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PRÍBEH AKO NÁSTROJ REKLAMY III. 

A STORY AS AN ADVERTISING TOOL III. 

Postavenie príbehu v televíznej reklame 
The position of the story in television advertising 

prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD. 
 

Motto: Príbeh zachránil život Šeherezáde na viac ako 1000 nocí.  
Reklame v TV by mohol pomôcť tiež... 

Abstrakt: Tretia časť štúdie „Príbeh ako nástroj reklamy“ hľadá miesto 
príbehu v TV reklame. Používa kvalitatívnu (obsahovú analýzu) i kvanti-
tatívnu vedeckú metódu (dotazník). Cieľom štúdie je nielen analyzovať, 
ale aj nájsť argumenty pre efektívne použitie príbehu v TV reklame.  

Kľúčové slová: príbeh, reklama, televízna reklama, reklamný spot, audio- 
vizuálne propagačné prostriedky 

Abstract: The third part of the study "Story as an advertising tool" looks 
for a place in the field of TV advertising. It uses qualitative (content ana-
lysis) and quantitative scientific method (questionnaire). The aim of the 
study is not only to analyze, but also to find arguments for the effective 
use of the story in TV advertising. 

Keywords: story, advertising, television advertising, advertising spot, audio- 
visual promotional means 
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Úvod 

Príbeh ako nástroj televíznej reklamy je treťou časťou našej štúdie o prítom-
nosti a efektívnom využití príbehu v marketingovej komunikácii, resp. primárne 
v reklame. V tejto štúdii nám ide o oblasť televíznej reklamy, kde prítomnosť 
príbehu evidujeme primárne a kde má aj potenciu pôsobiť najefektívnejšie. 

V predošlých častiach sme sa snažili nájsť základnú charakteristiku príbehu, 
jeho definície, znaky, princípy a funkcie, ale aj ich zaradenie do celkového rám-
ca marketingovej komunikácie (MK). Súčasne sme skúmali opodstatnenie prí-
behu v najúčinnejších krátkych reklamných textoch (titulky, slogany, názvy). 
Okrem toho sme venovali pozornosť aj efektívnemu pôsobeniu využitia príbehu 
v tlačených a tlačových propagačných prostriedkoch.  

Pre komplexnosť tejto časti môžeme zhrnúť v skratke základné poznatky  
z predošlých častí. Za príbeh takto považujeme primárne udalosť, ktorá sa odo-
hráva v konkrétnom čase a priestore a spája ho okrem chronologického postupu 
často aj logický postup. Charakterizovaný je primárne troma komponentmi. Sú 
nimi dej, hrdina príbehu a rozprávanie. Jeho základnou funkciou je dorozumie-
vacia, resp. upevňujúca (zapamätanie potrebných skutočností), ale aj zábavná  
a ďalšie. Medzi princípy by mohla patriť originalita po stránke obsahu i formy, 
aktuálnosť pre recipienta a niektoré ďalšie.  

Naša definícia príbehu by znela takto: Príbeh je verbálnou, resp. písanou, 
filmovou a pod. formou vyrozprávaná príhoda, udalosť spájaná spravidla chro-
nologicky zostaveným dejom. Vždy má svojho hrdinu a patrí k základným pro-
striedkom ľudskej komunikácie, ale aj vzdelávania, či zábavy.  

Pre našu prácu je však dôležité, že ak je príbeh aj základným prostriedkom 
pre naše zapamätanie skutočnosti, dokonca pre naše dorozumenie, tak je aj zá-
kladným prostriedkom pre efektívne pôsobenie v reklame.  

Cieľom tejto časti je prostredníctvom nášho výskumu prispieť k zvýšeniu 
efektivity TV reklamy. Základnou hypotézou ostáva teda tvrdenie, že príbeh je 
významným nástrojom reklamy vo všetkých svojich podobách, v tomto prípade 
v uvedených audiovizuálnych prostriedkoch. 

V prvej časti práce prinášame teoretické poznatky z našich predošlých vý-
skumov týkajúcich sa televíznej reklamy, ktoré upozorňujú na ich význam, vý-
hody, nevýhody atď. Čerpali sme tu predovšetkým z našich publikácií Rekla-
ma/teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie  
a Kreativita v reklame.  

V druhej časti sa venujeme výskumu. Najskôr sme prostredníctvom obsaho-
vej analýzy, resp. pozorovaním skúmali početnosť príbehu v reklamných spo-
toch na stanici TV JOJ a TV Markíza. Následne sme uskutočnili kvantitatívnou 
metódou (dotazníkom) výskum u 376 respondentov v Českej republike a Slo-
venskej republike. Na základe výsledkov výskumu a ich zhrnutia sme vyslovili 
aj odporúčania pre prax v televíznej reklame. 
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1. Audiovizuálne propagačné prostriedky 

Pokiaľ ide o MK, tak forma rozprávania typická pre príbeh je asi najfrekven-
tovanejšia v TV reklame. Písané slovo v masovej podobe od 17. storočia nahra-
dili do značnej miery nové médiá (rozhlas, televízia, internet a sociálne médiá). 
Hovorená, resp. ešte viac audiovizuálna forma reklamy má schopnosť vyššieho 
emocionálneho efektu.1 

1.1 Základná charakteristika audiovizuálnych propagačných 
prostriedkov 

Film, televízia, video a internet patria medzi audiovizuálne prostriedky ma-
sovej komunikácie. Svojím pôsobením na primárne receptory človeka (zrak  
a sluch), ale aj schopnosťou zasiahnuť mimoriadne veľkú cieľovú skupinu sa 
zaraďujú medzi najúčinnejšie nosiče informácií vôbec. Množstvo výskumov 
dokumentuje, že počuté informácie si pamätá približne 20 %, videné 30 %, no 
audiovizuálne až 60 % recipientov.2  

Audiovizuálne prostriedky masovej komunikácie však zaraďujeme aj medzi 
najfrekventovanejšie a najúčinnejšie nosiče reklamy v celosvetovom meradle. 
Práve audiovizuálne propagačné prostriedky: reklamný film, reklamné vysiela-
nie v televízii, videoreklamu a internet na základe ich emotívneho pôsobenia 
považujeme za najpôsobivejšie nosiče zo všetkých propagačných prostriedkov.  

