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Vzťah verejnosti k súčasnej podobe reklamy 

(televízna reklama – nepriateľ číslo jeden) 

 

Relationship of the Public to the Current Form of Advertising  

(TV Advertising – Enemy Number One) 

 
 

prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc. 

 

 

Abstract: Tvár súčasnej reklamy sa za posledné štvrťstoročie výrazne zmenila. Zmenil sa 

aj vzťah verejnosti k nej. Cieľom štúdie je priniesť aktuálny pohľad na tento súčasný stav, 

ale najmä poukázať na postoje verejnosti k  jednotlivým formám reklamy v súčasnosti. 

Prostredníctvom komparatívnej analýzy, ale aj primárneho kvantitatívneho výskumu 

chceme priniesť pohľad na užitočné, resp. škodlivé účinky reklamy v našom každodennom 

živote. S výsledkami bude oboznámená odborná i široká verejnosť s cieľom skvalitniť 

situáciu v praxi. Následným cieľom je teda pomôcť skvalitniť obsah i formu tejto aktivity, 

resp. ovplyvniť nežiaduce množstvo vysielacieho času reklamy v médiách Českej a Slo-

venskej republiky. 

 

Kľúčové slová: Reklama. Televízna reklama. Marketingová komunikácia. Médiá.   

 

Abstract: Today's face of advertisement has changed dramatically over the last quarter of 

the century. There has also been a change in the public's relationship to advertisement. The 

aim of the study is to present an up-to-date view of this current situation, but in particular 

to highlight the attitudes of the public to the different forms of advertising at present. 

Through comparative analysis, as well as primary quantitative research, we want to take a 

look at the useful or at the harmful effects of advertising in our everyday life. The results 

will be brought to the attention of the professional and the general public in order to 

improve the situation in practice. The subsequent aim is therefore to help improve the 

content and form of this activity, respectively to affect the undesirable amount of 

broadcasting time in the Czech and Slovak media.  

 

Keywords: Advertising. TV advertising. Marketing communication. Media. 

 



5 

 

Úvod 

Súčasnosť považujeme za najčerstvejšiu históriu. Je však aj bránou do budúcnosti. 

21. storočie prinieslo so sebou množstvo noviniek vo všetkých oblastiach ľudského 

poznania. Predovšetkým vo vede a technike. So všetkým pozitívnym a negatívnym, čo 

k tomu patrí. Veď tak, ako bol vynájdený penicilín, aj atómové zbrane boli dôkazom 

vedeckého pokroku. A tak, ako tomu bolo už od nepamäti, technické vynálezy sa takmer 

bezprostredne premietli aj do sveta reklamy, resp. marketingovej komunikácie (MK).  

Na území Československa, ktoré sa v roku 1993 rozdelilo na Českú a Slovenskú 

republiku sa odohrali kľúčové zmeny už po revolúcii v roku 1989. Vtedy po páde komu-

nizmu prešla naša spoločnosť opäť na trhový model hospodárstva a reklama sa stala 

potrebnou súčasťou ekonomiky. Aj tu nastali výrazné zmeny. Vznikli nové agentúry, 

asociácie marketingovej komunikácie, vysoké školy s týmto zameraním, preklado-

vé, pôvodné knižné, či časopisecké tituly, ale aj mimoriadne dôležitý orgán, zaoberajúci sa 

etikou reklamy – Rada pre reklamu. Okrem toho našu reklamu zasiahla aj globalizácia trhu 

vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Postavenie reklamy ovplyvnilo dianie 

v celej oblasti MK i marketingu. 

Za základné zmeny v marketingovej komunikácii (MK) som pri vydaní svojej 

publikácie Reklama v roku 2010
1
 považoval nástup integrovanej MK, zmeny v mar-

ketingovom mixe, resp. posuny v dôležitosti jednotlivých aktivít MK, prechod na globálny 

marketing a reklamu, technické zdokonalenia reklamných prostriedkov, zdôraznenie 

dôležitosti sociálneho marketingu a reklamy a niektoré ďalšie skutočnosti. Súčasnosť nám 

však odpovedá sama. Integrovaná komunikácia bola skôr „hudbou“ konca minulého 

storočia a prechod na globálny marketing je dnes samozrejmosťou. Podobne „staronové“ 

sú dnes i tzv. nové formy MK, ako sú product placement, guerilla, viral, event marketing, 

či mnohé ďalšie
2
. Názov „nové formy“ si mnohé ani nezaslúžia. Technické zdokonalenia 

sa postupne premietajú do online marketingu, mobilného marketingu, ale poznáme aj 

natívnu reklamu, crowdsorcing, content marketing, murketing a iné. Mnohé sú už pre-

konané a napriek tomu pribúdajú ďalšie. Často je to „mnoho kriku pre nič“. Ide napríklad 

len o formu reklamy, či jej kombináciu s inou jej podobou, resp. s iným médiom a hneď sa 

tomu priraďuje „zázračné označenie“ – nová forma MK. Problémom sa však stal súčasný 

často odmietavý vzťah verejnosti k reklame, predovšetkým k jej množstvu. 

 

                                                 
1
Horňák, Reklama 2010, s.70-80. 

2
Arens, F.W., Bovée, L.C., 1994 s. 247. 
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Metodológia výskumu 

 

Predmetom výskumu bol vzťah recipientov k súčasnej reklame. Cieľom bolo zistiť, 

či dnešná reklama zohráva v spoločnosti pozitívnu, alebo negatívnu rolu, t. j. či nám 

pomáha, alebo ubližuje. Hlavnou hypotézou bola téza, že „zainteresovaná verejnosť 

považuje reklamu za potrebnú, ale treba obmedziť jej množstvo“. Cieľovou skupinou boli 

respondenti z radov „odborníkov“ poslucháčov marketingovej komunikácie v Českej 

a Slovenskej republike v počte 206 (cca polovica z ČR a polovica zo SR) a pre porovnanie 

aj ďalší náhodne opýtaní respondenti (194). Spolu 400 respondentov, z toho cca 2/3 žien. 

Vo výskume sme využili kvalitatívnu exploratívnu metódu opytovania prostredníctvom 

dotazníka, ktorý mal 12 otázok + doplňujúce demografické znaky. Pri vyhodnotení sme 

však mohli exaktne, vzhľadom na rozsah štúdie interpretovať len ich časť, ktorá je 

bezprostredne spätá s hlavnou hypotézou našej práce. Výskum sa uskutočnil v prvom 

štvrťroku 2017. 

 

Výsledky výskumu 

 

1. Je reklama ešte stále užitočná? 

 

Keď som po revolúcii v roku 1990 zakladal prvé vysokoškolské štúdium reklamy, 

razil som heslo: Tak, ako nemôže existovať štát bez obchodu, nemôže existovať ani 

obchod bez reklamy. Dnes, takmer o 30 rokov neskôr si zo skúmanej vzorky (400 resp.) 

94 %  (375 respondentov) myslí, že štát bez obchodu nemôže existovať. Obchod bez 

reklamy si však už nevie predstaviť len 65 % (259 respondentov), naproti tomu sa 35 % 

(140 respondentov) domnieva, že by to šlo... 

 

Na otázku, či „je nám reklama v niečom užitočná“  

 

 

 

Česká republika Slovenská republika Študenti 

MK 

Ostatní 

 Muži  Ženy Muži Ženy   

 53 133 65 149 206 194 

Áno 33  91 34 100 156 102 

Čiastočne  19  42 31   49   50 91 

Nie  1     1 
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odpovedala tiež takmer dvojtretinová väčšina opýtaných (64 %) áno, asi tretina (35 %) 

uznáva, že čiastočne a len jeden opýtaný si myslí, že nie... Muži i ženy v obidvoch 

republikách odpovedajú v pomerných číslach prakticky zhodne, no je evidentné, že štu-

denti reklame dôverujú výrazne viac. 

 

Na ďalšiu otázku „v čom nám môže byť reklama užitočná“ 

 

 

 

Česká republika Slovenská republika Študenti 

MK 

Ostatní 

 Muži  Ženy Muži Ženy   

 53 133 65 149 206 194 

Pri nákupoch 29 86 45 96 135 121 

Občas zabaví 12 25 12 24 37 36 

Iné  12 22 8 29  34 37 

 

sa u skupiny žien (282) domnieva nadpolovičná väčšina 59 % že pomáha pri nákupoch, 

kým 20 % , že občas zabaví, 21 % uvádza iné dôvody, no relatívne vysoké percento (8 %) 

ani nevie v čom užitočná je. U menšej skupiny mužov (118) je pomoc pri nákupoch na 

prekvapenie porovnateľná, napriek tomu, že nákupy v domácnosti zabezpečujú 

predovšetkým ženy.
3
 V prípade študentov a ostatných (podľa demografie skôr starších 

respondentov) pomáha tiež viac študentom, o niečo viac študentkám.  

Túto skutočnosť potvrdzuje aj reprezentatívny výskum v Českej republike, kde bolo 

opýtaných 1000 osôb vo veku nad 15 rokov. Zadávateľom bola Česká marketingová 

spoločnosť (ČMS) POPAI, České združenie pre značkové výrobky (ČSZV) a Asociácia 

českých reklamných agentúr (AČRA). Výskum uskutočnila výskumná agentúra ppm 

factum. Reklama tu v nákupnom rozhodovaní pomáha 44 % - ám populácie, častejšie sú to 

ženy, mladší ľudia s vyššími príjmami, obyvatelia menších miest a stáli používatelia in-

ternetu.
4
 

 

  

                                                 
3
Vysekalová J., Komárková R. 2002, s. 201. 

4
 Výsledky výskumu ČESI A REKLAMA 2016 nám poskytla jeho autorka doc. Jitka Vysekalová, riaditeľka 

Českej marketingovej spoločnosti. 
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Množstvo reklamy v médiách 

 

 

 

Česká republika Slovenská republika Študenti 

MK 

Ostatní 

 Muži  Ženy Muži Ženy   

 53 133 65 149 206 194 

Málo  1 1 0 0 1 1 

Neviem 

posúdiť 

2  2 1 4 2 7 

Primerane 4  9 12 8 15 18 

Priveľa 46 121 52 137 188 168 

 

Pokiaľ však ide o množstvo reklamy v médiách, tak si takmer 90 % opýtaných 

myslí, že je jej priveľa. Iba niekoľko 10,5 % respondentov nevie posúdiť, resp. si myslí, že 

je množstvo reklamy primerané. Dvaja opýtaní si myslia, že je jej málo... 

 

2. Televízna reklama – nepriateľ číslo 1 

 

Na potvrdenie tejto časti štúdie i ďalších výsledkov nášho výskumu uvádzame 

niekoľko čísel porovnávajúcich sledovanosť televíznej reklamy v minulosti v SR. 

Metodicko-výskumný kabinet Slovenského rozhlasu v roku 1994 dospel vo svojom 

reprezentatívnom výskume slovenskej populácie k nasledovným číslam: 

Televízna reklama  prekážala 24,6 % - ám, ľahostajná bola 23 % - ám, 6 % ju nevedelo 

posúdiť. No až 45 % uviedlo, že si ju radi pozrú a 3,5 % ju dokonca vyhľadávalo. 

Relatívne pozitívny vzťah k televíznej reklame pramení z faktu, že výskum sa uskutočnil 

len 5 rokov po zmene nášho zriadenia. V socialistickom režime sa reklama považovala  

často za zbytočnú, čo dokazovalo aj jej minimálne množstvo v médiách.
5
 

Vzťah k televíznej reklame sa o 14 rokov podľa výskumu “Mediánu” (MEDIAN 

SK, s.r.o. III. a IV. Kvartál  2008) na tiež veľmi serióznej celoštátnej vzorke dramaticky 

zmenil: Na otázku: Rád sledujem reklamu v televízii boli vyhodnotené nasledovné odpo-

vede: 54 % už uviedlo Nie, Áno uviedlo len 14,8 %. Ostatné percentá boli irelevantné. Po-

dobne tomu bolo aj pri otázke na množstvo televíznej reklamy „V televízii je príliš veľa 

reklamy” (MEDIAN SK, s.r.o. III. a IV. Kvartál 2008): kde už kladne odpovedalo až 72 % 

respondentov a nie len 5,7 %. 

                                                 
5
 Podľa: HORŇÁK, P. Reklama, propagácia, public relations v médiách. Bratislava : Sospra 1998. ISBN 80-

967916-0-5, s. 98. 
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Novší prieskum agentúry o päť rokov neskôr  (MEDIAN SK, s.r.o. I. a II. Kvartál  

2013) tento trend len potvrdil. Na otázku: „Aký je Váš názor na množstvo televíznych 

reklám? odpovede priam šokujú. Spolu takmer 90 % -ám opýtaných súčasný stav nevy-

hovuje. Z toho takmer 70 % by ju obmedzilo a vyše 20 % by ju priamo zakázalo!!! V tomto 

istom prieskume (MEDIAN SK, s.r.o. I. a II. Kvartál 2013) sa uvádzajú aj aktivity, ktoré 

diváci vykonávajú počas vysielania televíznej reklamy. Situácia vyzerá v tomto zmysle 

priam hrozivo. Reklamu sleduje so záujmom len niečo cez dve percentá, deviatim 

percentám, ktorí ju sledujú prekáža. Ostatných takmer 90 % percent uviedlo, že reklame 

nevenujú pozornosť, prepínajú na iný kanál, resp. si odskočia od televízora.
6
 Aj keď 

uvedené odpovede možno brať s určitou rezervou
7
, je evidentné, že množstvo reklamy 

v televízii jednoznačne prekáža. 

Dnes, takmer 25 rokov od prvého uvedeného výskumu sme sa pokúsili súčasný 

vzťah k televíznej reklame mapovať v ďalších otázkach nášho prieskumu. 

 

Najviac mi prekáža reklama: 

 

 

 

 

Česká republika Slovenská republika Študenti 

MK 

Ostatní 

 Muži  Ženy Muži Ženy   

 53 133 65 149 206 194 

Na internete 13 30 13 29 55 30 

Na uliciach 4 10 5 24 26 17 

Nevadí mi 3 12 5  6 16 10 

V kine 2 7 2 7 13 5 

V rozhlase 6 11 2 2 9 12 

V televízii 22 53 30 73 77 101 

V tlači  2 2 1  1 1 5 

Všade 1 8 7 7 9 14 

 

Pri otázke, v ktorom médiu respondentom prekáža reklama najviac sa dostávame aj 

k príčine všeobecnej averzie k reklame, ktorou je práve televízia, resp. reklama v televízii: 

44,5 % TV spomedzi 6 uvedených nosičov, resp. 8 uvedených možností. Iba 6 % 

opýtaných uvádza, že im reklama neprekáža na žiadnom nosiči, no zarážajúce je, že takmer 

5 % respondentom prekáža reklama „všade“, t. j. na všetkých nosičoch. 

 

                                                 
6
 Podľa: HORŇÁK, P. Kreativita v reklame, Zlín : VeRBuM 2014, ISBN 978-80-87500-49-1, s. 203. 

7
 Nedávno som si robil malú anketu u magistrov predávajúcich lieky v lekárňach. Vychádza to, že až 70 % 

nákupcov kupuje lieky práve podľa aktuálnej televíznej reklamy. 
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Áno, je to práve televízia, v ktorej reklama respondetntom prekáža najviac. Doka-

zuje to pre prehľadnosť aj ďalší graf, ktorý poukazuje na konkrétne médiá, v ktorých 

reklama prekáža. Na prvom mieste je televízia s takmer polovicou respondentov, na dru-

hom reklama na internete s cca o polovicu menej respondentmi a potom postupne nasle-

dujú billboardy na ulici, kino, rozhlas. Tlač s tromi respondentmi je zanebateľná. Ak si 

uvedomíme, že z celkového počtu 400 respondentov je polovica študentov (206), tak je 

pochopiteľné, že internet je problémový na druhom mieste. Menej pochopiteľné je, že 

televízia prekáža aj generácii, ktorá ju v súčasnosti sleduje minimálne. U mužov a žien sa 

tu výrazné rozdiely nepotvrdili. Príčinou je predovšetkým množstvo reklamy v súkrom-

ných TV staniciach. Takmer polovica opýtaných (49 %) si myslí, že je nadmerné a až 

39 %, že je katastrofálne. 
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Najviac mi prekáža reklama: 
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Množstvo reklamy v programoch na súkromných TV staniciach: 

 

 

 

Česká republika Slovenská republika Študenti 

MK 

Ostatní 

 Muži Ženy Muži Ženy   

 53 133 65 149 206 194 

Primerané   4   3 10   3   16 9 

Nadmerné  26 73 21 78 110 88 

Katastrofálne 19 47 33 55 69 85 

Neviem 

posúdiť 

  4 10 1 13 16 12 

 

 

 

Iba 5 % si myslí, že je množstvo primerané a 7 % nevie posúdiť. A to je katastrofálne samo 

o sebe...  

Vyššie uvedený reprezentatívny výskum dokázal, že jednou z hlavných príčin nega-

tívneho postoja k reklame v televízii je aj prerušovanie TV programov televíznou rekla-

mou. Prerušovanie TV programov reklamou prekáža celkom  

86 % - ám respondentov a 57 % to vidí ako naliehavý problém. Možno predpokladať, že aj 

túto situáciu spôsobuje odpor k reklame v komerčných televíziách. Tu prerušovanie pro-

gramov prekáža viac ako 80 % - ám populácie.  

 

Celkové vyhodnotenie a záver 

 

Ak vezmeme do úvahy, že nášho výskumu sa zúčastnilo 400 recipientov - cca 

polovica z ČR a polovica zo SR (282 žien a 118 mužov),  z celkového počtu mala vyššia 
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polovica vysokoškolské vzdelanie (210 respondentov, ostatní stredoškolské 168, len dvaja 

základné...), vekovú štruktúru (od 18 do 25 rokov – 206, od 25 do 40 do 85, od 40 do 50 - 

66 a nad 50 rokov 43 respondentov) tak výsledky nášho primárneho výskumu i použitia 

sekundárnych zdrojov môžeme zhrnúť takto: 

Väčšie rozdiely medzi názorom žien a mužov, resp. študentov marketingovej ko-

munikácie a ostatných už zamestnaných respondentov výskum nepreukázal. Podobne 

väčšie rozdiely medzi Čechmi a Slovákmi sa nepotvrdili. Výskum však potvrdil, že výraz-

ná väčšina respondentov si stále uvedomuje nevyhnutnosť fungovania štátu s obchodom, 

ktorý nemôže funkčne existovať bez reklamy.  Na základe merania korelácií nám vyšlo aj, 

že skúmanej vzorke pomáha reklama najmä pri nákupoch, ale prekáža jej množstvo 

reklamy primárne v televízii, potom na internete, na uliciach atď.  

Hlavná hypotéza: „zainteresovaná verejnosť chápe, že reklama je stále potreb-

ná, ale treba obmedziť jej množstvo“ sa na základe položených otázok jednoznačne 

potvrdila.  

Tri najdôležitejšie výsledky výskumu: 

• 99 % respondentov považuje reklamu stále za užitočnú aspoň v niečom… 

• 90 % je presvedčených, že množstvo reklamy je nadbytočné a to predovšetkým 

v televízii…  

• 88 % že množstvo reklamy na súkromných TV staniciach je nadmerné až 

katastrofálne…
8
 

• Situáciu v ČR a v SR je nevyhnutné dohľadnej dobe aj prakticky riešiť.  

Ak si totiž uvedomíme, že na televíznu reklamu sa v ČR a v SR stále vynakladá 

najviac finančných prostriedkov, tak zostáva záhadou, pre koho túto drahú 

záležitosť zadávatelia reklamy a reklamné agentúry produkujú. 

• Nerešpektovať názor divákov môže v budúcnosti ešte viac ohroziť sledovanosť 

a efektívnosť televíznej reklamy. Okrem toho to ohrozuje aj meno a postavenie rek-

lamy vo všeobecnosti, aj obľubu, resp. sledovanosť tohto média.  A televízia pri jej 

súčasnej sledovanosti je stále kľúčovým prenosovým médiom v Čechách i na 

Slovensku. 

Do mojej poslednej knihy „Kreativita v reklame“ som si dal ako motto tieto slová: 

Reklama nie je zlá, alebo dobrá. Môže pomáhať i ubližovať. Je ako pivo, futbal, lás-

ka... Je taká, akú si ju urobíme. 

                                                 
8
 Berme do úvahy „módnu odchýlku“ od uvedených čísel. Totiž, že je populárne nadávať na televíznu 

reklamu, no keď nadávame na konkrétne spoty, tak ich asi aj sledujeme... Ale aj tak. 
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Takže to nie je reklama, ktorá ubližuje, sme to my sami, ktorí ju schvaľujeme, 

tvoríme, či sledujeme a necháme to bez zmeny... 
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Optické prostriedky reči a ich využitie v reklame 

II. časť 

Optical means and their usage in advertising 

 

doc. PhDr. Vlasta Konečná, CSc. 

 

Abstrakt: Štúdia sa zaoberá využitím neverbálnej komunikácie v reklame. Popisuje 

možnosti ďalších zložiek neverbálnej komunikácie, ktorými sú posturika, haptika a proxe-

mika. V následnej analýze ich aplikuje na konkrétne televízne reklamné spoty. 

 

Kľúčové slová: Posturika. Haptika. Proxemika. Reklamný spot. Audiovizuálna reč. Vizu-

álna zložka prejavu. 

 

Abstract: The study focuses on using nonverbal communication in advertising. It 

describes the possibilities of the next  component of non verbal communication, posturic, 

haptic and proxemic.  The subsequent analysis presents the component s applied to specific 

television commercials. 

 

Keywords: Posturic. Haptic. Proxemic. Commercial. Audiovisual language. Visual com-

ponents of speech. 

 

Úvod 

Ako sme uviedli už v predchádzajúcej štúdii, špecifickosťou rečového prejavu 

človeka je, že je sprevádzaný pohybmi tváre a rúk, niekedy aj pohybmi celého tela. Platí to 

vo všetkých oblastiach medziľudskej  komunikácie, teda prirodzene aj v oblasti reklamy.  

Keďže tieto pohyby sú vnímateľné iba vizuálne, označujeme ich ako optické prostriedky 

reči. 

Cieľom  tejto štúdie je  popísať fungovanie optických prostriedkov reči  a po analý-

ze vybraných reklamných prejavov posúdiť ich exploatáciu v oblasti reklamy. Audio-

vizuálna reč televízie poskytuje dostatočný priestor pre skúmanie vizuálnej zložky prejavu. 

Vzhľadom na charakter problematiky sú najvhodnejším predmetom analýzy televízne 

reklamné spoty.   
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Optické prostriedky reči tvoria spolu so zvukovými prostriedkami reči  skupinu 

paralingvistických prostriedkov, ktoré  pôsobia spolu s rečou, dopĺňajú prejav človeka, 

robia reč zrozumiteľnejšou, živšou, zaujímavejšou, zvyšujú jej komunikatívnosť. Je len 

prirodzené, že práve v krátkych  reklamných prejavoch majú svoje  miesto, pretože sú 

často nositeľmi významného obsahu. V tejto časti štúdie sa zameriame na prejavy z oblasti 

posturiky, haptiky a proxemiky, ale aj kineziky, ktoré patria medzi najprirodzenejšie 

prejavy človeka.  

 

Posturika 

Pod posturikou rozumieme komunikáciu pomocou telesnej polohy. 

