania potrieb a prianí zákazníkov 

prostredníctvom výmeny. (Kita, 2002) 

Vysekalová  marketing považuje za súbor rôznych foriem propagácie. Jeho časti člení  na 

osobný predaj, reklamu, podporu predaja, prácu s verejnosťou, priamy marketing 

a sponzoring. (Vysekalová, 2002) 

Marketingovou  komunikáciou  sa teda rozumie „riadené informovanie a presviedčanie 

cieľových skupín, pomocou ktorého napĺňajú firmy a ďalšie inštitúcie svoje marketingové 

ciele.“ (Karlíček,2011,s.24) 

 
1.2 Corporate identity 
 
Zmyslom tejto kapitoly je ozrejmenie postavenia loga v marketingovej komunikácii, keďže  

je významnou súčasťou korporátnej identity.   

Jurášková definuje corporate identity ako  nástroj strategického riadenia firiem 

a organizácií, je to jednotná prezentácia firmy alebo organizácie na verejnosti, ktorá vedie 

k jednoznačnej identifikácii a nezameniteľnosti firmy alebo organizácie. Predstavuje 

firemnú „totožnosť“, podstatu firmy, organizácie, ktorá vychádza z firemnej filozofie. 

Firemná filozofia je postavená na firemnej vízii, ktorá určuje, akým smerom sa bude firma, 

organizácia uberať. Corporate  identity vedie k spolupatričnosti vonkajšej a vnútornej 

verejnosti s firmou, organizáciou. Corporate identity je chápaná ako základný 

komunikačný prostriedok medzi firmou a verejnosťou. Kvalitná firemná identita pomáha 

identifikovať firmu, zastupuje všetky segmenty firemnej štruktúry, vytvára pocit 

spolupatričnosti zamestnancov na všetkých úrovniach. Spätnou väzbou je vzťah verejnosti 

k firme a k jej produktom. (Jurášková, 2012) 

Horňák považuje corporate identity - jednotný vizuálny štýl -  za súčasť public relations, 

ktorá sa v konečnom slede usiluje o vytvorenie pozitívnych vzťahov medzi firmou 

a verejnosťou, je podnikovou filozofiou, stratégiou. (Horňák,1997) 

Úlohou  identity je „urobiť značku vystupujúcou z vizuálneho hluku moderného sveta 

a identifikovať značku alebo službu  jasným, priamočiarym a zapamätateľným spôsobom. 

Dôležitá  je taktiež emocionálna súčasť identity. Čím väčší je emocionálny faktor značky, 

tým väčší záujem o ňu zákazníci majú.“ (Grizzanti, 2008, s. 6) 
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Corporate identity pomáha jasne vymedziť miesto firmy, značky na trhu. (Eliška, 2009). 

Pojem Corporate Identity chápeme teda ako systém zložený zo štyroch subsystémov: 

• corporate design (jednotný vizuálny štýl); 

• corporate culture (firemná kultúra, filozofia); 

• corporate communications (firemná komunikácia); 

• product (samotný produkt, služba); 

 

Písmo, typografia a značka – teda logo alebo logotyp je súčasťou subsystému corporate 

design. „V podstate ide o koncipovanie vlastnej dlhodobejšej filozofie organizácie či 

subjektu, to znamená, formovanie dlhodobejšej vízie s trvalejšou istotou v daných 

premenlivých podmienkach. Takú  predstavu  je možné realizovať premysleným účinným 

a jednotným vystupovaním a chovaním sa organizácie na verejnosti. Corporate identity 

dokáže požiadavky dlhodobej politiky organizácie rešpektovať a ponúka nástroje na ich 

riešenie.“ (Svoboda, 2003)  

Najdominantnejším faktorom  akejkoľvek značky je výrobok alebo služba, ktorú firma 

vyrába alebo  ponúka. Branding spoločnosti má  na to vplyv veľmi zriedka. Aby firmy 

posilnili význam svojej značky je samozrejme v ich vlastnom záujme. (Sagmeister, 2009) 

 

Corporate design 

Corporate design je jednotný vizuálny štýl firmy alebo organizácie, ktorý vyjadruje 

firemnú identitu,  je nositeľom firemného imidžu a je jedným z pilierov corporate identity. 

Corporate  design je jednou zo základných zložiek corporate identity. Corporate design je 

najvýraznejším spomedzi  subsystémov a je teda najviditeľnejšou zložkou corporate 

identity. Ide o vizuálnu prezentáciu firmy, spoločnosti na verejnosti. Kvalita corporate 

designu má zo všetkých subsystémov jednoznačne najsilnejší dopad na corporate image. 

Vytvára dôležitý prvý dojem v komunikácii s verejnosťou, vizuálne vyjadruje hodnoty 

a filozofiu danej spoločnosti, jej vzťah k okoliu, verejnosti a klientom. Podľa Juráškovej, 

corporate design zahŕňa logotyp, grafické spracovanie značky (písmo, farba) a jeho 

aplikáciu na firemných materiáloch (firemné prezentačné materiály, budovy, vozový park, 

oblečenie personálu atď.). Základom  corporate designu je grafický manuál, ktorý 

stanovuje grafické prostriedky podľa predpísaných pravidiel a noriem. Corporate design 

vychádza z firemnej filozofie (mladá, dynamická, tradičná, rodinná firma), 

z psychologického pôsobenia farieb a z kreatívneho spracovania loga, logotypu, ktoré by 
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malo byť udržateľné v dlhodobom časovom horizonte tak, aby prostredníctvom corporate 

designu mohol byť budovaný konzistentný firemný imidž. (Jurášková, 2012) 

 

Design manuál 

Horňák definuje design manuál ako súbor pravidiel vizuálnej komunikácie, je to príručka, 

predloha výtvarného riešenia, vzhľadu firmy, resp. inštitúcie, vyjadrenie jej firemnej 

identity prostredníctvom prvkov jednotného vizuálneho štýlu (logo, písmo, farby) 

v zvláštnej publikácii. Design manuál je určený predovšetkým externému, ale i internému 

publiku, kde by sa s ním mali oboznámiť všetci, ktorí zaisťujú marketingovú komunikáciu 

firmy. (Horňák, 2012) 

Mal by byť verejne dostupný, zverejnený na webovej stránke danej spoločnosti alebo 

dostupný na vyžiadanie. Logotyp a jeho využitie je sformulované v design manuálne, ktorý 

je súčasťou  corporate designu. Mala by ho mať vypracovaný každá spoločnosť, ktorá vie, 

že vizuálna komunikácia je najvýraznejšou a prvou zložkou komunikácie spoločnosti so 

širokou verejnosťou, či už ide o zákazníkov, klientov alebo partnerov. Firma alebo 

spoločnosť, ktorá chce byť jedinečná – odlíšiť sa od ostatných, byť ľahko zapamätateľná 

a dať verejnosti najavo svoju filozofiu – musí na verejnosti vystupovať aj vizuálne 

jednotným a premysleným spôsobom. Na dosiahnutie tohto cieľa sú neodmysliteľnou 

súčasťou tzv. Manuál vizuálneho štýlu alebo Grafický manuál, v ktorých sú systematicky 

spracované princípy vizuálnej komunikácie. Corporate design by mal tiež vždy patriť 

k dlhodobým stratégiám firiem a organizácií.  Riadi sa ním celá príprava všetkých 

vizuálnych prostriedkov, ktorými firma, organizácia vizuálne komunikuje s verejnosťou. 

Hlavnými prvkami Design manuálu sú: (Kotyza, 2006) 

• značka; 

• farebnosť; 

• písmo a typografia; 

Ďalšie prvky, ktoré musia byť kodifikované v každom design manuáli sú  napríklad 

vizualizácia firemných tlačovín (vizitky, hlavičkové papiere, obálky, atď), firemné  

tlačoviny (dokumenty, brožúry), orientačná grafika (informačné tabule, menovky), 

vizuálny štýl - vizualizácia označenia firemných vozidiel, reklamných predmetov a pod. 
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Za základný stavebný kameň vizuálnej komunikácie sa bezpochyby považuje značka 

(logo, logotyp). Jej hlavnou úlohou je jednoznačná identifikácia firmy, spoločnosti.  

Z funkčného hľadiska je potrebné brať ohľad na čitateľnosť, aplikovateľnosť 

a zapamätateľnosť. Z estetického hľadiska je dôležitá nadčasovosť, kvalita a výber 

typografie. Dôležitými prvkami sú aj štylizácia a farebnosť. 

 

Značka 

„Vďaka správnej značke môže firma zvýšiť očakávanú hodnotu produktu, vybudovať 

vzťahy, ktoré prekonajú  čas i hranice a rozvinúť tieto vzťahy v dlhoročné zväzky.“ (Airey, 

2010) Pri vytváraní novej vizuálnej identity  je základom dať značke vhodnú taktickú  

hodnotu. Logo, logotyp môže sprostredkovať množstvo informácií. Pravdepodobnosť, že 

značka bude zapamätateľná vo veľkej miere závisí od technickej a vizuálnej štruktúry. 

Samotná kreativita nie je dostačujúca. Je nevyhnutné pridať analýzu problému, založenú  

na svedomitom študovaní daného problému a toho, ako náš rozum prijíma a spracováva 

informácie. (Grizzanti, 2008) 

 

Dobre vytvorené logo môže pre spoločnosť zastávať veľmi dôležitú funkciu rozlišovacieho 

prvku, alebo okamžite zákazníkovi asociovať pozitívne vlastnosti a tak sa  stať 

motivačným faktorom. (Kotler, 2005) Logo napomáha „utvárať to, ako  bude daný subjekt 

vnímaný,  aké predstavy si o ňom spotrebiteľ vytvorí. Malo by preto odrážať osobnosť 

značky či podniku, byť dobre komunikované cez reklamu a informovať  o danom subjekte.“ 

(Vysekalová a Mikeš, 2009, s. 49) 

V design manuále sa definujú presné proporcie a rozmery loga v tzv. mriežke, jeho 

aplikácia, rozmer, teda rôzne veľkostné variácie a ich použiteľnosť vzhľadom na použitý 

formát. Veľmi dôležitou súčasťou je definícia ochrannej zóny loga pri jeho využívaní 

v rôznych propagačných prostriedkoch a formách. Značka sa definuje aj v prípade 

nevhodného použitia, či už ide o deformáciu tvaru, nevhodné umiestnenie prvkov, 

nesprávne proporcie alebo nevyhovujúci typ písma. Značka, ktorá raz bola definovaná sa 

nesmie reprodukovať v akejkoľvek nevhodnej a nesprávnej mutácii a musí striktne 

dodržiavať dané pravidlá, ktoré sú obsiahnuté v design manuále. 

 

Farebnosť 

Každý človek s bezproblémovým zrakom vníma farby prirodzene. Farby vnímame všade 

okolo nás, a sú pre nás samozrejmosťou. Farby majú v živote významnú úlohu.  Každá 
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vec, príroda, všetko okolo nás má svoju  charakteristickú  farbu, ktorá je jej daná a pre nás 

sa automaticky asociuje s danou vecou  (tráva je zelená, slnko je žlté) alebo červený nápis 

púta náš zrak viac, ako nápis inej farby. Farba je pre nás každodennou súčasťou  a každá 

farba má svoj význam.  

Prvé pokusy o objasnenie teórie svetla a s ním súvisiacich farieb sa pokúsili už starovekí 

grécki myslitelia Demokritos (asi 460 - 370 pred n. l.) a Aristoteles (384 - 322 pred n. l.). 

Ďalším,  kto do  problému farieb a svetla vniesol nové svetlo, bol Angličan Issac Newton 

(1643 - 1727). V januári roku 1666 uskutočnil pokus s hranolom, ktorým dokázal, že 

svetlo je zložené zo siedmich farieb dúhy. (Buranský, 2014)  

Farba (z nemčiny – farben), je podľa Horňáka vlastnosť hmoty, ktorá určuje farebný vnem 

pri jej pozorovaní. Je určená svojim tónom, sýtosťou a jasom. Farby delíme na: 

• základné (červená, žltá, modrá); 

• odvodené (vznikajú ich miešaním); 

 

V design manuále je farba tiež veľmi dôležitá pre  jasnú identifikáciu vytvoreného loga, 

logotypu. Farebnosť loga sa definuje vo viacerých verziách. Dnes je nevyhnutné  

zadefinovať základné farby a ich  využívanie v dvoch zobrazeniach: 

• farebný model CMYK (subtraktívny);  

• farebný model RGB (aditívny); 

 

Farebný model CMYK – (obr. 1)  je primárne určený na použitie pri tlači. Názov je  

skratkou  štyroch farieb z angličtiny -  C (cyan) M (magenta) Y (yellow) a K (key), ktoré 

fungujú na subtraktívnom princípe – teda farby sa pridávajú, aby sa dosiahol požadovaný 

efek - čím viac farby pridáme, tým tmavší bude výsledok.  Zmiešaním azúrovej (C) , 

purpurovej (M) a žltej (Y) vznikne čierna farba. Pre lepšie zobrazenie pri tlači sa pridáva 

takzvaná kľúčová čierna (K). 
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(Obrázok 1) 

 

Farebný model RGB – (obr. 2)  je primárne určený na zobrazenie na monitore počítača, 

tabletu, mobilného telefónu alebo na obrazovke televízie. Názov je skratkou troch farieb 

z angličtiny – R (red), G(green) a B (blue), ktoré fungujú naopak ako u predošlého modelu 

na aditívnom  princípe. Teda v prípade RGB sa svetlo mieša a „vyžaruje“ z obrazu. Čím 

viac svetla sa pridá, tým jasnejší obraz vznikne. (Simmons, 2009) 

             (Obrázok 2) 

Ďalej je potrebné definovať čierno-bielu verziu a taktiež verziu inverznú (v praxi logo 

/logotyp na čiernom  pozadí). Farebnosť loga má veľký význam pre celkový vzhľad 

identity. Farba, rovnako ako tvar, dokáže vzbudiť univerzálne, subjektívne, či kultúrne 

podmienené asociácie. Farba je veľmi silný prostriedok na vytváranie atmosféry a nálady. 

(Seddon, 2010) Propagácia využíva farby predovšetkým na upútanie pozornosti, vzbudenie 

žiaducich  pocitov, vzťahov, na zrozumiteľnosť výpovede a pod. Tento efekt sa dá 

dosiahnuť pomocou voľby odtieňov, kontrastu s inými odtieňmi, sfarbením pozadia atď. 

Voľba farebného odtieňa závisí predovšetkým od cieľovej skupiny, od propagovaného 

predmetu, od propagačného prostriedku -  média. „Pre adekvátne využitie farieb je dôležitá 

aj znalosť symboliky jednotlivých odtieňov, ich harmonického ladenia i využitia optických 
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klamov.“ (Horňák, 1997, s. 41) Každá farba dokáže vyjadriť iné emócie a asociácie 

a navodiť tak atmosféru, ktorá definuje a dotvára imidž danej značky, firmy alebo 

spoločnosti. Existuje množstvo teórií o farbách opisujúcich ich význam a psychologické 

účinky, no väčšina sa zhoduje v tom, že  pri vytváraní značky je farebnosť ovplyvnená jej 

pôvodom, alebo asociáciami ktoré sa  so značkou vytvárajú. Healey ponúka toto delenie:  

Červená je farba s najkratšou vlnovou dĺžkou. Je tak pre ľudský zrak a mozog 

najzaujímavejšia. Je to farba krvi a vychádzajúceho slnka: znázorňuje silu, vášeň a  túžbu 

po živote. Červená priťahuje pozornosť:  červené logo využité v oblasti reklamy 

a vizuálnej komunikácie vyjadruje odvahu a  naliehavosť. Logá využívajúce červenú farbu 

vyjadrujú svoju dôležitosť a snažia sa upútať pozornosť. Táto farba býva často využitá 

značkami obchodných  reťazcov ponúkajúcich FMCG - fast moving consumer goods – 

teda  potravinový spotrebný tovar. Ide predovšetkým o potraviny, nápoje alebo rýchle 

občerstvenie, keďže z psychologického hľadiska podporuje chuť  do jedla. 

Žltá je teplá farba, tiež je pútačom očí a v prírode sa vyskytuje (spolu s čiernou) ako 

varovný znak. V kultúrnom prostredí nie je jej význam až tak jednoznačný. 

V Shakespearových spisoch (aj u mnohých západných autorov), je žltá farbou zbabelosti. 

Vo východných  krajinách má žltá farba pozitívne prívlastky - v Japonsku je spájaná 

s odvahou  a rovnako pozitívne je vnímaná v Číne alebo Kórei, kde reprezentuje česť, 

ochranu  a označuje sa ako „farba kráľov“. 

Zelená, najfrekventovanejšia farba v prírode, je symbolom pokoja, vyrovnanosti 

a uvoľnenia. Často sa preto používa na vyjadrenie súladu, rovnováhy, pokoja 

a samozrejme aj  prírody samotnej. Zelená je najvhodnejšia na  zobrazenie organických 

a ekologických produktov, ktoré sú v súčasnosti veľmi trendové. 

Modrá, pravdepodobne najobľúbenejšia farba u značiek, má najdlhšiu vlnovú dĺžku. 

Modrá v mnohých častiach sveta symbolizuje autoritu, dôstojnosť a hrdosť. Býva často 

spájaná s inteligenciou a je uznávaná ako „firemná“ farba (množstvo veľkých 

nadnárodných koncernov využíva práve modrú), kvôli asociáciám so stabilitou 

a konzervativizmom. Vo východných krajinách (Čína, Japonsko, Kórea) je modrá farba 

symbolom nesmrteľnosti a jasnosti. 

Čierna, biela a šedá nie sú skutočné farby, skôr farebný nádych, ktorý sa využíva 

k úprave ostatných farieb. Ide o neutrálne farby, využívajú  sa ako doplnky k ostatným 

farbám, keďže nevzbudzujú toľko asociácií ako iné farby. (Healey, 2011) 

 

Písmo a typografia 
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Design manuál definuje ktiež používanie písma, jeho rez a druhy v závislosti od jeho 

využitia v propagačných  materiáloch. V ideálnom prípade sa využíva jeden druh písma, 

ktorý je vhodný  na klasickú komunikáciu a tiež treba brať ohľad na digitalizáciu  

súčasnosti, keďže komunikácia sa vo veľkej miere praktizuje pomocou e-mailovej 

komunikácie (aj prostredníctvom displejov na mobilných zariadeniach). Treba zvoliť font, 

ktorý je vo väčšine bežných počítačov, aby sa na každom zriadení zobrazil rovnako. 

V opačnom prípade môže spôsobiť neželané zmeny písma u adresáta, čo nepodporuje 

dobrú prezentáciu a meno spoločnosti a pôsobí vizuálne nedbanlivo. Využíva sa jede druh 

písma s rôznymi rezmi. Tieto pravidlá sú tiež definované jasne, prípadne zobrazené na 

príkladoch. Vo všeobecnosti firmy a spoločnosti často využívajú logotyp, ktorý je 

vytvorený z upraveného existujúceho písma, dokonca niektoré  firmy majú logotyp 

vytvorený špeciálne  pre ich potrebu. „Jednorazový dizajn  sa mimo iného môže stať 

jedným  slovom, vytvoreným kvôli identite určitej firmy, či tiráži časopisu, filmovým 

titulkom, znakom na tričku, reklamným titulkom alebo grafike plagátu. Vyžaduje to 

zručnosť a znalosť toho, ako sa písmo tvorí, aby jeho posolstvo našlo svojich priaznivcov.“ 

(Tselentis, 2011, s.18)  

Pokiaľ sa  firma rozhodne pre logotyp a  nenájde vhodný font, druh písma, ktorý by aj 

napriek úprave nevyhovoval požiadavkám, je možné vytvoriť písmo celkom nové, alebo 

inšpirované presne na mieru požadovaného projektu. Font je výborným  prostriedkom na 

vyjadrenie emócií a spolu s farbou dokáže dokonale vyjadriť všetko potrebné. Písmo má 

niekedy väčšiu výpovednú hodnotu ako vyjadrovanie sa pomocou znakov a symbolov. 

Písmo tak má  schopnosť stať sa obrazom. 

2.(Teoretické(vymedzenie(logotypu(a(jeho(význam(pre(propagáciu(

2.1(Funkcia(logotypu(
 

Pojmy logo a logotyp (z gréckeho logos - slovo, reč, zákon, pojem a typos – odtlačok, 

znak), ľudia často zamieňajú,  respektíve im pripisujú rovnaký význam. Teoreticky  je logo 

značkou a značka logom, no pri hlbšom poznaní problematiky zistíme, že logo je iba 

jedným z celkov, prvkov, z ktorých sa značka skladá.  Význam značky nadobúda čoraz 

väčší význam a rastie s množstvom značiek, ktoré každodenne vznikajú. Podľa kanadskej 

novinárky a spisovateľky Noemi Klein, sa značka stala „tvárou“, ktorú sa výrobcovia 

rozhodli nasadiť svojim produktom po tom, ako sa v polovici 19. storočia začala rozrastať 
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konkurencia vo všetkých oblastiach priemyslu a podnikania. (Klein, 2005) Britský novinár 

Matt Haig vo svojej knihe hovorí o význame značky a tvrdí, že hlavným zmyslom značky 

je odlíšiť výrobok alebo firmu od konkurencie. (Haig, 2006) 

V tejto práci sa venujeme značke iba z jej vizuálnej stánky, no jej význam je v skutočnosti 

ďaleko hlbší. Pre spotrebiteľov by mala byť prínosom - vyjadrením postojov by sa mala so 

spotrebiteľom alebo istou sociálnou skupinou stotožniť čo najvernejšie. K tomu 

samozrejme prispieva samotné logo, ako jeden z prvkov budovania značky svojím 

vzhľadom. Logo, logotyp, vo všeobecnosti slúži na identifikáciu danej firmy alebo 

spoločnosti tak, aby pomocou znaku, tvaru alebo určitého symbolu vyjadrovalo podstatu a 

filozofiu značky. (Kotler, 1990)  Ide teda o vizuálne vyjadrenie obsahu značky, ktoré musí 

byť jasne definovateľné, výstižné a podľa možností nadčasové (aby bez väčších zmien 

vydržalo čo najdlhšie). V prípade typografického loga - logotypu, by značka mala byť 

vytvorená z nezameniteľnej typografie, mala by byť ľahko zapamätateľná a mala by mať 

racionálnu aj emocionálnu funkciu. Healey chápe logotyp ako „symbolické grafické 

vyjadrenie pozostávajúce zo štylizovaného slova, piktogramu alebo kombinácie oboch, 

ktoré vyjadrujú celú identitu značky a odlišuje ju od konkurenčných značiek a komoditných 

produktov. Pokiaľ je právne chránené, tvorí logo a názov ochrannú známku.“ (Healey, 

2008, s. 91)  Z tejto potreby vznikajú rôzne druhy písma, určené práve pre účely jednej 

značky. Predovšetkým ide o veľké spoločnosti a koncerny, ktoré majú v rámci svojej 

vizuálnej identity vytvorenú vlastnú rodinu písma vrátane unikátneho písma využitého 

v samotnom  logotype. Logotyp sa podieľa na vytváraní firemnej vizuálnej komunikácie 

a tak spolu s ďalšími atribútmi vyjadruje filozofiu spoločnosti. Filozofia je sformulovaná 

ako misia alebo  spoločne vyznávané hodnoty a spôsoby konania. 

 

2.2 Logo(
 
Vysekalová a Horňák definujú logo ako grafický indikátor značky. Predstavuje konštantu 

slúžiacu  na jednoznačnú identifikáciu daného subjektu - má určitú signálnu funkciu 

a predstavuje dôležitý prvok pre všetky komunikačné aktivity. Logo je bežne používaný 

termín, pod ktorým sa rozumie značka, ktorá väčšinou obsahuje aj názov. Je možné rozlíšiť 

„značku“, tj. čisto obrazové riešenie, a „logotyp“, tj., graficky spracovanú slovnú ochrannú 

známku. (Jurášková, 2012)  Logotyp je teda graficky vyprofilovaný vybratý typ písma tak, 

aby odrážal charakter danej firmy alebo spoločnosti, ktorú propaguje. Logotyp musí byť 

predovšetkým nezameniteľný, keďže ide o vyjadrenie iba na základe určitého písma, teda 
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bez akéhokoľvek grafického prvku. Slovo „logo“ je odvodené od gréckeho logos, čo 

znamená „slovo“, i „rozumovú myšlienku“, takže je tak trochu paradoxné, že všeobecne 

prijímaným významom slova „logo“ je v angličtine a mnohých ďalších jazykoch 

„obrazový symbol“, ktorý obvykle zastupuje nejakú obchodnú značku. Napriek tomu je 

značka, podobne ako väčšina ľudských myšlienok, predstavovaná na prvom mieste menom 

a až potom obrazom. Logo skutočne funguje ako akýsi symbol alebo piktogram, viac 

menej abstraktný vizuálny znak znázorňujúci nejaké slovo. (Healey, 2011)   

Logo aj logotyp sú vizuálnym stvárnením značky, sú charakteristickým označením 

a stávajú sa symbolom podniku, organizácie, spoločnosti alebo  produktu. Sú kľúčovou 

súčasťou corporate identity – jednotného vizuálneho štýlu - sú definované v design 

manuále subjektu, ktorý sa využíva na spoľahlivú a rýchlu identifikáciu danej značky. 

V design manuále sa definuje samotná značka, logo, logotyp tak, že ide o súbor pravidiel 

vizuálnej komunikácie, ktorá je predlohou alebo príručkou, ako používať značku. Definuje  

jej základný tvar, proporcie, využitie, farebnosť a ďalšie základné atribúty na jej správne 

a adekvátne využitie v rôznych formách.  

 

Značky obvykle rozdeľujeme do troch skupín, a to podľa ich tvarovej štruktúry: 

- značky obrazové (napr. symboly firiem Nike, Playboy); 

 

- značky typografické, tzv. logotypy (Philips, Baťa, Canon); 

- značky kombinované (Nikon, Pepsi); 

 

Tvorba loga, logotypu je tvorivý proces, v ktorom má tvorca – väčšinou  kreatívne 

oddelenie agentúr, štúdio alebo grafik voľnú ruku a priestor na jeho realizáciu, pokiaľ 

nemá zadávateľ vymedzenú predstavu. Logo, logotyp spolu s názvom ale aj sloganom sú 

živými prvkami firemného štýlu, alebo značky. Zviditeľňujú a rozjasňujú firemnú identitu.  

Logo alebo značka by mali mať určité vlastnosti: (Pelsmacker, 2003) 

• Logo by malo dlhodobo zviditeľňovať firemnú stratégiu alebo   

            poslanie značky.  

• Logo musí byť unikátne, pretože je nástrojom na odlíšenie firmy,   

            značky, od konkurencie. Úprava a farby sú v rozoznaní loga či    

            značky vo vzťahu k produktu často dôležitejšie ako slová. 

• Logo by nemalo byť časovo ohraničené, pritom však schopné  

            modifikácie. Všetky logá, ktoré sa často menia, vypovedajú  
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            o krátkodobých cieľoch či o strate významu  firmy alebo značky.  

• Logo má zviditeľniť dlhodobý potenciál značky,  súčasne by  

            však malo umožňovať modifikáciu podľa meniacich sa  

            estetických preferencií, bez toho aby sa radikálne menila   

            vnútorná symbolika. Logá je potrebné využívať za všetkých  

            okolností a všetkými nástrojmi. Je dôležité, aby boli  

            kombinovateľné s inými logami, vhodné pre zaradenie do  

            komunikačných nástrojov v rôznych farbách na    

            rôznych médiách (papiere, formáty, tvary). 

 

Healey opisuje navrhovanie ako akt alebo proces zámerného formovania a vytvárania 

vzhľadu  značky alebo produktu často s akcentovaním  estetickej, významovo hodnotnej 

alebo úžitkovej funkcie. (Healey, 2008) 

Navrhovanie a samotný dizajn tvorí veľmi dôležitú súčasť tvorby značky, pretože jeho 

elementy, od loga, logotypu až po vzhľad a atmosféru interiéru predajní sa bezprostredne 

dotýkajú zákazníka. 

 

Logo má pôsobiť  jednoducho, jedinečne a nezameniteľne. Proces jeho tvorby rozdelil 

írsky grafický dizajnér David Airey na  niekoľko krokov: (Airey, 2010) 

1. Príprava – príprava zahŕňa zber informácii o zadaní, mapovanie zdrojov a dát, 

s ktorými sa dá ďalej pracovať, zber inšpirácie, ktoré by mohli  pomôcť pri vytváraní 

návrhov. Pri príprave je dôležité určiť si základné faktory, ktoré môžu byť pomôckou k 

vizuálnemu stvárneniu značky, ale takisto môžu pomôcť napríklad pri tvorbe názvu. Medzi 

ne patrí napríklad miesto pôsobenia, história, pôvod alebo konkrétny produkt.  