Audiovizuálne propagačné prostriedky spája rad spoločných výhod, ktoré 
ich často uprednostňujú pri výbere vhodného prostriedku pre reklamnú kampaň. 
Za základné výhody pôsobenia audiovizuálnych médií považujeme pôsobenie 
na primárne receptory (zrak a sluch) recipienta, zachytenie propagovanej sku-
točnosti v pohybe a vo farbe, vysokú mieru názornosti predvedenia i emotívne-
ho pôsobenia a vysokú mieru sústredenia pri audiovizuálnom pôsobení.  

A je to práve príbeh, ktorý nadobúda ďalšie atribúty účinnosti práve v podo-
be audiovizuálneho reklamného spotu v televízii, resp. aj v ďalších médiách 
(internet, sociálne siete...), kde ho využívame. 

1.2 Reklamné vysielanie v televízii a jeho druhy 

Napriek tomu, že televízia patrí k najmladším prostriedkom masovej komu-
nikácie, je v súčasnosti jedným z najúčinnejších nositeľov reklamných výpove-
dí. Jej hlavným konkurentom bola periodická tlač, no v súčasnosti je to už skôr 
internet. 

                                                           
1  De PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J., 2003, s. 172. 
2  HORŇÁK, P., 2018, s. 145. 
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1.2.1 Účinnosť televízneho vysielania 

Účinnosť televízneho vysielania vyplýva predovšetkým z možností, ktoré 
má televízia spolu s filmom (audiovizuálnosť, možnosť využitia farby, zachyte-
nie pohybu, resp. deja, názornosť atď.), ale aj z jej vlastných špecifík. V prípade 
televízie totiž pôsobenie zasahuje omnoho širší okruh recipientov, ako pri pre-
mietnutí reklamného filmu. V súčasnosti patrí toto médium ešte stále k najma-
sovejším.  

Clow a Baack uvádzajú ako výhody „vysoký zásah, vysoký potenciál frek-
vencie, nízke náklady na jeden kontakt, vysoká intruizívna hodnota (obraz  
a zvuk), kvalitné kreatívne príležitosti, segmentačné možnosti prostredníctvom 
káblových televízií“3. 

Účinnosť pôsobenia televízie si uvedomíme pri obľúbenosti tohto média, 
resp. pri množstve času, ktorý pri televízii strávi priemerný divák. Ďalším pozi-
tívom televízneho reklamného vysielania je, že ho diváci sledujú v čase oddy-
chu, keď sú informáciám viac prístupní. Reklamný oznam prijíma divák ešte 
omnoho aktívnejšie, ak je zaradený do jeho obľúbenej relácie (napr. oznam  
o novom druhu motorového oleja do relácie pre motoristov). Tu je totiž mož-
nosť presnejšieho vymedzenia cieľovej skupiny. Vo všeobecnosti však platí, že 
práve masovosť si žiada prispôsobiť predmet reklamy čo najširším vrstvám 
miliónov televíznych divákov, a tak sa orientovať v tomto prípade predovšet-
kým na výrobky masovej spotreby (potraviny, kozmetiku a pod.).  

K čiastkovým nevýhodám (oproti napr. internetu) patrí jednosmernosť, ale aj 
krátka životnosť reklamného filmu (zmeny v módnych trendoch). Tu ako nevý-
hody Clow a Baack uvádzajú väčší clutter, z toho dôvodu aj nižšiu mieru zapa-
mätateľnosti, prepínanie kanálov v čase reklamných blokov, malý objem infor-
mácií a vysoké náklady na jednu reklamu.4 K zvýšeniu jej účinnosti však 
prispieva možnosť častej opakovanosti oproti kinu. Najsledovanejší, ale aj naj-
drahší vysielací čas televízneho vysielania je medzi 19. a 22. hodinou, predo-
všetkým počas víkendu, zvlášť v nedeľu. To už sú ľudia po víkende doma. 
Rovnako dôležité je prispôsobiť vysielanie spotu programu, ktorý bude po ňom, 
či pred ním divák sledovať.5 

1.2.2. Druhy televízneho reklamného vysielania  

Vyčleniť základné druhy reklamných televíznych relácií je možné z hľadiska 
viacerých atribútov.6 Vo všeobecnosti ich možno rozdeliť aj podľa miery re-
klamných informácií v konkrétnej relácii na primárne reklamné relácie (televíz-

                                                           
3  CLOW, K., BAACK, D., 2008, s. 231. 
4  CLOW, K., BAACK, D., 2008, s. 231. 
5  HORŇÁK, P., 2018, s. 156. 
6  HORŇÁK, P., 2018, s. 151. 
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na reklama, teleshopping, sponzorský odkaz, informácie o nových filmoch, 
módne prehliadky atď.) a na sekundárne reklamné relácie, kde je reklama sú-
časťou ich celkového pôsobenia (rady lekára, reportáže z akcií firiem, súťaže 
atď.).  

Televíznu reklamu – program s konkrétnym názvom REKLAMA ako jeden 
z druhov propagačného vysielania vzhľadom na svoj špecifický charakter i výz-
nam, aký má v súčasnosti, považujeme často za najdôležitejší audiovizuálny 
reklamný prostriedok vôbec. Preto ju na tomto mieste vyčleňujeme z celkového 
rámca reklamných televíznych relácií so samostatnou charakteristikou. 

1.3 Televízna reklama a jej druhy 

Za televíznu reklamu považujeme primárne krátke, spravidla niekoľkose- 
kundové spoty komerčného charakteru zverejňované prostredníctvom televízie. 
Tak ich ostatne identifikuje aj znelka, či označenie v programoch s tým, že mu-
sia byť rozoznateľné a oddelené od ostatných relácií.  