Je to vlastne statické vyjadrenie prostredníctvom postoja a držania tela. V podstate 

máme štyri základné polohy: môžeme stáť, sedieť, ležať a kľačať. Samozrejme, každá 

z týchto polôh má množstvo variácií. Sediaca poloha je často súčasťou pracovného 

výkonu. Je dôležité sedieť správne a zdravo, pretože počas produktívneho života presedíme 

až 80-tisíc hodín. Pritom podľa prieskumov až 67 % ľudí sedí nesprávne a 80 % populácie 

trpí nejakým problémom chrbta.
9
 

V prípade komunikácie vo verejnom styku nie sú možnosti výberu polohy príliš 

rozmanité, pretože interpret väčšinou sedí, alebo stojí. Ak sedí za stolom,  alebo stojí za 

rečníckym pultom, je situácia jednoduchšia, pretože väčšiu časť jeho tela nevidno. 

Ak sa prejav realizuje posediačky, treba si uvedomiť  ako sedieť, ktoré polohy sú 

vhodné, v akej situácii atď. 

Existuje celý rad póz pri sedení, nie všetky sú však vhodné na použitie v prípade 

pôsobenia na verejnosti. Dosť častým zlozvykom, ktorý vyvoláva pocit pohodlnosti je 

poloha, pri ktorej sa sediaci nakláňa dozadu na operadlo stoličky. Ak je prejav prenášaný 

audiovizuálnym prostriedkom, pri takomto snímaní sa ruky akoby naťahujú smerom ku 

kamere, zdajú sa príliš dlhé a veľké. Okrem toho mužom sa zdvíha sako na ramenách a pri 

krku a línia brady sa stráca pod golierom. Takáto poloha je nevhodná. 

Sedieť treba rovno, ľahko naklonený ku kamere, ale nie zvalený na stôl. Nohy treba 

držať bližšie k stoličke, jednu trochu odsunúť. Ruky majú byť položené na stole, nie príliš 

naširoko a zápästia majú ležať voľne. 

                                                 
9
 Černý, V. Řeč těla. Brno : Computer Press, 2007. s. 54. 
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V prípade rozhovoru je vhodné pootočiť sa k partnerovi. Svedčí to o zaintereso-

vanosti a záujme. Vhodné je pripraviť si presnú polohu pred začiatkom prejavu, aby sme 

od začiatku pôsobili na adresáta sústredene a pokojne. 

Niekedy interpret pri prejave stojí bez akejkoľvek opory. Vtedy si treba uvedomiť 

vhodnosť postoja, ktorý azda ešte vo väčšej miere ako poloha sediaca, upútava pozornosť 

adresáta a ovplyvňuje výsledok celého prejavu. 

Zaujať vhodnú polohu je dosť ťažké, zvlášť pre človeka, ktorý nie je zvyknutý 

bežne vystupovať na verejnosti. Často sa nepokojne myká, čo vzbudzuje u adresátov 

podráždenie, prenáša váhu z jednej nohy na druhú, nevie, čo s rukami. 

Najjednoduchšie riešenie je stáť rovno, jednu nohu vysunúť dopredu a váhu tela 

preniesť na nohu, ktorá je vzadu. Takýto postoj je vhodný aj z toho hľadiska, že umožňuje 

urobiť krok vpred, napr. pri dôraze. Aj tento pohyb treba však používať opatrne a s mierou, 

aby sa človek nekýval dopredu a dozadu. Pri postoji sú dôležité gestá. Môžu sa používať 

také isté, ako pri polohe posediačky. Ruky môžu zaujať celý rad polôh. Najjednoduchšie je 

však voľne ich spustiť popri tele. Louis Bruce, anglický televízny hlásateľ vo svojej 

príručke radí: „Nemeňte často polohu rúk. Nemávajte nimi ako regulovčík mestskej 

dopravy. Gesto je vhodné, ak mení náladu, atmosféru.“
10

 

V súčasnosti sa tejto oblasti venuje značná pozornosť a existuje celý rad 

„zaručených“ príručiek, ktoré vysvetľujú, čo presne ktoré gesto znamená. Psychológovia 

varujú pred nekritickým preberaním týchto poznatkov. Človek so svojimi komunikačnými 

prejavmi je tvor veľmi rôznorodý,  preto jednoznačnosť, napr. aj gest, postoja či dotyku nie 

je zaručená. Môže vyjadrovať v príručke popísaný význam, ale aj nemusí. Závisí to od 

celého radu ďalších faktorov. Preto odborníci odporúčajú vnímať neverbálne prejavy v tzv. 

klastroch (zhlukoch) a klasifikovať ich s ohľadom na kontext, situáciu. Len taká percepcia 

neverbálnych javov vytvára predpoklad pre úspešný priebeh komunikačného procesu. 

Ďalším dôležitým prejavom neverbálnej komunikácie je držanie tela. Mehrabian 

dekódoval držanie tela vo viacerých experimentoch a z nich vyvodil dva základné rozmery 

držania tela. Sú to: naliehavosť a relaxácia. 

Naliehavosť sa prejavuje v miernom predklone k partnerovi v komunikácii a jej 

ďalšími znakmi sú dotýkanie sa seba samého, vyhľadávanie priestorovej blízkosti, ten-

dencia častejšieho pohľadu na partnera a tendencia k priamej orientácii na partnera. Toto 

držanie tela preferujeme u osôb, ktoré máme rady. Častejšie ho používajú ženy. 

                                                 
10

 Bruce, L. Televízny hlásateľ. In: Kontakt č. 5, 6, 7. Bratislava : ČST l977. 
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Relaxácia je typická asymetrickou polohou paží, naklonením nabok, asymetrickou 

polohou nôh, uvoľnenými rukami, záklonom celého tela. Takéto držanie tela sa vyskytuje 

vo verejnom styku pri komunikácii s partnerom nižšieho sociálneho statusu, častejšie sa 

uplatňuje voči ženám a smerom k osobám opačného pohlavia. V miernejšej verzii takéto 

držanie používajú muži v interakcii s iným mužom, ktorý nepatrí medzi ich obľúbených. 

Obyčajne si neuvedomujeme obsah a význam, ktorý komunikujeme prostredníctvom 

držania tela. Treba dbať na správne držanie tela nielen pre zdravie a kondíciu, ale aj s pri-

hliadnutím na spoločenské uplatnenie. 

 

Poloha človeka je dôležitá aj vo vzťahu k iným ľuďom, resp. vo vzťahu k polohe 

iných ľudí. Situácia, keď konkrétna osoba stojí a ostatní sedia, môže mať protikladný 

obsah. Preto nesúhlasím s názorom, že stojaci je voči sediacemu automaticky v nadradenej 

pozícii. Práve vyznenie tohto javu má výrazný kontextový charakter. To znamená, že raz 

môže znamenať nadriadenosť (napr. učiteľ v škole), inokedy podriadenosť (napr. pred 

prijímacou alebo skúšobnou komisiou a  pod.). Konkrétny obsah tohto optického vyjadre-

nia dotvára rad ďalších faktorov a naozaj je dešifrovateľný len v konkrétnej situácii, 

v kontexte. Napriek tomu však má istú výpovednú hodnotu. 

Pri rozdielnej polohe účastníkov komunikácie vznikajú aj rozdiely vo výške očí. 

Preto si napríklad v komunikácii s deťmi často čupneme, aby sme sa dostali na ich úroveň. 

Rovnako nesúhlasím s tvrdením, že zvýšením miesta rastie pokoj rečníka.
11

 Toto je indi-

viduálna záležitosť a závisí od osobnosti rečníka a ďalších faktorov. V niektorých prí-

padoch tvrdenie môže platiť, ale často sa darí komunikácii aj rečníkovi lepšie, keď je na 

jednej úrovni s adresátmi prejavu, sedí s nimi v kruhu a pod. 

 

Haptika 

Haptika je disciplína, ktorá sa zaoberá komunikáciou prostredníctvom fyzického 

dotyku. Tento termín vniesol do sociálnej psychológie lingvista William Austin. Je to 

náuka o taktilnom kontakte = dotyku.
12

 

Telesný dotyk je najprimitívnejší spôsob komunikácie a môžeme sa s ním stretnúť 

aj v ríši živočíchov. V medziľudských vzťahoch patrí väčšina takýchto prejavov do sféry 

súkromného života. Vo verejnom styku zastupuje tento typ komunikácie predovšetkým 

                                                 
11

 Černý, V. c. d, s. 48 – 53. 
12

 Černý, V. c. d., s. 107. 
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podanie ruky, ktoré je asi najčastejším spoločenským fyzickým kontaktom. Tiež sem patrí 

napr. potľapkanie po pleci alebo objatie. Ostatné prejavy tohto typu komunikácie patria do 

intímnej sféry súkromného života. 

Je dôležité, akým spôsobom podávame ruku. Často to býva jeden z prvých 

komunikačných kontaktov, napr. pri predstavovaní. Najvhodnejší spôsob podania ruky je 

primerane pevnú ruku vkladať do partnerovej ruky tak, že prsty smerujú k partnerovi 

a palec je vztýčený. Po uskutočnení kontaktu palec klesne a „objíme“ ruku partnera. 

Nasleduje primerané stisnutie a mierne potrasenie. Aj tu je dôležitá otázka miery. Niektorí 

ľudia (najmä muži) majú tendenciu pri stisku ruky preukazovať svoju silu. V oficiálnom 

kontakte je takýto prejav neadekvátny a úplne neprípustná je intenzita stisku, pri ktorej 

partner pociťuje bolesť. Intenzitu stisku môže v niektorých prípadoch ovplyvniť aj 

pohlavie partnera. Tiež potrasenie ruky má byť mierne. Dôležitý je aj čas trvania kontaktu. 

U nás sú to asi štyri sekundy, ale napr.v anglosaských krajinách je to dlhšie (asi sedem 

sekúnd). Neprimerané predĺženie tohto kontaktu môže mať vplyv na komunikáciu. Jeho 

význam je opäť kontextový a môže vyjadrovať naliehavosť, zvýšený záujem o osobu 

partnera, dominanciu. 

Podľa Thomsona sa pri podávaní ruky usilujeme vytvoriť podvedomú väzbu s dru-

hým človekom a preto sa prispôsobujeme charakteru jeho podania ruky, a to rýchlosťou, 

silou, potriasaním aj trvaním podania.
13

 

Rozoznávame viaceré štýly podania ruky. Podanie ruky zhora, keď dlaň smeruje 

nadol, je vyjadrením dominancie. Podanie ruky zospodu, keď dlaň smeruje smerom hore, 

vyjadruje podriadenosť, poníženosť, prípadne prosbu o pomoc. 

Niektorí ľudia podávajú uvoľnenú ruku – tzv. „mŕtvu rybu“, alebo niektoré dámy 

vložia do dlane partnera len končeky prstov. Oba tieto spôsoby sú väčšine ľudí nepríjemné. 

Spomenuli sme len základné podoby podania ruky. Realita ponúka širšiu škálu možností. 

Treba si však uvedomiť, že podanie ruky je veľmi výrazný prvok komunikácie a keďže je 

to často aj prejav prvotný, môže veľmi výrazne (negatívne, alebo pozitívne) ovplyvniť 

priebeh a vývoj ďalšej komunikácie.  

Poznáme aj tzv. obojručné podanie ruky, keď aj ľavou rukou uchopíme podanú 

ruku. Takouto formou vyjadrujeme srdečnosť, vrelosť, preto by sa nemala použiť pri 

prvom stretnutí, ale až pri ďalších, po nadviazaní vzťahu. Zosilnenie týchto pozitívnych 

                                                 
13

 Thomson , P. Tajemství komunikace. Brno : Alman, 2001. s. 147. 
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pocitov vyjadrujeme aj dotykom našej ľavej ruky na paži partnera. To však treba robiť 

opatrne, pretože s výškou dotyku rastie dôvernosť prejavu. 

Súčasťou haptiky je aj dotýkanie samého seba. Pri komunikácii sa človek často 

dotýka svojej tváre, vlasov, niektorých častí tela. Väčšinou to bývajú mimovoľné pohyby, 

ktoré si interpret neuvedomuje a nechce tým nič vyjadriť. 

Desmond Morris delí tieto „sebadotyky“ do štyroch skupín. Len prvé dve z nich 

môžu aktívne sprevádzať komunikačný proces. Sú to ochranné dotyky a zvláštne signály. 

Ochrannými dotykmi bránime vstupu alebo výstupu signálov. To je napríklad zakrývanie 

úst, aby sme niečo nepovedali, alebo zapchávanie uší, aby sme niečo nepočuli. 

Zvláštnymi signálmi komunikujeme špecifické oznámenia, napr. podopieraním bra-

dy vyjadrujeme, že sa nudíme. 

Druhé dve skupiny patria do sféry súkromného života. Sú to čistiace dotyky 

a autointímne dotyky. 

Čistiace dotyky nám majú pomôcť udržiavať vlastné telo v stave, ktorý nám je 

príjemný. Pod autointímnymi dotykmi chápe Morris hladenie vlastného tela, dotýkanie sa 

intímnych častí a pod.
14

 

Ako sme už spomenuli, aj komunikáciu prostredníctvom dotykov treba vnímať 

kontextovo, pretože závisí od mnohých faktorov, napr. sociálnej kultúry daného regiónu, 

vzťahu účastníkov komunikácie atď. 

 

Proxemika 

Proxemika je náuka o vzdialenosti medzi účastníkmi komunikácie, ktorá skúma 

podmienky a spôsoby ich približovania sa a signalizuje vzťah a pomer hovoriacich. Tiež sa 

zaoberá umiestnením účastníkov v priestore a ich orientáciou v ňom. V starších prácach sa 

uvádza ako fyzická blízkosť. Kľúčovými parametrami v proxemike sú proximita, orientá-

cia v priestore, teritoriálne správanie a zmeny vo fyzickom nadobúdaní priestoru.
15

 

 

Proximita 

Proximita je vzdialenosť medzi hovoriacimi a je to jediná merateľná veličina. Môže 

ovplyvniť obsah i formu komunikácie. Hall
16

 rozlišuje štyri pásma: 

                                                 
14

 Knapp, M. Nonverbal communication in humaninteraction. New York : 1978, s. 117. 
15

 Černý, V.c.d. s. 43 – 51. 
16

 Hall, E. T. Proxemics – a Study of Man´s Spatial Relationship. In: Man´ Image in Medicine International 

Universities Press, 1963. 
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a) Intímna vzdialenosť je vzdialenosť medzi blízkymi ľuďmi, napr. manželmi, rodičmi 

a deťmi, milencami. Keď sa do takejto vzdialenosti dostanú dvaja cudzí ľudia, je to 

neprirodzené a väčšinou pre nich aj nepríjemné. Následkom civilizácie sa však 

často dostávame do situácií, keď sa v takejto intímnej vzdialenosti ocitáme s úplne 

cudzími ľuďmi. Napr. pri jazde v preplnených dopravných prostriedkoch, vo výťa-

hu. Život však našiel pravidlá aj pre takéto situácie. Je prirodzené, že ľudia, ktorí 

stoja tesne pri sebe, sa na seba nepozerajú, usilujú sa byť v postoji strnulí, dotýkať 

sa ostatných čo najmenej. Napriek tomu v takýchto situáciách často dochádza 

k napätiu, roztržkám a pod. Pri intímnej vzdialenosti sa môže prejaviť aj vplyv 

čuchových a termálnych kanálov. 

b) Osobná vzdialenosť sa rozdeľuje na menšiu (50 – 90 cm) a väčšiu (90 – 125 cm). 

Menšia osobná vzdialenosť je bežná napr. medzi manželmi. Väčšia osobná vzdia-

lenosť tvorí hranicu fyzického ovládania, potiaľ sa ešte partnera môžeme dotknúť. 

Je to vzdialenosť, do ktorej sa bežne dostávame na pracovisku, v obchode a pod. 

c) Spoločenská vzdialenosť sa tiež rozdeľuje na menšiu (125 – 230 cm) a väčšiu (230 

– 600 cm). Vyskytuje sa pri spoločenských akciách, v obchodných vzťahoch. Zme-

nenú funkciu tu nadobúdajú oči. Udržujú kontakt, a preto sa treba pri takejto vzdia-

lenosti čo najviac pozerať na osobu, s ktorou hovoríme. 

d) Verejná vzdialenosť môže byť tiež menšia (4 – 6 m) a väčšia (nad 6 m). Menšia sa 

vyskytuje napr. pri prednáškach v škole, väčšia na verejných zhromaždeniach.
17

 

„Vzdialenosť je sprievodným znakom obsahu a dôležitosti prejavu alebo niektorých 

jeho častí. Intímna vzdialenosť signalizuje dôverný rozhovor, ktorý však nemusí 

byť dôverným, spoločenská vzdialenosť signalizuje viac alebo menej oficiálny 

rozhovor. Analogicky sa uplatňuje proxemika aj pri rečníckych prejavoch: čím je 

prejav oficiálnejší a obsahovo všeobecnejší, tým je vzdialenosť medzi rečníkom 

a poslucháčom väčšia a naopak.“ 
18

 

Počas komunikácie nemusí byť vzdialenosť medzi účastníkmi nemenná. Naopak, môže sa 

meniť v závislosti od mnohých faktorov. Aj keď vzdialenosť medzi interpretom prejavu 

a jeho recipientom je determinovaná technickými prostriedkami, prostredím atď., znalosti 

proxemiky môžu pomôcť aj tu. 

                                                 
17

 Křivohlavý, J. hovorí aj o tzv. sympatickej vzdialenosti. In: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha : 

Svoboda, 1988. s. 43. 
18

 Mistrík, J. Rétorika pre učiteľov vysokých škôl. Bratislava : ÚRVŠv SSR, 1985. s. 34. 
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Pri priamom prejave môže byť vzdialenosť naozaj rôzna, najčastejšie spoločenská a 

verejná. Pri televíznom prejave ide prevažne o spoločenskú vzdialenosť, čo je dané 

rozmermi našich bytov a umiestnením televíznych prijímačov. Aj tá sa však môže meniť aj 

v priebehu prejavu, a to pohybom kamery alebo zmenou veľkosti záberu, na osobnú, až 

intímnu. 

 

Orientácia v priestore 

Pod týmto názvom má Argyl na mysli uhol, pod ktorým účastníci komunikujú. 

Z toho, ako komunikujúci využijú priestor, dá sa vyvodiť charakter vzájomného vzťahu. 

Z viacerých experimentov vyplynul záver, že keď je vzťah medzi účastníkmi komunikácie 

kooperatívny, sedia komunikujúci vedľa seba. Ak je vzťah kompetitívny, sedia oproti sebe 

a ak ide o bezprívlastkovú komunikáciu, sedia na rohu stola v pravom uhle. 

Ďalšou dimenziou priestorovej orientácie, ktorá môže ovplyvniť komunikáciu, je 

výškový rozmer. Mení sa druhom polohy – státie alebo sedenie, úpravou prostredia – 

pódium, schodík, dokonca i výškou podpätkov. Aj tu sa však veľmi výrazne spoluzúčast-

ňuje celý rad ďalších faktorov, napr. charakter prostredia a i.
19

 

 

Teritoriálne správanie 

V súvislosti s rečou tela a priestorovou determináciou reči je zaujímavý poznatok 

Roberta Audryho, ktorý prináša v knihe Teritoriálny imperatív. Pozoroval zvieratá a z ich 

správania odvodil istý pud, ktorý je možné pozorovať aj u človeka. Je to pud prirodzený 

a spočíva v úsilí získať, udržať a brániť istý teritoriálny priestor. Zjednodušene ide o to, že 

každý človek potrebuje mať svoje miesto. V makroštruktúre je to možno rodná obec, do 

ktorej sa vracia, ulica, kde vyrástol, alebo miesto, kde má chatu, záhradu a pod. Tento pud 

sa práve v mestských podmienkach prejavuje vo veľkom rozmachu záhradkárstva, keď po 

neosobnej anonymite sídlisk ľudia potrebujú mať pocit, že im niekde patrí nejaký kúsok 

pôdy. V mikroštruktúre to môže byť izba v byte, mať „svoju izbu“, resp. len kútik, 

obľúbené kreslo, stále miesto pri stole. Väčšinou platí v rodinách akýsi ustálený zasadací 

poriadok a jednotliví členovia ťažko nesú, keď im niekto „ich“ miesto obsadí. Pri hlbšom 

zamyslení nájdeme prejavy tohto pudu všade okolo nás. Možno ich ani uvedomele 

nevnímame, ale ich poznanie nám často môže pomôcť vysvetliť niektoré prejavy ľudského 

správania. 
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 Argyle, M. Bodily communication. London : 1975,  Černý, V.c.d. s. 46. 
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Altman rozoznáva tri typy teritórií: primárne, sekundárne a verejné. 

• Primárne teritóriá sú výhradnou doménou ich vlastníka. Je to prostredie, v ktorom 

sa jedinec pohybuje najčastejšie a najradšej. Väčšinou starostlivo selektuje, koho do 

tohto prostredia vpustí a intenzívne ho chráni pred nepozvanými návštevami. 

Goffman sem zaraďuje aj veci osobnej potreby (posteľ, kusy oblečenia).  

• Sekundárne teritóriá sú tie, kde existuje len nezreteľná hranica medzi súkromným 

a verejným vlastníctvom. Preto tu môžu vznikať konflikty (kancelária na pracovis-

ku).  

• Vo verejných teritóriách je všetko určené k dočasnému vlastníctvu a využívaní 

všetkými a nikto nie je dotknutý, ak je toto teritórium obsadené niekým iným.
20

 To 

hovorí teória. Domnievam sa však, že v súčasnosti sa často stáva, že niektorí 

jedinci opakovaným, resp. dlhodobejším využívaním verejného teritória nadobudnú 

pocit vlastníctva a potom ťažko nesú, keď im ho niekto obsadí (parkovacie miesto, 

lavička v parku, miesto na pláži atď.). 

 

V súvislosti s priestorom je zaujímavý ešte ďalší jav nazývaný „bublina“ osobného 

priestoru, alebo osobná  zóna, resp. nárazníkový priestor. Každý človek potrebuje okolo se-

ba istý priestor, do ktorého mu nikto iný nesmie zasiahnuť. Výnimkou sú úplne najbližší 

ľudia, napr. partneri, manželia, rodičia a deti. Zasiahnutie do „bubliny“ osobného priestoru 

pociťuje človek ako nepríjemnosť, netaktnosť, dotieravosť, zneistenie, ohrozenie osobnej 

bezpečnosti a pod.  

Zaujímavý je pokus pri malom kaviarenskom stolíku pre dvoch. Pri takomto 

posedení sa akosi prirodzene predpokladá, že každému z dvojice prináleží príslušná 

polovica stolíka. V prípade, že si jeden zo zúčastnených posunie napr. svoju šálku kávy 

alebo pohár na polovicu druhého, začne sa tento cítiť stiesnene, vníma, že je obmedzovaný 

a zneistie. Podobný jav nastáva napr. v dopravnej situácii, kde sa však „bublina“ osobného 

priestoru vytvára až okolo automobilu. Väčšina vodičov nemá rada jazdu v tesnom závese. 

Často z toho vznikajú nervózne situácie, ktoré môžu zapríčiniť aj dopravnú kolíziu. 

Každý z nás sa dostáva do styku s ľuďmi pri rôznych príležitostiach. Preto by mal 

mať základné poznatky aj z tejto oblasti. Pri besedách sa napr. „bublina“ osobného 

priestoru často porušuje, keď je viac účastníkov pri stole. Treba však rešpektovať aspoň 
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 Černý, V. c. d. s. 46 – 47. 
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minimálny osobný priestor pre každého účastníka, vytvoriť, resp. ponechať mu vlastný 

priestor na miesto na poznámky, občerstvenie a pod. 