2. Myšlienková mapa – tento krok je dôležitý pre zosumarizovanie nazbieraných 

informácií a myšlienok. Grafik sústreďuje informácie a spája ich s asociáciami, čím 

vytvorí mapu myšlienok, ktorá vytvára obraz jeho myšlienok v grafickej sieti. Čiarami sa 

zaznačujú jednotlivé prepojenia medzi pojmami, na základe ktorých sa jednoduchšie 

premýšľa o finálnej podobe loga. Kleon tvrdí, že „každá nová myšlienka je len úpravou 

alebo zmiešaním jednej alebo viacerých starších myšlienok.“ (Kleon, 2012, s. 17) Preto je 

dôležité sústrediť všetky asociácie na jedno miesto a tak premýšľať o probléme.  

3. Skicovanie –  I keď prakticky každý grafický dizajnér dnes pracuje na počítači, mnoho 

z nich si myslí, že ceruzka je stále tým najlepším spôsobom, ako začať meniť slová 

a abstraktné myšlienky na symboly, ikony, gestá a tvary písem. Po vytvorení myšlienkovej 
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mapy prichádza na rad skicovanie na papier a vytváranie rôznych variant loga, logotypu. 

Grafik v tomto štádiu pracuje s umiestnením  jednotlivých prvkov loga a vytvára viacero 

možností.  Pokúša sa čo najvernejšie vystihnúť podstatu značky vo vizuálnom prevedení. 

Výsledkom sú skice, ktoré sa môžu ďalej modifikovať a meniť. 

4. Digitalizácia – grafik vybrané návrhy skíc pomocou grafických programov prekreslí do 

digitálnej podoby, čím logo, logotyp nadobudne jasnejšiu, finálnejšiu  podobu. Vytvára sa 

v grafických programoch, v krivkách,  v tzv. vektoroch. Vektory sú krivky, ktoré sa môžu 

zmenšovať alebo zväčšovať  bez zmeny tvaru alebo kvality -  vektorová grafika sa používa 

aj pri tlači.  

5. Variácie – po zvolení finálneho tvaru loga, logotypu sa môže pracovať s detailmi, 

prípadne riešiť farebné variácie alebo iné úpravy spojené s použiteľnosťou  loga. 

Okrem tvorby loga sú dôležité samozrejme aj jeho atribúty - dajú sa zhrnúť do niekoľkých 

jednoduchých pravidiel, ktoré môžu prispieť k ľahšiemu procesu  vytvárania a aj 

k samotnému kvalitnému výsledku.  

 

Každé logo, logotyp by v prvom  rade malo byť  výrazné, vhodné, praktické, grafické, 

malo by mať jednoduchú formu a malo by sprostredkovávať zamýšľanú správu. 

Cass zostavil základné znaky, ktoré  by sa mali dodržiavať pre dosiahnutie dobre 

vyzerajúceho a funkčného loga: (Cass, 2009) 

• jednoduchosť; 

• zapamätateľnosť; 

• nadčasovosť; 

• univerzálnosť; 

• primeranosť; 

 

Jednoduchosť loga vedie k jeho ľahkej zapamätateľnosti a nezameniteľnosti. Efektívny 

dizajn loga by mal byť zapamätateľný, čo sa dosiahne jeho jednoduchosťou. Dôležité je 

vyniknúť a zostať v povedomí čo najdlhší čas, čo sa dá dosiahnuť práve dobrým dizajnom 

– jednoznačným  tvarom, jasnou  myšlienkou a kľúčovou farbou. 

 

2.3 Typografia(
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Z predchádzajúcej časti sme sa dozvedeli, že typografia je odvetvím grafického dizajnu. 

Tvorba logotypov je jednou z odvetví typografie, keďže ide o prácu s písmom. Pojem 

typografia (z gréckeho „typos“, forma a „graphein“, písať)  sa považuje za technicko-

umelecký odbor, ktorý sa zaoberá písmom, jeho tvorbou, umiestnením a  využitím. 

Najčastejšie sa definuje ako odbor grafického dizajnu, ktorý sa zaoberá usporiadaním 

písmen a slov tak, aby mohli byť reprodukované v tlačenej alebo elektronickej forme. 

(Harkins, 2013) 

Typografia je umenie výberu a použitia vhodného štýlu písma alebo rodiny písma takým 

spôsobom, ktorý zdôrazní zámer slov, značky, spoločnosti, a dokreslí posolstvo jemnými 

pocitmi, ktoré v ľuďoch prebúdzajú konkrétne tvary jednotlivých písmen i celkové tvary 

slov. Každý štýl písma vyjadruje iné posolstvo. Typografia je spôsob, akým sa napísanej 

myšlienke prepožičiava vizuálna forma. Vďaka množstvu a rozličnosti dostupných písiem 

môže výber prvkov tejto vizuálnej formy výrazne ovplyvniť čitateľnosť myšlienky 

a čitateľov dojem z nej. Typografia je jedným s najvýznamnejších prvkov, ktoré tvoria 

charakter a emočné vlastnosti dizajnu. Výsledok môže byť neutrálny alebo môže 

vzbudzovať vášne, symbolizovať umelecké, politické alebo filozofické smery, či takisto 

vyjadrovať osobnosť jednotlivca alebo organizácie. (Ambrose, 2010)  

Nejde iba o samotnú tvorbu písma a jeho vizualizáciu ale takisto je písmom možné 

vyjadriť hlbší význam obsahu textu, dokáže text obohatiť a vytvoriť mu formu, ktorá môže 

pomôcť text lepšie pochopiť. Typografia je procesom výberu a úpravy druhov písma pre 

jeho využitie. Ide  o akékoľvek využitie písma pri voľnej tvorbe ale aj úžitkovej tvorbe, čo 

zahŕňa všetky formy propagácie, či už ide o reklamu v printovej alebo elektronickej 

podobe, využitie písma na tvorbu logotypu alebo celkovej vizuálnej identity firmy, 

spoločnosti. 

 

2.4 Písmo(
 
Písmo je základným stavebným materiálom na tvorbu logotypu. Písmu  sa hovorí „hlas“ 

textu. Písmo nie je typografia. Týmto dvom  pojmom sa často pripisuje ten istý význam 

a bývajú zamieňané. Písmo sa najčastejšie definuje ako súbor grafických  znakov, ktoré 

slúžia na vizuálne dorozumievanie. Každý zo znakov  má svoj zvukový aj vizuálny 

význam a pokiaľ sú jednotlivé znaky usporiadané určitým spôsobom, predstavujú zvuk 
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hovoreného jazyka a vizuálne vyjadrujú myšlienky, takže ich druhá osoba chápe 

spôsobom, ktorý bol zamýšľaný. (Ambrose, 2010) 

 Písmo je výsledkom činnosti ľudí  a schopností ľudí vytvárať myšlienkové abstraktné 

formácie. Bez znalostí jazyka je pre nás písmo iba sústavou abstraktných znakov. 

„Vizuálnou stránkou  písma sa zaoberajú odbory grafického dizajnu (dizajn vizuálnych 

komunikácií): autorský dizajn písma, autorská kaligrafia a typografia. Ich samotnou 

realizáciou sa zaoberá polygrafia a elektronické médiá.“ (Eliška, 2005, s. 56) 

 V bežnej komunikácií sa slovo „písmo“ zvykne nahrádzať synonymom „font“       (alebo 

„fount“). Každý z týchto pojmov má však inú definíciu. Font je fyzický prostriedok 

použitý na vytvorenie písma, môže ísť o počítačový kód, alebo pri manuálnej tvorbe písma 

ide o  litografický film, či rôzne druhy razníc.  

Písmo môže byť využité rôznymi spôsobmi, má množstvo  podôb a tvarov a takisto „každé 

písmeno predstavuje tvar sám o sebe „tvar, ktorý môže nezávisle na svojom význame, 

vyplývajúcom z jeho zaradenia v abecede slúžiť ako ilustrácia alebo ikona.“ (Saltz, 2009, 

s. 8)  

Písmo a typografia má bohaté využitie v oblasti  propagácie a marketingovej komunikácie, 

nielen pri tvorbe logotypu, ale pri celom vytváraní firemnej identity a pri využití 

konkrétnych prostriedkov propagácie. 

 

2.5(Grafický(dizajn(
 
Podľa Harpera, tvorcu online etymologického slovníka je slovo  design  odvodené z 

latinského de-signare čo znamená označiť alebo  vyznačiť. Postupne dostalo taktiež 

významy „navrhnúť“  alebo „návrh“. (Harper, 2014) 

 

Grafický dizajn je „forma vizuálneho umenia a komunikácie, používaná na 

sprostredkovanie správy alebo informácie verejnosti alebo publiku. Je to vizuálna 

reprezentácia myšlienky, spoliehajúca sa na tvorbu, selekciu a organizáciu vizuálnych 

elementov.“(Landa, 2013, s. 20) 

 

Náplňou grafického dizajnu je navrhovanie toho, čo ľudia môžu vidieť a čítať. Pole 

pôsobnosti grafického dizajnu neustále expanduje. Plagáty, knihy, logá, logotypy, 

billboardy, propagačné materiály, tlačoviny (brožúry, katalógy), obalový dizajn či webové 

stránky sú výsledkom práce grafických dizajnérov. (Arnston, 2012) 
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Grefé tvrdí, že grafický dizajn je sprostredkovateľ medzi informáciou a porozumením. 

(Grefé, 2007) 

 

Existuje viacero delení a zaradení grafického dizajnu. Potter delí dizajn na:   

• priemyselný dizajn (veci); 

• environmentálny dizajn (miesta); 

• komunikačný dizajn (informácie), pod ktorý sa zaraďuje práve grafický dizajn ako 

odvetvie, ktoré zľahčuje sprostredkovávanie informácií. (Potter, 2002); 

 

Keďže je písmo základným komunikačným prvkom, má svoje miesto v odvetví vizuálnej 

komunikácie. „Typografia  je predovšetkým nástrojom vizuálnej komunikácie a musí mať 

preto najintenzívnejšiu formu a absolútnu jasnosť. Základnou požiadavkou na tlačené 

formy komunikácie je čitateľnosť, ktorá sa nesmie podriaďovať estetike.“ 

(Kolesár, 2006, s. 52)  

Písmo však môže byť estetické a zároveň funkčné, ak sa použije vhodne. 

3.(Návrh(logotypu((značky(„WHERE(TO(EUROPE“(
3.1(Predstavenie(značky(
 

Projekt Where to Europe patrí do portfólia slovensko - japonskej organizácie AICO Tours 

- Asia Info Centre Organizing Tours. AICO je cestovná kancelária, ktorá je členom  

spoločnosti N-Partner. Spoločnosť N-Partner  má zastúpenie v Bratislave a tiež v japonskej 

Osake. 

Spoločnosť pôsobí  na trhu od roku 2005 a snaží sa  rúcať bariéry medzi regiónmi 

východnej Ázie a strednej Európy a tieto krajiny spájať. Ďalším významným projektom 

v ich portfóliu je Ázijské informačné centrum, ktoré vzniklo s cieľom zbližovať región 

strednej Európy a východnej Ázie (Japonsko, Kórea, Čína, Taiwan) formou  

medzinárodnej, kultúrnej a hospodárskej výmeny, prinášaním informácií pre cestovateľov, 

ale hlavne vytváraním globálnej komunity ľudí, ktorých aktivity AIC spájajú. 

Projekt Where to Europe je v ázijských krajinách a predovšetkým v Japonsku zastrešený 

veľkou partnerskou cestovnou kanceláriou H.I.S. Europe, ktorá sa o klientov stará 

a ponúka zájazdy do ázijských krajín tiež pre turistov z Európy. 
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Budúcnosť projektu je v mobilnej aplikácii, ktorá úplne nahradí turistického sprievodcu, 

keďže si turisti už pred odchodom môžu sami naplánovať svoj vlastný itinerár zájazdu.  

Mapy v aplikácii budú vytvorené v spolupráci s úspešnou slovenskou spoločnosťou, ktorá 

vyvíja automobilové navigačné systémy Sygic. Aplikácia bude komunikovať v ázijských 

jazykoch (japončina, čínština, kórejčina), keďže množstvo turistov stále neovláda anglický, 

ani iný svetový jazyk.  

Turista si navolí miesto svojho pobytu a stránka, respektíve aplikácia mu odporučí  

zaujímavé miesta na základe interaktívnej mapy, ktorá turistu naviguje. Bude obsahovať 

tipy na zaujímavé miesta, ktoré sa oplatí navštíviť, najvýznamnejšie pamiatky daného 

mesta, ale taktiež tipy na ubytovanie, reštaurácie a kaviarne.  

Projekt chce nadviazať spoluprácu s ubytovacími zariadeniami a inými subjektmi 

vytvorením co-brandingu. V budúcnosti takto  ponúkne lokálnym hotelom, reštauráciám 

alebo kaviarňam možnosť zviditeľniť sa. Projekt bude v Slovenskej a v Českej republike 

spolupracovať s investorom Tatra Mountains Resort. Tatra Mountains Resort, ktorý patrí 

prestížnej investičnej skupine J&T, je od roku 2009 vlastníkom siete hotelov  

a reštauračných zariadení vo Vysokých Tatrách, ale tiež v Českej republike.  

Do projektu sa môžu rovnako zapojiť aj menšie lokálne hotely, subjekty a reštauračné 

zariadenia, ktoré dostanú  za poplatok (ktorý pokrýva náklady na  public relations) svoje 

miesto na mape a budú ich služby propagované v materinskom jazyku  turistov. Projekt 

Where to Europe tak ponúka protihodnotu všetkým subjektom, ktoré sa do projektu chcú 

zapojiť. 

Cieľovou skupinou sú predovšetkým individuálni klienti z ázijských krajín. Prevažne ide 

o solventných ľudí, ktorí cestujú sami alebo v malých skupinách.  Projekt je učený 

predovšetkým pre tri významné cieľové skupiny.  

Prvou sú  študenti a mladí ľudia vo veku 19-23 rokov. Druhou skupinou sú ľudia 

v strednom veku, prevažne ženy, keďže pracujú výrazne menej ako muži. Treťou skupinou 

sú takzvaní „repeaters“ – ide o ľudí v dôchodkovom  veku  (60-70 rokov), ktorí cestujú 

vo voľnom čase často a Európu už v minulosti navštívili, vracajú sa do Európy opakovane.   

Projekt vznikol v duchu nepoliticky orientovaného projektu, ktorý otvára bránu k ďalšej 

medzinárodnej komunikácii na báze kultúrnej výmeny a hospodárskej spolupráce 

a rovnako sa posilňuje konkurencieschopnosť Slovenska v regióne strednej Európy.  

Ide o projekt a myšlienku, ktorá ázijským turistom zjednoduší a spríjemní pobyt 

v európskych krajinách a pomôže im jednoduchšie nájsť všetky významné miesta v danej 
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krajine. Krajiny zahrnuté v projekte sú Slovenská republika, Česká republika, Poľsko, 

Maďarsko, Rakúsko, Nemecko a ďalšie. 

V súčasnosti  je jedinou konkurenciou slovenský start-up  s názvom Tripomatic, ktorý sa 

objavil v roku 2013. Funguje na princípe mobilnej aplikácie a rovnako aj webovej stránky, 

ktorá však mapuje celý svet  a nezameriava sa výhradne na ázijského turistu.  

 

3.2(Pôvodný(logotyp(„WHERE(TO(EUROPE“(
 
Pôvodný logotyp vznikol spolu s myšlienkou v roku 2011. Podľa jeho tvorcu má logotyp 

evokovať Európu. (obrázok 3) Logotyp reflektuje ázijský trh – ázijský turisti majú radi 

staré, rustikálne a historické veci, v japonskom jazyku  takzvané „wabi sabi“.  Tento pojem 

označuje nájdenie krásy v nedokonalosti, a aj v tom, čo na prvý pohľad nie je vizuálne 

pekné. Hlbší význam tohto pojmu je umenie a spätosť s prírodou. Ide o niečo, čo je 

vytvorené časom, nie celkom dokonalé, ale niečo, čo predstavuje prirodzený priebeh času. 

Presne tak podľa tvorcu má pôsobiť zvolený font logotypu. 

     

 (obrázok 3) 

Logotyp má navodiť nostalgickú náladu použitím fontu s ručne písaným efektom. Logo je 

konštruované plošne, no má tendenciu pôsobiť priestorovo použitím viacerých vizuálne 

neprepojených prvkov. Prvým prvkom je symbol holubice – tvorca sa rozhodol použiť 

motív holubice ako údajný symbol Európy a taktiež odkazuje na slobodu a mier. Holubica 

sa dá chápať aj ako symbol nadhľadu, vnímania vecí z „vtáčej perspektívy“. Ďalšou 

súčasťou loga je vlnovková čiara tmavomodrej farby, ktorá akoby podčiarkuje nápis, 

prípadne opisuje let holubice. Okrem toho má vyjadrovať hladinu  rieky Dunaj, na ktorej 

ležia tri významné hlavné mestá Európy, ktoré sú tiež lákadlom pre turistov. Logo už pri 

prvom pohľade pôsobí neprepojene, bez spoločných grafických prvkov, ktoré by celkový 

vzhľad loga zjednocovali. Okrem farby chýba jasný prvok, ktorý by jednotlivé časti 

prepájal. Rovnako sa dá polemizovať o zvolených textúrach jednotlivých prvkov. Logotyp 

obsahuje príliš veľa symbolov, ktoré sú tvarovo nejednotné. Výsledné spracovanie môže 

pôsobiť nezjednocujúco.  
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3.3(Návrh(logotypu(„WHERE(TO(EUROPE“(
 
Pri tvorbe logotypu značky Where to Europe sme postupovali podľa vopred opísaného 

pracovného procesu tvorby logotypu z teoretickej časti našej práce. Logotyp sme sa snažili 

vytvoriť tak, aby spĺňal základné atribúty značky, a tak naplno spĺňal svoju funkciu. 

Príprava 
Prvým krokom bol zber informácií týkajúcich sa vybranej značky. Čerpali sme zo 

samotného tvorcu, ale tiež z internetových zdrojov, ktoré ponúkajú informácie nielen 

o vybranom projekte, ale aj o spoločnosti, ktorej projekt patrí, čo nás môže ovplyvniť 

pri tvorbe. V  prvom rade sme sa zaujímali o históriu projektu a spoločnosti, ale taktiež o 

plány do budúcnosti, ktoré sa nachádzajú v úvodnej časti tejto kapitoly. Dané informácie 

môžu byť pomôckou pre vytvorenie prvých myšlienok stvárnenia značky.  Zistili sme 

zámer spoločnosti, ktorý ich viedol k vytvoreniu projektu, jeho pôvod a samotnú 

myšlienku projektu, ktoré sú najvýraznejším oporným bodom vo vizuálnej tvorbe. 

Myšlienková mapa 
Myšlienková mapa nám pomohla zosumarizovať nazbierané informácie. Tie sa nám začali 

spájať s rôznymi myšlienkami, čím vznikali asociácie, ktoré sa nahromadili a začali 

vytvárať prvé predstavy. (obrázok 4) 

 

(obrázok 4) 

Aby sme mali všetky myšlienkové pochody zaznamenané graficky, vytvorili sme si 

myšlienkovú mapu. Začali sme samotným názvom  „Where to Europe“, čím sa nám názov 

automaticky asocioval s predstavou Európy, tvarom kontinentu, jednotlivými krajinami, 

metropolami európskych krajín a v neposlednom rade aj typickou kombináciou modrej 
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a žltej farby, ktorá nás ovplyvnila pri výbere farby logotypu. Ďalej sme premýšľali 

o značke ako o cestovateľskom „pomocníkovi“ pri objavovaní nových kultúr, krajín 

a miest, čo nás priviedlo k jednoduchému motívu lupy. Sústredili sme všetky myšlienky na 

jedno miesto, čím sa nám naskytol graficky znázornený celistvý pohľad na problém. 

Skicovanie 

Po myšlienkovej mape sme začali prenášať prvé myšlienkové pochody na papier, čo nám 

otvorilo priestor pre variáciu s tvarmi a symbolmi. Začali sme variovať myšlienky 

a spojitosti do grafických prvkov prepojených s písmom. (obrázok 5-8)          

                  (obrázok 5)                                   

                  (obrázok 6) 
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               (obrázok 7) 

              

(obrázok 8) 

 

 Zvolili sme jednotlivé prvky, ktoré budú reprezentovať myšlienku a prepojili sme ju 

s písmom, aby bolo posolstvo čo najzrozumiteľnejšie. Snažili sme sa o čo najjednoduchšie 

pretvorenie podstaty a významu značky do jednotného grafického tvaru. 

Digitalizácia 
Vybrané návrhy skíc sme pomocou grafického programu Adobe Illustrator prekreslili do 

digitálnej podoby a následne ďalej variovali farebne, aj tvarovo. Hlavným rozdielom oproti 

klasickému skicovanie bolo vernejšie pretvorenie finálneho vzhľadu a taktiež možnosť 

variovať fonty, a vybrať presný tvar písma, ktoré je jedným z kľúčových bodov našej 

práce.  

Variácie 
Po zvolení finálnej podoby loga (obrázok 9), prichádza na rad variovanie základného tvaru. 

Držali sme sa zásady jednoduchosti, a farebné kombinácie sme nekomplikovali. Najprv 
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sme sa zamerali na konkrétny výber farieb. Neskôr sme pracovali s detailmi, konkrétne 

s farebným prevedením, rozložením a kombináciou farieb. 

 
( obrázok 9) 

 
Najvýstižnejšou  a najvhodnejšou farebnou kombináciou bola pre nás už spomenutá 

farebná kombinácia modrej a žltej farby, ktoré sú použité v embléme Európskej únie. 

Presné hodnoty európskych  farieb pre vernejšie zobrazenie  sú zadefinované 

v originálnom dokumente Európskej únie – Príručke úpravy dokumentov – Príloha 

A dokumentu – Grafický sprievodca európskym emblémom. (obrázok 10)  

 

 
(obrázok 10) 

 

Keďže logotyp je určený pre použitie na internete,  na obrazovkách mobilných telefónov 

a smartfónov, použili sme farebné hodnoty RGB, určené práve pre takéto zobrazenie.  

 
 
Finálny logotyp 
 
Vzhľadom  na cieľovú skupinu, medzi ktorou sú aj mladí ľudia a študenti sme sa rozhodli 

pre svieži, jasný a hravý vzhľad logotypu. Pre ostatné segmenty cieľovej skupiny 

navrhnutý logotyp odráža modernosť nášho kontinentu a vyvracia pochybnosti 

o stereotypoch vo vyspelejších krajinách a zaostalosti niektorých krajín Európy 

a Európskej únie. (obrázok 11)  
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(obrázok 11) 

Logotyp sme sa snažili vytvoriť tak, aby vzhľadom pôsobil jednoducho a jasne vyjadroval 

zamýšľanú správu. Je vytvorený v štýle jednoduchosti a ľahkosti. Symbolizuje uľahčenie 

pri hľadaní a je „pomocníkom“ pri objavovaní nových kultúr, krajín a miest. Keďže  

Európa je plná významných miest a pamiatok, nedalo sa vybrať konkrétne, ktoré prvky by 

boli v logotype použité a zároveň by vystihovali podstatu. Preto sme sa rozhodli použiť 

motív v tvare kontinentu Európa. Symbol  lupy s grafickým zobrazením Európy je 

výrazným prvkom, ktorý sa dá ľahko zafixovať a dostať do povedomia používateľov.  

(obrázok 12) 

 

(obrázok 12) 

 

Do logotypu sme zámerne nezakomponovali prvok spojený s ázijskou kultúrou, keďže sa 

naopak snažíme prezentovať náš kontinent a oboznámiť východných turistov s našou 

kultúrou a európskym koloritom. 

Zvolený font Arial so zaobleným zakončením pôsobí odľahčujúco, jednoducho, 

optimisticky a rovnako aj symbol lupy má zaoblený tvar. (obrázok 13) 
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(obrázok 13) 

  

 

 

Zaoblený tvar často vyjadruje prístupnosť, nekonečno, teda nemožno nájsť koniec, čo sa dá 

pripísať viacerým veciam spojeným s našim projektom. Môže vyjadrovať neobmedzenosť 

turistov vo výbere krajín, miest, hotelov či iných subjektov, ktoré sa v aplikácii budú 

nachádzať, neobmedzenosť v jazykovej bariére, keďže aplikácia bude vytvorená aj 

v ázijských jazykoch, ale tiež môže vyjadriť neobmedzenosť v zážitkoch, aj kvôli ktorým 

turisti cestujú do cudzích krajín. Dôležitým krokom je  tiež definovať verziu loga, ktoré sa 

využíva ako ekvivalent k originálnej verzii loga na miestach, kde nie je možné logo použiť 

v pôvodných farbách. Vytvorili sme verziu loga, ktoré bude v bielom prevedení a pri 

aplikácií na modrom alebo žltom  pozadí nebude problém  s  jeho viditeľnosťou 

a čitateľnosťou. (obrázok 14) 

 

 

   

(obrázok 14) 
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Keďže je logotyp určený pre novú aplikáciu, ktorá vzniká, je dôležité dbať aj na jeho 

ďalšie použitie a vyvarovať sa problémom, ktoré sa môžu  pri vytváraní a navrhovaní 

vizuálnej stránky aplikácie vyskytnúť. Logotyp bude kľúčovým vizuálnym prvkom 

aplikácie. Turisti sa s ním stretnú vždy pri otvorení aplikácie na svojom mobilnom 

zariadení.  

 

(obrázok 15)    

  

(obrázok 15) 

 

Základná farebnosť logotypu bola zvolená  v štýle európskeho emblému. Farby jasne 

reflektujú Európu a okrem toho sme sa zamerali aj na psychológiu a význam farieb. 

Z predošlej kapitoly sme sa dozvedeli, že žltá farba je pútačom očí, a práve vo východných 

krajinách má žltá farba pozitívne prívlastky - v Japonsku je spájaná s odvahou a rovnako 

pozitívne prijímaná je v Číne alebo Kórei, kde reprezentuje česť, ochranu a označuje sa 

ako „farba kráľov“. Modrá zasa v mnohých častiach sveta symbolizuje autoritu, dôstojnosť 

a stabilitu.  Vo východných krajinách (Čína, Japonsko, Kórea) je modrá farba symbolom 

nesmrteľnosti a jasnosti. Jasnosť a stabilita je práve to, čo turisti na svojich cestách 

potrebujú a vyhľadávajú. Aplikácia „Where to Europe“ sa ázijským turistom snaží túto 

službu sprostredkovať,  uľahčiť a spríjemniť im pobyt aj takýmto jednoduchým spôsobom, 

ktorý budú mať stále pri sebe. 
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Záver 

Prípadová štúdia sa zaoberá optimálnym a profesionálnym procesom tvorby loga. Na 

konkrétnom príklade sme sa snažili načrtnúť cestu od rozhodnutia vytvoriť nové logo 

alebo redizajnovať už existujúce. V našom prípade išlo o redizajn a výsledkom je nové 

logo, ktoré s pôvodným logom spája iba textová zložka loga (autorkou nového loga je Bc. 

Katarína Kyselicová). 

Ako sme v štúdii naznačili logo je skutočnou prvou „vstupnou bránou“ do firmy. Je to 

grafický (alebo typografický) znak,  s ktorým sa klient stretáva. Preto je tak dôležitou 

súčasťou corporate identity firmy. Môže naladiť klienta kladne, ale aj záporne. Často sa 

stretávame s logami firiem, ktoré si vytvorili majitelia firiem sami, či už zo šetrnosti alebo 

vo viere, že vytvoriť logo je jednoduchá vec a dokáže to každý. Bohužiaľ, veľké množstvo 

nepodarených pokusov vypovedá o opaku. 

Netvrdíme, že ponúknutý postup je jediný, ktorý je možný a použiteľný pri tvorbe loga, ale 

obsahuje všetky zásadné prvky, ktoré sa rôznymi variáciami dajú úspešne využiť. Skúsený 

tvorca ich často využíva podvedome. Naopak, keď vynecháme niektoré myšlienkové 

postupy pri tvorbe, môže sa nám to následne prejaviť na našom výtvore. Takto vytvorené 

logo nebude spĺňať všetky náležitosti a bude pôsobiť na klienta v mnohých prípadoch 

negatívne. Preto na záver odporúčame firmám využívať služby odborníkov v tomto 

segmente typografie. Investície do kvalitného loga a následne aj design manuálu sa firme 

určite vrátia vo forme ucelenej a reprezentačnej grafickej časti corporate identity firmy.      