1.3.1 Základná charakteristika televíznej reklamy 

Predmetom televíznej reklamy je takmer výlučne tovar, resp. výrobok, alebo 
služba. Pre televíznu reklamu je najvhodnejším predmetom tovar masovej spot-
reby (potraviny, pracie prášky, kozmetika, nápoje, textil atď.). Ten je hlavným 
hrdinom reklamy bez ohľadu na charakter, resp. spracovanie spotu. Pri menšej 
časti spotov je predmetom sociálna problematika, kde ide spravidla o osvojenie 
si užitočných návykov pre širší okruh recipientov. Dĺžka reklamných spotov sa 
pohybuje v rozpätí od 5 do 50 sekúnd, no priemerom zostáva naďalej dĺžka 
okolo 30 sekúnd.  

Pokiaľ v televíznom spote ide o príbeh, tak ten je spravidla dlhší, často aj 
nad minútu. Dôkazom je množstvo víťazných spotov v Cannes, ktoré sú spra-
cované v podobe príbehu. 

1.3.2 Druhy televíznej reklamy 

Druhy, resp. žánre televíznej reklamy môžeme členiť podľa charakteru re-
klamného spotu na oznamy, odporúčania – rady divákom, predvádzania výrob-
kov, minipríbehy a reklamné piesne. Špecifický charakter majú ďalšie reklamné 
celky, ktoré sa v rámci reklamných blokov ucelené nevyskytujú. Sem patrí pre-
dovšetkým videoklip, teleshopping, sponzorský odkaz, injektáž a jingle.  

Oznam je najstaršia a najlacnejšia forma reklamy vôbec. Spíker, resp. iba 
obraz a zvuk tu podá len základné informácie o tovare. Za odporúčania, rady 
divákom, považujeme scény, v ktorých hovorí používateľ o výhodách výrobku, 
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realizované monologickou, či dialogickou formou rozhovoru (účinkujú v nich 
autentickí používatelia, resp. známe osobnosti – herci, speváci a pod.). Predve-
dením výrobku, resp. služby v akcii presviedčame o výhodách tovaru priamo za 
chodu výrobku a pod. Reklamná pieseň je pieseň skomponovaná výlučne pre 
reklamu konkrétneho tovaru a sprevádza celý reklamný spot, resp. jeho časť. 
Býva často spoločná v rozhlasových i v televíznych spotoch.7 

Nás však zaujímali predovšetkým minipríbehy pripomínajúce scény zo živo-
ta, resp. hrané filmy umocnené majstrovskou skratkou. Tie sa tešia u divákov 
zvláštnej obľube už oddávna.  

Uvedené druhy televíznych reklamných spotov možno, samozrejme, kombi-
novať. Napríklad v jednom spote predvedieme výrobok, odznie reklamná pie-
seň, známi herci odporúčajú divákom výrobok prostredníctvom rozhovoru. 
Niektorí autori považujú za žánre televíznej reklamy aj animovaný reklamný 
film, humorný, či erotický spot.8 Reklamné spoty vidíme aj pri návšteve kina, 
kde ich pred hlavným predstavením premietajú spolu s trailermi. Ešte väčší 
dosah majú reklamné spoty prostredníctvom internetu, resp. sociálnych sietí... 

1.3.3 Prednosti príbehu v reklamných spotoch 

Prakticky pri všetkých uvedených žánroch možno nájsť príbeh, či už je to  
v jeho najvlastnejšej podobe, alebo sprostredkovane. Príbeh je najúčinnejší  
v reklame, keď pôsobí na zrak a sluch súčasne (audiovizuálne propagačné pro-
striedky – film, TV, internet). Okrem toho sa v SR vynakladá najviac finanč-
ných prostriedkov na reklamu práve prostredníctvom televízie, už od vzniku TV 
Markíza.  

Už v predchádzajúcej časti našej štúdie sme uviedli využitie základných 
komponentov príbehu podľa komunikačných foriem. V prípade TV je užitočné 
ich zopakovať. Tellis ich uvádza v tabuľke9 (tab. 1): 

Tab. 1 Komponenty príbehu10 

Komunikační formy Vyprávění Zápletka Postavy 
Argument ano ne ne 
Ukázka ano ano ne 
Příběh ano ano ano 
Dramatický přístup ne ano ano 

 

                                                           
7  HORŇÁK, P., 2018, s. 150. 
8  OGILVY, D., 1996, s. 103 – 116. 
9  TELLIS, G. J., 2011, s. 229. 

10  DEIGHTON, J., ROMER, D., MCQEEN, J., 1989. 
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Je teda evidentné, že je to práve príbeh, ktorý obsahuje všetky komponenty 
úspešnej komunikačnej formy. Náš predošlý výskum poukázal na to, že príbeh 
je charakterizovaný tromi základnými komponentmi – rozprávaním, hrdinom 
(postavy) a dejom... Uviedli sme, že je vhodný aj pri iných propagačných pro-
striedkoch (tlačených, tlačových...), ale televízne – audiovizuálne prostredie je 
preň priam predurčené... 

Príbehy v audiovizuálnych reklamných prostriedkoch majú množstvo výhod. 
Oproti tlači, má televízia, zaradená medzi „teplé média“ pôsobiace primárne na 
naše emócie (rozhlas, televízia), viac špecifických možností, ako využiť práve 
príbeh, ktorý môže aj tu pôsobiť efektívne na naše emócie. V súčasnosti preberá 
televízia vďaka svojim technickým vymoženostiam, resp. iným nosičom aj vý-
hody tlačených prostriedkov: možnosť vrátenia sa k informácii, dostupnosť  
v ľubovoľnom čase, primárne v čase oddychu, možnosť archivácie prostriedku 
a nižšie náklady na realizáciu.11 

Uveďme si presnejšie pre porovnanie s ostatnými médiami náš prehľad pozi-
tív a negatív reklamných prostriedkov v médiách. V praxi môže slúžiť pre výber 
vhodného propagačného prostriedku, resp. pre adekvátnu voľbu média. 