Bublina osobného priestoru je individuálny jav a u každého človeka môže byť iná. 

Súvisí to s povahou, temperamentom a ďalšími osobnostnými charakteristikami, ale 

i s prostredím, v ktorom človek vyrastá a žije. Opäť tu platí, že niektoré konvenčné pra-

vidlá platia len v určitých regiónoch. 

Zaujímavý bol pokus, ktorý sa robil v tejto súvislosti s väzňami a z ktorého vyply-

nulo, že čím je agresívnejší jednotlivec, tým väčší osobný priestor potrebuje k tomu, aby sa 

necítil ohrozený. Tieto pokusy realizoval A. F. Kinczel z psychiatrického ústavu v New 

Yorku a označil to ako „nárazníkový telesný priestor.“ Ďalšie pokusy psychológov zistili, 

že ľudia reagujú na narušovanie osobného priestoru rôzne. Napr. väčšinou prejavujú 

nevôľu tak, že sa hojdajú alebo klopkajú nohou, zažmúria oči, stiahnu bradu na prsia a pod. 

Vo verejných miestnostiach, napr. v knižnici sa dokonca premiestnia, ale len zriedkavo 

požiadajú narušiteľa, aby odišiel. 
21

 

Proxemika sa niekedy nazýva aj mlčiacou rečou – silent language, čo svedčí o jej 

výpovednej sile. 

Neverbálna komunikácia ako celok  sa často označuje ako reč bez slov. Je to naozaj 

tak, pretože jej prostredníctvom odovzdávame isté obsahy bez použitia slov, v závislosti od 

situácie viac či menej konkrétne a jednoznačne. Zaujímavé je, že táto reč bez slov funguje 

ako ďalšia vrstva aj pri bežnom rozprávaní a navyše nemusí byť vždy v súlade s obsahom 

hovorenej reči. Ide najmä o situácie v súkromnom styku, ale napr. aj na pracovisku, na 

verejnosti a pod. Máme na mysli emocionálne väzby, pri ktorých reč tela sprostredkúva 

obsahy, ktoré s hovoreným slovom vôbec nesúvisia. 

Reči bez slov najlepšie rozumejú ľudia zainteresovaní na vzťahu, môžu ju však 

vypozorovať aj ostatní zúčastnení, aj keď pre nich väčšinou nie je až taká čitateľná. 

Alexander Lowen, ktorý sa touto problematikou zaoberá vo svojej publikácii Fyzická 

dynamika štruktúry charakteru dospel k poznatku, že: „Nijaké slová nie sú také jasné ako 

reč tela vo chvíli, keď sme sa jej naučili rozumieť.“ 
22

 

Obsah neverbálnej komunikácie, teda reči bez slov, môžeme špecifikovať takto: 

1) emócie, 

2) záujem o zblíženie, 

3) dojem o tom, kto som ja, 
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 Toman , J. Ako správne hovoriť. Bratislava : Smena, 1981. s. 203 – 204. 
22

 Toman , J. c. d., s. l92. 
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4) ovplyvnenie zmeny postoja partnera 

5) riadenie chodu vzájomného styku.
23

 

Moderná psychológia sa touto problematikou zaoberá dosť podrobne a v tejto oblasti sa 

realizoval celý rad experimentov. 

Zo všetkých jednoznačne vyplýva, že medzi emocionálnymi a fyzickými stavmi 

jestvuje nesporne výrazný vzťah. Vnútorný stav človeka sa odráža na jeho postoji, pohybe, 

chôdzi, gestikulácii atď. Napr. psychológovia dospeli k záveru, že človek, ktorý sedí so 

skríženými rukami a nohami, odmieta komunikáciu s okolím, je uzavretý do seba. Ak 

s ním chceme nadviazať kontakt, máme väčšiu šancu, ak ho najprv nejakým spôsobom 

prinútime zmeniť polohu, napr. tým, že sa spýtame, koľko je hodín, alebo ho poprosíme, 

aby sa posunul, prípadne inak. 

Ako vyplýva z charakteristiky jednotlivých súčastí neverbálnej komunikácie, je to 

nesmierne variabilná aktivita a identifikovať jej prejavy je komplikované. Hovorili sme, že 

jazyk je systém znakov, ktorý má určité pravidlá. Roland Barthes dokázal podobné prin-

cípy aj v niektorých neverbálnych systémoch. Ale zároveň zdôrazňuje aj základný rozdiel, 

ktorý spočíva v tom, že pravidlá konkrétnej neverbálnej komunikácie a ich dodržiavanie 

závisia od konkrétnej interakčnej skupiny a nikdy nemajú absolútny charakter. Preto pre 

neverbálnu komunikáciu má význam súhrn všetkých aktuálnych neverbálnych stavov 

a javov v konkrétnej situácii. Oddelene je ich výpovedná hodnota skreslená alebo nulová. 

24
 

Napriek tomu existuje množstvo „zaručených“ definícií jednotlivých prejavov reči 

tela. Znova pripomíname, že seriózni autori upozorňujú na potrebu vnímať prejavy reči 

tela v tzv. klastroch (zhlukoch) a až v prípade, keď je konkrétny význam potvrdený aspoň 

tromi (podľa niektorých štyrmi) prvkami, môžeme ho akceptovať. 

Súčasný záujem o neverbálnu komunikáciu vyvoláva často až nerealistické pred-

stavy o tom, čo všetko neverbálne správanie tlmočí. Nebezpečenstvo vzniká aj z faktu, že 

neverbálne správanie je ľahko vnímateľné, ale jeho interpretácia, rozpoznanie konkrétneho 

významu, ako sme už konštatovali, je oveľa zložitejšie. Rovnako je nevyhnutné vyhnúť sa 

paušálnemu hodnoteniu prejavov, pretože – čo platí u konkrétneho jedinca, nemusí platiť 

všeobecne. 
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24

 Černý, V.: c. d., s. 28. 
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Každý človek nosí masku, ktorá chráni jeho osobné vnútro pred vonkajším svetom. 

Jediní, čo masku nenosia sú deti, ktoré prirodzene a bez obmedzenia prejavujú svoje 

emócie. Z tohto hľadiska sú zaujímaví aj starí ľudia. Ich vráskavá tvár je v podstate tiež 

maska, ale iná, akú má produktívna generácia. Je to akási maska života, ktorá v podobe 

vrások zachytáva prežité a nedá sa zmeniť ani silou vôle, ani vlastným úsilím. Takáto tvár 

už ťažko nadobúda iný výraz, nevie sa pretvarovať. Dospelí ľudia väčšinou vedia do 

značnej miery regulovať svoj výraz, aj keď, samozrejme, hraničné fyzické alebo psychické 

stavy sa na tvári odzrkadľujú väčšinou aj napriek veľkému úsiliu ich zatajiť. Maska, ktorú 

si ľudia nasadzujú, je rôzna podľa situácie, prostredia, spoločnosti a pod. Maskou sa 

v podstate človek ukazuje svetu v podobe, aká sa od neho očakáva. Napr. čistý, umytý, 

upravený, bezstarostný, veselý, vyrovnaný atď. Väčšinou len únava, resp. najintímnejšie 

chvíle dovoľujú človeku odložiť masku, ktorá v podstate pôsobí ako ochrana pred von-

kajším svetom. V tejto súvislosti je sympatický návrh J. Tomana na to, aby sa jedným 

z hlavných cieľov múdrej životnej filozofie stalo umenie „polovičného sebaovládania.“
25

 

 

Analýza reklamných spotov 

 

Odmena za prenos čísla 

Dvaja  chlapci  približne 10 roční  pozerajú na tablete hokejový zápas. Prvý  je troš-

ku bacuľatý, druhý drobnejší s okuliarmi. Prvý kričí : „Prihraj a strieľaj, rýchlo!“ Potom sa 

obráti na kamaráta: „Vieš čo? Predstav si, žeby sme sem naozaj priviedli  Višňu!“ Chlapci 

sa zasnívajú do tejto predstavy, pohľad upierajú doprava hore. Vidia samých seba s ho-

kejkami, ako si prihrajú loptičku a potom strela na bránku. Záber na hokejistu Róberta 

Višňovského, ktorý kľučkovaním cúva do bránky, ale aj tak  dostáva od chlapcov gól. Tí 

samozrejme výskajú a vyskakujú od radosti, oslavujú svoj úspech. Višňovský sa zatvári  

prekvapene a vzápätí uznanlivo. Snívanie chlapcov sediacich na sedačke preruší stará 

mama, keď sa medzi chlapcov  nakloní a ponúkne im misku plnú tmavých okrúhlych 

plodov so slovami: „ Chceli ste nejaké višne?“ Jej vnuk vraví: „Ale babi, ozajstného 

Višňu.“ A ukážu jej fotografiu Višňovského na tablete. Na čiernom podklade sa objaví  

                                                 
25

 Toman J. hovorí: „… Človek by sa mal naučiť plne ovládať len polovicu svojich citov – všetky záporné 

city. Nemal by podľahnúť zlosti, nenávisti, závisti, zlej nálade, mrzutosti a pod. Mal by sa cvičiť nielen v tom, 

aby tieto záporné city neboli zjavné navonok, ale mal by sa usilovať aj o to, aby v jeho vnútornom JA vôbec 

nevznikli. Naproti tomu jeho sebaovládanie a vonkajšia maska, ktorú nosí, by mu nemali zabraňovať v tom, 

aby prežíval a do istej miery aj navonok prejavoval kladné city, ako sú radosť, sympatia, láska a pod.“ c. d., 

s. 206. 
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najprv biely nápis rodina v oranžovom obláčku, potom symbol bielej postavy v oranžo-

vom obláčku a neskôr k nej pribudne druhá postava. Zároveň v ľavom hornom rohu je 

v bielom kruhu oranžové logo Orange. Voice over:  „A predstavte si, že keď si svojho zná-

meho privediete k nám do Orangeu, tak môžete dostať spoločnú odmenu až 300 eur. 

Orange.“Pribudne ďalšie logo  doprava od stredu obrazovky na čiernom podklade aj so 

sloganom: Spájame vás s tým, na čom vám záleží.  A úplne dolu je drobným písmom 

informácia: viac informácií na www.orange/pozvite. Spot trvá 30 sekúnd. 

 

 

Obr. č. 1 - Odmena za prenos čísla 

 

Optické prostriedky reči boli v tomto spote použité adekvátne. Sediaca poloha 

chlapcov na gauči bola primeraná aktivite, ktorú vykonávali. Pri „snívaní“ bol tiež zod-

povedajúci nielen výraz tváre, ale aj poloha hlavy – zdvihnutá,  mierne zaklonená, oči pri-

vreté. Pohyby v „sne“ boli tiež prirodzené, reakcie a výskoky chlapcov realistické.  Možno 

trochu humorne vyznel Višňovského vlnivý pohyb, bol však pochopiteľný – snaha kľuč-

kovaním zabrániť gólu. Poloha starej mamy zodpovedala situácii. Neprekážalo, že účast-

níci komunikácie sa dostali do osobnej menšej vzdialenosti, pretože si boli všetci navzájom 

blízki. Rovnako dotyk rúk chlapcov, ktorí spoločne držali tablet, bol adekvátny. Tvorcovia 

reklamy nepodcenili ani pozadie. Rodinnú atmosféru dokreslilo dievča sediace vzadu 

v miestnosti. Najprv sa pozeralo na chlapcov, keď oni snívali. Jej poloha s podopretou hla-

vou naznačovala  sústredenie  na písanie alebo čítanie pri stole. Neskôr opäť prejavila záu-

jem o dianie medzi chlapcami, keď sa k nim pridala stará mama. K nabudeniu pokojnej 

rodinnej atmosféry rovnako prispela  dvojica rodičov, nejasne zobrazená v pozadí. Rodičia 

stáli pri sebe v intímnej vzdialenosti  a venovali sa zrejme príprave večere, keď matka čosi 

miešala a otec jej podával niečo v kvetináči.  

http://www.orange/pozvite
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ČSOB hypotéka s poistením 

Pohľad na sympatického muža v strednom veku (40?), ktorý najprv rozpráva pria-

mo do kamery a vzápätí  sedí   v aute za volantom a šoféruje. Vedľa neho sedí sympatická 

mladá žena (partnerka). V jednej chvíli sa na seba pozrú a obaja sa milo  usmejú. Keď sa 

po tejto sekundovej nepozornosti muž opäť pozrie na cestu, zamračí sa a prudko stúpi na 

brzdu. Je zjavné, že na ceste je nejaká prekážka.  Hlas vodiča: „Nech už sa na ceste stane 

čokoľvek, jedno viem, moja hypotéka ma podrží.“  Počas tohto textu sa obaja cestujúci 

ocitnú doma vo svojej obývačke na svojej sedačke, pripútaní bezpečnostnými pásmi. Na 

bielom zariadení izby sa pásy vynímajú v modrej farbe ČSOB.  Voice over: „Len ČSOB 

ponúka hypotéku s poistením vodiča. V nepriaznivej situácii si môžete uľahčiť jej spláca-

nie doživotnou rentou.“ Medzitým sa odopnú obaja z bezpečnostných pásov. Partnerka si 

vyloží nohy na sedačku a pritúli sa k svojmu partnerovi, ktorý si ju nežne privinie. Na 

obrazovke sa objaví logo ČSOB  s nápisom Pre vás osobne. A to isté hovorí aj voice over. 

Na pozadí v korporátnej modrej je text vytlačený drobnými písmenami: Ak si klient 

uzatvorí k hypotéke v rámci  kampane Úrazové poistenie vodiča, získa odmenu vo výške 

prvého ročného poistného balíka Basic - 80,50 eur. Ponuka platí pre klientov, ktorí si 

uzatvoria hypotéku a zároveň zaplatia prvé ročné poistné za Úrazové poistenie vodiča do 

30. 6. 2017. Úrazové poistenie vodiča sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami 

ČSOB Poisťovne účinnými od 1.1. 2016. Poistným plnením je  buď doživotná renta vodiča 

po dopravnej nehode s trvalými následkami poškodenia nad 50 %, alebo pri jeho smrti 

jednorazovo  oprávnenej osobe. Viac informácii v pobočke, alebo na www.csob.sk. 

 

 

Obr. č. 2 - ČSOB hypotéka s poistením vodiča 
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V tomto reklamnom spote je nápadito využitý prirodzený pohyb človeka vyvolaný  

pôsobením fyzikálnych síl v konkrétnej situácii. Vo chvíli, keď vodič  prudko zabrzdí sa 

telá obidvoch cestujúcich zotrvačnosťou pohybujú ďalej dopredu v smere jazdy. Sú však 

zadržané  bezpečnostnými pásmi, ktoré ich vrátia späť  na sedadlo (tento prudký pohyb je 

zvýraznený rozviatymi vlasmi partnerky). Lenže v spote to nie je návrat na sedadlo v aute, 

ale na bezpečný gauč  doma v obývačke. Muž a žena sa navzájom na seba pozrú a ich 

znepokojenie až strach vystrieda pocit úľavy, že sa nič nestalo a že sú doma v poriadku 

a v bezpečí.  

Text je na obrazovke vytlačený husto,  malými písmenami, je zložitý a nepre-

hľadný. Vzhľadom na to, že na obrazovke je viditeľný len 8 sekúnd z celkového 27 sekun-

dového spotu, nemôže poskytnúť adresátovi relevantné informácie. Je to však disclaimer, 

ktorý oznamuje legálne informácie a jeho zverejnenie je povinnosťou vyplývajúcou zo 

zákona.  

Ostatné prejavy reči tela sú využité primerane. Mimika, pohyb hlavy, osobná  

vzdialenosť v aute a intímna vzdialenosť doma na gauči, aj fyzický kontakt v podobe 

pritúlenia a objatia.  

 

Cemio Kamzík 

Ku krásnemu širokému  horskému vodopádu prichádza skupina turistov, dvaja 

muži a  dve ženy. Prvá žena odovzdá svoj batoh jednému z mužov a dlhými skokmi 

z kameňa na kameň preskáče na druhú stranu jazera tvoreného  vodopádom. Komentár 

(mužský voice over, mvo): „Á,  to je čisto prevedený dvojitý kamzík“ (spôsob intonácie 

typický pre komentár pri krasokorčuľovaní). Hneď po nej skáče muž, ktorý však zle 

doskočí a spadne na kamenné dno plytkého jazera. Komentár (mvo): „A tu dostali kĺby 

pekne zabrať.“ 

  Preskok druhej ženy sa uskutočnil bez prítomnosti kamier, pretože vo chvíli, keď 

skáče posledný člen skupiny, je žena už na druhej strane. Druhý muž preskakuje 

„s parádičkou“. Zostane stáť na kameni uprostred potoka na jednej nohe, druhú ohnutú 

v kolene vysoko vyzdvihne a až potom prechod dokončí. Pri skokoch všetkých zúčastne-

ných sú farebnými kruhmi vyznačené namáhané kĺby. Komentár: „Toto bol úžasný trojitý 

odpichnutý kamzík. To bude výborné bodové hodnotenie.“ Komentár (ženský voice over, 

žvo): „Užite si tiež radosť z každého skoku. Cemio Kamzík.“ Pohľad na živých kamzíkov, 

ktorí stoja nad jazerom s tabuľkami bodového ohodnotenia v čeľustiach. Komentár (žvo): 

„Švajčiarsky kolagén novej generácie.“ 
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Claim je synchrónne zobrazený na červenej ploche obrazovky spolu so škatuľkou 

s prípravkom. Nasleduje prierezová kresba kĺbu a komentár pokračuje: „Jediný s kolagé-

nom I a II pre väzy, kĺby, šľachy a chrupavky. Cemio Kamzík. Žiadajte v lekárni!“ Na 

záver opäť obrázok škatuľky s prípravkom spolu s nápisom Jedinečné spojenie čistej 

prírody a švajčiarskej technológie, plus logo cemio switzerland plus pečať švajčiarskej 

kvality.  

Tento spot by sme mohli nazvať aj horníčkovským „chvála pohybu“, pretože práve 

znázorneným pohybom je vyjadrené množstvo informácií, na ktoré by sme potrebovali 

veľa slov. Štvorčlennú skupinku turistov tvoria dve dvojice z dvoch generácií, zrejme starí 

rodičia a rodičia. Výbornú náladu a priateľskú atmosféru vyjadrujú úsmevy, očarenie príro-

dou prezrádzajú pohľady a celková mimika. Pri skokoch je držanie tela mladšej ženy 

zámerne preexponované, takže hlavný preskok je ladný, priam gymnastický – natiahnuté 

špičky, vystreté nohy, zatiahnuté kolená. Pevne rozpažené ruky pomáhajú udržať rovno-

váhu. Mladší muž skáče ledabolo, bez prípravy, rýchlo a nakoniec spadne na zem. 

 

 

Obr. č. 3 - Cemio Kamzík 

 

Starší muž skáče opäť pomalšie, s rozvahou, po veľkom skoku sa zastaví, urobí „víťaznú 

figúru“, ktorou vyjadrí radosť z výkonu a zároveň pobaví celú partiu. Zastavenie mu 

poslúži aj na nadobudnutie stability pred ďalším skokom. Adresátom reklamy to 

naznačuje, že používanie prípravku pomáha udržať si dobrú fyzickú kondíciu aj vo vyššom 

veku. Zvukové podfarbenie je vhodne vybrané. Tvoria ho motívy z Ravelovho Bolera, 

ktoré umocňujú celkovú atmosféru.  Spot trvá 30 sekúnd. 
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Milka – jemnosť nájdeš vo vnútri 

Záber na krásne zelené alpské údolie, kde sa pasie fialová krava Milka. Po ceste 

okolo ide autobus. Zastaví, otvoria sa dvere a vystúpi z neho usmiaty malý chlapec, ktorý 

sa zvedavo rozhliada na všetky strany. Prišiel na jarmočnú púť, kde je veľa veselých ľudí, 

všetci sú v pohybe. Ponáhľajú sa k jednotlivým atrakciám, ukazujú si na ne, bradatý 

starček s cukrovou vatou  v ruke niekomu máva. Chlapček cez pootvorený záves nakukne 

do šiatra, kde obrovsky silák drží jednou rukou nad hlavou tyč, ktorá má na oboch koncoch 

koše a v každom koši sedí človek. Chlapec sa pokúša medzi stojacimi pretlačiť dopredu, 

aby lepšie videl. Ale nielen že ho nepustia, ale niekto ho aj vyhodí von. Dopadne priamo 

pred stojan so silomerom, na ktorý práve udieral oveľa starší chlapec. Ten mu podá 

obrovské kladivo. Chlapček ho uchopí a s očividnými ťažkosťami sa pokúsi udrieť na 

správne miesto. Celkom sa mu to nepodarí, zasiahne len okraj meracej pružiny a s výsled-

kom je očividne nespokojný. To všetko pozorne sleduje silák, ktorý stále drží dvoch ľudí 

v košoch  nad hlavou. Vidí ako smutný chlapček odchádza. Prestrih na inú situáciu. 

Chlapček smutne sedí na opustenej debničke v zázemí atrakcií. Silák si sadne na  neďaleko 

stojace drevené sudy. To, že sedia vedľa seba (aj keď trochu vzdialení) naznačuje, že ich 

vzťah je kooperatívny. Muž vytiahne veľkú čokoládu Milku a pokúša sa ju prelomiť. 

Napriek veľkému úsiliu, až sa celý trasie od námahy, sa mu to nedarí. Nevládze. Podá 

čokoládu chlapcovi a ten z nej bez problému odlomí kus. Sám je prekvapený, že dokázal 

to, čo sa ani silákovi nepodarilo. Kus čokolády si vzápätí rozdelia. Obaja si pochutnávajú 

na Milke a pokyvkávaním hlavou vyjadrujú spokojnosť s pochúťkou. Chlapček si „uve-

domí" svoju silu  a rozhodným priam víťazným krokom sa vracia späť k silomeru. Ťažké 

kladivo chytá do rúk s ľahkosťou a chystá sa na nový, určite silnejší úder. Kamera šven-

kuje smerom hore a zobrazí nám krásne, čiastočne zasnežené alpské končiare a čokoládu 

Milku, spolu s claimom Jemnosť nájdeš vo vnútri.   

Auditívnu zložku spotu tvorí hudba a prirodzený ruch prostredia – jarmočný šum, 

vrava ľudí, výkriky. Jediný text je na záver mužským  voice over interpretovaný claim. 

Tento spot je vhodným príkladom, ako možno veľkú časť obsahu vyjadriť práve 

analyzovanými optickými prostriedkami. Od mimiky, cez gestikuláciu, držanie tela, polo-

hu, vzdialenosť medzi účastníkmi komunikácie, dotyky a p. Atmosféra družnosti a dobrej 

nálady na púti – jarmoku je vyjadrená množstvom ľudí, ktorí sú  v živom  pohybe, ukazujú 

si jednotlivé atrakcie, presúvajú sa medzi nimi, sú v tesnej blízkosti, držia sa pod pazuchy, 

za ruky, mávajú si, deti behajú. Hlavný hrdina sa pohybuje veľmi prirodzene 
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Obr. č. 4 - Milka – Jemnosť nájdeš vo vnútri 

 

v celej situácii, ťažkosť kladiva vyjadruje celým svojím telom, rovnako ako sklamanie 

z nevydareného úderu. Silák takisto celým telom vyjadruje svoju mimoriadnu silu, ktorú 

musí vynaložiť na zvládnutie svojho čísla programu a veľmi jednoznačná je reč tela vo 

chvíli, keď „nevládze“ prelomiť čokoládu. Prizerajúci rozpačitým ukončením potlesku vy-

jadrujú súcit s chlapcom, záverečná chôdza chlapca vyjadruje jednoznačné odhodlanie. 