2. Zoznam(bibliografických(odkazov(
 
AIREY, D., 2010. Logo: nápad, návrh, realizace. Vyd. 1. Brno: Computer Press. 213s. 
ISBN  978-80-251-3151-0 
AMBROSE, G., HARRIS P.,2010. Grafický design: Typografie.Brno: Computer Press. 
175s. ISBN  978-80-251-2967-8 
ARNSTON, A., 2012. Graphic Design Basics, 6th Edition. Wisconsin: University of 
Wisconsin. 272s.ISBN 9780495912071  
BURANSKÝ M., 2014. Farby a ich vnímanie [ online]  [cit.03-17-2015] dostupné na 
internete: http://www.gouldianfinches.eu/sk/genetika/genetika-a-mutacie-u-amadin-
gouldovej/farby-a-ich-vnimanie/ 
CASS, JACOB, 2009. What makes a good logo?  [ online]  [cit.04-01-2015] dostupné na 
internete: http://justcreative.com/2009/07/27/what-makes-a-good-logo/ 
GRIZZANTI,G.2008. In: HALL,A. Illustration. Modena: Red Publishing.228s. ISBN 978-
1856697101 
ELIŠKA J.,2005. Vizuální komunikace:Písmo. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 
60s. ISBN 80-7204-418-4 
HAIG,M.,2006. Království značky.Praha:Ekopress,2006,322s. ISBN 8086929094 



 158 

HARKINS ,2013. Basics Typography 03: Understanding type. London: AVA 
Publishing.2013 184s. ISBN 978-2-940411-82-5 
HARPER, D., 2001-2014. Online Etymology Dictionary [ online]  [cit.03-17-2015] 
dostupné na internete: 
http://www.etymonline.com/index.php?search=design&searchmode=none 
HEALEY M., 2008. Co je Branding?. Bratislava: Slovart.2008 256s.ISBN 
9788073911676 
HEALEY, M., 2011.Design loga: Analýza úspěchu  300+ mezinárodních značek. Brno: 
Computer Press. 2011 240s.  ISBN 978-80-251-3608-9 
HORŇÁK P, 1997. Abeceda reklamy.Bratislava: Grafosvit.1997 251s. ISBN 80-967701-7-
9 
HORŇÁK P. a kol.,2007. Marketingová komunikácia, Bratislava: Book&Book, 2007 357s. 
ISBN 978-80-969099-5-7 
 
JURÁŠKOVÁ O., HORŇÁK P., 2012. Veľký slovník marketingových komunikácií. 
Praha:GRADA, 2012 271s. ISBN 978-80- 247-4354-7 
KARLÍČEK, M., KRÁL, P.s.24,2011.Marketingová komunikace.Praha:Grada 2011.213s. 
9788024735412 
KITA, J.,2002.Marketing.Bratislava: IURA Edition,2002.411s. ISBN 80-89047-23-8 
KLEIN, N., 2005. Bez loga. Praha: Argo, 2005.512s. ISBN  9788072036714 
KLEON, A., 2012.Kraď jako umělec. Brno:Jan Melvil publishing. 2012 160s. ISBN 978-
80-87270-36-3 
KOLESÁR  Z.,2006. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum  
dizajnu,2006,224s. ISBN 8096865854 
KOTLER, P.2007. Moderní marketing.(4.vydaní) Praha: Grada 2007.1047s. ISBN 978-80-
247-1545-2 
KOTLER, P.,2005. Principles of Marketing. 4th European ed. Harlow: Prentice-
Hall,xxxiv, 720s. ISBN 0273684566 
KOTLER, P., ARMSTRONG, G., 1990. Marketing. Bratislava:Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo. 441s. ISBN 80-08-02042-3. 
KOTLER P., 1995. Marketing management.Praha:Victoria Publishing.1995. 1220s. ISBN 
80-85605-08-2. 
KOTYZA M.,KAFKA O., 2006. Corporate identity set. 2. vyd. Praha : Kafka 
Design,2006. 64s. 2 CD-ROMY. 
GREFÉ,R., 2007.What is graphic design? [ online]  [cit.04-10-2015] dostupné na 
internete: http://www.informationr.net/ir/12-4/colis/colis02.html 
LANDA,R.,2013. Essential Graphic Design Solutions Boston: Wadsworth 2013 
256s.ISBN 978-1285085227 
PELSMACKER, P. GEUNES, M., BERGH,J., 2003. Marketingová komunikace.Praha: 
Grada. 2003 584 s. ISBN 8024702541. 
POTTER,N. 2002. What Is a Designer: Things, Places, Messages Princeton: Princeton 
Architectural Press. 2002 184s. ISBN 978-0907259169 
PŘIKRYLOVÁ J., JAHODOVÁ H., 2011. Moderní marketingová komunikace Praha: 
Grada 2011.320s. ISBN 978-80-247-3622-8. 
SAGMEISTER,S. 2009.Nothing gets between stefan sagmeier and his Levi's [ 
online]  [cit.02-28-2015] dostupné na internete: 
http://www.interviewmagazine.com/fashion/2009-04-02/stefan-sagmeier-levis/print/ 
SALTZ, Ina, 2009. Základy typografie. Praha: Slovart CZ. 208s. ISBN 978-80-7391-404-
2. 



 159 

SEDDON, T., WATERHOUSE, J., 2010. Grafický design pro samouky. Praha: Slovart. 
224s. ISBN 978-80-7391-360-1. 
SIMMONS J.,2009. Kompletní příručka pro designéry.Praha: Slovart. 256 s.ISBN 978-80-
7391-151-5 
SVOBODA, V., 2003. Corporate identity: učební text. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše 
Bati. 67s. ISBN: 80-7318-106-1. 
TSELENTIS,J.,2014. Typografie: O funkci a užití písma. Praha:Slovart. ISBN 978-80-
7391-807-1 
VYSEKALOVÁ, Jitka, MIKEŠ Jiří., 2009.Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada, 
ISBN 9788024727905. 
VYSEKALOVÁ, J., KOMÁRKOVÁ,R.,2002. Psychologie reklamy. Praha:Grada 
Publishing.2002,s.294s. ISBN 80-247-2196-1 
 

  



 160 

Nástroje neuromarketingu a ich využitie v praxi 

Mgr. Filip Púchovský, Mgr. Lenka Kohoutová 

&
Abstrakt: Cieľom odbornej štúdie bolo priblížiť jednotlivé nástroje a praktické využitie 

poznatkov z nového vedného odboru - neuromarketingu. Prvá časť popisuje aktuálnu 

situáciu v oblasti marketingových výskumov a približuje jednotlivé výskumné metódy 

využívané v rámci neuromarketingu. Ďalšia časť približuje možnosti praktického využitia 

získaných poznatkov. Dôležité je spomenúť aj etický aspekt neuromarketingu, ktorému je 

venovaná štvrtá kapitola. Posledná časť štúdie sa venuje názorným interpretáciám 

jednotlivých neuromarketingových výskumov realizovaných v zahraničí. 

 

Kľúčové slová: neuromarketing, spotrebiteľská neuroveda, neurozobrazovanie, 

spotrebiteľské rozhodovanie, nákupné správanie 

&
Abstract: The aim of this study is to approximate individual tools and practical 

application of knowledge in a new field of science - neuromarketing. The first part 

describes the current situation in the field of marketing research and presents the various 

research methods used in the neuromarketing. Next part is dedicated to the practical use of 

the acquired knowledge. It is important to mention the ethical aspect of neuromarketing, 

which is described in the fourth chapter. The last part of the study is devoted to an 

interpretation of individual neuromarketing researches conducted abroad. 

 

Key words: neuromarketing, consumer neuroscience, neuroimaging, consumer decision- 

making, consumer behavior 
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Úvod 

(

Neuromarketing, ako relatívne nová vedná disciplína, spadajúca pod širokú oblasť 

marketingu je čoraz diskutovanejšou témou v odborných kruhoch. Táto pokroková metóda 

marketingového výskumu totiž prináša úplne nový pohľad na spotrebiteľské správanie 

a nákupné rozhodovanie, čo významne zasahuje nielen do tvorby marketingových 

stratégií, ale komplexne ovplyvňuje integrovanú marketingovú komunikáciu vo všetkých 

jej oblastiach. Pre priblíženie fungovania neuromarketingu naša odborná štúdia definuje 

jeho nástroje a rôzne techniky získavania údajov o správaní spotrebiteľov. Funkčná 

magnetická rezonancia, elektroencefalograf, či metóda magnetoencefalografie, sú len 

zlomkom z techník, odhaľujúcich vnútorné procesy prebiehajúce v mysli zákazníkov.  

Rovnako sa zameriavame na etickú stránku neuromarketingu, ktorá je jedným 

z najdiskutovanejších problémov tejto oblasti vôbec. Nazeranie do mysle zákazníkov 

a zisťovanie, na čo reagujú a na čo nie, je predmetom mnohých diskusií a ani samotní 

autori – vedci, sa v názoroch úplne nezhodujú.  

Praktická časť práce sa opiera o  niektoré dostupné výskumy, ich výsledky 

a implikácie. Keďže väčšina výsledkov týchto výskumov podlieha obchodnému tajomstvu 

(aby sa zamedzilo zneužitiu informácií konkurenciou), prezentované sú len voľne 

dostupné výskumy zo zahraničia.  

Cieľom a zámerom tejto práce je rozšírenie znalostí z oblasti neuromarketingového 

výskumu na základe teoretických poznatkov, ale aj konkrétnych praktických skúsenosti a 

poukázanie na široké možnosti jeho využitia a otázku etickosti využívania takejto formy 

zberu marketingových dát. 
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1(Neuromarketingový(výskum(vs.(klasické(výskumné(
metódy(
(

1.1((Najčastejšie((omyly((pri((marketingových(výskumoch(
Podľa Geralda Zaltmana, problémom v dnešnej dobe je to, že manažéri miesto toho 

aby sa snažili o objavovanie nových ciest a možností pri výskumoch spotrebiteľského 

správania, snažia sa skôr posilniť už existujúce a v mnohých smeroch nepresné závery. Z 

toho potom vyplývajú chyby, ktorých sa obchodníci často dopúšťajú. Tie vychádzajú z 

najčastejších marketingových omylov, ktoré neurovedecké výskumy vyvracajú: 

1. Spotrebitelia myslia v dobre odôvodnených, lineárnych spôsoboch pri posudzovaní 

produktov. Nie je to pravda. Napr. zákazník pri kúpe auta, neposudzuje každý jeden 

benefit auta a následne sa rozhodne. Do rozhodovacieho procesu zasahujú emócie, 

túžba po šťastí, prestíži. Tie pri nákupnom rozhodovaní zohrávajú oveľa väčšiu 

úlohu ako logika. 

2. Spotrebitelia vedia hodnoverne vysvetliť ich zmýšľanie a konanie. Taktiež nie je 

pravda. Až 95% zmýšľania prebieha v nevedomí. Vedomie používajú spotrebitelia 

predovšetkým na racionalizovane správania. 

3. Spotrebiteľova myseľ, mozog, telo a okolité prostredie môžu byť skúmané nezávisle 

od seba. Práve naopak, všetky tieto časti sa vzájomne ovplyvňujú a tvoria jeden 

celok. 

4. Spotrebiteľova pamäť presne odráža jeho  zážitok. Ľudská pamäť nie je dokonalá a 

svoje spomienky mení na základe situácie.  

5. Spotrebitelia primárne rozmýšľajú v slovách. Doterajšie skenovanie mozgu 

ukázalo, že len malá časť celkovej mozgovej nervovej činnosti nakoniec vychádza 

na povrch v podobe jazyka. 

6. Spotrebitelia vedia prijať podstatu zdelenia spoločnosti a interpretovať ju správne. 

Spotrebitelia neprijímajú správy pasívne. Avšak k ich znovu interpretácii dochádza 

na základe ich špecifických skúseností. Napríklad, napriek tomu, že odborníci radia 

spotrebiteľom aby každého pol roka navštívili svojho zubného lekára, mnohí takú 

častú návštevu považujú za zbytočnú.30 

 
 

                                                
30 ZALTMAN, G. 2003 
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1.2(Výhody(neuromarketingového(výskumu 
 

Neuromarketing science and business association (NMSBA) definuje 

neuromarketingový výskum ako systematické zbieranie a interpretáciu neurologických 

a neurofyziologických vstupov o jednotlivcoch, využívajúc rôzne protokoly dovoľujúce 

výskumníkom preskúmavať neverbálne a fyziologické odozvy na rôzne stimuly, na účel 

marketingového výskumu.31  

Predtým ako sa objavil neuromarketing, sa na testovanie spotrebiteľského názoru 

využívali klasické metódy (ako dotazníky, interview či focus groups), založené na ochote 

respondenta pravdivo a správne reportovať svoje postoje, názory, správanie, pocity.32 

Podľa Patrika Renvoise samotný neuromarketing vznikol preto, pretože klasický marketing 

prestal pracovať, keďže metódy klasického marketingu fungujú na pýtaní sa zákazníkov čo 

chcú a to, podľa Renvoiseho, oni sami nevedia.33 Prečo ľudia nevedia, čo chcú môže byť 

spôsobené aj tým, že väčšina podnetov, ktoré determinujú rozhodnutie a ovplyvňujú 

správanie, je prijímaných nevedome, čo ich robí  nereportovateľnými. Na to aby 

obchodníci porozumeli svojim spotrebiteľom je potrebné otvoriť myseľ, využiť možnosti 

za hranicami doterajšieho výskumu a využívať lepšie výskumné metódy. Tradičné metódy, 

ako už bolo spomenuté, sa spoliehajú na spotrebiteľove vedomie. Inak povedané na 

racionalitu, ekonomické zmýšľanie, logiku a verbalizáciu. Pritom až 95% ľudských 

rozhodnutí prebieha pod hladinou vedomia. Napriek tomu sa mnoho marketérov sústredí 

len na vedomie spotrebiteľa, miesto toho aby šli do hĺbky a venovali pozornosť aj tomu, o 

čom ľudia premýšľajú, ale neuvedomujú si to. V mnohých prípadoch ľudia robia nákupy, 

ktorých skutočný účel sa snažia skryť. Napr. pri kúpe drahej čokolády opýtaní odpovedajú, 

že je to darček pre niekoho iného. Avšak hĺbkové výskumy zistili, že nákupy boli obvykle 

mienené pre vlastnú spotrebu. Nákup je tak zamotaný v spleti emócií radosti a viny, ktoré 

zákazník nedokáže na vedomej úrovni pochopiť. Všetko čo vedia je, že pohľad na obal 

alebo vôňa čokolády, spúšťajú túžbu ku kúpe.34  

Nespornou výhodou podľa Pradeepa je to, že pri neuromarketingovom výskume sa 

dosiahne ďaleko viac vedecky spoľahlivých výsledkov a vyžaduje oveľa menšiu veľkosť 

skúmanej vzorky. Skúmanie mozgovej aktivity sa dostáva pod povrch vedomia 

spotrebiteľa, do jeho hlbšieho podvedomia , kde dochádza k registrovaniu a reakcii na 

                                                
31 http://www.nmsba.com/Ethics 
32 FUGATE, 2007. Zdroj: CUSTODIO, P.F.J.P. 2010. Use of EEG as a Neuroscientific Approach to 
Advertising Research.  
33 RENVOISÉ, P. – MORIN, CH. 2007  
34 ZALTMAN, G. 2003. 
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stimuly. Napriek tomu, že sa ľudské mozgy v určitých aspektoch líšia, napr. medzi ženou 

a mužom, starším a mladším, pravdou je, že sú si viac podobné ako rozdielne.35 Zákazníci 

pritom vo všeobecnosti nevedia pochopiť, alebo presne vysvetliť, prečo sa rozhodnú tak 

ako sa rozhodnú na mieste predaja a snaha získať tieto informácie, pýtaním sa otázok je 

väčšinou odsúdená k neúspechu. Preto marketingová snaha založená najmä na 

vyhláseniach zákazníkov a ich vlastnom reportovaní  skúseností , preferencií a zámerov, je 

rovnako pravdepodobne odsúdená k zániku. Napriek tomu, že vedomá a racionálna stránka 

je tiež zastúpená v našich rozhodnutiach, marketéri by sa podľa Dooleyho mali zamerať 

predovšetkým na apelovanie na spotrebiteľove emócie a podvedomé potreby. Pridať aj 

racionálne fakty určite pomôže, avšak nie je možné sa spoliehať na to, že tie zaistia 

predaje.36 Neuromarketing pomáha spoločnostiam zlepšovať kvalitu ich produktov 

a služieb prostredníctvom prístrojov ako fMRI. Spoločnosti sú tak lepšie vybavené a môžu 

si vybrať produkt, v spotrebiteľovej mysli označený za víťaza, bez akéhokoľvek problému. 

Využívaním tejto technológie, sú spoločnosti viac motivované podstúpiť riziko a ísť do 

väčšieho kontaktu, resp. angažovanosti s ich zákazníkmi, čo v konečnom dôsledku osloví 

aj samotných konzumentov.37 Vďaka neuromarketingu sa môžu vytvárať reklamné 

komunikáty „šité na mieru“ konkrétnym cieľovým skupinám, čím by sa v budúcnosti 

mohla reklamná sféra oslobodiť od zbytočných, nepôsobiacich a otravných reklám, ktoré 

sa míňajú svojmu účinku. 

(

1.3(Budúcnosť(neuromarketingového(výskumu(
Šebej vidí aktuálne chápanie neuromarketingu ako výskumnej metódy ako určité 

prvotné očarenie, ktoré keď opadne, bude možné túto metódu posúdiť z hľadiska 

realistického pochopenia jej výhod a nevýhod.38 Martin Lindstrom predpovedá klasickým 

metódam postupný zánik a neuromarketing vidí ako ich plnohodnotnú náhradu.39 My však 

väčšiu pravdepodobnosť vidíme v súžití klasických výskumných metód, ako dotazníkov 

a rozhovorov, s výskumnými metódami neuromarketingu, ktoré môžu predstavovať 

významné rozšírenie výskumného poľa. Zároveň predpokladáme zmenu, ktorá by mohla 

nastať napr. v právnom vymedzení zodpovednosti firiem pri využívaní zistení z týchto 

výskumov. Žiada sa od nich určité zaručenie, že neprekročia pomyselnú hranicu medzi 

                                                
35 PRADEEP. A.K. 2010. 
36 DOOLEY, R. 2011. 
37 SHARMA, N. - KOC, M. - KISHOR, J. 2014. 
38 ŠEBEJ. 2009. Zdroj: FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str. 13 
39 LINDSTROM, M. 2009. Nákupologie : Pravda a lži o tom, proč nakupujeme. 
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tým, čo pomáha lepšie komunikovať so zákazníkmi a tým, čo už predstavuje hrubé 

manipulovanie so spotrebiteľom. 

 

1.4(Výskumné(nástroje(neuromarketingu 
 

Pri vykonávaní neuromarketingového výskumu sa využívajú rôzne metódy 

a technológie. Najznámejšie je využívanie rôznych medicínskych prístrojov na 

marketingové výskumy a preto tvrdenie Fandelovej, že: „Bez sofistikovaných prístrojov 

umožňujúcich skúmanie mozgu by neuromarketing ani nemohol existovať“,40 je určite 

opodstatnené, avšak do oblasti neuromarketingového výskumu zaraďujeme aj metódy, 

ktoré nepracujú s priamym skenovaním mozgu (napr. eye tracking) a tak by sme 

spomínaný výrok autorky mohli označiť za nie celkom presný. 

Neuromarketingové nástroje môžeme rozdeliť do troch základných skupín. 

Nástroje, ktoré: 

1. zaznamenávajú metabolickú aktivitu mozgu – Pozitrónová emisná tomografia 

(PET), Funkčná Magneticá Rezonancia (fMRI) 

2. zaznamenávajú elektrickú aktivitu mozgu – Transkrininálna magnetická stimulácia 

(TMS), Elektroencefalografia (EEG), Steady State topografia (SST), 

Magnetoencefalografia (MEG) 

3. nevyužívajú priame meranie aktivity mozgu – kódovanie tváre, vodivosť kože, 

tvárova elektromyografia, implicitný asociačný test, eye tracking, meranie 

fyziologických prejavov.41 

Rozdelenie konkrétnych techník vidíme na obrázku č. 1. 

 

                                                
40 FANDELOVÁ,E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str. 14 
41 BERCEA, M.D. 2011.Anatomy of methodologies for measuring consumer behavior in neuromarketing 
research. Str.2 
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Obr. č. 1 Klasifikácia neuromarketingových nástrojov 

Zdroj: Bercea, M.D. 2011.Anatomy of methodologies for measuring consumer behavior in neuromarketing 

research. Str.2 

 

1.4.1&Nástroje&merajúce&metabolickú&aktivitu&mozgu&
1) Funkčná magnetická rezonancia (fMRI) 

Funkčná magnetická rezonancia sa v medicínskej praxi využíva už niekoľko 

desaťročí a patrí k nástrojom pre validný neurologický výskum.42 Pre výskum v oblasti 

spotrebiteľského správania sa jej využívanie rozvinulo najmä v posledných 20tich 

rokoch.43 Zjednodušene je to metóda, ktorá zachytáva zmeny v magnetickom poli, 

indukované neurálnou aktivitou v niektorej časti mozgu.44 Komplexnejšie vysvetlenie 

nájdeme v práci Fandelovej: 

 „Funkčná magnetická rezonancia je vyspelá metóda slúžiaca na nepriamy výskum 

mozgových funkcií prostredníctvom trojrozmerného zobrazenia mozgu. V mozgu dochádza 

so zvyšujúcou sa aktivitou k zmene v zásobovaní krvou, lebo nervové bunky prudko zvyšujú 

potrebu kyslíka, ktorý prenáša hemoglobín obsiahnutý v červených krvinkách. Pomocou 

fMRI môžeme zachytiť práve rozdiely v prísune a spotrebe kyslíka.“45 

Prístroj fMRI teda meria magnetické vlastnosti hemoglobínu v červených krvinkách, ktorý 

prenáša po tele kyslík. Prístroj zároveň meria množstvo okysličenej krvi v celom mozgu a 

vie presne označiť oblasť o veľkosti jedného milimetra, pretože keď mozog analyzuje 

nejakú úlohu, spotrebúva viac kyslíka a glukózy. Pokiaľ počas merania prístrojom fMRI 

                                                
42 PLASSMAN, H. –RAMSOY, T. S. – MILOSAVLJEVIC, M. 2012. 
43 SØRENSEN, J. 2008. Str. 25 
44 ŠÁŠIKOVÁ, M. 2013. Str. 378 
45 GREGOROVÁ, 2009. Zdroj: FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str. 15 
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niektorá oblasť mozgu pracuje, konkrétna oblasť sa na jeho obrazovom stvárnení 

rozsvieti.46 Subjekt je testovaný prístrojom pripomínajúcim dlhú rovnú tubu – teda 

celotelový skener, v ktorej je umiestnený po ležiačky, obklopený veľmi silnými magnetmi. 

Aktiváciou týchto magnetov, sa vytvorí elektrické pole, ktoré sa po zobrazení v počítači 

pretvorí na obraz a odhalí vnútro telesných štruktúr subjektu, alebo v kontexte fMRI, 

funkcií mozgu. Subjekt má na očiach ochranné okuliare, ktoré mu umožňujú sledovať 

displej, s vizuálnymi alebo audiálnymi stimulmi, na ktoré odpovedá stláčaním tlačidla, 

zatiaľ čo fMRI meria zvýšenie hladiny kyslíku v krvi vo vnútri mozgu. Keď sa 

neurologická aktivita zvýši, mozog sa dožaduje pridania kyslíkových ložísk v krvi, na 

zastrešenie tejto aktivity. A fMRI skenuje priebeh tohto prenosu.47 48 49  

 

Tabuľka č. 1  fMRI – zhrnutie funkcí, jej výhody a nevýhody 

ČO MERIA NA ČO SA POUŽÍVA 

Kódovanie pamäte, zmyslové vnímanie, 

túžbu, valencie emócií, dôveru, vernosť k 

značke, preferenciu značky a známosť 

značky 

Testovanie nových produktov, nových 

kampaní, testovanie a rozvíjanie reklám, 

testovanie obalov produktov, cien, 

predvídanie výberu, identifikovanie potrieb,  

testovanie zmyslov 

VÝHODY NEVÝHODY 

Výskum je neinvazívny – nepracuje na 

báze žiarenia. 

Za krátky časový úsek prístroj MRI 

nahromadí množstvo informácií.50 

Dobré priestorové rozlíšenie – 1-10mm – 

dovoľuje výskumníkom pomerne detailne 

skúmať aj hlboko uložené mozgové 

štruktúry. 

Dovoľuje interpretovať psychologické 

procesy v mozgu. 

Slabé časové rozlíšenie – 1-10s52 – môže 

trvať aj 5s kým „pridaná zásoba“ krvi nájde 

danú oblasť v mozgu. Pri skúmaní 

neurologickej reakcie spotrebiteľa na TV 

reklamu, mozog môže zareagovať na 

konkrétny podnet, ako napr. červené auto, 

kým však „posila“ krvi dorazí na miesto 

v mozgu, podnet je dávno preč. 

Vysoké finančené nároky na vybavenie, 

špeciálne testovacie priestory a odborný 

                                                
46 ŠÁŠIKOVÁ, M. 2013 
47 PRADEEP, A.K. 2010 
48 SØRENSEN, J. 2008. STR. 25 
49 LEE, N. – SENIOR, C. – BUTLER, M. – FUCHS. R. 2009. The feasibility of Neuroimaging Methods in 
Marketing Research. 
50 FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str. 15 
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Dokáže lokalizovať neurálnu aktivitu počas 

spotrebiteľského rozhodovania.51 

personál. 

Nároky na testujúcich – musia nehybne 

ležať v zariadení, ak by sa subjekt pohol čo 

i len o 3 mm, celé sedenie by bolo neplatné 

a výsledky nepoužiteľné,  zároveň iba jeden 

človek môže byť naraz skúmaný. 53   

Výsledky nie sú škálovateľné, náročné 

vyhodnocovanie údajov, etické problémy 

so zasahovaním do súkromia 

respondentov.54 

Fyzická hlučnosť zariadenia, dlhé 

získavanie dát a nutné upravené výskumné 

prostredie, ktoré nemôže simulovať bežný 

život respondentov55 

Dlhý čas testovania, podľa Fandelovej 

jeden test môže trvať od 30 – 60 min. 56 

Podľa Sørensena až 60- 90min a musí byť 

vykonávaný špecializovaným 

výskumníkom57 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

2) Pozitrónová emisná tomografia (PET) 

Je to technika, ktorá vytvára trojdimenzionálny obraz (resp. mapu) o prebiehajúcich 

procesoch v mozgu.58 Táto technológia nám umožňuje vidieť niektoré elektrické 

a chemické procesy vo vnútri fungujúceho mozgu. Na rozdiel od EEG, meria oblasti malé 

až 1 milimeter štvorcový (čo je však stále dosť hrubé meranie, keďže jeden milimeter 

štvorcový obsahuje miliardy buniek). Pozitrónová emisná tomografia prebieha 

v celotelovom skeneri. Funguje tak, že sa jedincovi vpichne rádioaktívna cukrová voda. 

Keď v určitej oblasti v mozgu dochádza k aktivite, táto časť spaľuje energiu, čo znamená, 

                                                                                                                                              
52 BERCEA, M.D. 2011. Str.3 
51 BERCEA, M.D. 2011. Str.3 
53 PRADEEP, A.K. 2010 
54 BERCEA, M.D. 2011. Str.3 
55 SANTOS, J.P. a kol. 2012. Str. 70 
56FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str.15 
57 SØRENSEN, J. 2008 
58 SØRENSEN, J. 2008. Str. 25 
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že si pritiahne cukor a teda aj rádioaktívne izotopy. Cukor sa sleduje zle, avšak naň 

naviazané izotopy sa na skeneri prejavia. Vďaka tomu neurológovia dokážu rozpoznať, 

ktoré oblasti v mozgu vykazujú najväčšiu aktivitu, keď pacienti premýšľajú alebo plnia 

rôzne úlohy.59  

 

Tabuľka č. 2  PET – zhrnutie funkcií, jej výhody a nevýhody 

ČO MERIA NA ČO SA POUŽÍVA 

Zmyslové vnímanie, valenciu emócií Testovanie nových produktov, reklám 

a obalov produktov 

VÝHODY NEVÝHODY 

Vysoké priestorové rozlíšenie. 

Spoľahlivé a platné meranie kognitívnych 

a afektívnych odpovedí. 60 

Je to invazívna metóda – kvôli 

vpichovanému rádioaktívnemu roztoku. 

Finančne nákladná. 

Dáta náročné na analýzu.61 

Nízke časové rozlíšenie. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

1.4.2 Nástroje merajúce elektrickú aktivitu mozgu 

1) Elektroencefalografia (EEG) 

EEG je považovaná za najstaršiu zobrazovaciu metódu a zároveň najpoužívanejšiu 

techniku pri výskume nákupného rozhodovania.62 Slúži na priame meranie elektronickej 

aktivity v mozgu, zaznamenanú v skutočnej rýchlosti myšlienky.63 

Bunky zodpovedné za biologický základ našich kognitívnych reakcií sú neuróny. 