 
Inzerát: 
Za základné prednosti inzercie považujeme masovosť (noviny), aktuálnosť 

(denníky), selekciu podľa titulu, racionálne pôsobenie, dôveryhodnosť, mož-
nosť voľby času, priestoru i tempa prijatia informácie, kvalitu tlače (časopisy) – 
pôsobenie v čase oddychu (časopisy), dlhodobé uchovanie informácie a nízke 
náklady na tvorbu i zverejnenie.  

K nevýhodám patrí často nízka kvalita novinovej tlače a krátka životnosť in-
formácií v denníkoch. 

 
Rozhlasový spot: 
K základným výhodám pôsobenia rozhlasových spotov patrí „všadeprítom-

nosť“, masovosť, emocionálna pôsobivosť, nízke náklady na výrobu i vysiela-
nie, selekcia podľa relácie, regiónu, času a pôsobenie v čase oddychu.  

Najväčšou nevýhodou rozhlasových spotov je ich slabá zapamätateľnosť  
a často aj nemožnosť vrátenia sa k vysielanej informácii.  

 
Televízny spot: 
K prednostiam televíznych spotov patrí predovšetkým pôsobenie na zrak  

i sluch, zdanie reálneho vnemu (pohyb + farba), názornosť, vysoká zapamäta-
teľnosť i miera sústredenia, emocionálna pôsobivosť, masovosť a takisto pôso-
benie v čase oddychu.  

                                                           
11  Podľa: HORŇÁK, P., 2018, s. 157. 
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Nevýhodou je často tiež nemožnosť vrátenia sa k informácii a vysoké nákla-
dy na výrobu i vysielacie časy spotov. V prepočte na počet zasiahnutých reci-
pientov sú však náklady relatívne nízke.12 

2. Praktická časť – prieskum a jeho výsledky 

2.1 Metodika 

Ako sme v skratke uviedli už v úvode, predmetom tohto pokračovania štúdie 
o príbehu v reklame je televízna reklama. Naším cieľom je prispieť k väčšiemu 
a efektívnejšiu využitiu príbehu v TV reklame, ale, samozrejme, aj k zvýšeniu 
jeho kvality.  

Preto aj v prvej časti práce prinášame teoretické poznatky z našich predo-
šlých výskumov týkajúcich sa televíznej reklamy, ktoré upozorňujú na ich výz-
nam, výhody, nevýhody atď.  

Základnou hypotézou ostáva tvrdenie, že príbeh je významným nástrojom 
reklamy vo všetkých svojich podobách, v tomto prípade v uvedených audiovi-
zuálnych prostriedkoch. 

Za výskumné otázky možno označiť: 

1. Aké druhy TV reklamy sú najfrekventovanejšie?  
2. Aká je frekvencia príbehu v televíznych reklamných spotoch? 
3. Aká je optimálna dĺžka TV reklamného spotu? 
4. Aká je ideálna forma TV reklamy? 
5. Aký druh TV reklamy považujeme za najpôsobivejší? 
6. Aký žáner, resp. forma spojí najlepšie informácie v TV reklame? 
7. Akú formu reklamného spotu si ľudia zapamätajú najlepšie? 
8. Majú TV spoty s príbehom vplyv na nákup tovaru? 
9. Mala by mať TV reklama len komerčný efekt? 

10. Aká forma je optimálna pre spracovanie sociálnej TV reklamy? 

Pri výskume sme použili dve základné výskumné metódy. Najskôr sme 
skúmali prostredníctvom obsahovej analýzy, resp. pozorovaním početnosť prí-
behu v reklamných spotoch na staniciach TV JOJ a TV Markíza. Prieskum sa 
uskutočnil v priebehu 29 dní na TV JOJ vždy v troch reklamných blokoch idú-
cich za sebou v priebehu ranného vysielania (cca od 9.00 do 10.30 hod.) stanice. 
Išlo vlastne o bloky, ktoré prerušovali hlavný program. Druhý kratší deväťdňo-
vý kontrolný prieskum sme urobili na stanici Markíza v tých istých časoch. 
Spolu sme vyhodnotili takmer tisíc spotov. 

                                                           
12  HORŇÁK, P., 2018, s. 157. 
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Druhý výskum sme následne uskutočnili kvantitatívnou metódou, dotazní-
kom. Tu nám odpovedalo spolu 376 respondentov v Českej republike a Sloven- 
skej republike (presnejšie 252 žien a 124 mužov). Viac opýtaných bolo z ČR 
(80 mužov a 137 žien), menšia vzorka zo SR (115 žien a 44 mužov), čo tiež, 
samozrejme, ovplyvnilo celkové výsledky13.  

Dotazník sme adresovali predovšetkým slovenským a českým študentom 
marketingovej komunikácie, keďže je predpoklad, že by sa mali orientovať  
v uvedenej problematike spoľahlivejšie ako bežní respondenti. Asi tretina res-
pondentov z celkového počtu bola už v pracovnom pomere. 

Následne sme interpretovali výsledky výskumu a na základe ich zhrnutia 
sme vyslovili aj odporúčania pre prax v televíznej reklame. 

2.2 Prieskum – obsahová analýza – výsledky 

Náš výskum potvrdzuje uvedenú základnú hypotézu. V reklamných spotoch 
tiež figurujú uvedené konštanty príbehu (rozprávanie, dej, hrdina), no v prípade 
reklamy musí byť hrdinom vždy propagovaný produkt/služba či myšlienka  
(v prípade sociálnej reklamy). A nielen v televíznej...  