Hoci spot trvá 59 sekúnd, komentár by bol v ňom naozaj zbytočný.  

 

Záver 

Reč tela tvorí neodmysliteľnú súčasť komunikácie a je nevyhnutne prítomná všade 

tam, kde človeka aj vidíme. Funguje dokonca aj pri statickom zobrazení. Aj na fotografii 

máme určitý výraz tváre, náš pohľad vyjadruje našu náladu, naša poloha naznačuje situá-

ciu, postoj a vzdialenosť a usporiadanie s ostanými postavami môže vypovedať o našich 

vzťahoch. Samozrejme, pri pohyblivom obraze je informácií tohto druhu podstatne viac, 

keďže reč tela je implicitne v každom našom prejave. Práve v reklame má táto oblasť veľ-

mi výrazný podiel na dopĺňaní obsahu a zmyslu jednotlivých prejavov, preto je dôležité, 

aby bola využívaná adekvátne a funkčne.  

V prvej časti štúdii sme sa venovali mimike a gestikulácii, v druhej časti sme sa 

zaoberali posturikou, haptikou a proxemikou. Tieto jednotlivé súčasti reči tela vnímame 

v teoretickej rovine. V praxi vnímame reč tela ako celok. Ak je v reklamnom spote správne 

využitá, väčšinou si ju neuvedomujeme, pretože je prirodzenou súčasťou príbehu, situácie, 

konania osôb. Možno ju zaregistrujeme, ak je mimoriadne nápadito využitá. Oveľa skôr si 
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ju však všimneme, ak je nenáležitá, neprirodzená, nie je v súlade s obsahom a pod. V ta-

kom prípade môže viesť k odpútaniu pozornosti adresáta a k nenaplneniu reklamného 

posolstva.  

V tejto štúdii sme vybrali spoty, v ktorých boli jednotlivé zložky reči tela väčšinou 

využité vhodne a napomohli tak celkovému vyzneniu spotu.  
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Grafika a tlačové techniky v reklame 3 

Tlač z hĺbky – suché techniky 

Grafic and printingtechnigues in advertising 3 

Intaglio – dry techniques 

  

Ing. Ján Valter, PhD. 

 

Abstrakt: Táto štúdia sa zaoberá grafikou, grafickými tlačovými technikami. Definujeme 

si grafiku ako celok a súčasne jej parciálne časti. Dobré poznanie vývoja grafických 

techník až po súčasnosť je nevyhnutnosťou pri tvorbe modernej grafiky. V marketingovej 

komunikácii pracujeme s grafikou takmer vo všetkých vizuálnych propagačných 

prostriedkoch. Preto aj ovládanie techniky tlače je nevyhnutnou podmienkou správnej 

prípravy tlačových podkladov. Nie všetko sa dá vytlačiť všetkými tlačovými technikami. 

Pre správne pochopenie grafických techník je potrebné poznať aspoň stručne ich vývoj 

a základné pojmy. V tretej časti tejto štúdie sa budeme venovať jednotlivým spôsobom 

tlače, používaných v minulosti a v súčasnosti.  

        

Kľúčové slová: Grafika. Tlač. Tlačové techniky. Serigrafia. Sieťotlač. Tlač z hĺbky. Tlač 

z výšky. Tlačová forma. Limit tlače. 

 

Abstract: This study deals with graphic and printing technigues. We define graphic as 

a entity and also it´s partial sections. It is necessary to build good knowledge about printing 

technigues development to further modern graphic creation. In marketing communication 

we work with graphic in almost all visual promotional means. Therefore the control of the 

printing process is a prerequisite for the correct preparation of printing materials. Not 

everything can be printed with all printing techniques. For a proper understanding of 

graphic techniques it is necessary to know at least briefly about their development and 

basic notions. In the third part of this study, we are going to focus on method of printing, 

used in the past and nowadays. 

 

Keywords: Graphic. Printing. Printing technigues. Serigraphy. Intaglio. Reliefprinting. 

Printingform. Printing limit. 
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Úvod 

V tejto štúdii si priblížime techniku tlače z hĺbky. V predchádzajúcej štúdii sme sa 

zaoberali technikou tlače z výšky. Bola to jedna z najstarších techník, ktorá mala svoje 

obmedzenia a časom ju začala vytláčať novšia technika tlače z hĺbky, ktorá umožňovala 

jemnejšiu kresbu rytiny a samozrejme aj výslednej tlače. Ako sme už spomínali, umelecká 

tlač sa podľa spôsobu prípravy tlačovej formy delí na: 

- tlač z výšky, 

- tlač z hĺbky, 

- tlač z plochy, 

- tlač cez sito. 

Medzi umelecké techniky nepočítame digitálnu tlač, keďže nespĺňa atribúty ume-

leckej tlače. Napriek tomu sa v súčasnosti digitálna tvorba a tlač využívajú v pomerne 

širokom meradle. Všetky ostatné tlače, využívané aj v prostredí marketingovej komuniká-

cie, pokrývajú vyššie spomínané kategórie. Pri príprave propagačných prostriedkov je 

možné použiť ľubovoľnú grafickú techniku a táto nám zaistí originalitu, toľko žiadanú 

v reklame. Umeleckým spôsobom tlačí sa venujú v prevažnej miere iba výtvarníci a tak 

pracovníci reklamnej agentúry pri tvorbe rôznych vizuálov musia spolupracovať práve 

s profesionálnymi umeleckými grafikmi. Pri tvorbe grafiky si musíme byť neustále vedomí 

skutočnosti, že za pôvodnú originálnu grafiku považujeme iba tlač v náklade maximálne 

200 kusov. Tento limit je maximálny a pri niektorých spôsoboch tlače je ešte nižší. Pri 

prekročení limitu 200 kusov sa už výsledný produkt nepovažuje za originál
26

. Samozrejme, 

mala by byť dodržaná aj zásada ručnej tlače grafických listov. Túto techniku ovládajú 

naozaj iba profesionálni výtvarníci a umeleckí tlačiari. Okrem toho - tlačovými lismi 

disponujú znovu iba profesionáli, prípadne sa nachádzajú ešte na pôde umeleckých škôl. 

V tejto štúdii sa budeme venovať technike tlače z hĺbky a jej hlavnými výhodami. 

 

Tlač z hĺbky – suché techniky 

      Tlač z hĺbky je o niečo mladšia technika ako tlač z výšky. Princípom je vyrývanie línií 

alebo bodov pod úroveň povrchu kovovej tlačovej formy. Vyrývanie je možné robiť ručne, 

alebo pomocou chemickej metódy leptania kyselinou. Podľa toho niektorí autori delia 

techniku tlače z hĺbky na techniky suché a mokré
27

. 

                                                 
26

 KREJČA, A. Techniky grafického umenia. Bratislava : Pallas, 1992. 14 s. ISBN 80-7095-015-3. 
27

 VANĔK, J. Kresba Grafika. Brno : Městské kulturní středisko A. K. Neumanna, 1975. NBVmB č. 44, 17. 

12. 1975. 52 s. 
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Medzi suché techniky patria: 

- mediryt, 

- oceľoryt, 

- bodkovacia rytina, 

- puncovaná rytina, 

- rytina s krejónovou manierou, 

- suchá ihla, 

- škrabaná rytina (mezzotinta). 

 

Medzi mokré (chemické) techniky patria: 

- lept čiarový (do pevného krytu), 

- lept s bodkovaciou manierou, 

- lept s ceruzkovou manierou, 

- lept čiarový so zrnom, 

- lept do mäkkého krytu (vernis mou), 

- lept do krehkého krytu, 

- lept zrnkový (akvatinta), 

- lept kriedový (na svetlocitlivom asfalte) 

- lept vykrývaný (rezerváž), 

- lept lavírovaný, 

- heliogravúra.
28

  

           

     Do vyrytých, prípadne vyleptaných čiar a bodov sa vtiera farba, ktorá sa z ostat-

ného povrchu stiera. Tlakom v tlačiarenskom stroji sa papier vtláča do rýh na platni, odkiaľ 

preberá farbu. Tlačová forma je väčšinou medená alebo zinková platňa, v niektorých prípa-

doch sa používa aj oceľ, mosadz, železo alebo hliník. Platňa je zrkadlovo preleštená 

a okraje platne musíme skosiť (vytvorenie fazety), ináč by prerezala papier. Papier je 

prevlhčený a do lisu sa na tlačovú formu prikladá filcová podložka.   

 

                                                 
28

 KREJČA, A. Techniky grafického umenia. Bratislava : Pallas, 1992. ISBN 80-7095-015-3. 65 s. 
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Obr. č. 1 - Schéma tlače z hĺbky
29

 

 

Na obr. č. 1 vidíme spôsob tlač z hĺbky v reze. Na tlač sa používajú hĺbkotlačové 

(meditlačové) lisy. Väčšinou ide o dvojvalcové lisy, ktoré sú pomerne drahé. Grafické listy 

sú typické tým, že farba priľnutá k papieru vytvára mierny reliéf a fazeta sa vtláča do po-

vrchu papiera, tvorí okolo obrázku reliéfny rámček. V polygrafickom priemysle sa použí-

vajú horizontálne hĺbkotlačové rýchlolisy, hĺbkotlačové rotačky a špeciálne stroje na tlač 

známok a cenín
30

. 

 

Mediryt 

Všeobecne pojmom rytina označujeme sústavu čiar vytvorenú rycími a drsniacimi 

nástrojmi do hladkého povrchu kovu. Jednotlivé techniky rytiny sa môžu navzájom 

kombinovať alebo dopĺňať. Technika medirytu je najstaršia technika tlače z hĺbky. V prvej 

polovici 15. storočia bola predchodcom medirytiny technika „niello“. Touto technikou ta-

lianski kovorytci zhotovovali ozdoby zo zlata, striebra a iných kovov. Na kontrolu svojej 

práce natierali predmety farbou a odtláčali na papier ako skúšobné odtlačky. Ako prvý 

začal používať rytinu na rozmnožovanie kresby florentský zlatník Tommaso Finiguera. Na 

jeho prácu nadviazali ďalší výtvarníci ako Antonio Pollaiuolo a hlavne vynikajúci maliar, 

sochár a rytec Andrea Mantegna (obr. č. 2)
31

.     

                                                 
29

 KREJČA, A. Techniky grafického umenia. Bratislava : Pallas, 1992. ISBN 80-7095-015-3. 65 s. 
30

 KREJČA, A. tamtiež 

 
31

 KREJČA, A. Techniky grafického umenia. Bratislava : Pallas, 1992. ISBN 80-7095-015-3. s. 67. 
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Technika medirytina sa šírila po Európe a svoju kvalitnú základňu mala aj v Ne-

mecku. Významnou osobnosťou bol rytec Martin Shongauer a renesančný umelec Albrecht 

 

 

Obr. č. 2 - Andre Mantegna, (1431 – 1506) Madona s dieťaťom, mediryt, 210 x 221 mm 

 

Dürer. Tento začínal s drevorytmi a kvôli jemnosti liniek začal tvoriť aj medirytiny (obr. č. 

3).  

 

Obr. č. 3 - Albrecht Dürer, Svätý Hieronymus v cele, 1514, mediryt, 247 x 188 mm 
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Koncom 16. storočia sa rozšírila medirytina aj do Nizozemska a Francúzska. Silná 

škola medirytcov sa sústredila okolo maliara Paula Rubensa. V tom čase často rytci prebe-

rali diela iných autorov a transformovali olejomaľbu do sústavy liniek a takto sa často diela 

veľkých umelcov mohli šíriť v mnohých výtlačkoch medzi záujemcov. Na grafikách po-

tom nachádzame meno umelca (označené „pinx.“), ktorý vytvoril obraz, meno autora lin-

kovej kresby podľa originálu (označené „delin.“) a meno rytca, ktorý nakoniec rytinu do 

medi realizoval (označený „sculp.“ event „sculpsit“). 

Veľká kolekcia medirytín z 18. storočia sa nachádza v Mirbachovom paláci v Bra-

tislave. Táto zbierka tvorí tapetovú výzdobu dvoch stien reprezentačných miestností.     

 

 

Obr. č. 4 a 5 - Reprezentačné miestnosti Mirbachovho paláca 

 

V týchto miestnostiach sa nachádza zbierka, v ktorej sú významné práce reprodukč-

ného umenia 18. Storočia (od roku 1710 do roku 1780). Sú to vrcholné diela z obdobia 

rozkvetu parížskej mediryteckej školy vytvorené najlepšími reprodukčnými rytcami. 

V tomto období sa už prestalo zberateľstvo grafických diel a grafických albumov presúvať 
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od šľachty do bohatých vrstiev buržoázie. Rytci sa už nesústreďovali v ateliéroch známych 

umelcov (Raffael, Rubens). ale do ryteckých dielní, kde pracovali  bez priameho zásahu 

a ovplyvňovania majstrom maliarom. Takto sa rytci stávali známymi autormi a rovno-

cennými s inými výtvarnými umelcami
32

. 

 

 

Obr. č. 6 - Antoin Trouvain: Plnoletosť Ľudovíta XIII, meditytina, 504 x 340 mm 

 

Na obr. č. 6 je medirytina zo spomínanej zbierky v Mirbachovom paláci. Rytina je 

dodatočne kolorovaná. Vpravo dole bola pôvodne značená: vpravo dole – Rubens pinxit 

                                                 
32

 SRNENSKÁ, D. Francúzska rokoková grafika. Bratislava : Tatran, 1982. 61 – 412 – 82, 10 – 12 s.    
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(maľoval Rubens), vľavo dole - J. B. Natier delin (nakreslil Natier), A. Trouvain sculpsit 

(vyryl Trouvain)
33

. 

 

 

Obr. č. 7 -  René Gaillard: Prekvapení milenci, medirytina, 507 x 406 mm 

 

Na obr. č. 7 je medirytina značená vpravo dole: F. Boucher pinxit (Boucher nama-

ľoval), vľavo dole: R. Gaillard Sculp (Gallaird vyryl)
34

. 

       

                                                 
33

 SRNENSKÁ, D. Francúzska rokoková grafika. Bratislava : Tatran. 1982. 61 – 412 – 82, 68 s.    
34

 SRNENSKÁ, D. Francúzska rokoková grafika. Bratislava : Tatran. 1982. 61 – 412 – 82, 92 s.    
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Obr. č. 8 - Claude Mellan: sv. Ján Krstiteľ (detail), 1629, medirytina, 365 x 270 

 

Medirytina je jedna z najťažších grafických techník. Rytec musí dokonale ovládať 

kresbu, vyžaduje sa vysoká zručnosť pri vedení ryteckého nástroja, trpezlivosť a samozrej-

me dobrý zrak. Výsledkom rytcovej práce je virtuózne zobrazenie motívu. Na obr. 8 v de-

taile vidíme vedenie ryteckých línií ktoré vytvárajú ilúziu svetla a tieňa, priestoru a mo-

delácie postavy.  

Medirytina sa vytvára do medenej platne 1 – 3 mm hrubej s dokonale hladkým 

povrchom. Niekedy sa namiesto medi používa zinková platňa, najmä pri technike suchej 
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ihly. Výhodou zinku je jeho nižšia cena, nevýhodou je jeho nestálosť. Na vlhkom vzduchu 

rýchlo a natrvalo oxiduje a pokrýva sa sivou vrstvou. 

Ako nástroje pri medirytine sa používajú rydlá z kvalitnej tvrdenej ocele. Rydlá 

majú v priereze rôzny tvar, ktorý je určený na inú hrúbku a charakter vrypu. Medirytecké 

rydlá vidíme na obr. č. 9
35

.   

 

 

Obr. č. 9 - Medirytecké rydlá 

  

                                                 
35

 KREJČA, A. Techniky grafického umenia. Bratislava : Pallas, 1992. ISBN 80-7095-015-3. s. 68 – 72. 
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Oceľoryt 

Oceľoryt je v technike v podstate porovnateľný s medirytinou. Ako prvý použil 

oceľoryt Angličan Charles Hearth. Využil vlastnosť ocele a to jej vysokú odolnosť, ktorá 

dovoľovala tlač takmer neobmedzeného nákladu. Toto sa občas využívalo v 19. storočí na 

tvorbu knižných ilustrácií. V súčasnosti sa táto technika využíva na tlač známok, ban-

koviek a cenín. Rytina sa robí mediryteckými rydlami do nezakalenej ocele, ktorá sa po 

dokončení práce zakalí. Pri tvorbe voľných grafických diel sa oceľorytina prakticky ne-

využíva.  

 

Obr. č. 10 - Aršík poštovej známky 400 rokov Žilinskej synody, 2010. D. Kállay,  

M. Činovský, cca 9 x 13 cm, (archív autora) 

 

Na obr. č. 10 vidíme aršík poštovej známky vytvorenej technikou oceľorytiny. 

Z obrázku je zrejmé, že táto technika si naozaj vyžaduje nesmierne precíznu prácu rytca. 

Slovenská známková rytecká škola je svetovo uznávaná a naše známky pravidelne získa-

vajú najvyššie ocenenia. 
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Bodkovacia rytina 

Pri tejto technike sa dosahuje tónová kresba sústavou bodov vytvorených ihlou 

alebo bodkovacím kladivkom. Je to veľmi náročná technika a väčšinou sa používa ako 

doplnková. Prvý raz bola použitá v 18. storočí, ale ako samostatná rytecká technika sa na-

plno presadila až v diele Francesca Bartolozziho, ktorý v rokoch 1764 – 1802 žil v Lon-

dýne. Tam na jeho podnet vznikla rytecká škola, ktorej vplyv presiahol až do Francúzska. 

 

 

Obr. č. 11 - Thomas Burke (1749 – 1815): Kleopatra pred Augustom, 1786, farebná bodkovacia 

technika, priemer 294 mm 

 

Tónovanie kresby vytvárame pomocou bodkovacieho kladivka a modelujeme ho 

hustotou a hĺbkou bodov. Kladivko má na jednej strane ostrú ihlu, na druhej strane oblú 

hlavicu. Kladivko je na pružnej rúčke, ktorá umožňuje švih a rýchly sled úderov. Oblá hla-

vica slúži na vyklepanie (opravovanie) nevhodných bodov, prípadne hlboko vyklepnutých 
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bodov
36

. Ako vidíme na obr. 12, touto technikou sa dajú dosiahnuť vynikajúce výsledky, 

ale pre svoju náročnosť sa využíva skutočne najmä ako doplnková technika. Bodkovacia 

technika je často doplnená rytím ruletou (nástroj na rytie pozadí, viď. nižšie). 

 

 

Obr. č. 12 - Francesco Bartolozzi: Portrét arcivojvodkyne Márie Kristíny, 1782, bodkovacia 

technika s ruletou 

 

 

Puncovaná rytina 

Táto technika pripomína bodkovaciu techniku, ibaže sa namiesto bodkovacieho 

kladivka používajú oceľové punce v tvare hviezdičiek, koliesok, krížikov, trojuholníkov 

a podobne. Aj táto technika sa v súčasnosti prakticky používa iba ako doplnková k inej 

ryteckej technike.   

                                                 
36

 KREJČA, A. Techniky grafického umenia. Bratislava : Pallas, 1992. ISBN 80-7095-015-3. s.75- 77. 
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Suchá ihla 

Suchá ihla je podobná medirytine, no na vyrývanie sa používa namiesto rydiel 

obyčajná oceľová ihla. Technicky je rytina suchou ihlou podstatne nenáročnejšia a prístup-

nejšia pre túto svoju nenáročnosť širšiemu výtvarnému spektru. Ihlu výtvarník drží v ruke 

ako ceruzku a vytvára do medenej alebo zinkovej dosky sústavu liniek. Môžeme používať 

viac typov ihiel s rôzne zbrúsenými hrotmi a tak meniť charakter čiary. Tlakom na ihlu 

nielen vyrývame líniu, ale vytláčame aj kov na okraje rýh, čím nám vzniká popri čiare 

akýsi hrebienok a pri tlači zmäkčuje líniu grafiky. Okrem ihiel môžeme použiť ako dopln-

kové ešte rôzne iné nástroje, napr. molety, rulety, pilníčky, brúsny papier a pod. Toto nám 

umožňuje vytvoriť širokú škálu výrazu. Nevýhodou techniky suchej ihly je práve spomí-

naný hrebienok, ktorý sa pri viacnásobnej tlači pod vysokým tlakom pomaly zatláča a vý-

sledok postupne stráca na sýtosti. Preto sa v prípade suchej ihly dá vytlačiť iba niekoľko 

desiatok výtlačkov (cca 50), ktoré majú ešte svoju prvotnú kvalitu. Pri tejto technike sa 

zvyčajne zberatelia zameriavajú na nízke číslo výtlačku, keď je ešte tlačová doska „čer-

stvá“
37

. 

 

Obr. č. 13 - Nástroje používané pri technike suchej ihly 

 

Obr. č. 14 - Oceľové valčeky na rulete 

 

                                                 
37

 VANĔK, J. Kresba Grafika. Brno : Městské kulturní středisko A. K. Neumanna, 1975.  NBVmB č. 44, 17. 

12. 1975. s. 54. 
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Na obrázku č. 13 vidíme rôzne typy ihiel pre techniku suchej ihly, ktoré výtvar-

níkovi pomáhajú vytvoriť rôzne línie a tak ozvláštňujú túto obľúbenú techniku. Na obrázku 

č. 14 sú nástroje, ktoré sa používajú ako doplnkové pri technike suchej ihly, prípadne aj 

technike krejónovej maniery a pod. 

 

 

Obr. č. 15 - J. Valter, pokazený komunikačný modul, 1994, suchá ihla, archív autora 
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Obr. č. 16 - Albrecht Dürer: Sv. Hieronym, 1512, suchá ihla 

 

Rytina s krejónovou manierou 

Táto grafická technika sa vytvára na hladkú medenú platňu drsniacimi nástrojmi. 

Vznikla v prvej polovici 18. storočia vo Francúzsku. Výsledkom je grafika pripomínajúca 

kresbu ceruzkou alebo kriedou. Na zdrsňovanie sa používajú rôzne rulety, molety a pod 

(obr. č. 16). Samotná technika môže byť kombinovaná s technikou suchej ihly, prípadne 

bodkovacou ihlou
38

.  

  

 

Obr. č. 17 - Rôzne typy oceľových valčekov na rulete 

                                                 
38

 KREJČA, A. Techniky grafického umenia. Bratislava : Pallas, 1992. ISBN 80-7095-015-3. s. 84. 
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Obr. č. 18 - Louis – Marin Bonet (1743 – 1793): Portrét dámy v klobúku, rytina krejónovou 

manierou, 235 x 180 mm 

 

Škrabaná rytina – mezzotinta 

Táto technika je typická tým, že sa silne nazrnená platňa presvetľuje vyhladzo-

vaním plôch, ktoré chceme, aby v tlači boli svetlé až biele – nazrnená časť je podľa stupňa 

hladenia tmavšia až čierna
39

. Technika mezzotinty umožňuje mäkké prechody až do splý-

vavých svetiel, čím sa veľmi blíži maliarskemu výrazu grafiky.  

Ako tlačová forma sa používa medená, prípadne zinková platňa. Naleštenú kovovú 

dosku musíme najprv dostatočne nazrniť zrniacim nástrojom. Takáto platňa by bez násled-

nej úpravy hladením pri tlači vytvorila čiernu plochu.  