V našom mozgu je viac ako 100 biliónov neurónov a trilión synaptických spojení, ktoré 

reprezentujú základ neurónového kolobehu. V prípade, že je prítomný špecifický stimul, 

ako napr. časť reklamy, neuróny splanú a vytvoria (vďaka vodivosti) elektrické prúdy, 

ktoré sa dajú zaregistrovať pomocou špeciálnych elektród umiestnených na hlave 

vyšetrovaného. Elektrické prúdy vytvárajú na základe rôzneho stupňa vzrušenia rozličné 

mozgové vlny.64 Mozgové vlny korešpondujúce s bdením sú beta vlny, relaxovaním - alfa 

                                                
59 DU PLESSIS, E. 2007. Str. 71 
60 BERCEA, M.D. 2011. Str. 4 
61 SØRENSEN, J. 2008. Str. 24 
62 KUSÁ, A. – GREŠKOVÁ, P. – DANECHOVÁ, Z. 2014. 
63 PRADEEP, A.K. 2010 
64 MORIN, CH. 2011. Str. 131 
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vlny, pokojom - theta vlny a spánkom - delta vlny.65  Prístroj signály (elektrické prúdy) 

mnohonásobne zosilní a prevedie do grafickej podoby - krivky. Tvar a charakter tejto 

krivky je priamo závislý na aktuálnej aktivite mozgu.66 Pomocou viac ako 256 elektród, 

ktoré sa umiestnia na temeno hlavy pacienta, sa meria elektronická aktivita mozgu – 

konkrétna činnosť spektier mozgu alebo zmeny fyziologického stavu.67  

 

Tabuľka č. 3  EEG – zhrnutie funkcií, jej výhody a nevýhody 

ČO MERIA NA ČO SA POUŽÍVA 

Pozornosť, zapojenie/nuda, vzrušenie, 

emocionálnu valenciu, poznávanie, 

kódovanie pamäte68 

Testovanie vyvíjaných reklám, nových 

kampaní, filmových trailerov, 

identifikovanie kľúčových momentov 

reklamy alebo videa, testovanie dizajnu 

web stránky a použiteľnosti, testovanie 

skúsenosti v obchode a testovanie 

sociálnych sietí.69 Testovanie 

zapamätateľnosti častí reklamy a na 

porovnávanie printovej a televíznej 

reklamy. 70 

VÝHODY NEVÝHODY 

Jednoduchšie použitie ako fMRI a zároveň 

jednoduchšia analýza dát. 

Najlacnejšia a široko dostupná 

zobrazovacia technika. 

Dobré časové rozlíšenie – zaznamenávanie 

sekvencií udalostí v čase.71 

Umožňuje merať zmeny frekvencie 

elektrickej aktivity v mozgu. 

Dovoľuje porovnanie pravej a ľavej 

hemisféry (v ľavej dominujú pozitívne 

Nízke priestorové rozlíšenie – naraz meria 

veľkú časť mozgu a len vrchné vrstvy 

mozgu (nie je vhodná na meranie 

emocionálnych aspektov). 

Keďže elektrická vodivosť nie je u každého 

človeka rovnaká, môže byť náročné určiť 

presné umiestnenie pre každý zaznamenaný 

signál. 

Dokáže identifikovať stimul len ak je 

pozitívny alebo negatívny.73 

                                                
65 BERCEA, M.D. 2011. Str. 4 
66 MORIN, Ch. 2011. str. 131 
67 ŠÁŠIKOVÁ, M. 2013 
68 BERCEA, M.D. 2011. Str. 5 
69 BERCEA, M.D. 2011. Str. 5 
70 SØRENSEN, J. 2008. Str.23 
71 DU PLESSIS, E. 2007. Str. 71 
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emócie a v pravej negatívne). 

Neinvazívna metóda. 

Platné meranie kognitívneho spracovania 

informácii. 

Je prenosný.72 

Nie je vhodný pri snahe porozumieť 

a predvídať efekt reklamy. 74  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

2) Steady state topograf (SST) 

Steady state topograf je prístroj podobný elektroencefalografu, avšak jeho 

výkonnejšia a modernejšia forma. Bol vynájdený Richardom Silbersteinom v roku 1990. 

Používa sa na monitorovanie rýchlych zmien ľudskej mozgovej aktivity.75 Fandelová jeho 

funkciu ešte dopĺňa: „Spracováva signály zo snímacích senzorov v "čiapke" natiahnutej na 

hlave. Signál je zaznamenávaný 13-krát za sekundu a spracovaný 

počítačom.“76 

 

Tabuľka č. 4 SST – zhrnutie funkcií, výhody a nevýhody 

ČO MERIA NA ČO SA POUŽÍVA 

Spotrebiteľské správanie, efektivitu videí, 

kódovanie dlhodobej pamäte, zapojenosť, 

emocionálnu intenzitu a valenciu, 

spracovanie vizuálnych a čuchových 

vstupov a pozornosť. 

Testovanie reklám, filmových trailerov, 

printovej reklamy a obrázkov, komunikáciu 

značky. 

VÝHODY NEVÝHODY 

Vysoké časové rozlíšenie – okamžité 

zaznamenanie reakcií. 

Prenosný, finančne menej náročný ako 

napr. fMRI.77 

Sledovanie rýchlych zmien v rôznych 

častiach mozgu. 

Dokáže tolerovať vysoké hladiny hluku 

Nízke priestorové rozlíšenie. 

                                                                                                                                              
73 BERCEA, M.D.2011. Str.5 
72 BERCEA, M.D. 2011. Str. 5 
74 MORIN, CH. 2011. Str. 133. 
75 BERCEA, M.D. 2011. Str. 7 
76 FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str. 16 
77 ŠÁŠIKOVÁ, M. 2013. Str.378 
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vznikajúce kvôli pohybom hlavy, napínaniu 

svalov, mrkaniu, pohybu očí atď. 78 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

3) Magnetoencefalografia (MEG) 

Táto metóda nie je tak bežne používaná vo výskume spotrebiteľského správania 

ako napr. EEG. Ako prvý ju využil na marketingový výskum Ioanides a kol. v roku 2000. 

Meria magnetický pohyb v mozgu neinvazívnym spôsobom.79 Pomocou tejto metódy je 

možné merať magnetické pole vytvorené elektrickou aktivitou mozgu. Táto metóda 

využíva supravodivé senzory na zaznamenávanie veľmi jemných zmien v magnetických 

poliach okolo hlavy, spôsobované aktivitou neurónov.80 Využíva magnetický potenciál na 

zaznamenanie mozgovej aktivity na temene hlavy, pomocou citlivých detektorov v helme 

umiestnenej na hlave respondenta.  

 

Tabuľka č. 5  MEG – zhrnutie funkcií,  jej výhody a nevýhody 

ČO MERIA NA ČO SA POUŽÍVA 

Vnímanie, pozornosť, pamäť.81 Testovanie nových produktov, reklamy, 

obalového dizajnu, identifikovania potrieb,  

testovanie zmyslov. 

VÝHODY NEVÝHODY 

Vysoké časové rozlíšenie – zaznamenáva 

zmeny za tisíciny sekundy.82 

Možnosť študovania zmien vo frekvencii 

zhlukovania sa neurónov ako obrazu 

reakcie na stimul.83 

Neinvazívna metóda. 

Magnetické pole nie je ovplyvnené typom 

tkaniva – krv, mozgové vlákna, kosti.84 

Experiment musí byť vykonávaný 

v miestnosti, ktorá je zbavená zemského 

magnetického poľa. 

Náročné vyhodnocovanie dát.85 

Finančná náročnosť - zariadenie je ešte 

drahšie ako fMRI.86 

Nízke priestorové rozlíšenie – súbežne 

meria veľkú časť mozgu87 ale stále lepšie 

                                                
78 BERCEA, M.D. 2011. Str.7 
79 SØRENSEN, J. 2008. Str. 24 
80 FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str. 15 
81 BERCEA, M.D. 2011. Str. 6 
82 FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str. 15 
83 LEE, N. – SENIOR, C. – BUTLER, M. – FUCHS. R. 2009.  
136 BERCEA, M.D. 2011. Str. 6  
135 BERCEA, M.D. 2011. Str. 6 
86 FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str. 15 
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ako EEG. 

Nedokáže skúmať vnútorné štruktúry 

mozgu ako napr. amygdalu.88 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

4) Transkrininálna magnetická stimulácia (TMS)  

Využíva magnetické pole vytvárané jadrom zabaleným v elektrických drôtoch, 

ktoré indukuje elektrické prúdy v neurónoch.89 Prostredníctvom magnetickej indukcie 

mení aktivitu niektorých častí mozgu, ktoré sú umiestnené v hĺbke 1až 2 cm pod povrchom 

mozgu. Plastový obal obsahuje elektrickú cievku, ktorá je umiestnená v blízkosti hlavy. 

TMS vystrelí magnetické pole, ktoré prejde cez mozog a umožňuje robiť zmeny v tkanive 

mozgu určitých oblastí. Je tiež schopný dočasne aktivovať neuróny (pri vysokých 

frekvenciách) alebo dočasne deaktivovať neurálnu aktivitu (použitím nízkych frekvencií).90 

 

Tabuľka č. 6  TMS – zhrnutie funkcií, jej výhody a nevýhody 

ČO MERIA NA ČO SA POUŽÍVA 

Pozornosť, poznanie, zmeny v správaní. Testovanie nových produktov, reklám, 

obalového dizajnu a iných marketingových 

stimulov. 

VÝHODY NEVÝHODY 

Môže byť prenosný. 

Dovoľuje študovanie zmien v správaní po 

manipulácií s mozgovou aktivitou. 

Umožňuje skúmanie zodpovednosti 

špecifických oblastí mozgu za určité 

mentálne procesy. 

Finančne dosť nákladný. 

Nemôže stimulovať hlboko umiestnené 

vnútorné štruktúry mozgu. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

1.4.3&Nástroje&nevyužívajúce&priame&meranie&mozgovej&aktivity&
Ide o merania fyziologických odpovedí tela (nie priamo mozgu) na vonkajšie 

stimuly, ktoré prechádzajú našimi zmyslami. Niektoré biometrické merania majú 

                                                                                                                                              
87 SØRENSEN, J. 2008. Str. 23 
88 LEE, N. – SENIOR, C. – BUTLER, M. – FUCHS. R. 2009. 
89 ŠÁŠIKOVÁ, M. 2013. 
90 BERCEA, M.D. 2011. Str. 6 
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obmedzenie v marketingovom výskume, pretože sú podľa Plassmannovej len akýmisi 

„zaostalými indikátormi“ a nie priamymi meraniami, priamej mozgovej aktivity. To 

znamená, že mozog môže dať pokyn telu oveľa skôr, ako sa prejaví fyziologická aktivita. 

V ideálnom prípade však chceme vedieť kedy bol vyslaný pokyn a nie kedy došlo k jeho 

fyzickému prevedeniu. Nevýhodou je podobne ako pri nástroji fMRI, dlhý čas spracovania 

podnetu. Problém nachádza tiež v tom, že fyziologické reakcie na stimuly dvoch rôznych 

ľudí nemusia byť rovnaké. Taktiež rýchlosť odozvy môže variovať v závislosti na únave, 

fyzickom stave, vplyvoch prostredia atď. Plassmannová tieto techniky hodnotí nasledovne: 

Biometrické merania nerozlišujú medzi špecifickými odpoveďami mozgu. Oni poskytujú 

sekundárne, časovo oneskorené merania vzrušenia. Nemôžu sa sami považovať za 

spoľahlivé indikátory emócií alebo uvažovania,91 avšak vedia periférne oznámiť, čo si 

mozog všimol a zareagoval na to. Biometrická odpoveď nemusí nevyhnutne 

korešpondovať s kognitívnou odpoveďou na vedomej alebo podvedomej úrovni. Preto, na 

vonkajšie stimuly, môže zareagovať aj telo človeka v kóme.92 

• Meranie fyziologických prejavov – do tejto kategórie zaraďujeme rýchlosť srdcovej 

a respiračnej činnosti, tlak krvi, vodivosť kože, hormóny stresu a kontrakcie 

tvárových svalov. Z nich môžu výskumníci odvodzovať emocionálny stav 

respondenta v každom momente. Na základe fyziologických prejavov je možné 

skúmať reklamy alebo filmové trailery, dizajn webových stránok, či identifikovať 

správanie spotrebiteľov v ich prirodzených podmienkach. Výhody fyziologických 

prejavov sú, že z nich dokážeme rozlíšiť širokú paletu emócií, vzrušenia a zaujatia 

počas výberu produktu. Zaraďujú sa k neinvazívnym metódam, teda neohrozujú 

zdravie testovaných. Nevýhody sú časová nepresnosť, keďže fyzická reakcia 

nastane až pár sekúnd po prijatí stimulu a finančná náročnosť, tá závisí od miery 

sofistikovanosti vybraných zariadení na jeho meranie.93  

• Vodivosť kože – v tejto metóde sa analyzujú jemné zmeny v galvanickej odozve 

koži (GSR), ktoré vznikajú, keď sa vegetatívny nervový systém aktivuje. Meria 

teda vzrušenie. Používa sa pri predvídaní správania sa spotrebiteľov. Výhodou je, 

že softvér dokáže rozlíšiť skutočné vzrušenie od šumov a dokáže odmerať aj stupeň 

vzrušenia. Nevýhodou je, že nedokáže rozlíšiť póly vzrušenia – pozitívne vzrušenie 

a stres vyzerajú podobne. 

                                                
91 PLASSMANN, H. –YOON, C. – FEUNBERG, F.M. – SHIV, B. 2011. 
92 PRADEEP, A.K. 2010. 
93 BERCEA, M.D. 2011. Str. 8-9 
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• Kódovanie tváre – sem zaraďujeme pohyb tvárových svalov a pohyb tela. 

Kódovanie tváre identifikuje a meria pomocou video kamery mikro-výrazy, ktoré 

sú ukryté v nevedomých reakciách, reflektované aktivitou tvárových svalov. 

Výrazy tváre sú spontánne, odzrkadľujú dáta v reálnom čase avšak podliehajú 

subjektivite respondenta. Merajú sa nevedomé reakcie a rozlišujú sa základné 

emócie – hnev, odpor, závisť, strach, smútok, prekvapenie a úsmev – úprimný 

alebo sociálny. Meranie kódovania tváre sa používa na testovanie reklám 

a filmových trailerov. Nevýhodou je subjektivita v rozhodovaní, kedy daný stimul 

zachytíme a či je potrebné ho kódovať. 94  

• Implicitný asociačný test – IAT – meria individuálne správanie, skúsenosť 

recipientov a identifikuje hierarchiu produktov (porovnávaním). Meria základné 

postoje, ktorých si respondent často nemusí byť vedomý, posúdením reakčného 

času na dve kognitívne úlohy. Meria sa rýchlosť, akou dokážu respondenti spojiť 

dva rôzne koncepty reklamy, značky atď. s dvomi rôznymi atribútmi. Množstvo 

času medzi tým, ako sa objaví stimul a reakciou naň – reakčný čas, informuje 

o tom, aký vzťah má respondent k stimulu. Môže sa používať pri potrebe 

segmentácií kategórií, brand positionigu, skúmaní obalu produktov a i. Výhodou je, 

že umožňuje vykresliť hierarchiu produktov, no nevýhodou, že úspech testovania 

závisí na respondentovej chuti spolupracovať.95 

• Tvárová elektromyografia (Facial EMG) – meria fyziologické vlastnosti tvárových 

svalov. Testujúc dobrovoľné a nedobrovoľné pohyby tvárových svalov sa 

reflektujú vedomé a nevedomé vyjadrenia emócií. Každá emócia je charakteristická 

špeciálnym zložením tvárových úkonov. Tvárová myografia zaznamenáva 

prostredníctvom malých povrchových elektród, umiestnených  bipolárne (na 

obidvoch stranách tváre), aktivitu špecifických svalov, hrajúcich úlohu pri 

vyjadrení základných emócií. Na rozdiel od pozorovania výrazov tváre, táto metóda 

je presnejšia, pretože identifikuje akýkoľvek elektrický impulz vytvorený aktivitou 

svalov a to aj vtedy, keď je respondent požiadaný, aby emócie v tvári neprejavoval. 

Skúma teda vyjadrenie emócií, sociálnu komunikáciu, náladu, valenciu emócii. 

Môže sa použiť na testovanie reakcií na reklamy, video materiály alebo znalosť 

značky. Výhodou je možnosť rozlíšiť pozitívne a negatívne emócie a meria reakciu 

svalov aj na slabé emocionálne stimuly. Za nevýhodu môžeme považovať finančnú 

                                                
94 BERCEA, M.D. 2011. Str. 10 
95 BERCEA, M.D. 2011. Str. 9 
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nákladovosť vybavenia.96 Tvárovú elektromyografiu využíva aj spoločnosť Gallup 

& Robinson prostredníctvom CERA (Continuous Emotional Response Analysis – 

Analýza pretrvávajúcich emocionálnych odoziev). Je to unikátny neurofyziologický 

systém, využívaný na meranie podvedomých odoziev založených na emóciách. 

Základom je pochopenie, akým spôsobom ľudia reagujú na marketingové stimuly, 

sústredením sa na neverbálne ukazovatele emocionálnych odpovedí.  Jej výhody sú 

v tom, že meria emocionálnu valenciu medzi pozitívnymi a negatívnymi reakciami, 

ktoré sú prítomné pri akýchkoľvek stimuloch. Vychádza z dokázanej konštrukcie 

kódovania tváre ale väčšia objektivita a validita je zabezpečená elektródami, 

umiestnenými na príslušných skupinách svalov. Tie dokážu rozlíšiť a sledovať 

pozitívne a negatívne emocionálne odozvy na stimuly, ktorým sú vystavené. Test 

prebieha v miestnosti, kde sú respondenti vystavení vybraným stimulom – napr. 15 

minútové vysielanie televízie s príslušnými reklamami. Následne sú podrobení 

expozícii znovu a pre lepšie porozumenie ich reakciám na stimuly sú im kladené 

upresňujúce alebo dopĺňajúce otázky.97    

• Eye trecking ako výskumná metóda spotrebiteľského správania existuje už od roku 

1970.98 Dovoľuje študovať správanie spotrebiteľov bez skúmania ich mozgovej 

aktivity, len tým kam sa subjekt pozerá, ako dlho sa tam pozerá a aká je trasa jeho 

pohľadu, či rozšírenie zreničiek počas sledovania stimulov.99 Skúma pozornosť, 

ktorá môže byť indikátorom emocionálnej reakcie. Cieľom tejto metódy je 

monitorovanie pohybu ľudských očí. Kamera zaznamenáva, na ktoré časti z 

predloženého materiálu sa jedinci najčastejšie a najdlhšie pozerajú. Meria tak 

frekvenciu a intenzitu pohľadu v súvislosti s ponúknutým reklamným materiálom. 

Využíva sa najmä pri analýzach webových stránok alebo tlačených propagačných 

materiálov.100 Pri eye-trackingu ide o stopovanie dráhy zraku. Prístroj zisťuje, kam 

človek najviac zameriava pohľad a ako pohybuje očami pri sledovaní 

propagačného materiálu. V testovanom materiáli sa potom hľadajú tzv. ROI 

(regions of interest – oblasti záujmu), teda miesta, na ktoré najčastejšie upierame 

zrak. Tie majú najväčší význam pre umiestnenie hlavného zdelenia. Najčastejšie to 

                                                
96 BERCEA, M.D. 2011. Str. 10 
97 http://www.gandrllc.com/solutions/content-assessment/emotional-response-analysis/ 
98 SØRENSEN, J. 2008. Str. 20 
99 BERCEA, M.D. 2011. Str. 8 
100 KUSÁ, A. – GREŠKOVÁ, P. – DANECHOVÁ, Z. 2014. Str.61 
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býva hlavný obrázok, titulok, logo, názov produktu.101 Pohyby očí spadajú do 

dvoch kategórií: fixácia (keď sa oko zastaví v určitej póze) a kmitanie (prechod na 

inú pozíciu). Skúmajú sa série fixácií a kmitania, ktoré vytvárajú vizuálnu cestu 

a využívajú sa pri analyzovaní rôznych procesov. Eye tracking sa najčastejšie 

využíva v spojení s elektroencefalografom.  

 

Tabuľka č. 7  Eye tracking – zhrnutie funkcií, jej výhody a nevýhody 

ČO MERIA NA ČO SA POUŽÍVA 

Vizuálnu fixáciu, hľadanie, vzory pohybu 

očí, priestorové rozlíšenie, vzrušenie, 

pozornosť, rozšírenie zreničiek 

Testovanie web stránok a výskum 

použiteľnosti stránok, testovanie reakcií pri 

nákupe, obalového dizajnu (viditeľnosť 

mena a značky), testovanie reklám a video 

materiálov, testovanie printov a obrázkov, 

filtrovanie informácií, hierarchiu vnímania 

stimulov (ktorý prvok je zaznamenaný ako 

prvý, ktorý nevnímal vôbec), rozmiestnenie 

produktov v regáloch, testovanie product 

placementu 

VÝHODY NEVÝHODY 

Miera rozšírenia zreničiek a rýchlosť 

mrkania odzrkadľujú mieru zapojenia sa 

v spracovávaní obrazov a stupeň vzrušenia. 

Kamera je prenosná 

Neinvazívna metóda 

Finančná náročnosť (celé vybavenie) 

Považuje sa za nespoľahlivú metódu 

Výsledky závisia od stavu očí 

respondenta102 

Zdroj: vlastné spracovanie 

(

2(Využitie(neuromarketingu(v(praxi(
 

Neuromarketing ako veda má podľa Kusej potenciál využitia nielen v oblasti 

propagácie produktov a reklamy, ale aj v oblasti filmového, či zábavného priemyslu.103 

                                                
101 VYSEKALOVÁ, J. 2012. Zdroj: MOSNÁČKOVÁ, M. 2015.Čo (ne)vidíme v reklame?  
102 BERCEA, M.D. 2011. Str. 8 
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Šášiková vysvetľuje: „Dôkladným preskúmaním toho, čo sa podľa mozgovej činnosti 

spotrebiteľom páči, môžu filmové štúdiá vytvoriť tie najpríťažlivejšie upútavky na filmy 

alebo dokonca natočiť záver filmu podľa toho, čo sa publiku páči alebo čo očakáva.“104 

Zaujímavé využitie neuromarketingu nachádzame tiež v architektúre, v ktorej ide o 

skúmanie nervovej aktivity pri pohľade na špecifické aspekty budov, pričom nervové 

reakcie sa môžu použiť na usmernenie dizajnu budov.105 Práve pre potenciálne využitie 

neuromarketingu v širokej sfére odvetví, nielen v marketingu, je na mieste zamýšľať sa 

nad jeho etickými dimenziami. Napr. v spätosti s politikou, keďže politici majú veľký 

záujem o technológiu funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI). Americké volebné štáby 

utrácajú v každých prezidentských voľbách okolo miliardy USD na to, aby „vytvorili“ 

prezidentského kandidáta, ktorý má potenciál zvíťaziť.106 

(

2.1(Neuromarketing(v(marketingovej(praxi(
Neuromarketing má v marketingovej praxi uplatnenie v rôznych smeroch. Môže sa 

využívať pri plánovaní a tvorbe reklamných kampaní ako aj pri komplexnom pôsobení na 

rozhodovací proces spotrebiteľa. Na základe empirického prieskumu je možné 

konštatovať, že metódy neuromarketingu sú využívané tiež  pri tvorbe inovácií a 

modifikácií produktov, pri voľbe cenovej stratégie, vytváraní stratégie značky, nástrojov 

komunikačného mixu. Využitie nachádza tiež na úrovni manažmentu podniku, napríklad 

pri budovaní firemnej kultúry a lojality zamestnancov.107 Je teda zrejmé, že 

neuromarketing má uplatnenie takmer v každej oblasti klasického výskumu marketingu. 

&

2.1.1&Spoločnosti&využívajúce&neuromarketing&
Niektoré firmy aj vďaka poznatkom z neuromarketingu urobili správne rozhodnutia 

pre svoje podnikanie. Predovšetkým nadnárodné a globálne pôsobiace spoločnosti 

s dostatkom finančných zdrojov sa dávajú na cestu skúmania svojich spotrebiteľov 

pomocou neuromarketingu. Práve prostredníctvom neuromarketingového výskumu sa 

Google dozvedá množstvo informácii o svojich používateľoch, napr. či ich viac 

ovplyvňujú obrazové alebo slovné správy, ako reagujú na online reklamy alebo, na ktorú 

                                                                                                                                              
103 KUSÁ, A. – GREŠKOVÁ, P. – DANECHOVÁ, Z. 2014. 
104 ŠÁŠIKOVÁ, M. 2013. Str. 379 
105 KUSÁ, A. – GREŠKOVÁ, P. – DANECHOVÁ, Z. 2014. 
106 ŠÁŠIKOVÁ, M. 2013. 
107 VASIĽOVÁ, M. – DRAŽOVÁ, K. 2010. 
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časť reklamného inzerátu sústredia svoj pohľad. Pomocou výsledkov 

neuromarketingového výskumu uviedol Google úspešnú sériu reklám „Život je 

hľadanie“.108 Ďalším príkladom úspešne využitých neurovedeckých výskumov môže byť 

firma Procter&Gamble, ktorá vďaka neuromarketingu vypustila značku Febreze, čo sa 

neskôr ukázalo ako najväčší úspech spoločnosti. Pri spoločnosti Motorola mal 

neuromarketing  významný vplyv v positioningu produktov. Ako tvrdili, dostali odpovede 

na otázky, ktoré im nikdy ani nezišli na um. Buick využili tieto výskumy na zlepšenie 

skúseností, vzťahov dodávateľov, predajcov so zákazníkmi. Vďaka tomu zvýšili predaj z 9 

na 40% na každého predajcu.109 Známou značkou, ktorá tiež využila schopnosti 

neuromarketingu je Christian Dior, ktorá podporila svoj parfém J’adore testom fMRI, 

pričom hodnotila všetko – od jeho vône, farby až po umiestnenie reklamy. Spoločnosť síce 

neprezradila, k akým záverom dospela, avšak výsledky hovoria, že parfém J’adore bol 

jedným z najúspešnejších výrobkov Christiana Diora za posledné roky.110 Spoločnosť 

Yahoo testovala pomocou EEG to, či spustiť brandingovú kampaň za 100 miliónov dolárov 

alebo na nej ešte popracovať, aby dosiahla svoj cieľ. Microsoft zas porovnával efektivitu 

30-sekundovej a 60-sekundovej kampane na rôznych platformách, pričom sa potvrdilo, že 

na rôzny kanál sú potrebné rôzne typy podnetov a aj dĺžka reklamy. Vďaka 

neuromarketingovému výskumu vedel svoje požiadavky aj presne špecifikovať.  Facebook 

skúmal, ako ich reklamy budujú s vzťah používateľom (product engagement). Mercedes-

Benz Daimler napr. skúmal vyvolanie emócií v reklame samotným produktom a 

produktom s prítomnosťou zobrazenia emócií na ľudskej tvári. Campbell‘s  redizajnoval 

obaly polievok tak, aby boli ľudskému oku vizuálne čo najpríjemnejšie, za pomoci využitia 

ideálneho fontu písma. 20th Century FOX  testoval trailery, filmy, videohry a zistil, že 

sýtosť farby výrazne ovplyvňuje vnímanie a obľubu u divákov a hráčov. Hyundai  testoval 

pomocou EEG vnímanie áut na základe požiadaviek zákazníkov a ich spokojnosť s 

dizajnom. A Coca-Cola dokonca vlastní podnikové neuromarketingové laboratórium, kde 

sa používa technika „neuroimaging in real time“ (zobrazovanie neurónovej aktivity v čase 

skúmania).111  

Na trhu existuje množstvo firiem, ktoré využívajú neuromarketingové výskumy na 

zlepšenie svojej marketingovej komunikácie ako aj v iných dôležitých rozhodnutiach, 

určujúcich úspech ich spoločností, aj podľa predlohy nami vymenovaných firiem.  