Skúmané spoty sme rozdelili do skupín predovšetkým podľa našej teórie 
členenia žánrov: Ako prvý sme tu uviedli oznam, ktorý podáva len základné 
informácie o tovare. V kategórii sme ho spojili s odporúčaním, keďže sa tieto 
dva žánre navzájom spravidla prelínali. Primárne za odporúčanie sme tu pova-
žovali rady divákom, resp. scény, v ktorých sa hovorí o výhodách výrobku. Do 
skupiny predvedenie výrobku, resp. služby sme zaradili spoty, ktoré presviedča-
jú diváka o výhodách tovaru priamo s jeho vizuálnou podporou. Reklamnú pie-
seň sme chápali ako pieseň skomponovanú pre reklamu konkrétneho tovaru. 

Vzhľadom na predmet našej práce, resp. hlavnú hypotézu nás zaujímal pre-
dovšetkým príbeh, resp. reklamný spot spracovaný v podobe minipríbehu. Ide 
tu o spoty pripomínajúce scény zo života, hrané, resp. animované filmy umoc-
nené majstrovskou skratkou. U divákov sa tešia zvláštnej obľube. Osobitne, keď 
je v nich využitý humor. Do nášho členenia žánrov sme boli nútení pridať aj 
„zvláštnu kategóriu“ ukážky z príbehov, keďže v tejto forme bolo spracovaných 
takmer 250 spotov z celkového skúmaného počtu. Na rozdiel od príbehu tu 
vidíme množstvo strihov z rozličných príbehov a spojujúci je reklamný text 
moderátora mimo obrazu. Komentár je teda veľmi príbuzný oznamu, či odporú-
čaniu, rozdielny je obraz. A ten je v TV reklame primárny. 

Uvedomiť si treba, že v našej kategorizácii bolo viac spotov, ktoré boli sku-
točne „na hrane“ nami určeného žánru. Úplne čistých žánrov bolo menej, a tak 
o pridelení ku konkrétnej kategórii rozhodovala žánrová dominanta. 

 

                                                           
13  Myslíme tým predovšetkým pohlavie – t. j. väčšinu ženských respondentov, lebo v iných zna-

koch sú si obidve krajiny vo výsledkoch veľmi príbuzné... 



14 Pavel Horňák 
A STORY AS AN ADVERTISING TOOL III. 

The position of the story in television advertising 

 

Tab. 2 Frekvencia spotov na TV JOJ 

Charakter spotu:  Počet  Priemer za deň 3 bloky 
Oznam, odporúčanie 337  cca 15 
Predvedenie 31  viac ako 1 
Ukážky z príbehov 135  cca 6 
Reklamná pieseň 16  menej ako jeden 
Príbeh 151  cca 6 
Počet spotov spolu 670  cca 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 1 Frekvencia spotov na TV JOJ 

V skúmanom období sme takto pozreli spolu 670 spotov (dátum: 25.05 až 
20.06.2021 s výnimkou 3 dní). V rámci jedného dňa bolo v troch skúmaných 
blokoch uvedených cca 30 spotov, t. j. cca 10 a viac spotov v rámci jedného 
bloku. Tie prerušovali vysielanie reklamnými spotmi spolu s ukážkami z pri-
pravovaných programov TV stanice (tie sme však vzhľadom na predmet skú-
mania do vzorky nezahrnuli). A to je isto veľa. V jednom z našich predošlých 
výskumov sme dokázali, že až takmer 90 % divákov prerušovanie programov 
odmieta a z toho časť, cca 20 %, by ich dokonca zakázala...14  

Pri pohľade na číselné údaje (tab. 2, graf 1) tak počas skúmaných 23 dní 
prevažovali vo vysielaní predovšetkým oznamy a odporúčania (až 50 %), t. j.  
z hľadiska recipienta najmenej príťažlivé, resp. efektívne spracovanie. To doka-
zuje aj druhá časť nášho prieskumu.  

Je však pozitívne, že na druhom mieste vo frekvencii sa umiestnil príbeh 
(cca 23 %), resp. tesne za ním ukážky z príbehov (cca 20 %). Nechceme kate-

                                                           
14  HORŇÁK, P. 2019, s. 118.  
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górie zlučovať, lebo samostatný príbeh má výrazne vyššiu hodnotu vzhľadom 
na efektivitu, ale je pozitívne, že v skúmaných 3 blokoch v rámci jedného  
dňa bolo 6 spotov – príbehov, resp. 2 v jednom bloku (spolu z desiatich spo-
tov).  

Pokiaľ ide o predstavenie produktu, jeho predvedenie, spotov bolo výrazne 
menej (cca 5 %) a ešte o polovicu menej bolo reklamných piesní. To je prekva-
pujúce, lebo niektoré produkty dokážu predvedením naozaj diváka presvedčiť  
a hudobný žáner je u divákov relatívne obľúbený. Ten je však spravidla aj víta-
nou súčasťou príbehu.  

Náš prieskum sme kontrolne zopakovali na TV Markíza o mesiac neskôr  
(v dňoch 7.7 až 9.07. a 13.07 až 18.07.2021) v priebehu deviatich dní (tab. 3, 
graf 2).  

Tab. 3 Frekvencia spotov na TV Markíza 

Charakter spotu:  Počet   Priemer za deň 3 bloky 
Oznam, odporúčanie 124  16 
Predvedenie 7  cca 1 
Ukážky z príbehov 109  12 
Reklamná pieseň 0  0 
Príbeh 54  6 
Počet spotov spolu 294  cca 26 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 2 Frekvencia spotov na TV Markíza 

Náš kontrolný prieskum situácie na TV Markíza sa oproti predošlému prie-
skumu na TV JOJ veľmi neodlíšil. Reklamnú pieseň sme dokonca nezazname-
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nali ani raz. Príbeh bol v podobnej frekvencii, výraznejšiu diferenciu sme za-
znamenali len v kategórii ukážky z príbehov. 

2.3 Prieskum dotazník – výsledky 

Pre prehľadnosť si zopakujme, že na tomto výskume sa zúčastnilo 376 res-
pondentov, z toho 217 z ČR (80 mužov, 137 žien) a 159 zo SR (44 mužov, 115 
žien). 