 

                                                 
39

 VANĔK, J. Kresba Grafika. Brno : Městské kulturní středisko A. K. Neumanna, 1975. NBVmB č. 44, 17. 

12. 1975. s.55. 
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Obr. č. 19 - Kolíska (škobla) na nazrnenie kovovej platne na mezzotintu 

 

 

 

 

Obr. č. 20 - Kotúčový zrnič 

 

Na obr. 19 a 20 vidíme nástroje, ktorými môžeme kovovú dosku nazrniť. Táto prá-

ca je namáhavá a náročná, a preto sa technika mezzotinty nerozšírila tak, ako iné grafické 

techniky. Na nazrnenej platni môžeme začať tvoriť motív. Princíp je opačný, ako pri iných 

grafických technikách. Hladením hladiacimi nástrojmi dosiahneme to, že na úplne vyhla-

dených miestach bude tlač bez farby (biele miesta) a podľa stupňa vyhladenia vieme do-

siahnuť rôzne stupne tmavosti. 
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Obr. č. 21 - Škrabky a hladidlá na mezzotinu 

 

Výsledný obraz je mäkký a naozaj pripomína maliarsku techniku. Na obrázku č. 22 

vidíme výsledok, ktorý je vo svojej mäkkosti nedosiahnuteľný inou grafickou technikou. 

 

 

Obr. č. 22 - Richard Earlom: Portrét Rubensovej ženy (podľa Rubensa), 1782, mezzotinta, 2. Stav, 

459 x 354 mm 



53 

 

 

Obr. č. 23 - Yozo Hamaguči, Kukurica, 1963, mezzotinta 

 

Na obr. č. 23 je zobrazenie kukurice od japonského autora. Aj na tomto obrázku vi-

díme, ako príjemne mäkko pôsobí grafika vytvorená technikou mezzotinty.   

 

Záver 

V tejto štúdii sme načrtli základné techniky tlače z hĺbky a to tzv. suché techniky, 

pri ktorých sa nepožíva mokrý chemický proces. Všeobecne sa pokladajú grafické techniky 

tlače z hĺbky za jedny z najkrajších.  Popísali sme suché techniky, ktoré sú rôznorodé - ako 

vo svojich tlačených výsledkoch, tak aj v náročnosti prípravy tlačovej formy. Od techník, 

ktoré zvládnu iba naslovovzatí špecialisti (medirytina, mezzotinta, oceľorytina, bodkovacia 

rytina) až po techniky, ktoré nie sú až také náročné (suchá ihla). Vo všeobecnosti väčšina 

týchto techník je stále živá a mnohí výtvarníci ich s obľubou používajú aj v súčasnosti. 

Okrem toho napr. technika oceľorytu sa dodnes úspešne využíva v praktickej úžitkovej 

grafike (známky, bankovky, cenné papiere a pod.). Preto nie je veľký problém preklopiť 

grafický list do polohy propagačného predmetu. Môže tak vzniknúť nielen originálny, ale 

aj veľmi hodnotný darček. Sami sme v našej praxi v reklamnej agentúre tieto propagačné 

prostriedky využívali a vždy sa stretli s veľmi pozitívnym prijatím. 

Jedným z problémov môže byť pre výtvarníka hĺbkotlačový lis (meditlačový lis), 

ktorý je finančne a priestorovo náročný. Takisto kvalitnú tlač dosiahne tvorca až po dlhšej 

praxi v tomto obore. Ako východisko môže byť využitie služieb majstrov tlačiarov, ktorí 

sa venujú výlučne tlači grafiky a sami grafické listy netvoria. Ďalším dôležitým faktorom 

dobrého výsledku pri tlači grafiky je použitie kvalitného grafického papiera. Ten má ne-

malú zásluhu na tom, že výsledný produkt spĺňa nielen vysoké estetické kritéria, ale 
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zabezpečuje aj dlhodobú stálosť s prihliadnutím na pôsobenie svetla. Grafika vytlačená na 

menej kvalitnom papieri, ktorý po niekoľkých rokoch zožltne, nepôsobí dobre.   
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Vybrané obrazové a formálne aspekty plošných inzerátov umiestnených  

v časopisoch pre deti predškolského veku 

 

Selected visual and formal aspects of advertisement in magazines for 

preschool children 

 

Mgr. Tatiana Deptová, PhD. 

 

Abstrakt: Autorka sa v štúdii zameriava na skúmanie vybraných obrazových a formálnych 

atribútov plošných inzerátov umiestnených v časopisoch Adamko a Macko Pusík, urče-

ných detskému príjemcovi predškolského veku. Svoju pozornosť sústreďuje na: typ ploš-

ných inzerátov a ich opakovanie; typ obrazu; počet fontov a farbu písma využívaných 

v plošných inzerátoch vo vzťahu k cieľovej skupine. Svoje zistenia aplikuje na oblasť mar-

ketingovej komunikácie, pričom sa v rámci interpretácií výsledkov svojho prieskumu snaží 

identifikovať výhody a nevýhody týchto atribútov vo vzťahu k primárne oslovovanému 

segmentu. 

 

Kľúčové slová: Plošný inzerát. Detský príjemca. Časopisy pre deti. Obsahová analýza.  

 

Abstract: In this study, the author concentrates on the examination of selected visual and 

formal attributes of advertisement in the magazines Adamko and Macko Pusík, oriented on 

the child recipient of preschool age. The study is focused on: the type and the repetition of 

advertisement; the type of image; the number and the color of the fonts used in adver-

tisement in relation to the target group. The results are applied to the field of marketing 

communication, and in the interpretation of the results, the author tries to identify the 

advantages and disadvantages of said attributes in relation to the primarily addressed 

segment. 

 

Keywords: Printed advertisement. Children´s recipient. Magazines for children. Content 

analysis. 

 

Úvod  

 Opodstatnenosť využívania inzercie a špeciálne plošnej inzercie v súčasnej reklam-

nej komunikácii má nielen svoje historické korene, ale aj schopnosť prinášať výhody aj 
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dnešným inzerentom, majiteľom médií a ich čitateľom (Tvrdoň, 1999). Plošný inzerát, 

ktorého účinnosť dokážu tvorcovia podporiť kvalitným spracovaním, môže priniesť vý-

sledky v podobe naplnenia jeho komunikačných cieľov aj v čase elektronických médií. 

Textovú zložku plošnej inzercie dopĺňajú okrem obrazu
40

 aj formálne nástroje, ktoré majú 

potenciál efektivitu inzerátu výrazne podporiť, ale vďaka ich nesprávnemu spracovaniu aj 

ohroziť. V štúdii sme sústredili svoju pozornosť na kvalitu využívania vybraných obrazo-

vých a formálnych nástrojov pri spracovaní plošných inzerátov umiestnených v časopisoch 

pre deti predškolského veku.  

 

1. Východiská 

 Medzi základné výrazové prostriedky podieľajúce sa na odovzdávaní reklamnej 

správy prostredníctvom plošnej inzercie zaraďujeme: text, obraz, grafické riešenie, farbu 

a formálne aspekty ovplyvňujúce celkové vyznenie tohto typu komunikátu (Tvrdoň, 1999; 

Křížek, Crha, 2008). Aj napriek skutočnosti, že podstatnú informáciu príjemcovi odo-

vzdávajú dominantné zložky, ktorými je text a obraz, v značnej miere môžu efektivitu 

plošného inzerátu ovplyvniť aj ďalšie výrazové prostriedky. Tento fakt dokazujú aj 

výsledky už realizovaných výskumov (Vysekalová, Mikeš, 2003; Světlík, 2012). Využí-

vanie obrazových a formálnych prvkov pri tvorbe plošného inzerátu nás preto zaujalo 

natoľko, že sme sa rozhodli sledovať ich výskyt a podobu v špecifickom type média, a to 

v časopisoch pre deti – v našom prípade predškolského veku približne od 3 do 7 rokov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o deti, ktoré ešte nedokážu čítať a pracovať s časopisom 

úplne samostatne, vytvára sa priestor na potrebu presnejšej špecifikácie cieľových skupín, 

ktoré môžu percipovať reklamné posolstvá umiestnené v zvolenom médiu. Aby sme 

cieľovú skupinu identifikovali čo najpresnejšie, vyčlenili sme ju nasledovne: 

a) primárny príjemca dieťa – sekundárny príjemca dospelý, 

b) primárny príjemca dospelý – sekundárny príjemca dieťa, 

c) rovnaká pozícia príjemcov, 

d) iba dospelý príjemca. 

 Plošné inzeráty, ktoré sme zaradili do skúmania, pochádzajú z časopisov Adamko 

a Macko Pusík. Oba vychádzajú v slovenskom jazyku, sú dostupné nielen prostredníctvom 

internetu, predplatného, ale aj v predajniach a stánkoch s dennou periodickou tlačou 

                                                 
40

 Vyjadrovacie prostriedky plošnej inzercie, teda text a obraz, nám slúžia nielen na vyčlenenie ich základ-

ných podtypov: textový, kombinovaný a obrazový, ale aj na určenie ich pomerného zastúpenia v plošnom 

inzeráte, napr. kombinovaný plošný inzerát s dominanciou textu, rovnocennosťou zastúpenia obrazu a textu 

(Tvrdoň, 1999) aj dominanciou obrazu. 
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a v obchodných reťazcoch. Tento fakt zjednodušuje a zároveň zvyšuje dostupnosť oboch 

periodík pre zvolené segmenty. Časopisy sú zároveň veľmi dobre porovnateľné, pretože 

majú rovnaký počet strán, vychádzajú v rovnakej periodicite, kvalite a formáte. Rozdielna 

je ich cena a obsahové zameranie. Macko Pusík sa viac orientuje na maľovanie, maj-

strovanie, matematické úlohy, hádanky a čítanie; Adamko sa vo významnejšej miere 

zameriava na rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa ako na hru a zábavu. Oba časopisy 

vydávajú v jednom ročníku 10 čísel.  

 Do výskumného materiálu sme zaradili spolu 16 čísel z každého časopisu (vzhľa-

dom na súrodosť a dostupnosť materiálu) vydaných v rokoch 2012-2013. Presný výber 

čísel uvádzame v tabuľke 1: 

 

Tab. č. 1 - Výber časopisov do výskumného materiálu 

Názov 

časopisu 

2012 2013 

Adamko 2 3 4 5 6 7/8 9 10 11 12/1 2 3 4 5 7/8 9 

Macko 

Pusík 

1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7 

 

Zdroj: Autor 

 

2. Formulácia prieskumných otázok, hypotéz a výber metódy 

 Sledované časopisy obsahovali 111 plošných inzerátov, ku ktorým má detský prí-

jemca v predškolskom veku (od 3 do 7 rokov) pri práci s časopisom neobmedzený prístup. 

Na základe poznatkov vychádzajúcich z ontogenetickej psychológie predpokladáme (Vág-

nerová, M., 2012; Šramová, B., 2007), že čitateľské zručnosti tejto cieľovej skupiny sú 

významne obmedzené, a preto deti percipujú primárne obrazovú a formálnu zložku ploš-

ných inzerátov. V tejto súvislosti nás teda zaujímalo, ktorej z už vymedzených cieľových 

skupín sú plošné inzeráty primárne určené a aké obrazové a formálne aspekty využili ich 

autori, aby prezentovali ich prepojenosť so zvoleným cieľovým segmentom. Vzhľadom na 

to, že časopisy sú určené primárne detskému príjemcovi, ktorý ešte nemá dostatočne 

rozvinuté kritické myslenie, očakávame, že prístup k tvorbe týchto inzerátov bude nielen 

rešpektovať špecifickosť cieľovej skupiny, ale bude sa snažiť, okrem primárnej funkcie 

predať a informovať, svojou formálnou podobou zjednodušiť ich percepciu a istým 

spôsobom prispieť k jej formovaniu a istej kultivácii vkusu.  

 Prieskum má odpovedať na tieto otázky: 
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A) Pre ktorú vymedzenú cieľovú skupinu sú plošné inzeráty určené v najvýznamnejšej 

miere? 

B) Aký typ plošných inzerátov sa v časopisoch nachádza najčastejšie a aká je miera ich 

opakovania? 

C) Aký typ obrazu sa vyskytuje v sledovaných plošných inzerátoch? 

D) S akým počtom fontov sa v plošnom inzeráte pracuje a koľko farieb písma sa využíva 

v jednom inzeráte? 

 Využívať budeme kvantitatívno-kvalitatívnu obsahovú analýzu, ktorú považujeme 

za najvhodnejšiu na skúmanie rôznych typov dokumentov. M. Miovský (2006) a J. 

Plichtová (1996) chápu obsahovú analýzu ako široké spektrum metód a postupov 

slúžiacich na analýzu akéhokoľvek textového dokumentu, s cieľom objasniť jeho význam, 

alebo jeho štruktúru. Keďže sa zameriavame na mediálne prezentované reklamné obsahy, 

opierame sa aj o tvrdenie M. Foreta (2006), ktorý hovorí o aktívnom využívaní obsahovej 

analýzy aj v oblasti masovej a marketingovej komunikácie, teda aj v priestore reklamy.  

 V rámci realizácie obsahovej analýzy sme si zvolili dve základné kategórie: 1. 

kategóriu obrazu a 2. kategóriu formy. Správne stanovenie kategórií a jednotiek nám na 

jednej strane umožní ovplyvniť kvalitatívny rozmer a na druhej strane vďaka nim môžeme 

presne kvantifikovať parametre skúmania tak, aby sme mohli odpovedať na stanovené 

prieskumné otázky.  

V rámci kategórie obrazu sme určili tieto jednotky:  

 typ obrazu – do sledovania zaraďujeme obraz z hľadiska jeho technického spraco-

vania: fotografia (kód 1); ilustrácia (kód 2); grafika (kód 3); kombinácia techník, 

pri ktorej budeme kód vytvárať kombináciou už priradených kódov (kódy: 12, 13, 

23, 123). 

V rámci kategórie forma sme určili tieto jednotky: 

 počet fontov – v tabuľke uvedieme počet fontov využitých v textoch inzerátu, 

pričom do úvahy budeme brať zmenu fontu, nie efekty bold, kurzíva, tieňovanie, 

podčiarknutie, kapitálky, verzálky a pod. 

 farebnosť písma – jednofarebné písmo v celom PI (kód 2), farebné písmo (kód 3) – 

využijeme v prípade, že sa striedajú rôzne farby písmen, resp. slov; 2 farby písma 

(kód 4); 3 farby písma (kód 5), viac ako 3 farby písma (kód 6). V prípade, že dôjde 

ku kombináciám zvolených premenných, budeme ich sledovať zvlášť. 
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3. Výsledky prieskumnej časti 

A) Typ cieľovej skupiny 

Vstupný súbor predstavoval 111 plošných inzerátov, ktoré sme  podľa vzťahu 

k príjemcovi priraďovali k 4 už spomínaným skupinám. Tie sme vyčlenili na základe 

väzby produktu propagovaného v inzeráte na cieľovú skupinu, resp. užívateľa (pozri tab. č. 

2 a graf č. 1).  

 

Tab. č. 2 - Výskyt plošných inzerátov vo vzťahu k cieľovej skupine 

Cieľová skupina N % 

primárny príjemca dieťa, sekundárny príjemca 

dospelý 

93 83.8 

primárny príjemca dospelý, sekundárny príjemca 

dieťa 

2 1.8 

rovnaké pozície príjemcov 7 6.3 

iba dospelý príjemca 9 8.1 

 

Graf č. 1 - Výskyt PI vo vzťahu k cieľovej skupine – pozícia príjemcu 

 

Zdroj: Autor 

 

Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že v skúmanom materiáli bolo uverej-

nených významne viac plošných inzerátov určených primárne detskému ako dospelému 

príjemcovi. 

Údaje uvádzané v tab. č. 2 a v grafe č. 1 potvrdzujú, že najviac plošných inzerátov 

sme zaznamenali vo väzbe na cieľovú skupinu, v ktorej sú primárnym prijímateľom deti 

83,78% 

1,80% 6,31% 

8,11% 
Primárny príjemca dieťa, 

sekundárny príjemca dospelý 

Primárny príjemca dospelý, 

sekándárny príjemca dieťa 

Rovnaké pozície príjemcov 

Iba dospelý príjemca 
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a sekundárnym dospelí. Kritériom zaraďovania bol produkt, z čoho zároveň vyplýva, že 

významná časť plošných inzerátov propaguje produkty určené primárne detskému príjem-

covi. Zistenie považujeme za zaujímavé, pretože sledujeme médiá, ktoré sú určené deťom 

predškolského veku, čo znamená, že deti na kvalitnú prácu s časopisom a dekódovanie 

jeho obsahu potrebujú asistenciu dospelej osoby. Tento fakt vytvára predpoklad, že dospelí 

percipienti sa s časopisom dostávajú do aktívneho kontaktu. Výskyt inzerátov určených 

primárne dospelému príjemcovi a iba dospelému príjemcovi predstavuje 9,91 %. V médiu 

sa tak môže vytvárať väčší priestor aj na propagáciu produktov určených tejto cieľovej 

skupine. Z marketingového hľadiska by zadávateľ mohol využiť výhodu menšej konkuren-

cie a tiež môže pri rozhodovaní o výbere média pre svoju reklamu zohľadniť podiel 

reklamy vo vzťahu k obsahu časopisu. Ak by clutter, na ktorý upozorňujú K. E. Clow – D. 

Baack (2008), nepredstavoval v týchto médiách vysoký percentuálny podiel, pre zadá-

vateľa inzerujúceho v takomto type média by bola aj táto skutočnosť pozitívnou hodnotou.  

 

B1) Typy plošných inzerátov vo vzťahu k vyjadrovacím prvkom 

 V snahe podrobnejšie charakterizovať výskumný materiál aj z hľadiska použitia 

vyjadrovacích prostriedkov sme postupovali podľa E. Tvrdoňa (1999), ktorý člení plošné 

inzeráty na textové, kombinované s dominanciou textu, kombinované s rovnocenným za-

stúpením obrazu a textu a obrazové. Vysoká miera výskytu kombinovaných plošných inze-

rátov naznačuje spätosť medzi cieľovou skupinou detí a potrebou zadávateľov sprostred-

kovať informáciu spôsobom zodpovedajúcim ich percepčným schopnostiam. Ako proble-

matickejšia sa z hľadiska zaraďovania skúmaných inzerátov javila skupina obrazových 

plošných inzerátov, v ktorých „je obrazová časť  inzerátu výhradne alebo z väčšej časti 

nositeľom reklamnej informácie i argumentácie a súčasne plní aj funkciu pútača. Textová 

časť obrazového inzerátu nesie len veľmi stručnú doplňujúcu informáciu, ktorá sa niekedy 

obmedzuje na minimálny text (heslo, slogan, otázka a odpoveď atď.), eventuálne textová 

časť môže obsahovať všetky vymenované zložky súčasne. Funkčné poslanie obrazu v obra-

zovom inzeráte a jeho zreteľná prevaha nad textovou zložkou je obdobná ako na veľko-

plošnom plagáte, preto sa tento druh inzerátu nazýva tiež inzerát plagátového typu (Kří-

žek, in Tvrdoň, 1999, s. 85).  

 Vo výskumnom materiáli sme sa stretli s inzerátmi, ktoré napĺňali charakteristiku 

obrazového typu inzerátu, ale do textovej zložky bola okrem už spomenutých údajov vkla-

daná aj stručná informácia o propagovaných produktoch podobná popisu produktov v kata-

lógoch, napr. pri inzeráte firmy Abc learning (pozri obr. č. 1) to bola cena produktu s DPH  
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Obr. č. 1 - Ukážka plošného inzerátu  
Zdroj: Časopis Adamko, rok vydania 2012, č. 3, inzerát č. 4. 

 

za kus zobrazená 6x, fotografia produktu s uvedením názvu 7x a popis obsahu produktu: 

„obsahuje: 4x plnofarebné knižky, 1x elektronické pero, 12x listy s nálepkami, 5x pomocné 

karty, 1x pamäťová karta, 1x návod, 1x slovník“, resp. „pomocné karty 7 druhov“. Podob-

ne bolo zastúpenie obrazu a textu realizované aj v ďalších inzerátoch. Uvedieme napríklad 

inzeráty na spoločnosť: BILLA – titulok „Zapojte sa do tohto veľkolepého dobrodružstva 

exkluzívne v BILLA“, označenie reklamných darčekov „epic Billa“ 5x, ďalšie texty: 

„Získajte magnetku zadarmo za každých 10 € nákupu alebo za 0,59 €“; „Zberateľský 

album dostupný v obchodoch len za 3,49 €“; „Od tvorcov filmov Doba ľadová a Rio“; 

„Kráľovstvo lesných strážcov – iba vo vašom kine“; „Akcia platí od 22. 5. 2013 do 2. 7. 

2013 alebo do vyčerpania zásob“ a TREFL a WADER – titulok „Novinky v ponuke – pre 

chlapcov aj pre dievčatá nájdete v každom dobrom obchode s hračkami“; názvy produktov 

3x, kontaktné údaje: 3x webová stránka, názov spoločnosti, logá firiem, e-mail, telefón; 
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reklamný text: „Bezpečné hračky v príjemných pastelových farbách. V sérii: tri veľkosti 

autodráh, autíčka, puzzle, domino, kocky, kolky, edukačný domček aj hračky do piesku. 

Friends on the move.“ 

 V uvedených príkladoch, ale aj v ďalších inzerátoch tohto typu, jednoznačne domi-

novala obrazová zložka, ktorá pokrývala prevažnú časť, resp. v niektorých prípadoch (Abc 

learning, Billa atď.) celú plochu inzerátu. Obraz tu, zrejme, má, tak ako uvádza E. Tvrdoň 

(1999), plniť funkciu pútača, ale v mnohých prípadoch zobrazuje hlavne inzerovaný pro-

dukt a neodovzdáva komplexnú obsahovú informáciu. Textová zložka je roztrúsená po 

obrazovej časti inzerátu bez snahy usporiadať ju aspoň logicky a formálne a obraz je tiež 

mnohokrát vyskladaný z menších obrázkov produktov, resp. reklamných darčekov, ktoré 

sú po ploche inzerátu umiestňované bez väzby na grafické zásady tvorby reklamných 

komunikátov. Podoba mnohých inzerátov naznačuje, že sa tu vytvára naozaj zaujímavý 

priestor pre ďalšie podrobnejšie skúmanie obrazovej zložky, jej väzby na text a jeho uspo-

riadanie na ploche inzerátu. 

Aby sme uvedené zistenia mohli v sledovanom materiáli identifikovať a vyčísliť, 

v kódovacej tabuľke sme v rámci jednotky „typ inzerátu“ z hľadiska využitia a zastúpenia 

vyjadrovacích prostriedkov vyčlenili premennú „plošný inzerát kombinovaný s dominan-

ciou obrazu“, ku ktorej sme následne priradili všetky inzeráty, ktoré sa odklonili od defi-

nície obrazového typu plošného inzerátu a kombinovaného inzerátu s rovnocenným zastú-

pením obrazu a textu. Teda tie, v ktorých prevažovala z hľadiska plochy obrazová zložka, 

ktorá bola pre väčšiu zrozumiteľnosť inzerátu doplnená textovou informáciou, nesúcou 

viaceré reklamné údaje. Výsledky zistení uvádzame v grafe č. 2. 