                                                
108 ŠÁŠIKOVÁ, M. 2013. Str. 379 
109 BORICEAN, V. 2009. Str. 121 
110 ŠÁŠIKOVÁ, M. 2013. Str. 379 
111 KUSÁ, A. – GREŠKOVÁ, P. – DANECHOVÁ, Z. 2014. Str. 64-65 



 

 
 

180 

 

3(Neuromarketing(–(hrozba(alebo(príležitosť?(

(
Už od samotného počiatku neuromarketingu sa okolo neho vedú búrlivé diskusie 

prívržencov a odporcov. U širokej verejnosti sa pri pojme neuromarketing neraz 

stretávame s nesúhlasom a označením ako hrozba, nástroj manipulácie, zásah do súkromia, 

či hodnotením skúmania mozgu ako neetickým. K tomuto problému sa vyjadruje množstvo 

odborníkov. Robert Dooley tieto myšlienky popiera. Podľa neho, pokiaľ sa techniky 

neuromarketingu používajú správne, výsledkom sú lepšie reklamy, lepšie produkty 

a šťastnejší zákazníci. A pravdepodobne by nikto nenamietal voči lepším produktom 

a menej otravným reklamám. Dodáva však, že každý marketingový nástroj môže páchať 

„zlo“ pokiaľ ho firma, ktorá za ním stojí, zneužíva. Podľa Dooleyho je neuromarketing len 

ďalší z nástrojov marketérov, ktorý im pomáha poznať potreby zákazníkov a lepšie im 

vyhovieť.112 Podobný názor na situáciu má aj Fandelová, ktorá tvrdí, že pokiaľ sú 

informácie z neuromarketingových výskumov v správnych rukách, pri súčasnom bode 

poznania nie je dôvod na znepokojenie.113 Rovnako pozitívne stanovisko zastáva aj Martin 

Lindstrom. Jeho pohľad  na etickosť neuromarketingu hovorí, že nie je založený na 

vkladaní myšlienok do hlavy ľudí alebo na nátlaku, aby si kupovali veci, ktoré si kupovať 

nechcú. Je to odkrývanie toho, čo už v našich hlavách je – našej nákupnej stratégie, 

nákupológie.114  

Craig Bennet sa vyjadruje k téme neuromarketingu trochu skeptickejšie, 

predovšetkým hovorí vo svojom príspevku „The Seven Sins of Neuromarketing“ o 

nedostatočnej rigoróznosti neuromarketingového výskumu, pretože chýbajú odpublikované 

údaje z neuromarketingových výskumov. Problémom je podľa neho aj to, že verejnosť sa k 

informáciám o neuromarketingu dostáva len sprostredkovane a skreslene prostredníctvom 

správ uverejnených v bežnej dennej tlači a nie z kvalitných recenzovaných 

neuromarketingových štúdií, ktoré sú veľmi vzácne. Jednotlivé neuromarketingové 

agentúry si nechávajú svoje dôležité zistenia pre seba a chránia ich tak pred konkurenčným 

využitím. Dôvodom pre takéto konanie môže byť aj to, že neuromarketingové štúdie sú 

                                                
112 DOOLEY, R. 2011. 
113 FANDELOVÁ, E. –KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str. 21 
114 LINDSTROM, M. 2009. Zdroj: ŠÁŠIKOVÁ, 2013. Str. 383 
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veľmi drahé. Podľa časopisu Forbes stojí EEG alebo fMRI štúdia v priemere 50 000 

USD.115 

K odporcom neuromarketingu patrí aj americká nezisková organizácia Commercial 

Alert, ktorá sa pozastavuje nad otázkou, či je správne využívať univerzitné (a obzvlášť 

klinické) vybavenie na výskumy pre korporácie.116 K tomuto pohľadu na vec sa pripájajú 

aj ďalší kritici neuromarketingového výskumu, ktorí tvrdia, že metódy skúmajúce ľudský 

mozog by mali byť využívané len na účel, na ktorý boli primárne zostrojené, a síce, na 

celospoločensky prospešný výskum v oblasti ľudského zdravia. Nemala by existovať 

možnosť využiť ich na úplne odlišné, komerčné účely firiem. V tejto problematike je však 

potrebné poznamenať, že aj farmaceutické firmy, ktoré sa najviac podieľali na finančne, 

technologicky aj metodologicky náročnom výskume, sú tiež subjekty založené za účelom 

dosiahnuť zisk a ich investície do lekárskych výskumov (vrátane výskumu mozgu), nie sú 

primárne orientované na dosiahnutie celospoločenského blaha.117 Ako „spoločensky 

škodlivé“ niektorí označujú zistenia neuromarketingových výskumov aj preto, pretože sa 

využívajú aj na zvýšenie predaja nezdravého jedla, či pomáhajú už spomínanej politickej 

propagande.118  

Ďalšou problematickou otázkou neuromarketingu je ochrana súkromia respondenta. 

Práca s ľudskými reakciami, emóciami a fyziologickými prejavmi je určitým zásahom do 

súkromia testovaného. Metóda magnetickej rezonancie umožňuje sledovať aktivitu 

mozgových oblastí bez toho, aby mohol skúmaný človek čokoľvek zatajiť. Túto 

„neetickosť“ však vyvažuje fakt, že respondent musí pred uskutočnením výskumu s jeho 

prevedením súhlasiť a zúčastňuje sa ho dobrovoľne.119 Tieto obavy môžu byť tiež 

eliminované transparentnosťou, ľudia musia vedieť, čomu výskumom napomáhajú a dáta 

majú byť použité len na ten účel, na ktorý boli získané.120 Aby sa tieto zásady dodržiavali, 

v novembri roku 2012 schválila NMSBA (The Neuromarketing Science and Business 

Association – Neuromarketingová vedecká a obchodná asociácia) so sídlom v Holandsku 

etický kódex, ktorým sa musia riadiť členovia tejto asociácie. Kódex vznikol z nutnosti 

zjednotiť pravidlá neuromarketingového výskumu, keďže mnoho spoločností patriacich do 

asociácie sa v tejto oblasti riadilo rôznymi normami.121 Tento akt aspoň do určitej miery 

                                                
115 BENNET, C. 2013. Zdroj: ŠÁŠIKOVÁ, 2013. Str. 383 
116 FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str. 20 
117 ŠÁŠIKOVÁ, M. 2013. Str. 382 - 383 
118 FISHER, C.E. – CHIN, L. – KLITZMAN, R. 2010. Str. 231  
119 ŠÁŠIKOVÁ, M. 2013. 
120 ARIELY, BERNS. 2010. Zdroj: FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str. 20  
121 ŠÁŠIKOVÁ, M. 2013. 
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upravil moc spoločností využívajúcich neuromarketingové výskumy a zamedzil tak ich 

zneužívaniu na účely, na ktoré neboli zozbierané. 

Spoločnosť má tiež obavy z čítania myšlienok, zasahovania do osobnosti 

respondenta, manipulácie pozornosti a preferencií človeka a iných neuvedomených aktivít. 

Tieto obavy sú doposiaľ neopodstatnené, lebo sa nepredpokladá, že by sa niekedy stali 

skutočnosťou. Neuromarketing umožňuje iba merať aktivitu centier v mozgu. Faktom tiež 

je, že neuromarketingový výskum je limitovaný poznaním štruktúry mozgu, čiže 

vedeckým postupom a schopnosťou neuromarketérov čítať získané údaje z prístrojov. To, 

že takéto obavy sú neopodstatnené podnetne objasnila aj Kusá a kol.: „Neuromarketing nie 

sú podprahové techniky, ktoré podvedome fixujú produkty v ľudskom mozgu a na základe 

toho je jedinec manipulovaný a ovplyvňovaný pre kúpu. Podstatou neuromarketingu je 

zefektívňovať marketingovú komunikáciu tak, aby bola čo najúčinnejšia.“122 

Aj „zástupca“ neuromarketingového výskumu na Slovensku, Miroslav Švec sa 

vyjadruje k etickej stránke neuromarketingu podobne. K problému zneužitia výskumov na 

prinútenie spotrebiteľov ku kúpe produktov, ktoré nechcú tvrdí, že ľudia väčšinou chcú 

niečo, čo už poznajú a majú v hlave a neuromarketing len hľadá to, čo má človek v hlave 

a dáva mu to. Tento fakt vysvetľuje na príklade: Ak je človek chamtivý, kúpi si štyri 

stoličky za cenu jednej, no ak by nebol, akcia by ho neoslovila.123 Nejde teda 

o manipulovanie, ale o odkrývanie túžob spotrebiteľov a ich napĺňanie. 

Pri posudzovaní neuromarketingových výskumov by sa malo prihliadať aj na ich 

potenciálny pozitívny dopad na spoločnosť. Podľa Wilsona okrem hľadania tzv. spúšťačov 

nakupovania v mozgu spotrebiteľa sa neuromarketing môže zamerať aj naopak na 

zisťovanie, či niektoré aspekty reklamy a aj celej marketingovej komunikácie nemajú za 

následok negatívny efekt v podobe napr. nadmernej a nezodpovednej spotreby. Skúmanie 

príčin nadmerného zadlžovania niektorých spotrebiteľov, pôvodu ich kompulzívnych 

nákupov, zistiť čo motivuje predajcov k využívaniu nekalých predajných taktík, aj to môže 

byť predmetom skúmania neuromarketingu. Je dostupných množstvo oblastí využitia 

neuromarketingového výskumu, ktoré sa nesústredia výhradne na jeho komerčné 

uplatnenie. Naopak, nové zamerania akademického výskumu by mohli prispieť k lepšiemu 

pochopeniu otázok súčasnej spoločnosti.124 Neuromarketing má potenciál byť prospešný 

pre ľudskú spoločnosť takisto tým, že nám pomôže zlepšiť účinnosť kampaní zameraných 

                                                
122 KUSÁ, A. – GREŠKOVÁ, P. – DANECHOVÁ, Z. 2014. Str. 62-63 
123 ŠVEC, M. 2013 
124 WILSON, 2008. Zdroj: VASIĽOVÁ, M. – DRAŽOVÁ, K. 2010 
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proti drogám či fajčeniu, nájsť lepšie spôsoby ako varovať mladých pred nechráneným 

sexom, propagovať šetrenie energií a i.125 Vidíme teda, že pozitívny dopad neurovýskumov  

môže byť rovnako vplyvný ako aj ich negatívny dopad, záleží len na spoločnostiach, ktoré 

majú dané informácie k dispozícii, ako s nimi naložia.  

 

4(Interpretácia(zahraničných(neuromarketingových(
výskumov(

 

4.1((Pepsi((vs.((CocabCola(
 

Výskum Pepsi vs. Coca-Cola je považovaný za prvý vedecký neuromarketingový 

výskum. Tento výskum prebehol pod záštitou Reada Montagueho, profesora neurovedy 

z Baylor College of Medicine a kolektívu autorov v roku 2003 a bol publikovaný vo 

vedeckom časopise Neuron v roku 2004. Jeho cieľom bolo zistiť vzťah motivácie ku kúpe 

a preferencie značky. Tento experiment dokázal, že aj dva takmer identicky chutiace 

nápoje, neboli zákazníkmi preferované rovnocenne.   

Experimentom za využitia fMRI bola skúmaná stimulácia mozgu. Zúčastnilo sa ho 

67 respondentov, rozdelených do 4 skupín. Všetky štyri skupiny prešli dvomi rovnakými 

meraniami preferenčného správania. Bola im položená otázka: Ktorý nápoj preferujete? 

Coca cola, Pepsi alebo nemáte žiaden  preferovaný? V chuťovom teste si prvé dve skupiny 

mali vybrať z dvoch neoznačených pohárov. Respondenti nevedeli, že v jednom sa 

nachádzala Coca–Cola a v druhom Pepsi. Cieľom bolo vybrať nápoj, ktorý im chutil viac. 

Druhé dve skupiny mali rovnaké zadanie, avšak mierne zmenené podmienky - jeden 

z pohárov bol označený značkou nápoja, no aj v druhom, neoznačenom, sa nachádzal drink 

tej istej značky (buď Pepsi alebo Coca- Cola).  

Výsledky skenovania mozgu ukázali, že sa v mozgu rozsvietili odlišné miesta keď 

skúmaní poznali a keď nepoznali značku nápoja. Pri slepom teste bol pri pití Pepsi na 

fMRI najaktívnejší ventromedial prefrontal cortex (predná časť mozgovej kôry), akési 

centrum odmeny. Keď respondenti poznali značku nápoja – Coca-Cola, skeny ukazovali 

aktivitu v strednom mozgu – hippocampus a v dorsolateral prefrontal cortex (centrá pamäte 

a emócií, vedomých preferencií a citov). V podstate, skúmaní ľudia mali radšej chuť Pepsi, 
                                                
125 FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str. 20  
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ale boli presvedčení o tom, že majú radšej druhý nápoj na základe emocionálnych spojení a 

pocitov nostalgie. Na základe týchto zistení, výskumníci vyhlásili, že preferencia Coca-

Coly je založená skôr na obraze značky a jej image ako na jej samotnej chuti. Dôkazom 

toho je aj fakt, že pokiaľ v poloslepom teste bol pohár označený ako Pepsi, respondenti 

nezaznamenali výrazný rozdiel medzi označenou a neoznačenou vzorkou. Ak bol však 

označený ako Coca-Cola, respondenti výrazne viac preferovali práve označený pohár, 

napriek tomu, že sa v obidvoch nachádzal rovnaký nápoj. Keď s odstupom času s tou istou 

testovacou skupinou výskumníci test zopakovali, ale  v prevedení, keď žiaden pohár 

nedisponoval označením, respondenti už taký výrazný rozdiel v chuti nezaznamenali. 

Tento experiment teda názorne predviedol silný vplyv značky a jej imidžu na správanie 

spotrebiteľov.126 127 128 129 

Grafické znázornenie výberu respondentov vidíme súhrnne na grafe č.1, v ktorom 

je zobrazené: A – počet výberov Coca-Coly v slepom teste; B – počet volieb označeného 

pohára ako Pepsi v poloslepom teste; C – počet volieb označeného pohára ako Coca-Cola 

v poloslepom teste; D – porovnanie A, B, C a obrázok E -  voľby respondentov z testu C 

pri slepom teste.130 

                                                
126 MILÁČEK, P. 2007. Cesta do tajů neuromarketingu. 
127 MORIN, CH. 2011. Str. 132 
128 MONTAGUE, P.R. a kol. 2004. Str. 380 - 385 
129 BRIDGER – LEWIS. 2005. Zdroj: FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str. 17 
130 MONTAGUE, P.R. a kol. 2004. Str. 383 
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Graf č. 1  Výber respondentov Coca Cola vs Pepsi v troch opakovaniach testov  

Zdroj: Montague, P.R. a kol. 2004. Str. 383  

4.2(Výskumy(Martina(Lindstroma(
V neuromarketingovom výskume Martina Lindstroma,131 ktorý začal v roku 2004 a trval 

tri roky, zistil množstvo závažných vecí a tým dokázal vyvrátiť mýty, ktoré pretrvávali 

v oblasti marketingovej komunikácie už dlhé roky. Medzi jeho najvýznamnejšie zistenia 

patrí:  

• Product placement nemá vplyv na spotrebiteľské rozhodovanie, ak sa produkt 

nevzťahuje na dej audiovizuálneho diela, alebo ak jeho umiestnenie v reklame, 

programe či filme nedáva zmysel.  

• Vône a zvuky majú pre spotrebiteľa omnoho väčší význam ako akékoľvek logo, 

ktoré vníma vizuálne.  

• Podprahová reklama (ktorá je na Slovensku zakázaná), na spotrebiteľa pôsobí.  

• Motív sexu v reklame nie je taký účinný, ako si mnoho marketérov myslí.  

                                                
131 Martin Lindstrom - medzinárodný odborník na marketing a branding. Zdroj: ŠÁŠIKOVÁ, M. 2013. Str. 
378 
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• Ako väčší vplyv na spotrebiteľa sa ukázal motív strachu smerujúci na osobnú 

neistotu, nie až tak na všeobecné úzkosti. Martin Lindstrom predpovedá, že v 

nasledujúcom období sa budeme stále viac stretávať s marketingovými stratégiami 

založenými na strachu. Podľa jeho výskumov totiž takéto reklamy patria medzi 

najzapamätateľnejšie druhy reklamy vôbec. Medzi najintenzívnejšie prežívaný 

strach patrí  strach z nedokonalého vzhľadu alebo starnutia. Pôsobí na spotrebiteľa 

veľmi silne a značky ho úspešne navodzujú výstrahami ako - ak nebudeme 

používať značku šampónu z reklamy, budeme mať lupiny, ak muž nepoužije 

konkrétnu značku vône, ženy mu nebudú venovať pozornosť atď. 

• Zaujímavosťou však je, že  naopak, varovné slogany na predných, zadných a 

bočných stranách krabičiek cigariet nemajú žiaden vplyv na zmiernenie túžby 

fajčiarov zapáliť si. Podľa výsledkov Lindstromového výskumu, tieto nápisy 

stimulovali oblasť mozgu nazývanú nucleus accumbens, predstavujúcu centrum 

túžby, ktorá prepája špecializované neuróny aktivované vo chvíli, keď človek po 

niečom túži. Výsledky zo skeneru fMRI ukázali, že varovné nápisy na cigaretách 

nielenže od fajčenia neodradzovali, ale kvôli spojeniu s očakávaním túžby, 

fajčiarov povzbudzovali aby si zapálili.132 Prepojenie varovných signálov 

s potešením spomína aj Miroslav Švec, ktorý tvrdí, že ľudia si spájajú varovné 

slogany na krabičkách cigariet s dobrými pocitmi, ktoré zažívajú pri zapálení si 

cigarety. Vždy keď daný slogan vidia, totiž vedia, že za chvíľu sa budú cítiť 

dobre.133 

(

4.3(Výskum(Hilke(Plassmannovej(
Výskum doktorky Hilke Plassmannovej z Kalifornského Technologického Inštitútu skúma 

vplyv ceny na subjektívne vnímanú hodnotu produktu. Jej test spočíval pozorovaní 

prostredníctvom fMRI, ako sa prejavuje prežívanie hodnoty v činnosti mozgu.  

Testovaným artiklom bolo víno, konkrétne tri druhy vína odrody Cabernet 

Sauvignone rozdelené do piatich fliaš, pričom na každej bola uvedená iná cena. 

Výskumníci respondentom povedali, že testu sa zúčastní až 5 druhov vín rôznej kvality, v 

cenách 5, 10, 35, 45 a 90 dolárov. Prvé víno malo skutočnú  cenu 5 dolárov a pokusným 

osobám sa raz prezentovalo za pravdivú cenu a raz ako víno v cene 45 dolárov. Druhé víno 

                                                
132 LINDSTROM, M. 2009. Zdroj: ŠÁŠIKOVÁ, M. 2013; Neuromarketing: nová metoda manipulace 
člověka, 2009 (TV film) 
133 ŠVEC, M. 2013. 
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malo skutočnú maloobchodnú cenu 90 dolárov a respondentom sa raz prezentovalo za 

pravdivú cenu a raz ako víno v cene 10 dolárov. Tretie víno bolo respondentom 

prezentované len za jeho skutočnú cenu 35 dolárov. Výskumníci prirodzene testovaným 

osobám nepovedali, že ich zaujíma, koľko druhov vína rozlíšia. Na konci experimentu 

všetky osoby, neznalé tohto triku hlásili päť odlišných druhov chutí.  

Pri prvom experimente, keď bola cena vína známa, pokusné osoby hlásili výrazné 

rozdiely v chuti vína v závislosti od jeho ceny. Víno za 45 dolárov im chutilo oveľa lepšie 

ako víno za 5 dolárov, hoci bolo úplne totožné. Víno za 90 dolárov respondenti subjektívne 

vnímali ako chutnejšie než víno za 10 dolárov, i keď boli vzorky identické. Rozdiel v 

subjektívne pociťovanej chuti bol štatisticky významný, pričom platilo, že "čím drahšie, 

tým chutnejšie“. Pri opakovanom experimente po ôsmich týždňoch, kde sa ceny vína 

nezobrazovali, sa hlásené rozdiely v chuti podstatne znížili a neboli štatisticky významné. 

Aj v druhom teste však všetci respondenti uviedli 5 rôznych chutí vína.134  

Tento výskum ukázal, že aj cena do veľkej miery rozhoduje o tom, ako respondenti 

podvedome vnímajú produkt a na základe toho mu pridávajú subjektívne vnímanú 

hodnotu. Pričom platí, že čím je niečo drahšie, tým väčší úžitok od toho respondenti 

očakávajú a väčšiu hodnotu tomu pripisujú. Prežitá skúsenosť sa teda líši od skúsenosti 

založenej na zmyslových informáciách. Na grafe č. 2 vidíme porovnanie hodnotenia 

chutnosti vín. V prvom prípade keď respondenti poznali ceny vína, v druhom, pri 

opakovanom teste, bez uvedenia ceny. 

 

 
Graf č. 2  Plassmannovej test vín 

Zdroj:  Fandelová, E. – Kačániová, M. 2010, str. 18  

 

                                                
134 BALÁŽ. 2009. Zdroj: FANDELOVÁ,E. –KAČÁNIOVÁ, M. 2010 str. 18 
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Záver 

 

 Neuromarketing skrýva nesporne veľký potenciál s možným dopadom na posun v 

marketingu a marketingovej komunikácii. Informácie, ktoré sa dajú získať využitím 

jednotlivých techník neuromarketingu, sú podstatnou zložkou pri tvorbe marketingových 

rozhodnutí a posunu trhu. Táto odborná štúdia objasnila výhody neuromarketingových 

výskumov v porovnaní s klasickými výskumnými metódami, ktoré sú dnes majoritne 

využívané v rámci marketingových výskumov. Rovnako načrtla problematiku etickosti, 

ktorá je pri využívaní spomínaných techník diskutabilná. Aj napriek tomu je prínos 

neuromarketingu nespochybniteľný. 

Tieto a mnohé ďalšie poznatky z  práce môžu firmám pomôcť lepšie cieliť svoju 

komunikáciu, vytvárať lepšie reklamné komunikáty, vyrábať kvalitnejšie produkty 

a pracovať tak na oveľa efektívnejšej úrovni. Pre spotrebiteľov tieto informácie môžu byť 

upozornením, na čo si majú dávať pozor, akým spôsobom majú nakupovať, aby sa 

nenechali zlákať na nezmyselné akcie. Cieľom bolo utvoriť aj povedomie o výskumných 

praktikách zameraných na prácu s ľudským podvedomím. Pokiaľ sa zistenia 

z neuromarketingových výskumov budú používať v súlade s etickými normami a snahou 

o skvalitnenie služieb pre spoločnosť, neuromarketing ako veda môže výrazne pomôcť 

k lepšiemu fungovaniu trhu. Dostatočným regulovaním komerčne zameraných spoločností 

a naopak zameraním pomoci viac na sociálne oblasti, sa môže z neuromarketingových 

výskumov vyťažiť pre dobro spoločnosti maximum.     
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Blog ako efektívny marketingový nástroj 
Bc. Rebeka Dostálková, Mgr. Kristína Zelenáková 
 
 
 
Abstrakt: Používatelia internetu sa môžu kdekoľvek a kedykoľvek vyjadriť, zúčastniť, 

sledovať, komentovať či priamo nakupovať akýkoľvek tovar či službu. Tieto pokroky vedú 

k čoraz častejšiemu využívaniu on-line médií, predovšetkým sociálnych sietí a blogov, 

v rámci propagačných a PR aktivít. Práve z tohto dôvodu je dôležité sa venovať práve tejto 

oblasti online komunikácie, ako efektívnemu nástroju marketingovej komunikácie. Práca 

opisuje blogovanie ako možný spôsob podpory značky, tiež teoretické východiská, 

rozdiely a vlastnosti, aj rozdiely medzi blogmi a inými komunikačnými kanálmi.  

Kľúčové slová: blog, sociálne médiá, online marketing, opinion leader, spotrebiteľské 

správanie 

 

Abstract:   Nowadays, internet users can anytime and anywhere comment, watch, share or 

buy products and services. This progress leads to increased usage of on-line media, 

specially social networks and blogs, within propagational and PR activities. 

Because of this, it is important to focus on this part of online communication, as an 

effective tool of marketing communication. This theses describes blogging as a brand 

support tool, theoretical basics, differences and characteristics between blogs and other 

communication channels. 

 

Key words: blog, social media, online marketing, opinion leater, consumer behaviour 
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Úvod 

 

S fenoménom sociálnych médií sa spája ich značný dosah na súkromnú a  komerčnú 

komunikáciu. Jej dynamický model s možnosťou okamžitej reakcie a spätnej väzby 

veľmi rýchlo nahradil zastaranú jednosmernú formu dorozumievania sa. V poslednom 

desaťročí sa tak práve vďaka expanzii a popularite sociálnych médií stal módny 

priemysel oveľa dostupnejší pre široké vrstvy obyvateľstva.  

S ohľadom na neustále sa meniaci charakter súčasného módneho odvetvia, veľkolepé 

technické inovácie, interaktivitu a každodenný vývoj sociálnych médií, najmä blogov 

je dôležité držať krok s dobou aj v oblasti marketingovej komunikácie.  

Keďže sa blogy stali miestom, ktoré vyhľadáva väčšina priaznivcov módy, dajú sa 

považovať za akési nové formy žurnalistických útvarov, založené na osobnom prístupe 

a interakcii s publikom. Ich výhodou je, že pri správnom použití vedia byť efektívnym 

marketingovým nástrojom, ktorý pôsobí prirodzene a dá sa veľmi ľahko a presne cieliť.  

 

 

Popularita sociálnych médií 

 

Marketingovým mixom nazývame „súbor taktických marketingových nástrojov, 

ktoré umožňujú firme upraviť ponuku podľa prianí zákazníkov na cieľovom trhu“ 

(Kotler, 2007, str. 105). Skladá sa zo všetkých aktivít, ktoré sú vyvíjané na to, aby 

jednotlivé firmy vyvolali dopyt po svojich produktoch a službách. Podľa Horňáka býva 

marketing „zjednodušene definovaný ako práca s trhom“. (Horňák, 2010, str. 27)  

 

Marketingový mix v sebe zahŕňa 4 hlavné nástroje. V angličtine tvoria známu 

schému 4P marketingového mixu: (Kotler, 2007, str. 106) 

• PRODUCT – produkt; 

• PRICE – cena; 

• PLACE – miesto určenia, distribúcia; 

• PROMOTION – marketingová komunikácia. 
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V posledných rokoch vynakladajú spoločnosti čoraz viac prostriedkov na reklamu 

v internetovom prostredí. Sociálne médiá sa stávajú plnohodnotnou zložkou 

marketingových či mediálnych stratégií. Súčasný trend naznačuje, že výdavky na 

komunikáciu v týchto médiách budú predstavovať stále väčšie percento z rozpočtov, 

s čím súvisí aj rozšírená koncepcia marketingového mixu.  

 

Podľa poradcu, odborníka na podnikanie a prispievateľa do magazínov Forbes 

a Enterpreneur, Mikala Belicove sa s príchodom a popularitou sociálnych médií 

vynorila piata zložka marketingového mixu – participation, v preklade - priama účasť 

v procese marketingovej komunikácie.  

 

Nové médiá a trendy v marketingovej komunikácii 

 

David Meerman Scott vo svojej publikácií Nové pravidlá marketingu a PR 

tvrdí, že reklama v televízii, tlači a v ostatných masových médiách súčasnosti 

predstavuje zbytočne vyhodené peniaze. „Dôvodom je, že tento druh propagácie 

dokáže len veľmi ťažko osloviť špecifickú skupinu zákazníkov s ich individuálnymi 

potrebami. Síce veľkým značkám stále prináša výsledky, no ani tie už nie sú také ako 

kedysi. To znamená, že tradičná reklama stráca svoju účinnosť. Je veľmi nákladná 

a stáva sa tak nedostupnou pre väčšinu menších firiem a podnikateľov.“ (Scott, M.D, 

2010, str.5) 

 

Novým trendom v marketingovej komunikácii je snaha nadviazať so 

zákazníkom hlbší kontakt a zároveň si s ním vytvoriť dlhodobý vzťah. Oproti 

tradičnému vnímaniu, v ktorom bol prvoradý predaj produktu bez ohľadu na špecifické 

potreby spotrebiteľa, sa v modernom vnímaní usilujeme o zákazníkovi zistiť čo 

najväčšie množstvo informácií s cieľom vytvoriť si s ním hodnotný vzťah. Prvoradá je 

orientácia na jeho spokojnosť a dôveru, vďaka ktorej sa z neho stane náš stály 

zákazník, z čoho vyplýva, že najdôležitejším prvkom moderného vnímania zákazníka 

je práve priama komunikácia. Na tú sa kladie dôraz so zámerom zistiť a uspokojiť 

špecifické potreby, požiadavky a priania spotrebiteľov.  
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So zaujímavou teóriou prišiel aj Anderson v The long tail (Dlhý chvost). Hovorí 

o presune pozornosti z mainstreamových trhov smerom k menším, špecifickým 

produktom a službám. Podľa teórie „dlhého chvosta“ sa vďaka internetu záujem 

spoločnosti presúva z malého počtu tzv. hitov – mainstreamových produktov,  ktoré sú 

na čele dopytovej krivky,  k veľkému počtu špecializovaných segmentov na jej 

chvoste.   

 

S týmto fenoménom posledných desaťročí -  internetom, však do hry vstúpila aj 

významná skupina nových médií – sociálne média. Nezmenili iba správanie 

jednotlivcov, ale aj prístup firiem a spoločností k propagácii a komunikácii so 

súčasnými či potenciálnymi klientmi. 

Sociálne médiá sú tak relatívne čerstvou podmnožinou médií, ktorá vo veľkej 

miere ovplyvňuje osobnú aj obchodnú komunikáciu. Spôsobili, že zastaraný model 

komunikácie, v ktorom adresát posiela správy pasívnemu prijímateľovi, bol nahradený 

novým - dynamickým modelom. V ňom majú všetci účastníci komunikácie možnosť 

aktívne sa zapájať počas celého komunikačného procesu. 

 

Vlastnosti sociálnych médií 

 

Skupina internetových aplikácií, ktoré spadajú do kategórie sociálnych médií sa 

vyznačuje tým, že je vybudovaná na ideologickom a technickom základe Web 2.0. Ten 

sa zameriava na spoločnú tvorbu obsahu a jeho následné zdieľanie. 