Otázka č. 1 
Súhlasíte s tým, že televízna reklama by nemala usilovať len o predaj 
produktu, ale mala by nás okrem toho aj: informovať – vzdelávať – za-
bávať. 

Tab. 4 Odpovede na otázku č. 1 v dotazníku 

 
ČR SR 

 
Muži  Ženy  Muži  Ženy  

Spolu 80 137 44 115 376 
Informovať 20 33 17 31 101 
Vzdelávať 30 65 12 57 164 
Zabávať 30 39 15 27 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 3 Funkcie TV reklamy 

Z grafu 3 je evidentné, že väčšina respondentov (43,61 %) by pri reklame 
uvítala, keby ich aj vzdelávala. Menší, ale skoro rovnaký počet (29 % a 27 %) 
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by preferoval skôr zábavnú a potom informačnú funkciu reklamy. Pri vekovej 
štruktúre respondentov (nadpolovičná väčšina, 228 respondentov, je vo veku  
19 – 24 rokov) je zaujímavé, že mladá generácia usiluje o vzdelanie. Vysvetľuje 
to do určitej miery fakt, že 317 respondentov je študentov MK v ČR a v SR, ale 
aj tak je to výsledok pozitívny. Vzhľadom na počty respondentov je ich voľba 
podobná, pokiaľ ide o pohlavie, či odlišnú štátnu príslušnosť. 

Otázka č. 2 
Aká je podľa vás vhodná v TV reklame jej dĺžka? 

Tab. 5 Odpovede na otázku č. 2 v dotazníku 

 
ČR SR Spolu 

Muži (80) Ženy (137) Muži (44) Ženy (115) 376 
30 s 16 36 6 34 92 
Nad 30 s 32 59 19 35 145 
Pod 30 s 32 42 19 46 139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 4 Optimálna dĺžka TV reklamy 

Z uvedených odpovedí (tab. 5, graf 4) mierne prevažuje názor (cca 39 %), že 
TV spot môže mať aj nad 30 sekúnd (v otázke bolo, že ak je reklama vtipná  
a zaujímavá). Tu spadajú reklamy spracované vo forme príbehu, keďže nakrútiť 
takýto spot pod túto „minutáž“, je spravidla komplikované. Najmenší počet sa 
logicky prikláňa k názoru, že predpis, aby spot mal 30 sekúnd, je zbytočne ob-
medzujúci. Väčšina respondentov však vie, že priemerná dĺžka je 30 sekúnd,  
a tak siahli aj po tejto odpovedi. Je však sympatické, že inklinujú aj k tretiemu 
variantu, t. j. k dynamickým, kratším spotom.   
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Otázka č. 3 
Myslíte si, že televízna reklama je účinná: 

Tab. 6 Odpovede na otázku č. 3 v dotazníku 

 
ČR SR spolu 

Muži (80) Ženy (137) Muži (44) Ženy (115) 376 
ak je spracovaná 
ako príbeh zo 
života 

38 82 29 60 209 

ak odhaľuje 
tajomstvá späté s 
produktom 

31 47 5 40 123 

      
ak radí divákom 
ako na to  11 8 10 15 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Graf 5 Optimálne spracovanie obsahu TV reklamy 

K najžiadanejším témam z hľadiska obsahu patria aj vyhľadávané oblasti 
„odbornej“ literatúry: tajomstvá – rady divákom – príbehy. Z výsledkov (tab. 6, 
graf 5) je zaujímavé, že ženy nedávajú prednosť tajomstvám, či radám... Možno 
sme čiastočne, „nevedecky“ doplnili tretí variant „rady divákom“ aj spojením 
„ako na to“. Väčšina respondentov patrí k mladšej generácii a tá veľmi rady 
nepočúva. Azda sme mali variant označiť ako praktická ukážka tovaru s komen-
tárom... Na druhej strane nás teší, že odpovede potvrdzujú obľubu spotu spraco-
vaného vo forme príbehu... Nadpolovičná väčšina, viac ako 55 % respondentov, 
mu dala prednosť. 
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Otázka č. 4 
Akému žánru v TV reklame dávate prednosť? 

Tab. 7 Odpovede na otázku č. 4 v dotazníku 

 
ČR SR Spolu 

Muži (80) Ženy (137) Muži (44) Ženy (115) 376 
Animované spoty 13 14 9 25 61 
Hraná vo forme 
príbehu 66 115 33 85 299 

Spievaná reklama 1 8 2 5 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graf 6 Optimálne spracovanie formy TV reklamy 

Tabuľka 7 a graf 6 ukazujú, že takmer 300 respondentov, t. j. 80 % zo všet-
kých opýtaných dalo prednosť príbehu... Zo starších výskumov bolo zrejmé, že 
všetky tri formy, ktoré sme uviedli, sú u divákov obľúbené. Ale tento veľký 
náskok potvrdzuje našu základnú hypotézu, že príbeh je základnou žánrovou 
formou aj v oblasti televízie. Zaujímavý je azda aj rozdiel v obľube animova-
ných spotov žien v ČR a v SR. No a nízky záujem o spievanú reklamu azda 
vysvetľuje fakt, že je v televízii naozaj ojedinelá. Otázkou ostáva, či túto sku-
točnosť poznajú tvorcovia, resp. zadávatelia televíznej reklamy, alebo je to fakt, 
že sa s ňou len nestretávajú... 
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Otázka č. 5 
Ktorý druh reklamy na vás pôsobí najviac? 