 Z grafu č. 2 vyplýva, že výskyt kombinovaných plošných inzerátov je v časopisoch 

určených detskému príjemcovi najvyužívanejším typom inzerátu. Najčastejšie (N=45, čo 

predstavuje 40,54 %) sa v našom materiáli vyskytoval kombinovaný plošný inzerát s rov-

nocenným zastúpením obrazu a textu, pri ktorom obe zložky zároveň odovzdávajú časť 

informácie potrebnej na správne dekódovanie reklamného odkazu. V menšej miere (N=29, 

čo predstavuje 26,13 %) sme sa stretli s inzerátmi s dominanciou textu, v ktorých bola 

prevažná časť reklamnej informácie kódovaná v textovej časti a obrazová časť mala iba 

doplnkovú funkciu, a 33,33 % (N=37) zastupovali inzeráty, s dominanciou obrazu, ktoré 

sme vyčlenili bez väzby na teoretické východiská. V nich väčšinu plochy inzerátu pokrý-

vala obrazová časť, ale textová zložka okrem funkcie doplnkovosti a identifikácie plnila aj 

propagačnú funkciu a poskytovala základné informácie o produkte minimálne na úrovni 

katalógových textov.  
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Graf č. 2 - Typy inzerátov z hľadiska využitia vyjadrovacích prostriedkov (N) 

 

Zdroj: Autor 

 

Ako sme už uviedli, inzeráty pôsobia z hľadiska grafického usporiadania obrazov 

a textov chaoticky, čo svedčí o potrebe ich ďalšieho skúmania. Túto potrebu podporuje aj 

fakt, že 34 z 37 inzerátov (91,89 %)  tohto typu  je určených (z hľadiska väzby na pro-

dukt) primárne detskému príjemcovi, ktorý komunikáty prijíma bez kritického postoja 

k ich forme a obrazom sprostredkovanému obsahu, pričom sa prirodzene očakáva, že túto 

absenciu supluje prítomnosť dospelej osoby pri hre s časopisom aj pri percepcii reklam-

ných posolstiev. 

 

B2) Opakovanie inzercie v sledovaných časopisoch 

Pri skúmaní inzerátov sme sa stretli s opakovaným uverejňovaním inzercie v zvole-

nom médiu, pričom môžeme konštatovať, že zo všetkých firiem, ktoré inzerovali v sledo-

vaných časopisoch, uverejnila inzerát v oboch iba firma Lego. V časopise Macko Pusík 

inzerovala v marci, septembri a októbri 2012 a v septembri 2013 a v časopise Adamko 

v apríli 2012 aj 2013. Všetky ostatné spoločnosti inzerovali len v jednom z časopisov,
41

 

pričom pri niektorých produktoch bola frekvencia opakovania inzercie dosť vysoká. 

V časopise Adamko (N=16) zverejnila inzerát napr. firma Abc learning 15x, Bonton film 

12x, Mama a ja 11x a Škoda 8x a v časopise Macko Pusík (N=16) vydavateľstvo A.L.I. 

14x. Ostatné firmy využívali inzerciu v menšej miere (1-3 inzeráty v 16 číslach časopisu). 

S opakovanou inzerciou sme sa stretli vo viacerých podobách: 

- Firma uverejňovala inzerát pravidelne, často na rovnakej strane časopisu bez akej-

koľvek zmeny podoby inzerátu. Napríklad Abc learning (v 16 sledovaných časopisoch 

Adamko inzeroval 15x) a Neckermann. 

                                                 
41

 V hodnotení nezohľadňujeme publikovanie inzercie v iných ako sledovaných médiách. 
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- Inzeráty boli publikované opakovane v podobnom grafickom a typografickom preve-

dení, ale menil sa ich obsah, ktorý sa podľa potreby zadávateľa aktualizoval (časopis 

Mama a ja, vydavateľstvo A.L.I, Škoda, Lego, Bonton film, Rama, DreamWorks). 

- Firma zverejňovala inzeráty v novej podobe so zachovaním niektorých znakov CI 

(Trefl, Wader, Helen Doron, Jump in!, Avon atď.). 

So zmenou podoby inzerátu súvisí aj zmena spracovania inzerátu firmy Jump in!. 

Obrazová časť inzerátov, ktoré analyzujeme v našej práci, vo väčšine prípadov obsahuje 

prvky signalizujúce väzbu na detského príjemcu  (plnofarebné fotografie a ilustrácie, fareb-

ná hravosť, zaraďovanie súťaží, maľovanky, didaktické hry a pod.). Spoločnosť Jump in!, 

ktorá propaguje technológie pre školy a materské škôlky, zverejnila 2 inzeráty, v ktorých 

využíva základné nástroje corporate identity (farebnosť, grafické spracovanie, výber pís-

ma, logo). Zmenu inzerátu vidíme v snahe zadávateľa prispôsobiť jeho podobu detskému 

príjemcovi zaradením kresby detských postáv s komunikačnými bublinami do obrazovej 

časti inzerátu, pričom došlo zároveň k zmene typu inzerátu z kombinovaného s prevahou 

textu na kombinovaný s rovnocenným zastúpením obrazu a textu. 

 

C) Typ obrazu zaradený do plošného inzerátu 

 V rámci typu obrazu nás zaujímalo, či autori využili v obrazovej časti inzerátu 

fotografiu, ilustráciu alebo počítačovú grafiku. Realizácia analýzy ukázala, že tvorcovia vo 

významnej miere využívajú kombinácie jednotlivých typov, čo čiastočne vychádza aj zo 

skutočnosti, že v 111 plošných inzerátoch zaradených do výskumu bolo 467 obrázkov. To 

znamená, že na 1 plošný inzerát bez ohľadu na jeho veľkosť pripadá približne 4,21 obráz-

ka. Výskumom inzercie v časopisoch realizovanom na 60 respondentoch a 170 inzerátoch, 

pri ktorom sa simulovalo bežné prelistovanie časopisu s použitím merania očnou kamerou, 

sa zistilo, že respondenti venovali jednému inzerátu 3,36 sekundy (Vysekalová, 2012, s. 

93). Ak inzerát obsahuje niekoľko obrazov zároveň, pozornosť príjemcu je ich prítom-

nosťou rozptyľovaná, z čoho vyplýva, že orientácia príjemcu a jeho schopnosť dekódovať 

reklamný odkaz je v takomto type inzerátu zložitejšia. Z tohto pohľadu považujeme použí-

vanie veľkého množstva obrazov na ploche inzerátu za negatívny prvok. Výskyt jednotli-

vých typov obrazov aj s kombináciami výskytu uvádzame v tab. č. 3 a grafe č. 3. 
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Tab. č. 3 - Výskyt jednotlivých typov obrazov v PI 

Typ obrazu Počet obrazov 

fotografia 51 

ilustrácia 15 

počítačová grafika 5 

fotografia a ilustrácia 25 

fotografia a počítačová grafika 6 

ilustrácia a počítačová grafika 5 

fotografia, ilustrácia a počítačová grafika 4 

Spolu 111 

 

 

Graf č. 3 - Výskyt jednotlivých typov obrazov v % 

 

 

Zdroj: Autor 

 

 Najčastejšie (45,95 %) bola v plošných inzerátoch využívaná fotografia a fotografia 

v spojení s počítačovou grafikou (22,52 %). Výhodou fotografie je reálne zobrazenie 

a v našom prípade aj plnofarebnosť. Podiel 13,5 % má ilustrácia, čo zodpovedná najmä 

cieľovej skupine detí. Do tejto jednotky sme zaradili aj maľovanky, ktoré boli súčasťou 

niektorých plošných inzerátov. K podobným výsledkom vo svojom výskume dospel aj M. 

Klementis (in Světlík 2012, s. 219), ktorý skúmal vizuálne riešenia v slovenskej printovej 

reklame určenej dospelým príjemcom. Medzi jednotky skúmania zaradil fotografiu, foto-

montáž, typografické riešenie, ilustráciu, špeciálny efekt a koláž. Najväčší podiel (49,6 %) 

aj v tomto prípade mala fotografia. Významnejšie percentuálne zastúpenie mali fotomontáž 

(18,6 %), typografické riešenie (12,4 %) a ilustrácia (10,6 %) a menej ako 5 % získali 

špeciálne efekty (3D, zrakový trik, zrkadlenie a iné) a koláž. Napriek odlišnému nastaveniu 
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jednotiek v týchto výskumoch je v oboch prípadoch podiel výskytu fotografie približne 

rovnaký napriek skutočnosti, že výskum M. Klementisa je realizovaný na printových 

reklamách určených výhradne dospelému príjemcovi, na rozdiel od nášho výskumu, 

v ktorom dominujú inzeráty určené deťom. Podiel výskytu fotografie je v našom prípade 

vyšší, pretože sme v rámci sledovania vyčlenili kombináciu fotografie s ilustráciou a foto-

grafie s počítačovou grafikou, ktoré nie sú do jednotky „fotografia“ ako samostatného prv-

ku obrazu započítané.  

 

D) Využívanie fontov a farby písma v plošnej inzercii 

 V rámci analýzy počtu fontov nás zaujímalo, koľko fontov využili tvorcovia v jed-

nom inzeráte bez ohľadu na typ textu (titulok, názvy produktov, hlavný text inzerátu 

a pod.). Do vyhodnocovania sme nepočítali zmeny fontu na bold, kurzívu, kapitálky a po-

dobne (graf č. 4). 

 

Graf č. 4 - Počet fontov využitých v sledovaných inzerátoch 

 

Zdroj: Autor 

 

 Zaraďovanie väčšieho počtu fontov 3 fonty (N=26), 4 fonty (N=28), 5 fontov 

(N=3) a 6 fontov (N=1) môže v komunikáte pôsobiť rušivo, vzbudzovať nepokoj a neuspo-

riadanosť (Vysekalová, Mikeš, 2003). V sledovaných inzerátoch bolo využívanie písma vo 

vzťahu k počtu fontov v zásade vyrovnané. V 53 inzerátoch pracovali tvorcovia s jedným 

resp. dvoma fontmi a v 56 inzerátoch využili tri až šesť fontov. V tejto súvislosti nás zaují-
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malo, k akým typom inzerátu z hľadiska výberu vyjadrovacích prostriedkov sa viaže vý-

znamnejší počet fontov (graf č. 5).  

 

Graf č. 5 - Počet fontov vo vzťahu k typu PI 

 

Zdroj: Autor 

 

 Ako zaujímavá sa javí skutočnosť, že plošné inzeráty, v ktorých dominoval text, 

využívajú menej fontov ako plošné inzeráty s rovnocenným zastúpením obrazu a textu 

a s dominanciou obrazu. V inzerátoch, v ktorých prevažovala textová zložka (napr. Mama 

a ja, vydavateľstvo A.L.I., Bonton film, Beh pre život, Avon a pod.), využívali tvorcovia 

fonty v menšej miere a inzeráty formálne viac členili. Naopak, v inzerátoch, v ktorých bola 

dominantná obrazová zložka, resp. mala rovnaké postavenie s textom využívali autori 

inzerátov väčší počet fontov (napr. Billa, Abc learning, Trefl a Wader, Lego City, Tefal, 

Kostíci, Lučina a niektoré inzeráty propagujúce filmy). Texty v týchto typoch inzerátov vo 

viacerých prípadoch pôsobili neusporiadane z hľadiska významového a logického, ale aj 

z hľadiska grafického riešenia inzerátu ako celku, čo vo vzťahu k tvrdeniam J. Vysekalovej 

a J. Mikeša (2003) môže príjemcovi spôsobovať problémy s percepciou komunikátu 

a v prostredí reklamnej komunikácie predstavuje pre zadávateľa nevýhodu. Na základe 

zistení navrhujeme znížiť počet fontov v plošných inzerátoch, čo môže prispieť k zvýšeniu 

miery sústredenosti príjemcu na text a kvality jeho dekódovania. 

 Vo vzťahu k využívaniu fontov nás zaujímala aj farebnosť zvolených typov písma. 

Tú sme sledovali na úrovniach: jednofarebné písmo, 2 farby, 3 farby, viac ako 3 farby pís-
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ma a používanie viacerých farieb v rámci jedného slova. Výsledky zistení uvádzame v gra-

fe č. 6. 

 

Graf č. 6 - Využívanie farby písma v sledovaných PI 

 

Zdroj: Autor 

 

Jednofarebné písmo sa vyskytovalo iba v 2 plošných inzerátoch propagujúcich vý-

stavu (Incheba) a 2 farby písma využili tvorcovia v 14 inzerátoch (napr. boby, Bontonfilm, 

Madagaskar, Mama a ja). Tri farby (N=48) využívali napr. firmy Bonton film, vydavateľ-

stvo A.L.I., CK Neckermann, Tefal, Lego, Rama, Billa a viac ako tri farby (N=42) sa 

nachádzali v plošných inzerátoch propagujúcich značku Škoda, Tesco, Rama, Kostíci, 

časopis Mama a ja, Abc learning, Trefl a Wader, OZ Chráňme naše deti atď. Z uvedených 

príkladov vyplýva, že vo vyššej miere využívajú farebnosť písma aj spoločnosti, ktoré 

v tvorbe inzerátov uplatňujú nástroje corporate identity, z čoho vyplýva, že nedostatky mô-

žu byť už v samotných komunikačných manuáloch firiem. Zvýšená miera využívania 

farieb písma prináša pre zadávateľa aj pre príjemcu rovnaké riziká ako veľký počet fontov 

uplatňovaných v textoch inzerátu. Preto odporúčame, aby firmy prehodnotili svoje komu-

nikačné manuály a pri tvorbe inzerátov vo väčšej miere rešpektovali odborné názory na 

túto problematiku. 

 

Záver a odporúčania pre prax  

 Obsahovou analýzou  plošných inzerátov sme dospeli k nasledovným zisteniam: 

 Primárne detskému a sekundárne dospelému príjemcovi bolo určených 83,8 % ko-

munikátov, primárne dospelému a sekundárne detskému príjemcovi 1,8 %, obom príjem-

com rovnako 6,3 % a iba dospelému príjemcovi 8,1 % inzerátov. Môžeme konštatovať, že 
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viac inzerátov bolo určených primárne detskému príjemcovi. Inzeráty sme k cieľovým 

skupinám priraďovali na základe produktu, z čoho vyplýva, že väčšina produktov je určená 

primárne deťom a v médiách sa môže vytvárať väčší priestor na uverejňovanie inzercie 

určenej dospelému príjemcovi.  

V rámci obrazovej zložky plošných inzerátov nás primárne zaujímal počet obrazov, 

typ obrazu (fotografia, ilustrácia, počítačová grafika). Analýza ukázala, že v 111 plošných 

inzerátoch sa nachádzalo 467 obrázkov. To znamená, že na 1 plošný inzerát bez ohľadu na 

jeho veľkosť pripadá približne 4,21 obrázka. Najvýznamnejší podiel z hľadiska výskytu 

sme zaznamenali pri fotografii samostatne (45,95 %) a v spojení fotografie s počítačovou 

grafikou (22,52 %). Výhodou fotografie je reálne zobrazenie a v našom prípade aj plnofa-

rebnosť. Podiel 13,5 % má ilustrácia, čo zodpovedá najmä cieľovej skupine detí. Do tejto 

jednotky sme zaradili aj maľovanky, ktoré boli súčasťou niektorých plošných inzerátov. 

Výsledky analýzy do istej miery korešpondujú so zistením, že väčšina plošných inzerátov 

publikovaných v časopisoch Adamko a Macko Pusík je určená primárne detskému príjem-

covi, pre ktorého je jednoznačnosť obsahu najmä z hľadiska schopnosti reklamný odkaz 

dekódovať, prirodzenejšia. Plošné inzeráty sú však obrazovou zložkou buď prehustené, 

alebo inzerát pôsobí neusporiadane. Ak inzerát obsahuje niekoľko obrazov zároveň, pozor-

nosť príjemcu je ich prítomnosťou rozptyľovaná, z čoho vyplýva, že orientácia príjemcu 

a jeho schopnosť dekódovať reklamný odkaz je v takomto type inzerátu zložitejšia (Vyse-

kalová, 2012, s. 93). Z tohto pohľadu považujeme používanie veľkého množstva obrazov 

na ploche inzerátu za negatívny prvok a odporúčame, aby sa počet obrazov na ploche 

1 inzerátu znížil a zároveň, aby sa v rámci formálneho spracovania inzerátu jednotlivé 

prvky logicky usporiadali.  

V 53 inzerátoch pracovali tvorcovia s jedným resp. dvoma fontmi a v 56 inzerátoch 

využili tri až šesť fontov, čo znamená, že viac ako polovica inzerátov pracovala s väčším 

počtom fontov ako odporúča odborná literatúra a výskumy. Okrem toho 90 inzerátov 

využívalo v textovej časti 3 a viac farieb písma, pričom si treba uvedomiť, že ide o plošné 

typy inzerátov, v ktorých je zastúpená aj obrazová zložka, takže vo väčšine prípadov má 

text rovnocennú, resp. doplňujúcu funkciu. Na základe tohto zistenia navrhujeme, aby 

tvorcovia a zadávatelia pri návrhoch inzerátov nevyužívali viac ako 2 fonty a viac ako 2 

farby písma, pretože texty v týchto typoch inzerátov môžu pôsobiť na príjemcu neusporia-

dane, čo vo vzťahu k tvrdeniam J. Vysekalovej a J. Mikeša (2003) môže príjemcovi spôso-

bovať problémy s percepciou komunikátu a v prostredí reklamnej komunikácie predstavuje 

pre zadávateľa nevýhodu. 
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Teoretické aspekty sociálnej reklamy 

Teorethical aspects of social advertising 

 

Mgr. Gabriela Kosibová 

 

Abstrakt: Cieľom nasledujúceho textu je ponúknuť stručný pohľad do problematiky 

sociálnej reklamy. Štúdia okrem základnej terminológie ponúka krátky pohľad do histórie. 

Oboznamuje s charakteristikami sociálnej reklamy, najmä s jej cieľmi, zadávateľmi a cie-

ľovými skupinami a s jej podobnosťami a odlišnosťami vo vzťahu ku komerčnej reklame. 

Ďalej ponúka prehľad jednotlivých typov a foriem sociálnej reklamy a oblastí jej pôso-

benia. Poukazuje tiež na bariéry a etické otázky, s ktorými sa stretávajú tvorcovia reklamy 

a v neposlednom rade kladie dôraz na význam sociálnej reklamy. 

 

Kľúčové slová: Reklama. Marketing. Sociálna reklama. Sociálny marketing. Nekomerčná 

reklama. 

 

 Abstract: In our study we aim to make a brief look at the issue of social advertising. The 

study contains, except for basic terminology, a short view at the history. It also deals with 

the characteristics of social advertising, its objectives, sponsors and target audience and its 

similarities and differences in relations to commercial advertising. Further the study 

presents individual types and forms of social advertising and fields of its establishment. 

The study also points out the obstacles and ethical questions with which the social 

advertising deals with. Last but not the least it accentuates the importance of social 

advertising.  

 

Keywords: Advertising. Marketing. Social advertising. Social marketing. Non-profit 

advertising. 

 

 

Úvod  

V posledných rokoch sa sociálna reklama stále viac využíva a je predmetom 

častého dikurzu. Napriek tomu existuje v rámci jej teoretického vymedzenia stále mnoho 
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rozporov a nejasností. Nasledujúci text preto ponúka stručný pohľad do teórie sociálnej 

reklamy. 

Z dôvodu logickej nadväznosti a zrozumiteľnosti pojmov sú v prvej kapitole 

v stručnosti definované pojmy marketing, marketingová komunikácia a reklama. Nasledu-

júce kapitoly uvádzajú definície sociálneho marketingu a sociálnej reklamy ako jednej 

z jeho zložiek.  

Pre pochopenie akejkoľvek problematiky je nevyhnutné poznať základné historické 

súvislosti. Preto tretia kapitola popisuje vznik a vývoj sociálnej reklamy a sociálneho 

marketingu.  

Nasledujúce kapitoly sa už bližšie venujú špecifikám sociálnej reklamy. Definujú 

jej cieľ a bariéry, s ktorými sa stretáva, vymedzujú, kto sú jej zadávatelia a kto cieľové 

skupiny. 

Na základe týchto poznatkov sú v nasledujúcej kapitole zhrnuté jej spoločné a na-

opak odlišné znaky v porovnaní s reklamou komerčnou. 

Po oboznámení sa so základnými pojmami a jednotlivými charakteristikami sociál-

nej reklamy ponúka text prehľad jednotlivých typov a foriem sociálnej reklamy ako aj roz-

ličných oblastí jej pôsobenia. 

Pre akúkoľvek ľudskú činnosť, a teda pochopiteľne aj pre sociálnu reklamu, je ne-

vyhnutné rešpektovanie základných etických princípov. Preto sa predposledná kapitola 

zaoberá etikou sociálnej reklamy a popisuje situácie, v ktorých sa sociálna reklama dostáva 

do rozporu s etikou najčastejšie. 

Posledná kapitola vysvetľuje a zdôrazňuje význam sociálnej reklamy. 

 

Marketing a reklama 

 Marketing možno definovať ako uspokojovanie ľudských potrieb prostredníctvom 

výmenných procesov. Tvoria ho tzv. 4 P – product (produkt), price (cena), place (miesto, 

respektíve distribúcia), promotion (v slovenskej terminológii najčastejšie označovaný ako 

marketingová komunikácia). 

 Marketingovú komunikáciu ďalej tvoria: personal selling (osobný predaj), sales 

promotion (podpora predaja), public relations a advertising (reklama). 

Väčšina definícií chápe reklamu ako jednu zo súčastí marketingovej komunikácie, 

ako druh komunikácie s cieľom ovplyvňovať recipientov v súlade s vopred stanovenými 

cieľmi. Podľa Americkej marketingovej asociácie je reklamou „každá platená forma neo-



73 

 

sobnej prezentácie a ponuky ideí, tovarov alebo služieb prostredníctvom identifikova-

teľného sponzora“.
42

  

 

Sociálny marketing 

Je to pojem nadradený sociálnej reklame. Rovnako, ako je reklama len jednou zo 

zložiek marketingu, je aj sociálna reklama jednou zo zložiek sociálneho marketingu.
43

 Má 

viacero podôb. Prvou je súlad ekonomických aktivít so spoločenským prospechom, ktorým 

môže byť napríklad výroba produktov šetrných k životnému prostrediu. Druhou je sprie-

vodný osvetový efekt komerčnej reklamy – napríklad reklama na pracie prostriedky, v kto-

rej sa zdôrazňuje, aby boli uchovávané mimo dosahu detí. Treťou sú primárne sociálne 

aktivity, napríklad kampane proti fajčeniu, rasizmu a podobne.  

Z rôznych podôb sociálneho marketingu je možné vidieť, že môže byť súčasťou 

nekomerčného, aj komerčného marketingu. Najmä v posledných rokoch je jeho úloha  

v komerčnom marketingu značná. Firmy sa čoraz viac usilujú budovať svoje dobré meno 

aj pomocou a angažovanosťou v závažných spoločenských, ekologických a ekonomických 

problémoch. V tomto prípade sa však pojem sociálny marketing nahrádza pojmami ako 

spoločensky orientovaný marketing, spoločensky zodpovedný marketing, corporate citi-

zenship (podnikové občianstvo) a pojmom CSR – corporate social responsibility (spolo-

čenská zodpovednosť firmy). 

Najčastejšie sa však termínom sociálny marketing označuje plánovanie a realizácia 

kampaní, ktorých cieľom je: 

 získať finančné alebo hmotné prostriedky (napríklad na pomoc obetiam prírodných 

katastrof), 

 presvedčiť ľudí k zmene správania (napríklad, aby dodržiavali maximálnu povolenú 

rýchlosť pri jazde autom), 

 podnietiť diskusiu o konkrétnom spoločenskom probléme (napríklad o ochrane život-

ného prostredia, vojnách a podobne)
44

. 