Charakteristickými vlastnosťami sociálnych médií sú: 

·         Interaktivita - komunikácia autora s čitateľmi; 

·         Hypertextualita – prepojenie textov s množstvom ďalšieho obsahu; 

·         Kontinuita – pravidelné prispievanie a aktualizovanie obsahu; 

·         Decentralizácia - doručovanie obsahu viacerými kanálmi namiesto jedného; 

·         Intertextualita - využívanie diel iných ľudí pre tvorbu vlastných; 

·         Medzinárodnosť – prístupnosť obsahu z celého sveta; 

·         Kolaboratívnosť– spolupráca s inými blogermi/médiami/značkami; 
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·         Multimedialita – rôznorodosť obsahu, striedanie textov, fotografií, videí a i.; 

·         Mobilita – jednoduchý prístup a ovládanie; 

·         Otvorenosť– blogy stierajú demografické, sociálne a iné bariéry. 

 

Keďže si zákazníci v posledných rokoch začínajú čoraz viac uvedomovať 

komerčnosť nadlinkových propagačných aktivít (medzi ne patrí napríklad tlač, rozhlas, 

televízia či billboardy), prestávajú im dôverovať a hľadajú rôzne iné spôsoby ako 

získať spoľahlivé referencie na produkty či služby. 

Už od nepamäti najlepšie fungujú osobné odporúčania, pri ktorých si 

potenciálny zákazník nechá poradiť od niekoho zo svojho okolia. Od človeka, ktorého 

názor si váži, prípadne ho považuje za odborníka v danej oblasti. A tak nás práve 

priatelia a známi ovplyvňujú viac, než akákoľvek reklama či marketingová kampaň. 

Nemusíme si to ani uvedomovať, no títo ľudia, s ktorými sa pravidelne stretávame a 

dôverujeme im, majú priamy vplyv na to, čo sa nám páči, čo sledujeme, čomu sa 

venujeme vo voľnom čase, ako aj na to, čo si obliekame. 

        A práve tu vstupuje do hry internet, ktorý spolu so sociálnymi médiami zohráva v 

dnešnej dobe dôležitú úlohu a napomáha spotrebiteľom nájsť produkty, ktoré hľadajú. 

Internet stiera hranice a predstavuje neobmedzený priestor, v ktorom sa môže každý 

vyjadriť k akejkoľvek téme. Dnes je bežné, že si pred kúpou produktu zákazník najskôr 

zistí, ako ho na webe hodnotia odborníci, prípadne čo si myslia ľudia, ktorí ho už dlhšie 

používajú. 

 

Teoretické východiská – blogy, typy blogov a blogosféra 

 

V súvislosti s módou majú najväčší vplyv na spotrebiteľské správanie blogy. 

„Slovo blog vzniklo skrátením slova weblog, ktoré znamená webový záznamník.“ 

(Jurášková, Horňák, 2012, str. 34) Ešte pred zrodom blogov existovali rôzne on-line 

komunity a internetové fóra, ktoré v deväťdesiatych rokoch umožňovali vytvárať 

priebežné konverzácie prostredníctvom „vlákien“- tie spájali komentáre týkajúce sa 

jednej témy a položili tak základy budúcich blogov. 
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História blogov 

 

Prvé jednoduché on-line verzie denníkov obsahujúce každodenné zápisky 

autorov sa na internete objavili v roku 1995. V tom čase ešte nikto netušil, že ide o 

blogy. Prvotný názov weblog vymyslel 17. 10. 1997 žurnalista Jorn Barger a po 

rozdelení tohto slova na „we blog“ (čo v preklade znamená „my blogujeme“) zaviedol 

Peter Merholz o 2 roky neskôr skratku blog. V novom tisícročí sa začali blogy dostávať 

do povedomia širokej verejnosti, postupne ich začali písať aj politici, redaktori 

spravodajstva či volební kandidáti a blogy sa tak stali nástrojom na informovanie 

verejnosti.  

 

Vlastnosti moderného blogu 

 

Podľa Levinsona by sa mal kvalitný moderný blog vyznačovať týmito 

vlastnosťami: (Levinson, 2009, str. 188) 

 

1. Osobnosť 

Bloger by mal byť výrazná osobnosť vzbudzujúca v čitateľovi pocit, že ho pozná. 

Týmto spôsobom v jeho očiach nadobúda dôveru, ktorá bežným médiám chýba. 

 
2. Užitočnosť 

Informácie, ktoré autor uvádza na svojom blogu, by mali byť užitočné alebo zábavné. 

V tom najlepšom prípadne spĺňajú oba predpoklady. Takéto poznatky čitateľa 

rozosmejú a zároveň ho motivujú, aby klikol na uvedené odkazy. 

 

3. Čitateľnosť a vzhľad 

Dôležitým prvkom kvalitného blogu je jeho prehľadnosť, čitateľnosť písma a ľahká 

orientácia na stránke. Obsah článku by mal byť zjavný na prvý pohľad, čomu veľmi 

pomôžu výrazné medzititulky a grafické členenie. 

 

4. Príťažlivosť 
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Obsah blogu musí byť natoľko pútavý, užitočný a zábavný, aby si naňho čitatelia klikli 

znovu a pravidelne sa k nemu vracali. 

 

5. Publicistický štýl 

Štýl písania by mal byť zľahka neformálny, no presný, výstižný a stručný. 

 

Blog ako kultúrny fenomén súčasnosti 

 

Postupom času sa z takýchto internetových zápiskov stal priam kultúrny 

fenomén. V súčasnosti blog stále predstavuje nenáročný nástroj na vytvorenie osobnej 

webstránky, na ktorú autor umiestňuje jednotlivé príspevky. Bývajú zoradené 

chronologicky od najnovších po najstaršie, prezentujú osobný názor autora či kolektívu 

autorov a súčasne vytvárajú platformu na ďalšiu komunikáciu v podobe komentárov. 

 

Blogy majú jedinečnú schopnosť zaujať zákazníkov. Ich príspevky sú 

najčastejšie vo forme textu doplneného obrázkami, fotografiami alebo videom. Vďaka 

interaktívnej spätnej väzbe vytvárajú ucelené komunity čitateľov. Tie najpopulárnejšie 

blogy môžu dokonca svojim autorom naštartovať plnohodnotnú kariéru. "Podstata 

blogovania je dať globálny hlas obyčajnému človeku, urobiť z neho nezvyčajnú 

medzinárodnú mediálnu osobnosť." (Scott, 2010, str.195) 

Blogovať môže naozaj každý, keďže s jednoducho použiteľným blogovacím 

softvérom je teraz možné vytvorenie profesionálne pôsobiaceho blogu doslova v 

priebehu niekoľkých minút. Autor potom výberom a spracovaním tém obvykle cieli na 

určitú záujmovú skupinu, medzi ktorou vyvoláva diskusiu. 

 

Dnes sú blogy nenahraditeľnou súčasťou najnavštevovanejších informačných 

spravodajských serverov, aj odborných on-line periodík. Zo strany novinárov sú 

kvalitné blogy považované za nový druh média prinášajúci zaujímavý a inovatívny 

pohľad na skutočnosti. Na rozdiel od kníh, časopisov či novín prináša blog pravidelný, 

neraz aj denný prínos aktuálnych informácií, ktoré sa k čitateľovi často dostanú oveľa 

skôr, než prostredníctvom tradičných médií. Bloger tak môže čitateľov zadarmo 
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zahŕňať priebežne aktualizovanými novinkami, čím spôsobuje revolúciu v oblasti 

publicistiky. 

 

Blogy bývajú často prepojené navzájom medzi sebou. Autori zvyknú odporúčať 

svojich obľúbených blogerov s podobným zameraním, tí zase ďalších a ďalších, čím 

všetci spolu vytvárajú akúsi spleť blogov nazývanú pojmom blogosféra. Potenciál 

blogosféry, silu a marketingové možnosti týchto internetových denníkov si v 

posledných rokoch začali uvedomovať aj pracovníci v marketingu. Aj napriek prvotnej 

nedôvere voči týmto novým médiám im nesmieme odoprieť jedinečnú možnosť 

komunikácie s obrovským množstvom ľudí z celého sveta, pričom jediná vec, ktorú na 

uskutočnenie tejto komunikácie potrebujeme, je internet. 

 

Rozdiely medzi blogmi a ostatnými komunikačnými kanálmi 

 

Robert Scoble a Shel Isreal (Scoble, Isreal, 2006, str. 28) vo svojej práci zadefinovali 

šesť základných rozdielov medzi blogmi a ostatnými komunikačnými kanálmi, ktoré 

ich robia efektívnejšími než iné marketingové aktivity. Sú to: 

 

1. Publikovateľnosť 

Blog si dnes môže zadarmo vytvoriť úplne každý. Autor má možnosť komunikovať a 

zdieľať svoje názory. Príspevky, ktoré publikuje, sú dostupné na celom svete. 

 

2. Dostupnosť 

Vďaka internetovým vyhľadávačom a kľúčovým slovám z obsahu nájdu čitatelia 

konkrétny blog veľmi jednoducho a rýchlo. Čím častejšie autor na svojom blogu 

uverejňuje nový obsah, tým ľahšie sa dá vyhľadať. 

 

3. Virálnosť 

Vďaka blogom a sociálnym sieťam sa aktuálne informácie šíria oveľa rýchlejšie, než 

cez oficiálne spravodajské portály. 

 

4. Sociálnosť 
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Blogosféra by sa dala prirovnať k jednej veľkej konverzácii. Diskusie v komentároch 

pod článkom sa presúvajú z blogu na blog a sú navzájom prelinkované. Výhodou je aj 

možnosť podeliť sa o svoje záujmy a nájsť si priateľov s podobným zameraním. 

 

5. Prelinkovateľnosť 

Vďaka previazanosti jednotlivých blogov, má každý autor i čitateľ prístup k miliónom 

ďalších blogov z celého sveta. 

 

6.  Doručovanie 

Najnovšie príspevky od obľúbených blogerov môžeme dostávať a sledovať cez e-mail, 

sociálne siete, RSS feed, Google friend connect, Bloglovin a iné. 

 

Rozdelenie blogov 

 

Podľa všeobecného  zamerania môžeme blogy rozdeliť na tieto základné typy:  

•  Osobné blogy – predstavujúce voľno časovú aktivitu a jedinečný spôsob vyjadrenia 

svojich autorov; 

• Firemné blogy - používané ako forma on-line PR; 

• Blogy organizácií - štátne a neziskové; 

• Tematické blogy - venujúce sa špecifickej oblasti, akou je napríklad varenie, 

cestovanie, móda a podobne; 

• Blogy podľa média - videoblogy, fotoblogy a pod.; 

• Mikroblogy - najčastejšie využívajú službu Twitter - komunikačný formát s 

obmedzením vo forme 140 znakov; 

•  Splogy a flogy - spam blogy, respektíve fake blogy. 

 

Rozhodli sme sa zamerať na blogovanie o móde, preto nižšie uvádzame druhotné 

delenie blogov, kde sú zahrnuté 4 najrozšírenejšie formy blogovania o móde: 

1. Blogy módnych magazínov 

Vznikli okolo roku 2006, iba chvíľu potom, čo sa objavili prvé módne blogy. Redakcie 

módnych časopisov, inšpirované úspešnosťou popredných blogov,  si uvedomili 
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potrebu zakomponovania interaktívnych prvkov na webové stránky svojich magazínov. 

Obsah je tvorený profesionálnymi novinármi, ktorí si čoraz častejšie pozývajú na 

pomoc a spestrenie hosťujúcich blogerov. Dá sa povedať, že blogy módnych 

magazínov kombinujú komunikačné formáty a praktiky osobných blogov s prvkami 

a dizajnom typickým pre časopisy.  

 
2. Blogy o dianí a aktualitách z módneho priemyslu 

Píšu ich väčšinou ľudia pracujúci v tomto odvetví, ktorí majú prístup k prestížnym 

módnym udalostiam. Najčastejšie to sú návrhári, stylisti, žurnalisti, modelky či 

fotografi. Tí prezentujú svoj pohľad na súčasné módne trendy, nové kolekcie 

jednotlivých značiek, módne prehliadky a zážitky z týždňov módy. Taktiež prinášajú 

pohľad do zákulisia príprav jednotlivých prehliadok a ateliérov módnych tvorcov. 

3. Street style blogy 

Tento typ blogov charakterizuje predovšetkým ich zameranie na dokumentáciu 

módnych kreácií ľudí v uliciach veľkých miest. Najdôležitejšou zložkou street style 

blogu sú dokumentárne fotografie zachytávajúce ľudí v ich prirodzenom prostredí. 

Môže sa stať, že ľudia ani nevedia o tom, že ich niekto fotí, prípadne ich najprv 

fotograf osloví a zapózujú mu.  

4. Osobné blogy 

Predstavujú najrozšírenejší typ módnych blogov, ktorý prezentuje jedinečný štýl svojho 

autora. Ten na ňom ukazuje fotky seba, toho čo nosí, rovnako ako zábery zo svojho 

súkromia. Dalo by sa povedať, že osobné módne blogy sú akýmsi denníkom, v ktorom 

si autor prostredníctvom interakcie vytvára vzťah so svojimi čitateľmi.  

Postavenie blogov v módnom priemysle 

 

O móde sa hovorí, že je to biznis poháňaný marketingom a toto tvrdenie ju 

naozaj  trefne vystihuje. Celý priemysel, zastrešujúci všetko od ponožiek až po 

klobúky, sa točí okolo jednotlivých viac či menej  známych značiek. Každá chce byť tá 
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najlepšia, najznámejšia, chce si nájsť svojho zákazníka, chce, aby ju nosili celebrity, 

aby sa o nej hovorilo, písalo, blogovalo. 

 

 V súvislosti s celým kolotočom módneho priemyslu sa blogy, predstavujúce špecifické 

formy sociálnych médií, tešia veľkej obľube. A to najmä u mladých žien zaujímajúcich 

sa o túto oblasť. 

 

Podľa  Kellera (2009) práve módne blogy prerástli do jedného z 

najefektívnejších spôsobov zdieľania skúseností a odporúčaní na internete. Zároveň 

predstavujú veľmi výhodný, funkčný a finančne nenáročný spôsob marketingovej 

prezentácie produktov priamo zákazníkom patriacim do vytýčenej cieľovej skupiny. 

 

Blog sa stal nielen miestom, kam si idú ženy nájsť a obzrieť produkt, ktorý si 

chcú kúpiť, ale aj prostredím, v ktorom sa bezcieľne túlajú a náhodou nachádzajú veci 

vzbudzujúce ich materialistické túžby. 

 

Ak bloger vo svojom článku spomenie nejaký produkt a uvedie k nemu aj 

priamy odkaz na internetový obchod, veľmi často sa stáva, že čitatelia si ho priamo 

kúpia, čím sa zvyšujú konverzie jednotlivých e-shopov. Dalo by sa povedať, že 

„marketing sa presúva z kontrolovanej jednosmernej komunikácie k 

decentralizovanému modelu." (Scoble, Israel, 2006, str. 26) 

Bloger ako opinionleader - blogy a ich vplyv na spotrebiteľské správanie 

Zmeny v spotrebiteľskom správaní 

 

Počas poslednej dekády sa vďaka masovému rozšíreniu sociálnych médií 

výrazne zmenili nákupné a aj predajné techniky. Prostredníctvom blogov 

a populárnych platforiem ako Facebook, Twitter či YouTube majú spotrebitelia 

možnosť zdieľať svoje skúsenosti s výrobkami, značkami či službami nielen so svojimi 

priateľmi, ale aj so širokou verejnosťou. Tieto zmeny vedú k rastúcej potrebe 

spoločností generovať pozitívne skúsenosti zákazníkov s cieľom minimalizovať 

negatívne word-of-mouth (ústne šírené) správy, ktoré sa vďaka sociálnym sieťam 

veľmi rýchlo dostanú k ďalším potenciálnym zákazníkom.  
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Preto by mali jednotlivé firmy a spoločnosti pôsobiace v módnom priemysle 

dbať na dostatočné zastúpenie a efektívnu komunikáciu na internete prostredníctvom 

rôznych sociálnych médií a názorových vodcov. Ak to neurobia,  ich cieľová skupina 

môže veľmi ľahko zmeniť preferencie v prospech konkurencie. 

Fenomén zapisovania skúseností, zdieľania zážitkov z nákupov a recenzií 

produktov má obrovský dosah a vplyv na spotrebiteľské správanie. Povzbudzuje 

zákazníkov, aby sa pred nákupom pripojili na internet, urobili si vlastný prieskum trhu, 

prečítali jednotlivé názory a aby následne po uskutočnení nákupu zdieľali aj oni svoje 

skúsenosti s ostatnými. 

 

Bloger ako názorový vodca 

 

Holly Bourne (2013) zdôrazňuje, aký ohromný dopad majú všetky tieto zmeny 

aj na po-nákupné správanie. Negatívna spätná väzba už viac nie je problém, ktorý rieši 

spoločnosť medzi štyrmi očami výlučne s nespokojným klientom. Keďže zákazníci o 

svojich skúsenostiach otvorene píšu na internete, kde ich môže každý nájsť, stáva sa 

z riešenia problému verejná záležitosť. 

 

Práve blogeri sú tzv. opinion leaders - názoroví vodcovia, ktorí dodávajú 

prezentovaným informáciám väčšiu váhu, dôležitosť a predovšetkým dôveryhodnosť 

(Horňák, Jurašková, 2012, str. 152). Takéto osoby existujú vo všetkých spoločenských 

vrstvách, neformálnym spôsobom poskytujú informácie o špecifických produktoch a 

vyslovujú názor, ktorá značka je podľa nich najlepšia. Prezentujú, ako sa má daný 

produkt správne používať a ich výpoveď je založená na osobnej skúsenosti. 

„Od názorových vodcov sa odlišujú názoroví ovplyvňovatelia“ (Smith, 2000, 

str. 75). Sú to formálni odborníci, ktorých názor má vždy určitý vplyv (novinári, 

analytici, kritici, vedci, sudcovia, predstavitelia mimovládnych organizácií, odborníci z 

rôznych úradov a ďalší). Radia ľuďom, ktorí ich žiadajú o názory. So žiadosťou o 

vyjadrenie sa na nich často obracajú médiá, prostredníctvom ktorých obvykle šíria 

svoje stanoviská. „Názoroví vodcovia sú často citovaní v propagačnej literatúre a v 

reklamách.“ (Horňák, 2007, str. 154) 
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Peter Drucker tvrdí, že vodcovia, v súvislosti so svojimi projektmi,  premýšľajú 

nad niekoľkými jednoduchými otázkami. Tie sa dajú veľmi dobre aplikovať aj na 

oblasť blogovania. (Thompson, Tracy, 2011, str. 48) 

Majú nasledovné znenie: 

1. Aké je naše poslanie? 

Autor blogu by sa mal sám seba opýtať prečo ho píše a čo sa snaží priniesť svojim 

čitateľom. 

 

2. Kto sú naši zákazníci? 

V prípade blogu je na mieste skôr otázka: Kto sú naši čitatelia? Autor blogu by mal 

vedieť presne opísať osobu, ku ktorej sa prihovára. 

 

3. Čo si náš zákazník najviac cení? 

Je dôležité vedieť, v čom je konkrétny blog jedinečný a akú pridanú hodnotu môže 

poskytnúť svojim čitateľom. 

 

4. Aké výsledky sa snažíme dosiahnuť? 

Taktiež sa odporúča určiť si ciele a vedieť, čím  budeme merať ich úspešnosť. 

5. Aký je náš plán? 

Autor blogu by mal mať jasno v tom, ako si udrží priazeň čitateľov a dosiahne 

vytúžené ciele. Taktiež by mal vedieť, aké má  plány s blogom do budúcnosti. Tejto 

otázke je potrebné venovať pri plánovaní dostatok času. 

 

Od odpovedí na tieto otázky by sa mali odvíjať ďalšie kroky blogera. Vďaka nim môže 

zistiť,aké opatrenia a zmeny na svojom blogu je schopný urobiť hneď a čo si môže 

naplánovať do budúcnosti. 

 

Vzťah blogera s čitateľmi 

 

Bývalý šéf spoločností KFC, FedEX či American Airlines a významný poradca 

Johna F. Kennedyho - Frank Maguire povedal: „Žijeme v informačnej dobe. S očami v 

mailoch, na internete, v tlači. Hľadáme relevantné informácie, ale nachádzame 
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protichodné. Vytráca sa dôvera k médiám, ktoré dokážu obstarať len lokálne senzácie. 

Čím viac sa média stávajú nájomnými, tým viac dôverujeme osobnému odporúčaniu 

vlastných priateľov a rodiny. Nič sa nepredáva tak dobre ako vec odporúčaná blízkym 

človekom.“ (Casanova, 2013, str.37) 

 

A presne takto opísaná súčasnosť predstavuje unikátnu príležitosť pre blogerov 

a ich rozmach. Blogovanie je dynamické, flexibilné a komplexné. Ak si blogeri raz 

získajú dôveru svojich čitateľov, tí budú ich rady brať ako odporúčania od priateľov. 

Pre získanie tejto dôvery je najdôležitejšia transparentnosť blogera a jeho osobný 

vklad. Čitatelia by mali nadobudnúť názor, že autor blogu je jedným z nich. 

Ľudia chcú autentickosť, a preto sa s autorom blogu stotožni, ak budú vedieť, že 

má rovnaké starosti, radosti či názory ako oni. A keď sa im tvorba blogera zapáči, budú 

ju šíriť ďalej. „Aj vy môžete rozpútať globálne šialenstvo - stačí vytvoriť niečo 

hodnotné, o čom ľudia budú chcieť povedať iným a vy im to ešte aj uľahčíte.“ (Scott, 

2010, str. 91) 

 

Blogovanie o móde – móda ako nástroj komunikácie 

 

Módne blogy sa tak v posledných rokoch stali jedným z hlavných zdrojov 

inšpirácie a informácií pre publikum so záujmom o módu, nové trendy a súčasný 

módny priemysel. Blogeri na svojich webových stránkach okrem prezentácie vlastnej 

osoby ukazujú svoj štýl, názory a skúsenosti. 

Koncept módneho blogu sa na internete prvýkrát objavil v roku 2005 (Fandrich, 

2011, s. 444). Začínajúci blogeri si vtedy uvedomili dopyt po témach týkajúcich sa 

módy. V rozsiahlych komunitách, zaujímajúcich sa o túto oblasť tak postupne začali 

vznikať prvé špecializované blogy. 

Malcom Barnard vo svojej knihe Móda ako nástroj komunikácie (Barnard, 

2002, str. 59) vyslovil myšlienku, že aj móda sama o sebe môže byť vnímaná ako jeden 

z nástrojov komunikácie. Dodáva, že z pohľadu kultúry má neodškriepiteľnú 

komunikačnú funkciu. Uvádza: „Móda a oblečenie symbolicky spája jednotlivé 

komunity,“ čo znamená, že jednotlivec vyjadruje svoju pozíciu či príslušnosť k určitej 

kultúrnej skupine práve pomocou vlastného štýlu a oblečenia, ktoré nosí.  
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Vzťahy medzi značkami a blogermi 

 

Keď sa stane blog populárny, navštevovaný a čítaný, začnú oň prejavovať 

záujem aj rôzne značky a firmy, ktoré v ňom vidia marketingový potenciál. Tie sa 

blogerom za spomenutie ich výrobku odplácajú rôznymi spôsobmi. Jednou z možností, 

ktorá sa dá využiť, je umiestnenie reklamných banerov či partnerských odkazov. Tento 

spôsob sa celkom často využíval v minulosti, no dnes už nie je veľmi populárny. 

Nahradili ho efektívnejšie aktivity.  

Najfrekventovanejšie sú asi spolupráce s vybranými blogermi. Tie fungujú na 

princípe finančnej kompenzácie, prípadne bartrovej výmeny, pri ktorej značka 

blogerovi poskytne svoje produkty a ten ich následne spomenie na svojom blogu. 

Ďalšou populárnou alternatívou je aj usporiadanie súťaže o produkty, ktoré do nej 

venovali značky spolupracujúce s blogerom. Tento spôsob je tým najjednoduchším 

a zároveň najmenej nákladným marketingovým riešením, no jeho nevýhodou môže byť 

to, že funguje najmä na menších blogoch.  

Populárnejší blogeri sú pri spoluprácach vyberaví, mávajú na značky oveľa 

vyššie nároky a neuspokoja sa iba s oblečením zadarmo. Rovnako postupujú aj 

exkluzívnejšie značky, ktoré si vyberajú blogy podľa osobnosti ich autora a svojej 

cieľovej skupiny so snahou o vytvorenie dlhodobého, prosperujúceho a obojstranne 

výhodného vzťahu.   

Ďalšou z možností spolupráce sú pozvánky na press trip, či možnosť navrhnúť 

vlastné produkty. V súčasnosti sa tak čoraz častejšie objavujú kolekcie, na ktorých sa 

podieľali práve blogeri. Takúto formu spolupráce už využili aj odevné giganty akými 

sú H&M či Forever21, ako aj Louis Vuitton. Tým najznámejším blogerom značky 

platia už len za to, že sa ukážu na nejakom ich podujatí, sedia v prvom rade na ich 

módnych prehliadkach, či nosia ich oblečenie vo voľnom čase.  Rovnako majú 

možnosť stať sa tvárami ich marketingových kampaní, ambasádormi jednotlivých 

kolekcií, prípadne nafotiť exkluzívne editoriály a obálky svetových magazínov 

v spolupráci s tými najprestížnejšími značkami.  

 

Marketingová hodnota blogerov v súčasnom módnom priemysle 
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Podľa popredného online magazínu Who what wear.com sa zárobky 

najúspešnejších a najvplyvnejších  módnych blogerov súčasnosti pohybujú na hranici 

jedného milióna dolárov ročne. Zopár aktívnych milovníkov módy si dokonca zarobí aj 

oveľa viac. Do klubu blogeriek milionárok patrí napríklad len 23-ročná Rachel Parcell 

z blogu Pink peonies, Aimee Song, ktorá bloguje na doméne Song of style.com alebo 

Leandra Medine píšuca blog Man repeller. 

Je dôležité uviesť, že nie všetky zisky pochádzajú výlučne z reklamy a z praktík 

opísaných v predchádzajúcej kapitole. Tí najšikovnejší blogeri totiž pochopili silu 

svojho vplyvu a rozhodli sa zo svojho mena urobiť značku. Najznámejším prípadom je 

blogerka Chiara Ferragni píšuca na doméne theblondsalad.com. Potom, ako získala 

milióny čitateľov, spolupracovala s najznámejšími značkami a vytvorila jedinečné 

kolekcie pre viacero módnych domov, sa rozhodla založiť vlastnú značku topánok 

nesúcu jej meno – Chiara Ferragni shoes. Pár rokov po uvedení prvej kolekcie je stále 

na výslní a v súčasnosti prináša svojej autorke zisky v hodnote niekoľkých miliónov 

dolárov ročne.  

 

Záver 
Blogovanie by sme mohli charakterizovať ako momentálne najrýchlejšiu, 

najefektívnejšiu a najvplyvnejšiu dostupnú formu komunikácie. Vďaka prístupu na 

internet a množstvu bezplatných blogovacích platforiem dnes môže naozaj každý 

slobodne a bez cenzúry písať a rovno zdieľať svoju tvorbu,  myšlienky či názory 

s celým svetom. 

Taktiež sa s postupným úpadkom televízneho vysielania, tlačených magazínov a 

novín sústreďuje pozornosť a hon za informáciami a zábavou stále  viac a viac  smerom 

na internet. Túto oblasť už postupne objavujú aj marketéri a inzerenti. Tí prichádzajú 

na inovatívne možnosti použitia blogu ako efektívneho marketingového nástroja.  

Keď sa blog dostane do bodu, v ktorom ho sledujú aspoň desaťtisíce čitateľov, 

je pravdepodobné, že jeho autorovi začnú prúdiť reklamné ponuky. Prirodzenou 

vlastnosťou blogov je totiž ich schopnosť osloviť špecifické publikum, čo značkám 

a spoločnostiam veľmi vyhovuje.  
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Najväčšou výhodou blogov je práve inovatívnosť,  originalita, atraktivita 

a veľmi presné zacielenie, ako aj ľahká merateľnosť výsledkov. Ďalším dôležitým 

faktorom, ktorý ich odlišuje od ostatných propagačných prostriedkov je interaktivita. 

Na blogoch je možnosť ľahko rozvíjať diskusiu s čitateľmi a okamžite reagovať na ich 

spätnú väzbu. Dalo by sa povedať, že blog je v súčasnosti konečne akceptovanou, 

trendovou a naozaj rýchlo rastúcou a rozvíjajúcou sa formou masovej komunikácie, 

ktorá zároveň predstavuje ľahký spôsob zárobku.  
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Teoretické východiská marketingu kultúry a služieb 
 
Bc. Simona Lichá, Mgr. Kristína Zelenáková 

 

Abstrakt: Štúdia sa zaoberá komunikáciou a propagáciou Starej tržnice ako 

multifunkčného kultúrneho centra mesta Bratislava. Stará tržnica vytvára v hlavnom meste 

priestor pre organizáciu komerčných či nekomerčných podujatí, služieb a trhov. Od 

obnovenia prevádzky v roku 2012 veľmi rýchlo napreduje a tento fakt sa odráža aj 

v spôsobe komunikácie smerom k spotrebiteľovi. Cieľom štúdie je priblížiť komunikáciu 

Starej tržnice ako samostatnej značky a poukázať na nástroje využité pri tvorbe 

marketingovej stratégie neziskovej organizácie. V rámci podujatí  sa  v práci osobitne 

venujeme propagácii potravinových trhov TRH-PIAC-MARKT, ktoré tvoria základ 

programovej komunikácie.  