Tab. 8 Odpovede na otázku č. 5 v dotazníku 

 
ČR SR Spolu 

Muži (80) Ženy (137) Muži (44) Ženy (115) 376 
Minipríbeh 54 96 26 75 245 
Odporúčanie 
známej osobnosti 4 6 7 13 30 

Odporúčanie 
neznámej 
osobnosti 

2 3 1 2 8 

Oznam o produkte 13 16 8 17 54 
Reklamná pieseň 7 16 2 8 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 7 Efektívne pôsobenie jednotlivých druhov TV reklamy 

Tieto odpovede (tab. 8, graf 7) potvrdzujú efektívnosť, resp. obľubu príbehu 
v TV spotoch, ale aj v reklame vôbec u 245 (cca 66 %) respondentov. Odporú-
čania známej osobnosti rovnako ako reklamnú pieseň má rado v televíznej re-
klame len minimálne cca 8 % respondentov. No a o odporúčanie od neznámej 
osobnosti prejavili záujem 2 % účastníkov výskumu. Bola to skôr kontrolná 
otázka a je prekvapením, že to aj niekoho oslovilo. Trošku viac (cca 15 %) res-
pondentov považuje za najpôsobivejšie využitie oznamu o produkte.  

 
 



Pavel Horňák 21 
PRÍBEH AKO NÁSTROJ REKLAMY III. 
Postavenie príbehu v televíznej reklame 

 

Otázka č. 6 
Čo myslíte, že najlepšie, najefektívnejšie spojí reklamné informácie? 

Tab. 9 Odpovede na otázku č. 6 v dotazníku 

 
ČR SR Spolu 

Muži (80) Ženy (137) Muži (44) Ženy (115) 376 
Odporúčanie 10 26 9 21 66 
Pieseň 5 15 1 13 34 
Príbeh 65 96 34 81 276 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 8 Efektívne spojenie jednotlivých druhov TV reklamy 

Je evidentné (tab. 9, graf 8), že ženy majú o pieseň väčší záujem v obidvoch 
krajinách. Len cca 9 % respondentov si myslí, že reklamné informácie v spote 
spojí najlepšie pieseň. Takmer dvojnásobok, cca 17 % by volilo odporúčanie, 
no vyše 73 % respondentov opäť preferuje príbeh... 

Otázka č. 7 
Pamätáte si nejakú reklamu vo forme príbehu? 

Tab. 10 Odpovede na otázku č. 7 v dotazníku 

 
ČR SR Spolu 

Muži (80) Ženy (137) Muži (44) Ženy (115) 376 
Áno  72 108 36 97 313 
Nie  8 29 8 18 63 
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Graf 9 Zapamätateľnosť TV reklamy 

Až 376 (83,24 %) respondentov si takúto reklamu pamätá. To, že si na re-
klamu vo forme príbehu nespomína 63 respondentov (16,75 %), môže zname-
nať, že takýchto spotov napriek ich obľube je buď málo, alebo nie sú spracova-
né na požadovanej úrovni. 

Otázka č. 8 
Páčila sa vám? 

Tab. 11 Odpovede na otázku č. 8 v dotazníku 

 
ČR SR Spolu 

Muži (80) Ženy (137) Muži (44) Ženy (115) 376 
Áno  70 103 36 85 294 
Nie  2 5 1 12 20 
Neuviedlo odpoveď 8 29 7 18 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 10 Pozitívny vzťah ku konkrétnej TV reklame 
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Na túto otázku odpovedalo z celkového počtu 376 respondentov len 314.  
Isto aj preto, že v zadaní mali oproti predošlej otázke aj túto možnosť. Pozitívnu 
odpoveď však uviedlo aj tak takmer 80 % respondentov.  

Otázka č. 9 
Ak si pamätáte, napíšte, na aký produkt bola uvedená reklama. 
Táto otázka bola nielen kontrolná k predošlým dvom otázkam, ale jej úlohou 

bolo aj zistiť, príbehy ktorej značky respondentom utkveli v pamäti. Je predpo-
klad, že skôr preto, lebo sa im páčili... Respondenti mali uviesť konkrétne pro-
dukty, resp. firmy.  

Pre stručnosť sme ich uviedli spolu, lebo napr. od Apple to boli až tri pro-
dukty. Respondenti uvádzali najčastejšie: Air bank (2), Apple (8), Auto Merce-
des (2), Česká sporiteľňa (2), Coca Cola (6), Coop Jednota (8), John Lewis (2), 
Kofola (60), Pilsner (3), Budvar (3), Radegast (2), T-mobile (3), Vodafone (3), 
Volkswagen (3). 

Zaujímavé je, že Coop Jednota, hoci ju uvádzali len Slováci (na českých sta-
niciach nie je vysielaná), má viac označení ako napríklad výpravná Coca Cola. 
Isto je to pre populárne postavičky baču a jeho pomocníka v humorných príbe-
hoch, ktoré majú na slovenských TV staniciach už niekoľkoročnú tradíciu. Vy-
zdvihnúť však treba jednoznačne reklamné „príbehy“ pre zn. Kofola, ktorá 
ostatné značky predbehla niekoľkonásobne. Je to určite príklad hodný nasledo-
vania (a to isto nespôsobilo len známe vianočné prasiatko)... Posledným ziste-
ním, ktoré má ešte určitý stupeň reliability, sú príbehy propagujúce značky piva 
komplexne.  

Ak sa však pozrieme na počty pri jednotlivých produktoch, resp. na odpoveď 
na desiatu otázku, tak vidíme, že spojenie medzi reklamným spotom a nákupom 
produktu existuje len asi u 31 % respondentov.  

 

Otázka č. 10 
Kúpili ste si niečo na základe tejto reklamy? 