Uvedená charakteristika tak chápe sociálny marketing, na rozdiel od predošlých, 

ako primárne nekomerčnú aktivitu, ktorú v našich podmienkach realizujú hlavne orgány 

                                                 
42
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štátnej správy a neziskové organizácie. Preto je možné nekomerčný marketing chápať ako 

pojem nadradený a sociálny marketing ako jednu z jeho súčastí spolu s marketingom 

neziskových organizácií a marketingom verejného sektora. 

 V praxi je tak možné stretnúť sa s použitím termínu sociálny marketing v troch 

významoch: 

 označujú sa ním primárne nekomerčné kampane zamerané na spoločensky závažné 

témy, 

 označuje komerčnú komunikáciu firiem, ktoré sa okrem vlastného zisku zameriavajú aj 

na spoločensky významné témy, 

 často označuje aj marketing realizovaný na sociálnych sieťach, čo je však celkom 

nesprávne použitie tohto termínu. 

 

Sociálna reklama 

Pojmom sociálna reklama sa označuje reklama orientovaná na spoločensky vý-

znamné témy. Je to komunikačná aktivita, realizovaná v rámci sociálneho marketingu. 

Zvykne sa nazývať aj reklama dobročinná, humanitárna, non-profit reklama, reklama ve-

rejného sektora alebo nekomerčná reklama. Na našom území bola v minulosti označovaná 

aj pojmom spoločensko-výchovná propagácia. Tento pojem sa dnes už považuje za 

zastaraný.
45

 

Na rozdiel od klasického chápania reklamy, ktorá je len jednou zo zložiek marke-

tingovej komunikácie a označuje sa ňou najmä komerčná komunikácia prostredníctvom 

médií: televízie, rozhlasu, printov, internetu, či v podobe outdoorovej reklamy, pod pojem 

sociálna reklama bývajú často zaraďované aj iné formy marketingovej komunikácie.  

Jej predmetom sú aktuálne spoločenské problémy najmä v oblastiach: 

 ochrany zdravia (napríklad kampane proti fajčeniu – pozri obrázok č. 1:  

                                                 
45
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Obr. č. 1 - sociálna reklama proti fajčeniu 

 

 bezpečnosti a prevencie zranenia (napríklad kampane proti užívaniu alkoholu za vo-

lantom, prekračovaniu maximálnej povolenej rýchlosti či iným aspektom ohrozujúcim 

bezpečnosť premávky – pozri obrázok č. 2), 

 

 

Obr. č. 2 - kampaň „Nemyslíš, zaplatíš“ 

 

 spoločenskej angažovanosti (napríklad kampane vyzývajúce k darcovstvu krvi a orgá-

nov – pozri obrázok č. 3).
46

 

 

 

Obr. č. 3 - kampaň Slovenského červeného kríža vyzývajúca k darcovstvu krvi 
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 ochrany životného prostredia (napríklad kampane na triedenie a recykláciu odpadu – 

pozri obrázok č. 4), 

 

 

Obr. č. 4 - osvetová kampaň na podporu separácie odpadu 

 

Komerčná reklama má funkciu informatívnu, formatívnu a aktivizačnú. Má teda 

recipientovi nielen odovzdať informáciu, ale ho aj presvedčiť napríklad o vhodnom správa-

ní sa a motivovať ho, aby svoje súčasné správanie a postoje zmenil v súlade s prezento-

vaným posolstvom.  

 

Vznik a vývoj sociálnej reklamy a sociálneho marketingu 

Vznik reklamy sa spája so vznikom obchodu a teda je možné ho datovať do obdo-

bia antiky. Prvky sociálnej reklamy v zmysle komunikácie s cieľom sprostredkovania uži-

točných informácií však možno nájsť už omnoho skôr, ešte v praveku. V praveku neexis-

toval obchod a preto pochopiteľne ani reklama, no pravekí ľudia si medzi sebou odovz-

dávali informácie potrebné na prežitie, napríklad ako uloviť zviera, spracovať jeho kožu 

a podobne. Tieto informácie sa šírili ústnym podaním. Bola to komunikácia mimo-ekono-
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mického charakteru, čo je podstatou sociálnej reklamy dodnes. Preto je možné vznik so-

ciálnej reklamy spájať so vznikom medziľudskej komunikácie.
47

 

Neskôr v antike spolu so vznikom obchodu vznikala reklama slúžiaca na predaj 

tovaru/služieb, no rozvíjala sa aj nekomerčná reklama, ktorá v tom čase mala viacero 

foriem. Zachoval sa jej osvetový charakter. Naďalej sa šírili výchovné a vzdelávacie 

informácie, ktoré boli základom pre vznik dnešnej sociálnej reklamy. Existovala už aj 

reklama, ktorá popri predaji mala aj vedľajší vzdelávací efekt. Bola ňou často inzercia na 

predaj kníh. Spolu so vznikom štátu vznikla aj ďalšia forma nekomerčnej propagácie a to 

štátna propagácia.
48

 

Tieto udalosti boli pre zrod sociálnej reklamy dôležité a v mnohom spĺňajú základ-

né charakteristiky dnešnej nekomerčnej reklamy. O skutočný vznik myšlienky sociálneho 

marketingu sa však pričinil až v roku 1952 G. D. Wiebe svojou myšlienkou v článku 

Merchandising Commodities and Citizenship on Television: „Prečo by sa bratstvo a ro-

zumné správanie nemohlo predávať tak, ako mydlo?“
49

 

Neskôr v roku 1971 sociálny marketing ako pojem prvýkrát použili Kotler a Zalt-

man. V článku Social marketing: an approach to planned social change, uverejnenom v ča-

sopise Journal of Marketing, ako prví definovali sociálny marketing ako: „aplikáciu tech-

ník komerčného marketingu v procese plánovania, analyzovania, realizácie a hodnotenia 

programov navrhnutých tak, aby ovplyvňovali spontánne správanie sa cieľových skupín za 

účelom zlepšenia blahobytu jednotlivcov, aj celej spoločnosti.“
50

 

 

Ciele sociálnej reklamy a sociálneho marketingu 

Autori definujú ciele sociálnej reklamy rôzne. Podľa definície Gajdúškovej je 

cieľom najmä výchova a vzdelávanie recipienta, presnejšie „predať posolstvo tak, aby si 

príjemca uvedomil samotný problém, teda informovať ho o danom probléme a presvedčiť 

ho o závažnosti tohto problému tak, aby začal premýšľať o možnej pomoci pri jeho 

riešení.“
51

 

                                                 
47

 HORŇÁK, P. et al. Marketingová komunikácia (2. vydanie). Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity 

Komenského, 2010. s. 47. ISBN 978-80-223-2789-3. 
48

 HORŇÁK, P. et al.. Marketingová komunikácia (2. vydanie). Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity 

Komenského, 2010. s. 47-48. ISBN 978-80-223-2789-3. 
49

 BAČUVČÍK, R., HARANTOVÁ, L. Sociální marketing. Zlín : VeRBuM, 2016. s. 84. ISBN 978-80-

87500-80-4. 
50

 HASTINGS, G. Social marketing: Why should the Devil have all the best tunes?. Amsterdam: 

Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2007. s. 42. ISBN 978-0-7506-8350-0. 
51

 GAJDŮŠKOVÁ, S. Sociální reklama v médiích české republiky v roce 2004. In : PAVLŮ, D.  

Marketingová komunikace a firemní stretegie. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. s. 110. ISBN  

ISBN 80-7318-178-9 . 



78 

 

Hubinková a kol. píše, že „cieľom sociálnej reklamy je prostredníctvom vplyvu na 

emócie, vnímanie a svedomie posunúť svet ďalej smerom k lepšiemu, vo veciach, ktoré sú-

časnú spoločnosť určitým spôsobom trápia, ktoré sú nebezpečné, či nimi zbytočne ohrozu-

jeme niekoho iného.“
52

 

Kotler považuje za cieľ sociálneho marketingu „dosiahnuť vnímanie, zorganizovať 

jednorazovú akciu (očkovanie proti chrípke, petičné alebo protestné akcie) alebo zmeniť 

správanie, hodnoty a postoje.“
53

 

Kotler definuje 4 zmeny správania, ktoré je možno pôsobením sociálneho marke-

tingu dosiahnuť, a to: 

 prijatie nového spôsobu správania (napríklad triedenie odpadu), 

 odmietnutie potenciálne nebezpečného správania (napr. konzumácie alkoholu, drog), 

 zmena súčasného správania (napríklad menšia spotreba vody pri umývaní rúk a sprcho-

vaní), 

 zanechanie starého správania (napríklad fajčenia).
54

 

Podľa Bačuvčíka by sa potom dalo povedať, že sociálne kampane sa môžu snažiť 

ľudí motivovať: 

 venovať pozornosť problému, napríklad sledovať zloženie potravín, všímať si prejavy 

násilia a podobne – pozri obrázok č. 5, 

 

 

Obr. č. 5 - kampaň upozorňujúca na to, že väčšina žien, ktoré sa stali obeťou násilia to nikdy 

nenahlásia, ale, naopak, to skrývajú 
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 uskutočniť akciu prispieť na dobročinné účely alebo sa sám stať dobrovoľníkom – pozri 

obrázok č. 6, 

 

 

Obr. č. 6 - kampaň Ligy proti rakovine, apelujúca na ľudí aby darovali dve percentá zo 

svojich daní 

 

 zmeniť správanie, napríklad používať bezpečnostné pásy – pozri obrázok č. 7, 

 

 

Obr. č. 7 - kampaň upozorňujúca na dôležitosť používania bezpečnostných pásov 

v aute 
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 zmeniť názory, hodnoty a postoje, zbaviť sa predsudkov, napríklad zmeniť pohľad na 

utečencov, trest smrti, etnické menšiny a podobne – pozri obrázok č. 8.
55

 

 

 

Obr. č. 8 - kampaň „Syndróm Róm“ bojujúca proti predsudkom voči rómskej menšine 

 

Bariéry sociálnej reklamy 

 Sociálna reklama sa usiluje o dosiahnutie ušľachtilých cieľov, no v ceste k ich napl-

neniu jej stojí viacero prekážok. Základným predpokladom pre fungovanie marketingu 

a teda aj reklamy je existencia potrieb a želaní recipientov.  

 Potreby vychádzajú z pocitu nedostatku a prejavujú sa v závislosti od okolia reci-

pientov. Želania sú vyššou formou potrieb a odvíjajú sa od individuálnych vlastností jed-

notlivca. Želanie vzniká s cieľom uspokojiť konkrétnu potrebu (napríklad potrebu kultúr-

neho vyžitia možno uspokojiť naplnením želania navštíviť divadlo).
56

 

 Na základe týchto znalostí sa komerčná reklama snaží vyvolať túžbu po propa-

govanom produkte/službe s prísľubom naplnenia potrieb recipientov. Pre sociálnu reklamu 

je však omnoho ťažšie vyvolať u ľudí túžbu konať tak, ako im radí, pretože úžitok, napl-

nenie potreby, je pre recipientov zväčša abstraktný. Hoci vedie k prospechu celej spoloč-

nosti, recipient si tento prospech neuvedomuje a nevníma ho ako zisk z toho, že urobí, o čo 

ho v reklame žiadajú. Preto je ťažké usilovať sa prostredníctvom sociálnej reklamy vyvo-

lať túžbu po propagovanom posolstve. 

                                                 
55

BAČUVČÍK, R., HARANTOVÁ, L. Sociální marketing. Zlín : VeRBuM, 2016. s. 39. ISBN 978-80-

87500-80-4. 
56

BAČUVČÍK, R., HARANTOVÁ, L. Sociální marketing. Zlín : VeRBuM, 2016. s. 16. ISBN 978-80-

87500-80-4. 



81 

 

Navyše k naplneniu celospoločenského prospechu je zväčša nutné, aby recipienti 

zmenili svoje správanie na úkor svojich zvykov, komfortu, času, financií a podobne, čo 

takisto bráni vytvoreniu túžby recipientov akceptovať posolstvo sociálnej reklamy. 

 Najčastejšie používané apely v sociálnej reklame a bariéry ich prijatia u recipientov 

pre obeť, ktorú od nich žiadajú, sú: 

 Zmeň naučené správanie – prestaň fajčiť! 

 Zmeň príjemný životný štýl – každé ráno cvič! 

 Odolaj tlaku okolia – neodpovedaj na všetky príspevky na diskusných fórach! 

 Nerob, čo všetci okolo teba – pi menej alkoholu! 

 Urob, čo je ti nepríjemné – daj sa vyšetriť! 

 Vytvor si nové zvyky – jedz ku každému jedlu ovocie alebo zeleninu! 

 Míňaj viacej peňazí – kupuj bioprodukty! 

 Dostaň sa do rozpakov a poruš svoje tabu – choď na vyšetrenie prostaty! 

 Priprav sa na zlé správy – nechaj si spraviť test na cholesterol! 

 Riskuj stratu priateľstva – nenechaj opitého kamaráta šoférovať! 

 Vzdaj sa voľného času – staň sa dobrovoľníkom! 

 Obmedz, čo je ti príjemné – jazdi hromadnou dopravou! 

 Vzdaj sa toho, čo sa ti páči – nepolievaj v období sucha! 

 Nevyzeraj tak, ako by si chcel – nekupuj oblečenie, ktoré šijú deti v Ázii! 

 Venuj nepríjemným veciam viac času – trieď odpad!
57

 

 

Zadávatelia sociálnej reklamy 

Zadávateľmi sociálnej reklamy sú najmä charitatívne a neziskové organizácie a or-

gány verejnej správy, no často sa angažujú aj komerčné firmy, jednotlivci a komunity, 

zriedkavo aj samotné reklamné agentúry. 

Orgány verejnej správy sú v našich podmienkach spolu s neziskovými organizá-

ciami najčastejšími zadávateľmi sociálnej reklamy a to hlavne vďaka nadnárodným  kam-

paniam realizovaných Európskou úniou, ako napríklad kampaň „Ex-fajčiari sú nezasta-

viteľní“ – pozri obrázok 9: 
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Obr. č. 9 - kampaň „Ex-fajčiari sú nezastaviteľní“ 

 

Neziskové organizácie sú na Slovensku veľmi často iniciátormi  sociálnych kampaní, no 

vzhľadom na ich obmedzené finančné zdroje na ich kampaniach zvyčajne participuje štát 

alebo jednotlivci, zainteresovaní v danej téme. Napríklad kampane Slovenského červeného 

kríža, ktoré vyzývajú k darcovstvu krvi sú vždy sponzorované rôznymi firmami a organi-

záciami, ktorých logá môžeme vidieť na propagačných prostriedkoch kampaní – pozri 

obrázok č. 10: 

 

 

Obr. č. 10 - kampaň Slovenského červeného kríža vyzývajúca k darcovstvu krvi 
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V súčasnosti sa v otázkach spoločenských problémov už tradične angažujú aj ko-

merčné firmy. Hoci väčšinou ide o kratšie kampane podporujúce riešenie problému v kon-

krétnom čase, možno nájsť aj firmy, ktoré dlhodobo komunikujú určitú tému a majú o to 

bližšie k sociálnej reklame. Príkladom môže byť Avon Cosmetics, ktorý sa venuje otázkam 

rakoviny prsníka (pozri obrázok č. 11), ale aj firma Benetton, ktorá na účely vlastnej 

 

 

Obr. č. 11 - pravidelný pochod organizovaný značkou Avon na podporu boja proti rakovine prsníka 

 

propagácie využívala kontroverzné fotografie Oliviera Toscaniho, upozorňujúce na témy 

vojny, rasizmu, AIDS a podobne – pozri obrázok č. 12: 

 

 

Obr. č. 12 - fotografie Oliviera Toscaniho propagujúce značku United Colors of Benetton 
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 Zriedkavo, ale predsa, sú zadávateľmi a iniciátormi sociálnych kampaní aj samotné 

reklamné agentúry. Ako príklad možno uviesť kampaň podporujúcu vianočné tradície. 

Vizuál s Pannou Máriou držiacou v náručí bábätko oblečené do typického kostýmu Santa 

Clausa spolu s otázkou „Kam až to dojde?“ bol dielom Združenia českých reklamných 

textárov Creative Copywriters Club – pozri obrázok č. 13: 

 

 

Obr. č. 13 - kampaň „Anti-Santa“ 

 

 Občas možno za sociálne kampane považovať aj aktivity jednotlivcov či menších 

komunít. Príkladom môžu byť nasprejované nápisy „Kuřáku, smrdíš!“, iniciované interne-

tovou komunitou – pozri obrázok č. 14: 

 

 

Obr. č. 14 - kampaň „Kuřáku, smrdíš!“ 
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Cieľové skupiny sociálnej reklamy 

Sociálne kampane môžu mať viacero cieľových skupín. Môže to byť verejnosť, 

komunity, jednotlivci, verejná správa či súkromné firmy.
58

 

Veľmi často býva cieľovou skupinou celá spoločnosť. Mnoho kampaní má dokonca 

nadnárodný charakter – napríklad kampane sponzorované Európskou úniou identické pre 

všetky členské štáty – pozri obrázok č. 15. To umožňuje najmä všeobecná platnosť zobra-

zovaných tém, ktoré sa zvyčajne týkajú viac než jedného štátu (napríklad problém drog, 

alkoholu, pohlavných chorôb a podobne). 

 

 

Obr. č. 15 - logo kampane „Help – za život bez tabaku“ iniciovanej Európskou úniou 

 

V prípade kampaní na miestnej úrovni, týkajúcich sa zmien v konkrétnom kraji, 

meste, obci, sú cieľovými skupinami komunity týchto miest. 

Cieľovou skupinou kampaní (so zameraním na celú verejnosť), ktoré sa uskutoč-

ňujú formou osobného stretnutia (prebiehajú formou osobných stretnutí s jednotlivcami), 

sú zvyčajne samotní jednotlivci. Takýto typ kampaní má zväčša náboženské zameranie 

(napríklad jehovisti). 

Verejná správa, respektíve poslanci bývajú cieľovou skupinou kampaní usilujúcich  

sa o legislatívne zmeny. 

Cieľovou skupinou môžu byť aj súkromné firmy. Najčastejšie to býva v prípadoch 

aktivistov, napríklad Greenpeace, ktorí blokujú objekty firiem z dôvodu ekologických otá-

zok – pozri obrázok č. 16: 
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Obr. č. 16 - aktivisti Greenpeace proti ničeniu lesov kvôli výrobe palmového oleja 

 

V prípade niektorých kampaní možno cieľovú skupinu definovať presnejšie aj pod-

ľa veku či pohlavia. Taktiež možno zvoliť cieľovú skupinu podľa toho, či je cieľom moti-

vovať ľudí s niečím prestať alebo s tým ani nezačať (napríklad s fajčením alebo alkoho-

lom). 

 

Komerčná verzus sociálna reklama 

Z uvedených charakteristík sociálnej reklamy možno zhrnúť, že sociálna reklama sa 

od komerčnej odlišuje svojím poslaním, ktorým je hlavne upozorňovať na aktuálne spolo-

čenské problémy, na rozdiel od komerčnej reklamy, ktorej hlavným cieľom je zisk. V sku-

točnosti však majú mnoho spoločných charakteristík: na svoje šírenie využívajú rovnaké 

prostriedky, využívajú rovnaké metódy presvedčovania a ako sme už spomenuli, majú aj 

rovnaké funkcie, hoci vedú k odlišným cieľom. 

 

Typy sociálnej reklamy 

Vďaka spoločným znakom sa v praxi komerčná a sociálna reklama často prelínajú. 

Deje sa tak hlavne v prípade komerčnej reklamy s nekomerčným posolstvom. Asi najlep-

ším príkladom sú už spomínané kampane realizované Olivierom Toscanim, ktoré upozor-

ňujú na vážne spoločenské problémy ako rasizmus, vojna, AIDS a podobne – pozri obrá-

zok č. 17. To je charakteristické pre reklamu sociálnu, no zároveň obsahujú logo spoloč-
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nosti United Colors of  Benetton a teda vedú aj k budovaniu imidžu značky a k zisku, čo je 

znakom komerčnej reklamy.
59

 

 

 

Obr. č. 17 - kampaň pre značku Benetton, ktorá zároveň bojuje proti rasizmu 

 

Podľa Hajna je krížencami komerčného a sociálneho poslania aj reklama, ktorá ne-

obsahuje konkrétnu značku, firmu, ale nabáda k používaniu určitého produktu či služby. 

Ako príklad možno uviesť kampane, ktoré informujú o dôležitosti používania prezerva-

tívov ako prevencie voči pohlavným chorobám – pozri obrázok č. 18: 

 

 

Obr. č. 18 - kampaň upozorňujúca na dôležitosť používania prezervatívov v záujme bezpečnosti 

                                                 
59
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Tiež sem zaraďuje reklamu rôznych charitatívnych organizácií, ktorá žiada o fi-

nančný príspevok, ale aj reklamu predávajúcu produkty, z predaja ktorých je určité per-

cento venované na dobročinné účely.
60

 Ako príklad možno uviesť spoločnosť Lidl, ktorá 

dlhodobo venuje čiastku z predaja stolovej vody značky „Saguaro“ na výsadbu mladých 

stromčekov.  

Vo všetkých týchto typoch reklamy je možné vidieť rôzne zastúpenie prvkov ko-

merčných, aj sociálnych, no možno zhrnúť, že pokiaľ reklama predáva produkty či služby 

značky alebo firmy, ide o reklamu komerčnú so sprievodným mimoekonomickým efek-

tom. 

 

Formy sociálnej reklamy 

Komerčná reklama využíva formu obrazovú, zvukovú a obrazovo-zvukovú, v po-

dobe televíznych a rozhlasových spotov, printovej reklamy v periodikách, reklamy na in-

ternete, vonkajšej reklamy a podobne. 

Sociálny charakter majú v periodikách aj rubriky „Darujem“. Ďalšou formou môžu 

byť rôzne periodické a neperiodické publikácie, medzi ktoré patrí napríklad časopis Colors, 

ktorý firma United Colors of Benetton venovala sociálnym témam, alebo periodiká so 

zdravotno-osvetovou funkciou. V tých je však aj zjavný komerčný efekt, keďže sú v nich 

inzerované rôzne lieky a liečivá, ktoré nie sú na predpis a ktoré zákon nezakazuje propa-

govať.
61

 

Podobne majú sociálny charakter aj rôzne relácie venované sociálnej problematike, 

ku ktorej sa vyjadrujú zástupcovia neziskových organizácií. V periodikách možno nájsť PR 

články s podobným obsahom. Na sociálne účely sa využívajú aj rôzne zbierky, prezentácie, 

športové a kultúrne akcie, performance, mediálne a verejné eventy a mnohé ďalšie. Tie 

však patria skôr pod pojem sociálny marketing, nie reklamu, ktorá je užším pojmom. 

 

Oblasti sociálnej reklamy 

Témy sociálnych kampaní môžu byť veľmi rozmanité a bolo by náročné vymeno-

vať ich všetky. Preto ich autori zhrnuli do niekoľkých oblastí na základe ich spoločných 

charakteristík. Najznámejšiu typologizáciu (spomenutú už v súvislosti s predmetom sociál-
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nej reklamy kapitole sociálna reklama) uvádzajú Kotler, Roberto a Lee, ktorí hovoria o šty-

roch oblastiach sociálnej reklamy a to: 

 ochrana zdravia, 

 bezpečnosť a prevencia zranenia, 

 ochrana životného prostredia, 

 spoločenská angažovanosť. 