 
Kľúčové slová: kultúra, reklama, propagácia, podujatie, imidž, nezisková organizácia 

 

Abstract: The theses focuses on communication and propagation of Stará tržnica as a 

multifunctional cultural center of Bratislava. Stará tržnica creates a place for organising 

commercial and non commercial events, services and markets in the capital city. 

Since service restoration in 2012 it is progressing very quickly, and this fact is reflected in 

the way of communication towards consumers. This theses describes communication of 

Stará tržnica as a standalone brand, and demonstrates tools used by marketing strategy of 

non profit company.In the context of events, part of this theses is devoted to food markets 

TRH-PIAC-MARKT propagation. This markets form the basis of program 

communication. 

 

Key words: culture, promotion, propagation, event, image, non profit, organisation 
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Úvod 

Súčasný trend zdravého životného štýlu posúva záujmy spotrebiteľov na inú úroveň. 

V spojitosti s kvalitou môžeme hovoriť o kultúre, službách či potravinách. Práve v týchto 

oblastiach sa do popredia opäť dostávajú poctiví podnikatelia s kvalitnými produktmi. 

Koncept kultúrnych centier, trhov a lokálneho podnikania má vo svete už roky svoje 

miesto. Slovensko zažíva zmenu v pozitívnom zmysle slova -  postupne tu vznikajú 

projekty, ktoré môžu konkurovať aj zahraničiu. Jedným z nich je projekt obnovenia Starej 

tržnice, historickej budovy, ktorej vniesli život mladí, kreatívni ľudia s cieľom obnoviť 

tradíciu trhov v centre hlavného mesta.  

Stará tržnica je atraktívnym miesto nielen z pohľadu spotrebiteľa. Ako nezisková 

organizácia vybudovala za tri roky aktívnej komunikácie značku, ktorá stojí na pevnom 

základe. Marketingovú stratégiu postavila v prvom rade na dôvere a transparentnosti a už 

v začiatkoch projektu komunikovala voči verejnosti priamo a otvorene. Význam práce 

spočíva najmä v priblížení marketingovej komunikácie Starej tržnice.  

V spojitosti s propagáciou je nevyhnutné priblížiť pojmy ako public relations, či 

komunikácia prostredníctvom internetu.  

3. Teoretické aspekty 

Pojmy ako marketing, propagácia či reklama sú skloňované denno-denne vo 

všetkých oblastiach, ale aj napriek tomu sa ešte stále stretávame s ich zámenou 

a nepresným vymedzením. Preto je pri marketingovej komunikácii potrebné zadefinovať 

niekoľko pojmov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou v procese propagácie firiem či 

organizácií. 

3.1 Marketing  

Najširší pojem predstavuje marketing. Vplyvom globalizácie, silnej konkurencie 

a technického pokroku sa v súčasnosti investuje do marketingových aktivít viac než 

kedykoľvek predtým. Existuje niekoľko definícii, o ktoré sa môžeme opierať.  Kotler  

považuje za marketing takú činnosť, ktorá sa sústredí na uspokojovanie ľudských potrieb 

a želaní prostredníctvom výmenných procesov.135  

                                                
135  HORŇÁK Pavel. 1998. Reklama – propagácia – public relations. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre 
propagáciu, 1998, s. 54. 
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Pri dosahovaní cieľov na trhu využívame niekoľko marketingových nástrojov, ktoré 

označujeme pojmom marketingový mix. Tvoria ho produkt, cena, distribúcia 

a marketingová komunikácia. Tieto nástroje určujeme skratkou 4P, a to na základe ich 

začiatočných písmen anglických pomenovaní: product, place, price, promotion.136 

Marketingový mix by mal byť v prvom rade vytvorený na mieru a jeho elementy musia 

byť starostlivo zvolené a ucelené. 

3.2 Marketingová komunikácia 

Užším, pre nás dôležitým pojmom je marketingová komunikácia (promotion). 

Vytvára imidž produktu a  tzv. „haló efekt“, ktorý má spotrebiteľa prinútiť ku kúpe 

produktu alebo služby.137 Súčasťou marketingového mixu je tzv. promotion mix alebo mix 

marketingovej komunikácie, ktorý tvorí reklama (advertising), osobný predaj (personal 

selling), podpora predaja (sales promotion) a vzťahy s verejnosťou (public relations).138  

Coshman predstavuje promotion mix ako najviditeľnejší, priam až fascinujúci 

aspekt marketingu. Rovnako, ako pri  marketigovom mixe, aj pri tvorbe promotion mixu 

existuje nekonečné množstvo stratégií.  

Autor knihy Thinking Big kladie dôraz na tri základné otázky, ktoré si máme pri 

plánovaní položiť:  

1. Čo je strategickým cieľom komunikačnej kampane? 

2. Aké bude hlavné posolstvo reklamy, tzv. „core message“ ? 

3. Ktoré komunikačné nástroje sú najefektívnejšie pri zasiahnutí našej cieľovej 

skupiny?139 

3.2.1 Reklama 

        V rámci marketingovej komunikácie predstavuje najužší pojem reklama. ,,Reklama je 

komunikačné pôsobenie s cieľom vyvolať kúpu či predaj výrobku, služby, resp. aj osvojenie 

si myšlienky."140 V súčasnosti plní reklama hneď niekoľko funkcií. Pre spoločnosť je 

zdrojom inovatívnych informácii, prostriedkom interpretácie kultúrnych hodnôt, 

                                                
136 JURÁŠKOVÁ Oľga – HORŇÁK Pavel a kol., Veľký slovník marketingových komunikací, Praha : Grada 
Publishing. 2012, s. 137. 
137 Tamže. 
138 HORŇÁK Pavel. a kol. 2010. Marketingová komunikácia, Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity 
Komenského. 2010, s. 7.   
139 CASHMAN Stephen. 2010. Thinking Big!, Cambridge: Arts Marketing Association. 2010, s. 75. 
140 HORŇÁK Pavel a kol. 2010. Marketingová komunikácia. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity 
Komenského, 2010, s. 9.   
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morálnych noriem a taktiež ju môžeme považovať za nástroj socializácie či rozptýlenia.141 

Reklama je proces propagácie produktov, služieb či myšlienok, ktorý na komunikáciu 

využíva nástroje médií s hlavným zámerom ovplyvniť či dokonca zmeniť správanie 

a postoje spotrebiteľa.  

Pre úspech firmy na trhu musíme prispôsobiť promotion mix trendom 

v konkurenčnom prostredí. Vytvorenie úspešného mixu zahŕňa špecifickú zmes reklamy, 

podpory predaja, public relations, osobného predaja a nástrojov priameho marketingu.142  

Ďalším dôležitým krokom je cieľ. Za reklamný cieľ sa považuje stav alebo zmena, 

ktorú chceme pôsobením reklamy dosiahnuť. Ide napríklad o zvýšenie povedomia o 

značke, budovanie imidžu značky, pozitívny postoj ku značke, jeho zmena, zvýšenie 

záujmu zákazníka či uvedenie výrobku na trh.143 Ciele marketingovej komunikácie 

vyjadruje model AIDA. Pod touto skratkou rozumieme kroky, prostredníctvom ktorých 

dosahujeme vytýčený cieľ. Je to vzbudenie pozornosti (attention), nasleduje záujem 

zákazníka (interest), túžba po samotnom produkte (desire) a konečná kúpa (action). 144 

 

3.2.2 Nástroje marketingovej komunikácie 

Marketingová komunikácia sa skladá z nadlinkových (above the line, ďalej len 

ATL)  a podlinkových aktivít (below the line, ďalej len BTL). Medzi hlavné nadlinkové 

aktivity patrí tlač, rozhlas, televízia a billboardy. Podlinkové aktivity predstavujú 

sponzoring, priamy marketing, osobný predaj, vzťahy s verejnosťou a podporu predaja.  

Ako zdôrazňuje Horňák, klasická reklama  musí byť v súčasnosti v 

médiách využitá organizovane. Náhodná kombinácia marketingových aktivít sa väčšinou 

nevypláca a možno ju označiť za prejav amaterizmu. 

Vplyvom rýchleho technologického pokroku nastali vo využívaní nástrojov 

marketingovej komunikácie obrovské zmeny. Kým pred niekoľkými rokmi propagácia 

nemohla fungovať bez prepracovanej vonkajšej reklamy, dnes sa stretávame s úspešnými 

kampaňami, ktoré svoj úspech vybudovali výlučne v prostredí internetu. 

   

                                                
141 REIFOVÁ Irena a kol. 2004. Slovník mediální komunikace, Praha : Portál. 2004, s. 210.  
142 KOTLER Philip, ARMSTRONG G. 2004. Marketing, Praha : Grada Publishing. 2004, s. 629. 
143 JURÁŠKOVÁ Oľga – HORŇÁK Pavel a kol., Veľký slovník marketingových komunikací, Praha : Grada 
Publishing. 2012, s. 43. 
144 Kol. autorov. 2006, Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta 
masmediálnej komunikácie UCM. 2006. s. 71. 
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3.2.3 Integrovaná marketingová komunikácia  

Podľa Kotlera je pre koordináciu a riadenie celého komunikačného procesu 

nevyhnuté nastavenie tzv. integrovanej komunikácie, ktorá vyjadruje spojenie častí do 

celku.145 Dôraz sa kladie nielen na výber aktivít a komunikačných nástrojov, ale najmä na 

ich vzájomný súlad. „Integrovaná marketingová komunikácia je koordinácia a integrácia 

všetkých marketingových komunikačných nástrojov, kanálov a zdrojov v rámci firmy do 

uceleného programu, ktorý maximalizuje dopad na spotrebiteľa a iných konečných 

užívateľov za minimálne náklady.“146  

Súčasné marketingové prostredie tvoria skôr menšie skupiny zákazníkov so 

špecifickými potrebami. Práve táto skutočnosť vyžaduje nový prístup k marketingovým 

stratégiám, ktoré smerujú k budovaniu užších vzťahov so zákazníkmi.147 Spotrebitelia 

vnímajú prezentáciu firmy či organizácie ako jeden celok, a z tohto dôvodu je dôležité 

použiť v procese propagácie kroky, ktoré si neodporujú. V opačnom prípade môže 

výsledný imidž pôsobiť ako jeden veľký zmätok.   

 Integrovanú marketingovú komunikáciu budujeme prostredníctvom premysleného 

marketingového plánu. Je nevyhnutné preto poznať marketingové problémy organizácie - 

dôkladnou znalosťou vnútorného a vonkajšieho prostredia. (Plán ďalej dopĺňa vytýčenie 

marketingového cieľa a určenie rozpočtu.  

3.3 Corporate Identity 

Pri komunikácii firmy či organizácie je nevyhnutné definovať termín corporate 

identity, ktorý predstavuje samostatný článok medzi aktivitami marketingovej 

komunikácie. Zatiaľ čo sa reklama, public relations či direct marketing (priame oslovenie 

zákazníkov) sústredia na prenos informácie a cieľ, corporate identity má na starosti 

jednotnú prezentáciu inštitúcie na verejnosti.  

Hlavným cieľom Corporate identity (ďalej už len CI)  je jednotne komunikovať 

imidž firmy, a vytvoriť tak jednotný obraz a dobrú povesť nielen na verejnosti, ale aj vo 

vnútri.148 Čím je corporate identity silnejšie definovaná, tým je celková efektívnosť 

                                                
145 HORŇÁK Pavel a kol. 2010. Marketingová komunikácia. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity 
Komenského, 2010, s. 2.  
146 CLOW E. Kenneth, BACK Donald. 2008. Reklama, propagace a marketingová komunikace. Brno : 
Computer press. 2008, s. 9.  
147 KOTLER Pavel – ARMSTRONG Gary 2004. Marketing, Praha : Grada Publishing. 2004, s. 631. 
148 HORŇÁK Pavel a kol. 2010. Marketingová komunikácia. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity 
Komenského, 2010, s. 13. 
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komunikácie výraznejšia. Rovnako je známe, že organizácia, ktorá vystupuje na verejnosti 

jednotne, pôsobí na ľudí dôveryhodnejšie. Corporate identity uľahčuje aj rozhodovanie 

potenciálnych zákazníkov, ktorí sa vďaka tomuto nástroju dokážu s organizáciou ľahšie 

identifikovať.  

Prostredníctvom corporate identity firma nadobúda určitý štýl, s ktorým sa následne 

stotožňujú zamestnanci aj spotrebitelia.149 Jitka Vysekalová definuje firemnú identitu ako 

nástroj budovania imidžu, prejavy firmy od vizuálnej komunikácie cez propagáciu, 

správanie zamestnancov, až po samotný produkt či službu. V konečnom dôsledku by 

firemná identita mala pôsobiť ako jednotný proces, harmonicky spájajúci všetky aktivity 

firmy dokopy. 

Corporate identity pozostáva zo štyroch základných prvkov: 

• firemný dizajn (corporate dizajn); 

• firemná komunikácia ( corporate communication); 

• firemná kultúra (corporate culture); 

• produkt či služba;150 

V dôsledku silnej a stále sa rozširujúcej konkurencie na trhu nestačí len správne 

skombinovať prvky firemnej identity. V súčasnosti je najdôležitejšia inovatívnosť 

a vytvorenie emócie u zákazníka, k čomu smerujú správne skombinované kroky corporaty 

identity. 

 

3.4 Public relations 

Public relations (ďalej už len PR), alebo inak nazývané vzťahy s verejnosťou sú 

v dnešnej dobre dôležitým článkom v procese komunikácie a ich postavenie je 

nenahraditeľné. Pojem public relations môžeme definovať viacerými spôsobmi. Sloboda sa 

prikláňa k stručnej a jasnej definícií, ktorá pochádza z amerického časopisu Public 

Relations Review, v ktorom sú za PR považované tie formy komunikácie, prostredníctvom 

ktorých sa organizácia prispôsobuje svojmu okoliu a to s ohľadom na dosiahnutie cieľov 

organizácie. Ďalšia z definícii označuje PR za sociálnokomunikačnú aktivitu, v rámci 

ktorej organizácie vystupujú na verejnosti s cieľom vytvárať a udržovať pozitívne 

                                                
149 Tamže, 121. 
150 VYSEKALOVÁ Jitka – MIKEŠ Ján. 2009. Image a firemná identita. Praha : Grada Publishing. 2009, 
s.26. 
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vzťahy.151 Správne využité nástroje public relations môžu pre organizáciu urobiť viac než 

milióny investované do mediálnej reklamy.  

 

Čepelka definuje niekoľko hlavných cieľov PR neziskových organizácii: 

• získanie podpory, pochopenie poslania verejnosťou; 

• prejavovanie záujmu organizácie voči verejnosti; 

• informovanie, čím si organizácia buduje dôveru; 

• presvedčovanie cieľovej skupiny o užitočnosti zámeru; 

• komunikácia s verejnosťou; 

• vytváranie alebo zlepšovanie imidžu organizácie; 

• zladenie záujmov organizácie a verejnosti, zaistenie porozumenia152 

 

Komunikačný proces public relations tvorí niekoľko krokov, ktoré mapujú aktivitu 

PR od začiatku až do konca. Pozostáva zo subjektu, predmetu, cieľa public relations, 

plánu, realizátora, prostriedkov a foriem, komunikačného kanálu, cieľovej skupiny 

a spätnej väzby. Ciele public relations by podľa Svobodu mali byť reálne, dobre 

definované a aktuálne. Rozdeľujeme ich na strategické, ktoré predstavujú dlhodobejšie 

zámery a  taktické, ktoré majú skôr krátkodobejší charakter. 

Komunikačný mix public relations je tvorený z kanálov osobnej a neosobnej 

komunikácie. Osobnú komunikáciu je možné použiť iba v prípade malej cieľovej skupiny, 

čo je v súčasnosti zriedkavé. Kanály neosobnej komunikácie využívajú na dorozumievanie 

technické médium. Za hlavné média PR považujeme: 

• tlačené médiá (denníky, časopisy, publikácie); 

• elektronické médiá (rozhlas, televízia); 

• out of Home médiá (napr. citylighty, billboardy); 

• výstavy a veľtrhy; 

• internet;153 

Za konečný efekt v procese PR komunikácie považujeme úspešné vytvorenie alebo 

udržanie pozitívnych vzťahov s verejnosťou. Public relations ovplyvňuje celkový imidž 

                                                
151 SVOBODA Václav. 2009. Public relations moderně a účinně. Praha : Grada Pubishing. 2009., s. 17. 
152 VAŠTÍKOVÁ Miroslava. 2014. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha : Grada Publishing. 2014, s. 
230. 
153 SVOBODA Václav. 2009. Public relations moderně a účinně. Praha : Grada Pubishing. 2009, s. 23. 
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organizácie, kvalitu produktov či cenu, a preto by mali byť tieto komunikačné nástroje 

v súlade.   

3.4.1 PR komunikácia na internete 

Čoraz dôležitejšiu úlohu v rámci médií masovej komunikácie zohráva internet. 

Spolu s aplikáciami ho zaraďujeme k pojmu nové médiá, ktoré sú už od konca minulého 

storočia dominantným článkom v procese komunikácie. Internetové stránky 

a sociálne siete sú v súčasnosti najvyhľadávanejším zdrojom informácií.  

Aj keď sa ešte pred pár rokmi internet považoval iba za doplnkové médium, je len 

otázkou času, kedy pri súčasnom technologickom rozmachu nahradí ostatné médiá. 

Prispieva k tomu klesajúca dôveryhodnosť klasických médií – tlače, rozhlasu, televízie, na 

základe čoho musia organizácie komunikovať prostredníctvom internetu maximálne 

vierohodne.154 

Internet predstavuje médium, ktoré zlučuje dokopy všetky druhy komunikácie 

s verejnosťou: reklamu, marketing, public relations a žurnalistiku. Jeho výhodou je 

schopnosť kombinovať funkcie, ktoré boli dosiaľ nezlučiteľné. Ide o globálny dosah, 

vysokú hustotu lokálnych príjemcov či možnosť okamžitého masového nasadenia s veľmi 

lacným prístupom k vysielaniu.155 

Najväčším fenoménom posledných rokov sú sociálne siete. Vytvárajú priestor pre 

tvorbu, spoluprácu, editáciu a zdieľanie reklamného obsahu. Medzi používateľmi je to 

predovšetkým Facebook. Prostredníctvom neho môžu jednoduchým spôsobom zdieľať 

akékoľvek informácie a kvalitne spracovaný obsah sa vďaka tomu môže na internete šíriť 

„sám“. Využitie sociálnych sietí vyžadujú najmä mladí ľudia, ktorí oceňujú možnosť 

vzájomného dialógu. 

3.5 Marketing kultúry a služieb  

( O vzťahu marketingu a kultúry je možné v užšom slova zmysle uvažovať viacerými 

spôsobmi. Vo filozofickej rovine môžeme premýšľať o tom, nakoľko je vôbec vhodné a 

potrebné, aby sa kultúrne organizácie, ktorých povaha je často nekomerčná, zaoberali 

marketingom ako činnosťou, ktorá vznikla v komerčnej sfére. Tá  je tradične vnímaná ako 

nástroj rozširujúci konzumný štýl života.156  Z marketingového hľadiska je kultúrny 

                                                
154 SVOBODA Václav. 2009. Public relations moderně a účinně. Praha : Grada Pubishing. 2009, s. 167. 
155 Tamže, 194. 
156 BAČUVČÍK Radim. 2012. Marketing kultúry. Zlín : Verbum, 2012,  s. 7. 
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produkt rovnakým produktom, ako ktorýkoľvek iný výrobok či služba - má svoje 

špecifické vlastnosti, ktoré je možné v priebehu marketingového procesu zohľadniť a 

urobiť z nich výhodu.   
Marketing služieb si vyžaduje vymedzenie troch typov marketingu: interný, externý 

a interaktívny. V rámci interného marketingu je nevyhnuté, aby podnik či organizácia 

motivovala svojich zamestnancov, ktorí komunikujú so zákazníkmi. V tomto prípade je 

dôležité uvedomiť si, že kvalita ponúkanej služby závisí od interakcie, resp. prístupu, 

záujmu a dôvery medzi oboma stranami. Činnosti spojené s propagovaním a prípravou 

služieb zastrešuje externý marketing.157  

3.5.1 Komerčný a nekomerčný marketing  

Základom pochopenia problematiky týkajúcej sa marketingu kultúry je definovanie 

vzťahu komerčnej a nekomerčnej sféry. V oblasti kultúry vedľa seba často pôsobia 

komerčné a nekomerčné subjekty,  zaoberajú sa podobnou činnosťou a bežný zákazník 

nemusí ani len tušiť, že ich povaha je vo veľkej miere odlišná.  

Bačuvčík definuje ako neziskové tie subjekty, ktoré neboli založené za účelom 

dosiahnutia a rozdelenia zisku.158 V prípade, že takáto nezisková organizácia dosahuje 

určitý výnos, nerozdeľuje sa medzi vlastníkov, či vedenie, ale investuje sa do ďalšej 

činnosti.  

Neziskové organizácie dosahujú častejšie zisk v tzv. morálnej rovine a môžeme  ich 

taktiež vnímať ako určitý prejav občianskej spoločnosti. Podieľajú sa na spoločenskom 

dianí v meste či regióne a diskutujú rozličné verejné otázky. "Jeden z hlavných rozdielov 

medzi komerčným a nekomerčným marketingom spočíva v tom, že marketingové aktivity 

neziskových organizácií sa neobracajú iba na spotrebiteľov svojich služieb, ale tiež na 

subjekty, ktoré ich financujú."159 Služby sú v takomto prípade do veľkej miery 

poskytované zdarma, zatiaľ čo časť platieb pokrývajú verejné zdroje, darcovia či komerčné 

subjekty.   
((

                                                
157 Kol. autorov. 2006, Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta 
masmediálnej komunikácie UCM. 2006,  s. 71. 
158 BAČUVČÍK Radim. 2012, Marketing kultúry. Zlín : Verbum. 2012,  s. 13. 
159 Tamže, 14. 
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3.5.2 Komunikačná stratégia neziskových organizácií 

Každá organizácia si vytvára stratégiu v oblasti využívania komunikačných 

nástrojov sama. Tvorba sa odvíja od zadefinovania cieľovej skupiny, cez cieľ samotný, až 

po finančné možnosti organizácie. Každý z mixu komunikačných nástrojov je kľúčom k 

jednej či viacerým cieľovým skupinám. Preto je dôležité, aby sa v rámci marketingovej 

stratégie zvolili vhodné nástroje pre kontakt s potenciálnymi zákazníkmi.  

Cesta k špecifickej skupine zákazníkov vedie často cez viaceré komunikačné 

nástroje. Pri šírení informácie by sa mali používať zrozumiteľné výrazy a spôsob 

vyjadrovania by mal byť prispôsobený príslušnej cieľovej skupine.   

Najväčším problémom sú pre neziskové organizácie náklady. Z toho dôvodu je 

dôležité vedieť vybrať nástroje reklamy, ktoré sú jednoduché, jasné a čo najefektívnejšie 

zasiahnu cieľovú skupinu. Tento prístup definuje skratka „KISS“ , čo v angličtine znamená 

,,keep it short and simple“.  Reklama by preto mala byť: 

• konkrétna a zrozumiteľná; 

• autoritatívna v predkladaní argumentov; 

• individuálna v prístupe; 

• z hľadiska hlavného cieľa správne načasovaná;160 

 

Propagácia kultúrneho centra 

 

V tejto časti približujeme propagáciu Starej tržnice, mestského kultúrneho centra mesta 

Bratislava. Stará tržnica je viacúčelová mestská budova, a preto je nevyhnutné zadefinovať 

jej programovú štruktúru. Komunikácia sa sústreďuje na budovanie imidžu tržnice, ako 

stretávacieho bodu v centre hlavného mesta Bratislava a na propagovanie vybraných 

podujatí organizovaných v priestoroch historickej budovy.  

V rámci propagácie podujatí sa v praktickej časti zameriavame na PR komunikáciu 

potravinových trhov TRH-PIAC-MARKT,  ktoré sa konajú v tržnici každú sobotu. Stará 

tržnica pôsobí pod hlavičkou neziskovej organizácie, vplyvom čoho komunikuje s čo 

najnižšími nákladmi na reklamu. 

                                                
160 VAŠTÍKOVÁ Miroslava. 2014. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha : Grada Publishing. 2014, s. 
230. 
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3.6 Premeny Starej tržnice 

História Starej tržnice siaha až do roku 1910, keď boli jej priestory rok po začatí 

stavby prvýkrát sprístupnené. Bratislavská tržnica plnila svoj účel presne 50 rokov. 

Nasledujúce roky boli priestory využívané ako televízne štúdio a sklady pre Slovenskú 

televíziu. Túto funkciu plnila až do roku 1989, pričom jej vlastníkom bolo mesto 

Bratislava. Po tomto roku sa osud Starej tržnice stal nejasný. Plánované rekonštrukcie sa 

neuskutočnili a budova začala chátrať.   

Počas nasledujúcich rokov prešla tržnica niekoľkými štádiami. Snahy 

o rekonštrukciu vyústili do  zmluvy so spoločnosťou SF Stará tržnica s.r.o. , ktorá v tržnici 

prevádzkovala trh, vináreň či obchody. Žiaľ, po vypršaní prenájmu v roku 2008 sa stal 

osud tržnice opäť nejasný. Po tomto období sa v priestoroch historickej budovy 

uskutočnilo niekoľko podujatí, ako napríklad módna show návrhárky Vivienne Westwood, 

Red Bull Freestyle show alebo televízna tanečná show Let´s Dance, no pre pravidelné trhy 

sa už miesto nenašlo.  

Nevyužitý potenciál tržnice si začali uvedomovať aj poslanci mesta a  schválili 

presun Starej tržnice pod správu Bratislavské kultúrne informačné stredisko (BKIS), čo pre 

tržnicu znamenalo aspoň malú šancu na znovuzrodenie.161  

3.7 Predstavenie projektu Stará tržnica 

Vo svete je koncept tržníc veľmi obľúbený a brány atraktívnych trhov otvárajú 

napríklad aj blízke mestá ako Budapešť či Viedeň. Legendárne tržnice po celom svete  

v sebe nesú  tradíciu a prispievajú k pozitívnemu imidžu mesta doma aj v zahraničí. 

Obnovenie prevádzky Starej tržnice si vzali v roku 2012 za cieľ mladí, kreatívni 

ľudia žijúci v Bratislave. Výsledkom bol projekt vypracovaný ľuďmi s rovnakými 

záujmami a motiváciou vytvoriť z historickej budovy v Starom meste kultúrne centrum 

Bratislavy. Z týchto dôvodov sa združili kultúrni profesionáli, producenti, kultúrni 

manažéri, lídri komunitných, filantropických a iných organizácií do neformálnej 

organizácie Aliancie Stará tržnica, aby spojili svoje sily, skúsenosti v Bratislave na priestor 

slúžiaci ľudom, ktorý nebude priamo závislý od verejných dotácií.  Projekt členovia 

Aliancie pripravili počas leta 2012, pričom každý účastník zodpovedá za časť, v ktorej sa 

profesijne pohybuje.  

 

                                                
161 Projekt Stará tržnica [online]. [cit. 10-4-2015]. Dostupné na internete: <http://staratrznica.sk/wp-
content/uploads/2012/11/PROJEKT_Star%C3%A1_Tr%C5%BEnica_.pdf>.  
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3.8 Imidžová komunikácia Starej tržnice 

Stará tržnica vytvorila za dva roky aktívnej komunikácie značku, ktorá funguje 

nielen ako kultúrny navigátor aktuálneho spoločenského diania pre domácich, ale plní aj 

úlohu vizitky pri komunikácii smerom k zahraničným návštevníkom mesta Bratislava. 

Komunikačná kampaň je rozdelená na dve časti – imidžovú a programovú, ktoré sú 

plánované a realizované zvlášť, no spolu vytvárajú jednotný celok.  

Cieľom imidžovej kampane je dostať do povedomia verejnosti Starú tržnicu ako 

kultúrne centrum mesta Bratislava, a zároveň komunikovať jednotne a celistvo. Táto 

kampaň bola najintenzívnejšia práve v začiatkoch. Programová kampaň je rozdelená na 

niekoľko častí podľa toho, či ide o prezentáciu trhov, služieb, alebo komerčných podujatí.  