Častá býva aj typologizácia podľa účelu kampaní, respektíve podľa odozvy, ktorú 

majú vyvolať a podľa ktorej sa delia na: 

 kampane fundraisingové - ich cieľom je získať dar, ktorý môže mať podobu finančnú, 

hmotnú (použité oblečenie), služby (od komerčnej firmy) alebo dobrovoľnej práce 

(upratovanie mesta vo voľnom čase) – pozri obrázok č. 19: 

 

 

Obr. č. 19 - kampaň nadácie Dobrý anjel 

 

 kampane, snažiace sa vyvolať akciu – môžu mať podobu vnútornej zmeny (človek 

prestane fajčiť) alebo aktivity voči okoliu (všímať si, či niekto nie je obeťou domáceho 

násilia) – pozri obrázok č. 20: 
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Obr. č. 20 - reklama proti fajčeniu 

 

 kampane upozorňujúce na problém - nevedú k bezprostrednej činnosti, ale ich cieľom je 

formovať svetonázor ľudí (napríklad v otázkach práv žien či tolerancie k menšinám) – 

pozri obrázok č. 21:
62

 

 

 

Obr. č. 21 - kampaň proti rasizmu 
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Etika sociálnej reklamy 

Zrejme najdôležitejšou zásadou, spolu s dodržiavaním právnych noriem, je pre 

reklamu vo všeobecnosti a teda aj pre reklamu sociálnu, dodržiavanie etických princípov. 

Sociálna reklama má svojím poslaním blízko k etike, pretože upozorňuje na problémy 

spoločnosti a snaží sa recipientov viesť k správnym návykom správania sa. Napriek tomu 

aj v tejto oblasti vznikajú určité rozpory.  

Problémy je možné vidieť najčastejšie v prípade reklamných hybridov, ktoré majú 

čiastočne komerčný, aj sociálny charakter. Podľa Andreasena a Drumwrighta je „spolu-

účasť subjektov na sociálnych kampaniach, ktoré sa určitým spôsobom podieľajú na zhor-

šovaní problému zacieleného takouto kampaňou“
63

 neetická. Príkladom zo Slovenska je 

spoločnosť Philip Morris, vyrábajúca tabakové výrobky, ktorá sa od roku 1998 podieľa na 

reklame presadzujúcej zákaz predaja tabakových výrobkov neplnoletým – pozri obrázok č. 

22.
64

 Firma si tak zlepšuje imidž, no zároveň to u verejnosti môže znížiť dôveru voči 

sociálnej reklame principiálne. 

 

 

Obr. č. 22 - vizuál kampane „Na veku záleží“ 

 

Sociálna reklama sa dostáva do rozporu s etikou aj pri využívaní prvkov strachu 

a brutality. Na Slovensku sa do takéhoto rozporu dostala kampaň „Právo na život“, ktorá 

zobrazovala zakrvavené embryo po potrate v 11. týždni (pozri obrázok č. 23). Keďže 

                                                 
63

 JELEŇOVÁ, I., GECELOVSKÁ, E. Sociálna reklama a jej percipovanie vysokoškolákmi. [online]. 

Košice: Univerzita P. J. Šafárika, Fakulta verejnej správy, 2009 [citované 2016-01-26]. Dostupné na: 

<https://www.researchgate.net/publication/295548585_Socialna_reklama_a_jej_percipovanie_vysokoskolak

mi>. 
64

 JELEŇOVÁ, I., GECELOVSKÁ, E. Sociálna reklama a jej percipovanie vysokoškolákmi. [online]. 

Košice: Univerzita P. J. Šafárika, Fakulta verejnej správy, 2009 [citované 2016-01-26]. Dostupné na: 

<https://www.researchgate.net/publication/295548585_Socialna_reklama_a_jej_percipovanie_vysokoskolak

mi>. 



92 

 

reklama bola na billboardoch v uliciach, kde ju videli aj deti a ženy po spontánnom potrate, 

spôsobila zvlášť týmto skupinám recipientov neprimeraný šok. 

 

 

Obr. č. 23 - kampaň „Právo na život“ 

 

Preto – hoci si sociálna reklama môže dovoliť drastickejšie zobrazenia než komerč-

ná, keďže sa usiluje riešiť závažné problémy – aj tu existujú určité hranice, ktoré by jej 

tvorcovia nemali prekračovať. 

 

Význam sociálnej reklamy 

„Bez prosperujúcej ekonomiky, ktorá bez reklamy nemôže existovať by bol život 

ľudstva problematický, ale kde by sa podel sám život, keby sme nechránili vodu, ovzdušie, 

našu zem?“
65

 

Z uvedeného citátu jasne vyplýva význam sociálnej reklamy. Ľudia problémy radi 

prehliadajú, a preto im ich treba ukazovať a pripomínať, aby pred nimi nezatvárali oči 

a uvedomovali si naliehavosť riešenia.  

Výsledky sociálnej reklamy je pritom často nemožné zmerať, čo môže viesť k po-

chybnostiam o jej efektivite. Avšak – ako sa vyjadril Apih, riaditeľ Golden Drum (Medzi-

národný festival reklamy Novej Európy v Portoroži): „V sociálnej reklame nejde o to, aby 

ponúkla okamžité riešenie, ale upozorniť na vec. Existuje totiž celá rada problémov, ktoré 

nevidíme a ľudia o nich vôbec nevedia. Spoločenský konsenzus, typický pre demokratickú 

spoločnosť je taký, že sa na tieto problémy má upozorňovať. Cieľom je predať posolstvo 

tak, aby si príjemca uvedomil spoluzodpovednosť.“
66
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Záver 

Z textu možno zhrnúť niekoľko základných poznatkov o sociálnej reklame a to, že 

sociálna reklama je zložkou sociálneho marketingu. Ide o primárne nekomerčnú aktivitu. 

Hoci prejavy sociálneho marketingu možno vidieť aj v komerčnej komunikácii firiem, ak 

reklama obsahuje logo spoločnosti a vedie tak k zisku či budovaniu imidžu firmy, ide 

o reklamu komerčnú so sprievodným mimoekonomickým efektom. Za sociálnu reklamu 

tak možno považovať takú reklamu, ktorej cieľom je prospech spoločnosti, najčastejšie 

v oblastiach bezpečnosti, zdravia a prevencie, ochrany životného prostredia, spoločenskej 

angažovanosti či formovania svetonázoru.  

To ju odlišuje od reklamy komerčnej, ktorej primárnym cieľom je zisk. No aj keď 

komerčná a sociálna reklama vedú k odlišným cieľom, spája ich viacero zhodných charak-

teristík a to najmä ich funkcie – informatívna, formatívna a aktivizačná, ako aj skutočnosť, 

že využívajú rovnaké formy – obrazovú, zvukovú a audiovizuálnu a na svoje šírenie vyu-

žívajú rovnaké prostriedky. 

Hoci tvorcovia sociálnej reklamy sa usilujú o dosiahnutie ušľachtilých cieľov, ktoré 

samy o sebe sú etické, napriek tomu sa sociálna reklama rovnako, ako reklama komerčná, 

dostáva do rozporov s etikou. Často pre príliš drastické zobrazenia v snahe získať si pozor-

nosť recipientov, ale aj z dôvodu participácie subjektov, ktoré sa podieľajú na zhoršovaní 

problému, proti ktorému reklama bojuje. To môže znižovať dôveru recipientov a sťažiť 

schopnosť sociálnej reklamy naplniť svoje ciele. 

Na ceste k úspechu sociálnej reklamy okrem toho stoja aj ďalšie prekážky. Hlavnou 

býva to, že jednotlivci spravidla nevidia všeobecný prospech, o ktorý sa tvorcovia sociálnej 

reklamy usilujú. Vidia iba obeť, ktorú od nich sociálna reklama na dosiahnutie prospechu 

žiada. Najčastejšie v podobe času, financií, zmeny návykov, obmedzenia komfortu a po-

dobne. 

Značnou prekážkou jej činnosti sú aj pochybovačné názory o jej efektivite, keďže 

sa vo väčšine prípadov nedá nijako exaktne zmerať. No to, že sociálna reklama neprinesie 

okamžité odstránenie, či aspoň zmiernenie problému, ešte neznamená, že je neefektívna. 

Jej význam totiž nespočíva v okamžitom riešení, pretože to ani nie je reálne možné, ale 

v trvalom, neprestajnom pripomínaní problémov tak, aby na ne ľudia nemohli zabudnúť. 
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Využitie online public relations  praxi 

The use of online public relations in praxis 

 

Mgr. Filip Púchovský 

 

Abstrakt: Internet je médium, ktoré v sebe integruje všetky zložky marketingovej komu-

nikácie. V rámci on-line public relations je podstatná skutočnosť, že internet zásadne 

urýchľuje komunikáciu a stal sa efektívnym nástrojom pre vyhľadávanie akýchkoľvek 

informácií pre verejnosť. Táto štúdia sa venuje využívaniu internetu v rámci public rela-

tions vybraných spoločností. 

Kľúčové slová: Public relations. On-line. Propagácia. Médiá. Sociálne siete. 

 

Abstract: The internet is a medium that integrates all component soft marketing com-

munications. As part of online public relations it is essential that the internet fundamentally 

speed up the communication and has be come an effective tool for finding any information 

to the public. This study is devoted to the use of the internet in the context of public 

relations of selected companies. 

 

Keywords: Public relations. On-line advertising. Media. Social networking. 

 

Úvod 

Využívanie digitálnych nástrojov public relations nie je ešte stále, až na pár výnimiek 

(napr. webové stránky), úplne etablovanou súčasťou PR stratégií. Vo všeobecnosti môže-

me povedať, že veľké spoločnosti globálneho rozmeru už prešli na trend nastupujúcej in-

ternetovej komunikácie a majú snahu využívať jej komunikačný potenciál v najväčšej 

možnej miere. Slovenský trh však nie je natoľko vyspelý a penetrácia internetového pripo-

jenia nie je tak vysoká, aby sme mohli hovoriť o revolúcii v ponímaní on-line public rela-

tions. Slovensko je v začiatkoch, čiže v štádiu prvých pokusov. Tie sa však zdajú byť 

úspešné a ich kvalita, najmä z hľadiska kreativity, je konkurencieschopná aj zahraničným 

marketingovým výstupom.  
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Aký postoj majú spoločnosti v globálnom meradle k digitálnemu public relations 

a do akej miery ho využívajú, sme sa pokúsili zistiť počas môjho pôsobenia v agentúre 

Neopublic Porter Novelli. Spolu s kolegami zo zahraničných pobočiek siete Porter Novelli 

sme realizovali dotazníkový prieskum zameraný práve na problematiku využívania 

sociálnych sietí firmami v rámci PR v celosvetovom meradle. 

 

On-line public relations v praxi 

Súčasná situácia na trhu 

Je úplne zjavné, že firmy už objavili silu sociálnych médií a snažia sa ju využiť vo 

svoj prospech. Otázne je, či to robia správne, využívajú strategické plánovanie, vyhodno-

covanie a meranie úspešnosti. Na všetky tieto otázky sme sa zamerali v prieskume o využí-

vaní sociálnych médií zo strany firiem realizovanom na jeseň roku 2010, ktorého za zú-

častnili spoločnosti z 15 rôznych krajín a 13 rôznych odvetví.  

Zbieranie odpovedí prebiehalo v období jún – júl 2010, pričom sa zapojilo 121 sub-

jektov z 15 krajín: Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Gréc-

ko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko a Veľká 

Británia. Dotazník bol zasielaný na všeobecnú e-mailovú adresu spoločností a vo väčšine 

prípadov bol vyplnený zástupcami spoločností z oddelenia marketingu, top manažmentu 

alebo zamestnancami zodpovednými za komunikáciu. Zo 125 zaslaných dotazníkov bola 

návratnosť v počte 121 vyplnených. 

 

 

Graf č. 1 - Zastúpenie jednotlivých krajín 
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Vzorku tvorili firmy/organizácie, ktoré sú klientmi siete PR agentúr Porter Novelli 

alebo nimi boli v minulosti. Išlo o spoločnosti rôznych veľkostí. Štvrtinu zúčastnených 

spoločností tvorili firmy do 9 zamestnancov. Najväčšiu skupinu medzi opytovanými fir-

mami tvorili stredne veľké spoločnosti a veľké spoločnosti s počtom zamestnancov nad 

250 (obe skupiny zaberali 30 % vzorky). 

 

 

Graf č. 2 - Rozdelenie vzorky podľa veľkosti firiem 

 

Vzorka oslovených firiem a organizácií zastupovala 13 rôznych sektorov podnikania. 

Najsilnejšie zastúpenie malo odvetvie technológií (19 %) nasledované médiami a zábavou 

(17%). Nechýbali ani finančné služby (8 %), rýchlo obratový tovar a jedlo (6 %), reklama 

a PR (6 %), či služby (6 %). 

 

 

Graf č. 3 - Rozdelenie vzorky podľa oblasti pôsobenia 
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Prvou otázkou bola úroveň využívania sociálnych médií v dotknutých spoločnostiach 

a organizáciách. Viac ako polovica respondentov využíva sociálne médiá len obmedzeným 

spôsobom, a to buď v projektoch, ktoré vzniknú narýchlo alebo ako experiment pri 

kampaniach, alebo ich nevyužijú vôbec. Dokazuje to, že pre väčšinu firiem sociálne médiá 

a digitálne PR ešte stále nie sú neoddeliteľnou súčasťou komunikačnej stratégie.  

Iba 27 % respondentov potvrdilo, že digitálne public relations a využitie sociálnych 

médií už naplno implementovali do svojej komunikačnej stratégie a využívajú ich v rámci 

integrovanej marketingovej komunikácie. 9 % zúčastnených spoločností sa však vyjadrilo, 

že sociálne médiá nevyužívajú vôbec a sústreďujú sa ešte stále len na tradičné komuni-

kačné nástroje.  

 

 

Graf č. 4 - Implementácia sociálnych médií v komunikačnej stratégii 

 

Aj napriek nízkej integrácii on-line PR a sociálnych médií v komunikačných straté-

giách spoločností a organizácií mnohé z nich potvrdili, že v implementácii tejto novej zlož-

ky komunikačných nástrojov vidia pre rozvoj svojej činnosti veľký potenciál. Tretina spo-

ločností by však potrebovala vidieť viac dôkazov, že sociálne médiá pomôcť celkovému 

obchodu. 
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Graf č. 5 - Vnímanie sociálnych médií 

 

Prelomovým rokom vo využívaní sociálnych médií sa podľa prieskumu stal rok 

2009, keď až tretina spoločností a organizácií začala sociálne siete využívať vo svojej PR 

komunikácii. Niektoré spoločnosti však tomuto trendu prepadli výrazne skôr, a to už v ro-

koch 2004, 2005 a 2006. Tieto „prvé lastovičky“ pochádzajú z odvetví technológií, tele-

komunikácií, reklamy, médií a zábavy a ide hlavne o spoločnosti podnikajúce v Rakúsku, 

Veľkej Británii, Fínsku, Turecku, ale dokonca sú tu aj spoločnosti zo Slovenskej republiky 

a Bulharska. Stále sa však našla aj skupina respondentov (15 %), ktorí sa využitiu sociál-

nych médií v rámci public relations bránia dodnes. 

 

 

Graf č. 6 - Začiatok využívania sociálnych médií 
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Podľa odpovedí oslovených respondentov sa sociálne siete najčastejšie využívajú na 

zvýšenie znalosti značky, nadviazanie dialógu so zákazníkom a na zvýšenie návštevnosti 

webových stránok. Až štvrtina opýtaných využíva sociálne médiá a on-line public relations 

na komunikáciu CSR aktivít (spoločensky zodpovedné aktivity) spoločnosti a iných korpo-

rátnych informácií.  

Zhruba pätina respondentov cez sociálne médiá sprostredkúva servis svojim klien-

tom, organizuje prieskumy a výskumy na tvorbu prototypov nových produktov alebo slu-

žieb, alebo touto cestou zabezpečuje krízovú, či internú komunikáciu smerom dovnútra 

firmy.  

Ďalším účelom, na ktorý opýtaní využívajú sociálne média a digitálne public rela-

tions je nábor nových zamestnancov, priama reklama alebo predaj. 

 

 

Graf č.7 - Využívanie sociálnych médií a on-line PR 

 

Čo sa týka využitia sociálnych médií a on-line PR pri jednotlivých kampaniach, väč-

šina opytovaných sa vyjadrila, že tieto nástroje využívajú skôr na lokálnej úrovni. Tretina 

respondentov spúšťa kampane, ktoré sú čiastočne výsledkom lokálnej iniciatívy a čiastočne 

ide o nadnárodnú adaptovanú kampaň. 10 % spoločností a organizácií spúšťa len kampane, 

ktoré sú globálne schválené a pilotované na inom trhu. 
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Graf č. 8 - Pôvod kampaní využívajúcich sociálne médiá 

 

Pri otázke týkajúcej sa realizovaných kampaní s využitím sociálnych médií a on-line 

PR, najviac respondentov sa vyjadrilo, že ich cieľom bolo zvyšovanie povedomia o spo-

ločnosti/organizácii, zvýšenie návštevnosti webovej stránky, ale aj nárast predaja. Spora-

dickým cieľom implementácie kampane sociálnych médií do komunikačnej stratégie bolo 

zvýšenie aktivity zamestnancov, podpora dialógu so zákazníkom, či zvýšenie zdieľania 

nadšenia v komunite. 

Čo sa týka úspešnosti spomínaných kampaní, väčšina spoločností a organizácií sa 

vyjadrila, že tieto kampane boli úspešné. 13 % dokonca hovorí o obrovskom úspechu. Tre-

tina spoločností však ešte stále hodnotí úspechy takýchto kampaní neutrálne. V prospech 

využívania sociálnych médií však hovorí fakt, že len jeden respondent uviedol, že bol 

z výsledkov kampane sklamaný a žiadna z opytovaných firiem neuviedla, že by kampane 

s využitím sociálnych médií viedli k úplnému prepadu. 

 

 

Graf č. 9 - Úspešnosť kampaní s využitím sociálnych médií a on-line PR 
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Najčastejšie používanými, a teda môžeme povedať najobľúbenejšími, on-line ná-

strojmi v rámci public relations sú medzi respondentmi práve sociálne siete. Až 77 % 

spoločností a organizácii sa vyjadrilo, že sociálne siete v rámci svojej komunikácie využili 

aspoň raz. Medzi ďalšie populárne nástroje patrí Twitter a mikrobloging, nástroje na 

zdieľanie videa a klasické blogy. Medzi najmenej často používané nástroje patria on-line 

služby s úzkou lokalizáciou.   

15 % respondentov sa vyjadrilo, že nevyužili zatiaľ žiadny zo spomínaných on-line 

nástrojov v rámci public relations komunikácie. 

 

 

Graf č. 10 - Najčastejšie využívané on-line nástroje 

 

Za obmedzeným využívaním sociálnych médií v rámci PR prieskumu stoja skutoč-

nosti, ktoré sú vnímané spoločnosťami a organizáciami ako bariéry. Podľa opytovania sú 

to hlavne tieto tri: 

1. nemožnosť výpočtu návratnosti investícii, 

2. nedostatok digitálnych znalostí a nepochopenie princípu sociálnych médií, 

3. nedostatok nástrojov na spoľahlivé meranie účinnosti on-line PR. 
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Medzi ďalšie bariéry patrí nedostatok zdrojov, firemná kultúra, nedostatok kvalifi-

kovaných zamestnancov, špecifická oblasť podnikania a cieľová skupina, právne obme-

dzenia alebo zložitý proces schvaľovania komunikačných posolstiev. 

 

 

Graf č. 11 - Bariéry vo využívaní sociálnych médií 

 

Využívanie sociálnych médií je v súčasnosti doménou PR agentúr. Mnohé z nich 

však nemajú dostatok zručností na komunikáciu v on-line prostredí. Podľa hodnotení res-

pondentov sú s prácou ich PR oddelení alebo agentúr v rámci sociálnych médií v 60 % 

spokojní. Avšak 11 % vníma úroveň zručností svojej PR agentúry v tejto sfére ako neuspo-

kojivú. Až tretina respondentov vôbec nebola schopná zhodnotiť zručnosti svojej public 

relations agentúry v oblasti dodávania kvalitnej komunikácie v rámci sociálnych médií. 
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Graf č. 12 - Spokojnosť so službami PR agentúry v rámci sociálnych médií 

 

Dôležitou zložkou práce so sociálnymi médiami v rámci on-line PR je monitoring 

týchto médií. Práve tejto zložke celej komunikácie neprikladajú spoločnosti dostatočnú 

dôležitosť. Len tretina opytovaných spoločností a organizácií využíva monitoring sociál-

nych médií. 28 % uvažuje o využívaní tohto nástroja, čo však v súčte s tými, ktorí monito-

ring sociálnych médií nevyužívajú a ani nad tým neuvažujú tvorí až 66 % podiel na 

celkovej vzorke. 

 

 

Graf č. 13 - Využívanie monitoringu sociálnych médií 

 

Z výsledkov prieskumu môžeme usúdiť, že spoločnosti ešte neberú využívanie so-

ciálnych médií v rámci public relations ako strategické. Mnohokrát chýba plánovanie tých-
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to aktivít a takisto vyhodnotenie ich efektivity. Síce rozpočty firiem na digitálne PR medzi-

ročne narastajú, stále sú však veľmi obmedzené. 

Väčšina respondentov síce uviedla, že vo využívaní sociálnych médií vidí pre svoju 

spoločnosť alebo organizáciu veľký potenciál, iba 27 % firiem tento komunikačný kanál aj 

v skutočnosti strategicky využíva a značný počet (9 %) sociálne siete nevyužilo a nevyu-

žíva dodnes. Možným dôvodom je nedostatočné personálne zabezpečenie, keďže zodpo-

vednosť za komunikáciu v rámci sociálnych médií si zabezpečuje väčšina spoločností 

v rámci interných oddelení. Správa on-line public relations je v kompetencii marketingo-

vých a komunikačných oddelení.  

 

Záver 

Sociálne médiá využívajú spoločnosti a organizácie v rámci public relations najmä 

na budovanie povedomia o značke, dialóg so zákazníkmi a zvyšovanie návštevnosti webo-

vých stránok, pričom najčastejším nástrojom je práve práca so sociálnymi sieťami. Nižšia 

dôvera k ostatným nástrojom je spôsobená zrejme bariérami, ktoré firmy vnímajú pri 

sociálnych médiách. Medzi inými sú to predovšetkým neschopnosť výpočtu návratnosti 

investícií, nedostatok vedomostí a absentujúce spoľahlivé nástroje na meranie efektivity 

digitálnych public relations. 

Môžeme teda povedať, že využívanie on-line prostredia v rámci PR komunikácie je 

stále ešte vo vývoji a postupne sa etabluje medzi klasické nástroje public relations. Hlav-

ným problémom pri využívaní internetu v rámci marketingovej komunikácie je práve 

nedostatočné vyprofilovanie jasných pravidiel a zásad a tiež techník na vyhodnocovanie 

efektivity. Aj napriek týmto faktom však môžeme tvrdiť, že priepastné rozdiely medzi vyu-

žívaním tradičných a on-line nástrojov v rámci PR sa postupne stierajú a komunikácia spo-

ločnosti, či organizácie so spotrebiteľom sa posúva do novej dimenzie, ktorou je inter-

aktivita. 
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