Prostredníctvom imidžovej komunikácie sa Stará tržnica snaží vyvolať pozitívne 

emócie a budovať dlhodobé vzťahy s verejnosťou, no zároveň vytvárať kladný imidž 

hlavného mesta. Ako objasňuje dizajnér Martin Jenča, jeden z členov Aliancie Stará 

tržnica, koncept tržnice stavia na transparentnosti a preto aj komunikačná kampaň musí 

byť zrozumiteľná, jednoduchá a priamočiara. Cieľom bolo už na začiatku účelne 

prezentovať služby a trhy, no zároveň zohľadniť a zachovať históriu objektu.162  

Logo Starej tržnice definujú jednoduché prvky a farby. Pri tvorbe loga sa dizajnéri 

inšpirovali historickým zázemím budovy. Ako zdôrazňuje Martin Jenča, riaditeľ 

kreatívneho štúdia MILK, silnou stránkou loga je jednotnosť, vďaka čomu komunikácia 

pôsobí celistvo. Tvarom, kontrastnými farbami a písmom logo vytvára výrazný vizuálny 

prvok a graficky vyjadruje symbol organizácie. 

Stará tržnica využíva na propagáciu dve varianty loga. Jednoduchý, čiernobiely 

variant je použiteľný vo viacerých farebných verziách či veľkostiach, a tvorí základ 

imidžovej kampane. Druhý, dekoratívny variant bol vytvorený ako vizuálny doplnok na 

obohatenie kampane. Jeho benefitom je využitie v rôznych vzorových prevedeniach.163 

3.8.1 Cieľová skupina  

Cieľová skupina má v prípade podujatí organizovaných v Starej tržnici široký 

záber, keďže trhy navštevujú ľudia všetkých vekových kategórií.  

Cieľovú skupinu by sme mohli definovať skôr z pohľadu záujmu ľudí. Tvoria ju 

ľudia, ktorí oceňujú kvalitu, neváhajú podporiť lokálne produkty, podporujú zveľadenie 

                                                
162 Projekt Stará tržnica [online]. [cit. 10-4-2015]. Dostupné na internete: <http://staratrznica.sk/wp-
content/uploads/2012/11/PROJEKT_Star%C3%A1_Tr%C5%BEnica_.pdf>. 
163 Pozri Príloha A. 
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mesta a pri rozhodovaní medzi obchodným centrom a atmosférou trhov majú jasnú 

odpoveď.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.8.2 Nástroje imidžovej komunikácie 

Od počiatku projektu iniciátori komunikujú najmä cez dostupné kanály, 

prostredníctvom finančne nenáročných nástrojov. Ako pripomína PR manažérka Denisa 

Chylová, tržnica prechádza aj v súčasnosti rekonštrukciou, a preto je tento problém v rámci 

rozdelenia finančných zdrojov prioritou.164 Stará tržnica ako nezisková organizácia 

využíva aktívne na propagáciu nasledovné nástroje: 

PR články 

Public relations články (ďalej už len PR) publikované na internete spájajú v sebe výhody 

klasického PR a využitia trendov v online prostredí. Už počas tvorby projektu vytvorila 

Aliancia Stará tržnica partnerstvo s denníkom SME, kde sa aktívne uverejňovali články 

o postupoch v rámci realizácie projektu. Stará tržnica týmto zdôrazňuje transparentnosť, 

ktorou sa snaží prezentovať na verejnosti. Od roku 2012 aktívne spolupracuje s webovými 

portálmi ako Shiz.sk, dobamagazin.sk a obchodnaulica.sk. Začiatkom roka 2015 

nadviazala spoluprácu s novým periodikom - Denníkom N. Stará tržnica ťaží najmä 

z faktu, že zaujímavé udalosti a kultúrne podujatia samé o sebe vyvolávajú prirodzený 

záujem médií, na základe čoho nie je potrebné míňať financie na nákup mediálneho 

priestoru -  tieto zdroje môžu byť využité inak a o to efektívnejšie.  

OOH (out of home) 

Stará tržnica na komunikáciu využíva z nadlinkových aktivít (Above the line) iba 

citylighty. Predstavujú podsvietené, reklamné plochy chránené sklom. Umiestňované sú 

primárne na zastávkach MHD a v obchodných domoch. Najpoužívanejšie rozmery 

citylightov sú 118,5 x  175 cm. Keďže sa tento nástroj propagácie michádza mimo 

domáceho prostredia, označuje sa anglickým pojmom Out of home media (OOH). 

Imidžová kampaň nemá komerčný, ale verejnoprospešný charakter. Nepropaguje 

konkrétny produkt, ale možnosť, kde sa môžu ľudia kultúrne vyžiť. Práve toto posolstvo 

vzbuduje u ľudí záujem a zvyšuje šance na jeho pozitívne prijatie verejnosťou. Kedže 

určité plochy v meste Bratislava má v majetku samotné mesto, ich využitie je na 

propagáciu vhodné a dopĺňa imidž celkovej prezentácie hlavného mesta.165  

            

                                                
164 Pozri Príloha B. 
165 Pozri Príloha C. 
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Plagáty 

Najjednoduchším spôsobom, akým možno vyvolať záujem sú plagáty. Tržnica 

prostredníctvom nich posilňuje u spotrebiteľa emócie a zároveň informuje 

o pripravovaných podujatiach. Veľký slovník marketingovej komunikácie definuje plagát 

ako jedno z najstarších, ale tiež najfrekventovanejších propagačných prostriedkov. Prachár 

uvádza, že plagát oslovuje veľké množstvo recipientov za krátky čas, a práve preto má byť 

prehľadný, jednoduchý a výrazný.166 

 

Online marketing  

Funkcie, ktoré bežne ponúkajú sociálne siete pre potreby marketingu, predstavujú seriózny 

a dôležitý reklamný kanál, ktorým je možné veľmi presne cieliť marketingové aktivity. 

Táto komunikácia sa v prípade Starej tržnice sústreďuje na tvorbu statusov, zverejňovanie 

zaujímavých fotografií a vytváranie udalostí prostredníctvom sociálnych sietí. Priebežne 

komunikuje ohľadom konkrétnych aktivít a tiež posilňuje značku v povedomí ľudí 

neagresívnym spôsobom. O tvorbu spomínaného obsahu sa stará PR manažérka Denisa 

Chylová a tieto aktivity sú viditeľné na nasledovných sociálnych sieťach: 

Facebook 

Pôsobenie značiek na sociálnych sieťach je dnes už nevyhnutnosťou. Facebook je 

najdostupnejším nástrojom, prostredníctvom ktorého sa môžeme priblížiť k mladým 

spotrebiteľom priamym a finančne nenáročným spôsobom. Prostredníctvom facebooku 

komunikuje Stará tržnica aktívne od februára 2012. V začiatkoch vzniku stránky bol 

projekt Starej tržnice ešte len v procese zrodu a práve facebook pomohol rozšíriť túto 

myšlienku medzi ľudí a transparentnou komunikáciou budovať u nich dôveru už od 

úplného začiatku. V roku 2015 počet  fanúšikov dosahuje číslo 12 113 (aktuálne 

18.4.2015) a neustále rastie.167 Základom je podľa Denisy Chylovej prispievať každý deň, 

pripomenúť sa pútavým obsahom, ktorý ľudí zaujme či spontánne vyzve k zdieľaniu. 

Naopak, pozor si treba dávať na presýtenosť, ktorá prostredníctvom sociálnych sietí často 

vzniká. Kvalita je základ a spotrebitelia ju ocenia.  

 

          Twitter 

                                                
166 JURÁŠKOVÁ Oľga – HORŇÁK Pavel a kol., Veľký slovník marketingových komunikací, Praha : Grada 
Publishing. 2012, s. 157. 
167 Pozri Príloha D. 
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Twitter je sociálna sieť, ktorá nemá na Slovensku veľkú podporu, no napriek tomu sa firmy 

tejto platforme nevyhýbajú, skôr ju berú popri iných sociálnych sieťach ako samozrejmosť. 

Do akej miery je twitter v rámci komunikácie Starej tržnice efektívny, je otázne. Profil 

tržnice na twitteri sleduje 552 užívateľov a rovnako ako facebook disponuje obsahom 

bohatým na atraktívne informácie pre cieľovú skupinu. 

 

Instagram 

Instagram funguje na princípe pridávania fotiek a ich označovania pomocou #hashtagov. 

Na ľudí pôsobí vizuálne a v súčasnosti je práve táto forma propagácie vyhľadávaná. 

Odborníci na sociálne siete sa zhodujú v názore, že na ľudí má práve instagram 

pozítívnejší vplyv ako iné sociálne siete. Mestské centrum Stará tržnica má na svojom 

instagramovom účte štyristo verných fanúšikov, a za rok aktívneho pôsobenia na tejto 

platforme publikovalo vyše 130 príspevkov. Výhodou je najmä rôznorodosť. Stará tržnica 

zverejňuje fotky rôzneho charakteru. Zachytávajú interiér, exteriér a najmä atmosferické 

zábery z organizovaných podujatí. Každá fotka je označená hashtagom, prostredníctvom 

ktorého sa k nej dostanú aj ľudia, ktorí priamo instagramový účet Starej tržnice 

nesledujú.168  

3.9 Programová komunikácia Starej tržnice 

Programová kampaň má za cieľ propagovať konkrétne aktivity a udalosti v Starej 

tržnici. Aliancia Stará tržnica vychádzala pri tvorbe programovej náplne z histórie budovy 

a jej primárneho účelu. Na základe tejto analýzy vytvorili členovia Aliancie štruktúru, 

v ktorej činnosť Starej tržnice stojí na troch pilieroch. Štruktúru fungovania určujú tri 

hlavné oblasti: mestská kultúra, služby a trhy. 

3.10 Mestská kultúra 

Táto časť predstavuje v rámci programovej náplne Starej tržnice hlavný zdroj 

financií, a teda komerčné podujatia. Za mesiac sa v priestoroch Starej tržnice uskutočnia 2 

komerčné, z ekonomického hľadiska udržateľné akcie.  

Programy mestskej kultúry sú definované do štyroch kategórií: 

• prvú kategóriu predstavujú komerčné programy, väčšinou pre uzavretú 

spoločnosť; 

                                                
168 Pozri Príloha D. 
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• pod druhú kategóriu spadajú aktivity udržateľné z ekonomického hľadiska; 

• aktivity tretej kategórie zabezpečujú denné náklady centra; 

• štvrtú kategóriu tvoria aktivity, ktoré z ekonomického hľadiska nie sú 

výhodné, no v priestore sa uskutočňujú z dôvodu kultúrnej alebo 

spoločenskej hodnoty; 

3.11 Trhy 

Základným posolstvom Starej tržnice bolo už od začiatku obnoviť tradíciu trhov, 

ktoré sa kedysi konali v interiéri, aj v exteriéri tržnice.  Aliancia Stará tržnica sa snaží 

organizovaním pravidelných trhov vytvoriť alternatívu voči komplexom nákupných 

centier. Vo víkendovom formáte fungujú na týždennej báze potravinové trhy TRH-PIAC-

MARKT, ktoré prinášajú kvalitu aj zo vzdialenejších regiónov. V nedeľu oživuje program 

tržnice multižánrový projekt Nedeľná paráda, ktorý poskytuje náhľad do rôznych 

svetových kultúr. Víkendové trhy sú sprevádzané edukačnými aktivitami v nadväznosti na 

tému trhu.  

3.12 Potravinové trhy TRH-PIAC-MARKT 

TRH-PIAC-MARKT je potravinový trh, ktorý sa koná v Starej tržnici pravidelne 

od roku 2013. Prvý, skúšobný trh sa uskutočnil 21. septembra 2013 a zúčastnilo sa ho 

približne 1 000 návštevníkov. V súčasnosti navštevuje potravinové trhy v priemere 2 000 

návštevníkov. Trhy sa konali v priestoroch tržnice pravidelne každú druhú sobotu a od 21. 

marca 2015 sú brány tržnice otvorené každú sobotu, na základe čoho bolo nevyhnutné 

vylepšiť efektivitu aj na strane propagácie.  

Potravinový trh ponúka široký výber sezónnych, lokálnych a regionálnych potravín, 

ktoré predávajú samotní producenti. Túto ponuku doplňujú kvalitné špeciality z ostatných 

regiónov Slovenska aj zahraničia. “Pri výbere trhovníkov dbáme na kvalitu ponúkaných 

produktov, pričom uprednostňujeme lokálnych producentov z okolia Bratislavy,” 

vysvetľuje organizátorka trhov Illah van Oijen z Aliancie Stará Tržnica. Okrem predaja 

potravín, ktorý prebieha primárne na prízemí tržnice, doplňujú trhy sprievodné aktivity na 

balkóne tržnice a v jej okolitých prevádzkach. Prídavkom sú taktiež pravidelné burzy 

starožitností, kníh a oblečenia, ktoré sa periodicky striedajú s ďalšími špeciálnymi 

aktivitami. 169 

                                                
169 Trhy TRH-PIAC-MARKT [online]. [cit. 15-4-2015]. Dostupné na internete: < 
http://staratrznica.sk/trhy/>.  
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3.13 Propagácia potravinových trhov TRH-PIAC-MARKT 

Propagovať kultúrne podujatia je už v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Správnym 

využitým technológií sa dnes vieme dostať k cieľovej skupine efektívnym spôsobom za 

veľmi krátky čas. Pri budovaní marketingovej stratégie neziskovej organizácie je 

nevyhnutné poznať všetky finančne nenáročné nástroje, ktoré sa dajú využiť na oslovenie 

potenciálneho zákazníka. V súčasnosti funguje takmer pri každej ATL (nadlinkovej - 

above the line) kampani súbežne aj online kampaň a dokonca sa stretávame s úspešnou 

propagáciou budovanou výlučne v online prostredí.   

Pri propagácii neziskových organizácií a ich podujatí sú stálym problémom 

financie. Stará tržnica vychádza pri tvorbe kampane takmer vždy z minimálneho rozpočtu. 

Ako vysvetľuje PR manažérka Denisa Chylová, na propagáciu má tržnica vyčlenený len 

veľmi malý rozpočet a zarobené financie z komerčných podujatí smerujú na rekonštrukciu 

budovy. Z toho dôvodu prebieha propagácia trhov najmä prostredníctvom sociálnych sietí. 

Tento spôsob komunikáciu považuje Denisa Chylová za kľúčový a pre tržnicu 

najdôležitejší.  

Sociálne siete boli najefektívnejším komunikačným kanálom najmä počas 

predstavenia tržnice ako nového konceptu. Práve prostredníctvom nich sa mestské centrum 

dostalo do povedomia širokej verejnosti. Trhy vlastnú stránku pre priaznivcov nemajú 

a všetky aktivity komunikujú prostredníctvom oficiálneho profilu Starej tržnice.  V rámci 

facebooku dosahuje stránka aktuálne vyše dvanásťtisíc fanúšikov a toto číslo vplyvom 

efektívnej komunikácie neustále narastá. 

3.14 Kampaň Stretnime sa na trhu každú sobotu  

Propagáciu sobotných trhov prinútili zintenzívniť programové zmeny Starej tržnice. 

Keďže sa od marca 2015 usporadúvajú trhy každú sobotu, cieľom bolo prostredníctvom 

komunikácie vyzdvihnúť práve tento benefit.  

Kampaň „Stretnime sa na trhu každú sobotu" sa okrem sociálnych sietí dostala aj 

do ulíc, a ľudia sa s ňou stretávali v centre hlavného mesta na viacerých miestach. 

Zlepšenie propagácie spočívalo v investícii do ATL komunikácie, založenia blogu 

a distribúcie špeciálnych brožúrok venovaným výlučne informáciám, týkajúcich sa 

potravinových trhov.  

                                                                                                                                              
 



 

 
 

228 

3.14.1 Zlepšenie komunikácie v uliciach mesta 

V rámci nadlinkovej ATL komunikácie boli do ulíc Bratislavy nainštalované 

citylighty korešpondujúce s celkovou imidžovou komunikáciou Starej tržnice. Jednoduchý, 

no pútavý vizuál na bielom podklade tvorila nápaditá grafika zobrazujúca  kaleráb, 

štylizovaný do prvku a symbolu trhov s jasným odkazom. Výrazne ho dopĺňala zreteľná 

správa „TRHY KAŽDÚ SOBOTU“, zvýraznená oranžovou farbou. V spodnej časti 

nechýbala zmienka, kde sa trhy konajú.  

Tržnica ako nezisková organizácia dbá na to, aby jej sponzori boli viditeľní, no volí 

skôr sofistikovaný, nevtieravý spôsob. V prípade citylightov boli sponzorské logá 

umiestnené v najspodnejšej časti, čím nekazili celkový vizuálny dojem zo sviežeho 

grafického spracovania.170 

3.14.2 Brožúra ako nástroj propagácie 

Novinkou podporujúcou šírenie informácií o trhoch je malá brožúra, ktorú možno 

nájsť od apríla 2015 na každom sobotnom trhu a v kaviarňach Starej tržnice. Na základe 

spolupráce s kníhkupectvom Martinus bude v kamenných predajniach v Bratislave brožúra 

pribaľovaná ku každému nákupu. Nájsť ju bude možné aj v kultúrnom centre Dunaj alebo 

v  bratislavskom čísle Denníka N.  

Brožúra vychádza vo formáte veľkosti A6, tlačená na šestnástich stranách. Prednú 

stranu tvorí grafika totožná s plagátmi k aktuálnej kampani Trhy každú sobotu. Na 

nasledujúcich šiestich stranách sú priblížené potravinové trhy TRH-PIAC-MARKT, 

v rámci čoho nechýba zmienka o trhovej ponuke a sprievodných aktivitách. Dve strany sú 

venované všeobecnému priblíženiu Starej tržnice ako projektu vypracovaného 

organizáciou Aliancia Stará tržnica. Svoje miesto v brožúre majú aj služby fungujúce 

v priestoroch tržnice a finanční či mediálni partneri projektu. Na poslednej, zadnej strane 

nechýba kontakt na všetky sociálne siete, kde Stará tržnica sústredí svoju komunikáciu, 

webová stránka, e-mailová adresa a prevádzkové hodiny.171 

 

Blog ako nástroj vzdelávania 

Novým nástrojom propagácie Starej tržnice je okrem brožúr aj blog. Predstavuje 

komunikačnú platformu, prostredníctvom ktorej autor vyjadruje svoj subjektívny názor. 

V súčasnosti sú blogy veľmi rozšírené a stále viac sa stávajú marketingovým nástrojom na 

                                                
170 Pozri príloha D. 
171 Pozri príloha E. 
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propagovanie určitých produktov a medzi mladou cieľovou skupinou majú zaslúžené 

miesto. 

Stará tržnica spustila v marci 2015 svoj vlastný blog (www.trhy.staratrznica.sk), 

priestor venovaný výlučne trhom. V súčasnosti je tento malý, marketingový projekt 

v začiatkoch, no do budúcnosti smeruje s veľkými plánmi. PR manažérka zdôrazňuje, že 

zmysel blogu má byť skôr poučný a jeho vedľajším zámerom je ľudí vzdelávať. Blog bude 

zároveň približovať životy ľudí, ktorí na trhoch potraviny predávajú, čo prispeje 

k budovaniu dôvery smerom k verejnosti. Prídavkom budú rozhovory či pútavé články 

venované problematike v spojitosti s produktmi ponúkanými na sobotných trhoch. 

 

Záver 

Hranice medzi online a offline prostredím sa čoraz viac stierajú. Tento fakt sa 

prejavuje aj v oblasti reklamy. V súčasnosti existujú kampane vytvorené čisto v online 

prostredí, dosahujúce prekvapivé úspechy. Vďaka sociálnym sieťam môžeme zasiahnuť 

mladú cieľovú skupinu efektívne s minimálnym zdrojom financií.  

 Priblížili sme komunikáciu Starej tržnice, ktorá funguje na princípe neziskovej 

organizácie. Na propagáciu využíva všetky populárne sociálne siete, printovú reklamu 

a PR aktivity, vďaka čomu si za tri roky aktívnej komunikácie vytvorila dôveryhodný 

imidž medzi zákazníkmi.  

V rámci komunikácie sme priblížili imidžovú komunikáciu, ktorá sa sústredila už 

od vzniku projektu na budovanie kvalitnej značky. Z programovej komunikácie sme 

priblížili rozdelenie podujatí a ich náplň, a  hlbšie sme sa zamerali na propagáciu 

potravinových trhov TRH-PIC-MARKT, ktoré boli už od začiatku hlavnou prioritou 

bratislavskej tržnice.  

Stará tržnica je pomerne mladým projektom, no napriek tomu sa dostala do 

povedomia širokej verejnosti.  

Generácia mladých ľudí sa združuje na internete denno-denne a mnohí z nich sú 

online prakticky stále. Práve táto skutočnosť môže byť pre organizácie, ktoré nemajú 

dostatočné množstvo financií na veľké kampane, veľmi prínosná.  

Na základe pozorovaní marketingovej stratégie Starej tržnice sme oslovili aj PR 

manažérku Denisu Chylovú, ktorá sa stará o celkovú komunikáciu tržnice. Tento rozhovor 

bol pre prácu veľkým prínosom a pomohol nám zozbierať informácie nielen ohľadom 

trhov, ale aj zaujímavostí z prostredia propagácie neziskovej organizácie, ktorá musí čeliť 
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mnohým prekážkam. Z poznatkov môžeme potvrdiť, že základom komunikácie je poznať 

ľudí, ktorým chceme produkt predať, na základe čoho môžeme vytvoriť stratégiu, ktorá 

bude čo najbližšie k zákazníkovi a zároveň bude vytvárať dôveru a pozitívne emócie.  

Napriek obmedzenému rozpočtu na reklamu si Stará tržnica vytvorila v očiach 

spotrebiteľov pozitívny imidž. Vďaka organizovaniu podujatí rôzneho charakteru si ju 

ľudia spájajú nielen s trhmi, ale aj s kultúrnymi, módnymi či hudobnými podujatiami. 

Absenciu využitia reklamných médií - ako je televízia či rozhlas - nemôžeme hodnotiť 

negatívne. Stará tržnica si prostredníctvom efektívnych mediálnych kanálov vytvorila 

propagáciu, ktorá na seba nadväzuje, dáva zmysel a voči zákazníkovi pôsobí jasne 

a zrozumiteľne. K celkovému imidžu podujatí, trhov a samotnej tržnice by sme mohli 

dodať iba - „nezáleží na kvantite, ale na kvalite“, čoho sa tržnica od začiatku drží a tento 

prístup oceňujú aj spotrebitelia. 
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Príloha A 
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Príloha B 
 
Rozhovor s PR manažérkou Starej tržnice 
 
Čomu sa ako PR manažérka Starej tržnice venujete?  
V rámci PR komunikácie píšem všetky tlačové správy a koordinujem výrobu vizuálov. Ďalej 

spolupracujem s externými grafikmi, s Damiánom Pasterčekom alebo s dizajnovým štúdiom 

Milk. S tým, že my sa staráme iba o komunikáciu našich podujatí, zvyšné podujatia fungujú 

na základe prenajímania sály a v tom prípade si komunikáciu zabezpečujú firmy samy.  

 
Čo spadá pod komunikáciu Starej tržnice ako neziskovej organizácie?  

Na starosti máme potravinové trhy TRH-PIAC-MARKT, Nedeľnú parádu a imidžovú 

komunikáciu tržnice ako takú.  

 
Mali ste na začiatku vytýčený marketingový cieľ?  

Nie, nemali a ani nefungujeme na princípe, že by sme si vypracovali stratégiu. Nefungujeme 

takým spôsobom, že teraz si sadneme a spíšeme, čo chceme dosiahnúť. Veľa vecí vzniká 

takpovediac za pochodu, napríklad keď sme posledne chceli odpromovať trhy, ktoré sa budú 

konať každú sobotu, vytýčili sme si nejaké ciele a oslovili aj externú firmu venujúcu sa PR, 

ktorá nám má pomôcť najmä po stránke mediálnej, pretože jeden človek to nemá už šancu 

zvládnuť. 

 
Fungujete ako nezisková organizácia. Máte na komunikáciu vyčlenený budget? 

Máme, no veľmi malý. Keď treba, tak niečo presunieme ale financie idú najmä na opravu 

priestorov.  

 
Získali ste za tri roky sponzorov? 

Áno získali, no financie sa snažíme investovať inde ako do komunikácie, preto sa snažíme 

riešiť propagáciu cez PR a sociálne siete a investovať do nej čo najmenej peňazí, no čo 

najefektívnejím spôsobom.  

 

Sociálne siete sú teda pre vás najdôležitejším kanálom komunikácie? 

Sú, áno. Plus tlačové správy.  

 
 

 

S ktorými médiami spolupracujete?  
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Spolupracovali sme so SME, no po odchode mnohých novinárov z denníka začíname 

spolupracovať najmä s Projektom N. Výhodou je, že tržnica je zaujímavým objektom a preto 

sa zaujímavej témy chytia aj iné médiá, napríklad denníky ako Nový čas. Mnohé z nich sa 

o informácie zaujímajú samé.  

 

V najnovšej kampani na TRH-PIAC-MARKT využívate aj outdoorovú reklamu,  

citylighty, ... 

Áno, to je vlastne novinka. Keďže teraz promujeme trhy, ktoré sa budú konať každú sobotu, 

povedala sme si, že je nevyhnutné vyčleniť nejaké peniaze aj stratégiu alebo teda operatívny 

plán. Ide o veľkú zmenu, ktorá nás môže do veľkej miery ovplyvniť. Toto je ako keby skôr tá 

výnimka.  

 

Novinkou je sú aj brožúrky venované potravinovým trhom, plánujete ich vydávať 

pravidelne? 

Nie, spravili sme ich jednorázovo, na celý rok. Sú tam najmä všeobecne platné  informácie 

o trhoch, ktoré sa nemenia. My sme predtým robili vždy letáky na jednu sezónu, kde boli 

písané termíny, ale keďže po novom fungujeme už každú sobotu, okrem teda dvoch temínov, 

ktoré vychádzajú na sviatky, zmenili sme to a vydali vo veľkom náklade brožúry. 

 

Kde všade ste reklamné brožúry distribuovali?  

Zatiaľ sme s distribúciou nezačali, máme ich iba v kaviarni TUTO, pretože o dva týždne 

jesviatok, a preto sme sa rozhodli hlavný komunikáciu spustiť až po Veľkej noci. Ale 

v princípe máme dohodnutú spoluprácu s kníhkupectvom Martinus, ktoré bude brožúry 

pribalovať k nákupom a spoluprácu s Denníkom N, ktorý by ich pribaloval k bratislavskému 

číslu. 

 

Koľko ľudí sa potravinových trhov zúčastňuje?  

Ono to veľmi záleží práve od sezóny. Najviac ľudí chodí na jeseň, to sú silné mesiace aj 

z hľadiska ponuky aj z hľadiska návštevnosti. V zime a v lete do vždy trošku upadne. Ale 

priemer odhadujeme, že okolo tých 2000 ľudí. Na tú jedeň to jednoznačne býva aj viacej.  

 

Koľko máte trhovníkov?  

Trhovníkov máme v priemere 80. Teraz sme mali napríklad 90 ale keďže bol prvý slnečný 

deň, prišlo o niečo menej ľudí, ako býva zvykom.  
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Trhovníkov oslovuje priamo Stará tržnica, alebo sa prihlasujú sami? 

To sme tiež riešili rôzne. Niektorých sme oslovovali priamo. Keď sme pred rokom a pol 

začínali tak sme spravili letáky, na ktorých bolo jasne napísane o čo ide. Vyrobili sme 

slovensku, maďarskú a aj nemeckú verziu a toto sme distribuovali napríklad aj do obcí na 

južnom Slovensku. Najťažšie bolo osloviť ich na začiatku a presvedčiť ich. Teraz si už oni 

medzi sebou zdieľajú informácie a prihlasujú sa sami. 

 

Koľko komerčných a koľko nekomerčných podujatí sa v Starej tržnici koná?  

V projekte sme si už na začiatku zadefinovali dve komerčné podujatia za mesiac, v priemere 

to tak vychádza, no za minulý rok to bolo dokonca menej. 

 

Ako často prispievate obsahom na sociálne siete? 

Snažím sa raz denne. Nechcem viac, pretože potom by to mohlo stratiť dopad. Skôr menej, 

ale zaujímavejšie. 

 

Pred pár dňami ste spustili blog, aké s ním máte plány?  

Blog je myslený ako niečo poučné, trochu lifestylové, pretože doteraz boli tie trhy budované 

na eventovom princípe, vždy sa napísala tlačová správy, vytvorila sa udalosť na Facebooku. 

Keďže budeme robiť trhy každý týždeň, od eventov na sociálnej sieti by sme chceli upustiť 

a sústrediť by sme sa chceli na blog, kde by sme písali rôzne, pre ľudí zaujímavé informácie. 

Rovnako by sme chceli priblížiť ľudí, robiť rozhovory, prípadne sa viac zaoberať sezónnymi 

potravinami. 

 

S akými webovými portálmi spolupracujete? 

Doba magazín, Shiz, Obchodná ulica má vlastný portál. Záleží to od typu podujatia.  
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Príloha C 
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Príloha D 
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Príloha E 
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Príloha F 
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