Tab. 12 Odpovede na otázku č. 10 v dotazníku 

 
ČR SR Spolu 

Muži (80) Ženy (137) Muži (44) Ženy (115) 376 
Áno  20 38 13 44 115 
Nie  52 70 24 64 210 
Neuviedlo odpoveď 7 25 4 15 51 

 
 
Je evidentné (tab. 12, graf 11), že väčšina respondentov na základe reklamy, 

ktorú si síce pamätali, dokonca sa aj viacerým páčila, nakupovala menej... Českí 
muži si kúpili z 20 prípadov 9-krát Kofolu, 2-krát Radegast, ostatné varianty len 
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po jednom. České ženy, ktoré boli zastúpené v tomto prípade takmer v dvojná-
sobnom počte, uvádzali na prvom mieste tiež Kofolu, no je zarážajúce, že len  
9-krát, naproti tomu Coca Colu 4-krát a v piatich prípadoch uviedli značky piva 
po jednom, až na Pilsner, ktorý uviedli 2-krát. Slovenské ženy uvádzali najviac 
Coca Colu – 4-krát, Kofolu 3-krát, takisto Apple, ostatné značky po jednom.  
Z 13 slovenských mužov to boli 2-krát Coca Cola a Kofola, ostatné značky len 
raz... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 11 Nákup tovaru na základe konkrétnej TV reklamy 

Otázka č. 11 
Sociálnu reklamu propagujúcu napríklad ochranu životného prostredia, 
či bezpečnosť cestnej premávky je lepšie spracovať ako: 

Tab. 13 Odpovede na otázku č. 11 v dotazníku 

 
ČR SR Spolu 

Muži (80) Ženy (137) Muži (44) Ženy (115) 376 
Prehľad faktov  1   1 
S využitím 
emocionálnych 
apelov 

  1  1 

Odstrašujúci 
prípad s apelmi 
strachu 

 1   1 

Prostredníctvom 
influencerov    1 1 
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ČR SR Spolu 

Muži (80) Ženy (137) Muži (44) Ženy (115) 376 
Odporúčanie  7 8 4 10 29 
Minipríbeh 61 106 27 81 275 
Videoklip 11 20 12 23 64 
Hlavne nech to je 
zábavné  1   1 

Ani jeden z 
uvedených 1    1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 12 Optimálna forma TV reklamy 

Táto otázka bola len skúškou potvrdenia obľúbenosti príbehu v konfrontácii 
s inými spôsobmi spracovania. Graf 12 zobrazuje len tri varianty, keďže ostatné 
sú s jedným respondentom štatisticky irelevantné... Minipríbeh uvádza v dotaz-
níku opäť až takmer 75 % respondentov, čo je ďalším dôkazom „všestrannej“ 
efektívnosti príbehu. Zaujímavé je, že na druhom mieste s počtom 64 respon-
dentov (17 %) sa ukazuje aj preferencia hudobného žánru v oblasti sociálnej 
reklamy. O polovicu menej respondentov zvolilo odporúčanie. Ostatné varianty 
sú všetky v počte 1, a tak aj nezaujímavé. 

2.4 Zhrnutie – vyhodnotenie výskumných otázok 

Na základe našich dvoch výskumných metód môžeme vyhodnotiť základné 
odpovede na naše výskumné otázky, resp. aj základnú hypotézu všetkých častí 
našej štúdie.  
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1. Aké druhy TV reklamy sú najfrekventovanejšie? 
Vo vysielaní obidvoch staníc prevažovali oznamy a odporúčania spolu z 964 

spotov (461), na druhom mieste skončili ukážky z príbehov (244) s prevahou  
v TV Markíza. Príbeh (70) skončil celkove na treťom mieste. Predvedenie pro-
duktu (38) a reklamná pieseň (16) boli najmenej početné. 

2. Aká je frekvencia príbehu v televíznych reklamných spotoch? 
Aj keď sa príbeh umiestnil celkove na treťom mieste v TV JOJ bol (z počtu 

670 spotov) už na mieste druhom (151 respondentov). Tu nasledovali tesne za 
ním ukážky z príbehov (135). V TV Markíza to bolo naopak.  

3. Aká je optimálna dĺžka TV reklamného spotu? 
Prevažuje názor, že TV spot môže mať aj nad 30 sekúnd (v otázke bolo, ak je 

reklama vtipná a zaujímavá). Tu spadajú reklamy spracované vo forme príbehu. 

4. Aká je ideálna forma TV reklamy? 
Z troch možností formy reklamného spotu (rady divákom, odhalenie tajom-

stva a príbeh) nadpolovičnú prevahu (55 %) získal spot spracovaný vo forme 
príbehu.  

5. Aký druh TV reklamy na vás pôsobí najviac?  
Pri troch možnostiach (animované spoty, spievaná reklama, príbeh) takmer 

300 respondentov, t. j. 80 % zo všetkých opýtaných, dalo pri žánri prednosť 
príbehu. Na potvrdenie sme položili otázku, akému druhu (minipríbeh, odporú-
čanie od známej/neznámej osobnosti, oznam, reklamná pieseň...) dajú pred-
nosť? Tu uprednostnilo príbeh viac ako 245 respondentov, t. j. vyše 60 %. Aj 
tieto odpovede potvrdzujú efektívnosť, resp. obľubu príbehu v TV spotoch. 
Odporúčania osobností a reklamná pieseň respondentov prakticky nezaujímajú. 
Len trochu viac ako 14 % respondentov považuje za najpôsobivejšie využitie 
oznamu o produkte. Práve tento druh je v podstate najlacnejší, ale aj najfrekven-
tovanejší, čo nám potvrdzuje naša obsahová analýza.  

6. Aký žáner, resp. forma spojí najlepšie informácie v TV reklame? 
Vyše 73 % opäť preferuje príbeh... Je evidentné, že ženy majú o pieseň väčší 

záujem v obidvoch krajinách. Ale iba cca 9 % respondentov si myslí, že rekla-
mné informácie v spote spojí najlepšie pieseň. Takmer dvojnásobok, cca 17 %, 
by volilo odporúčanie.  

7. Akú formu reklamného spotu si ľudia zapamätajú najlepšie? 
Až 376 (83,24 %) respondentov si takúto reklamu pamätá vo forme príbehu.  

8. Majú TV spoty s príbehom vplyv na nákup tovaru? 
Je evidentné, že väčšina respondentov na základe reklamy, ktorú si síce pa-

mätali, dokonca sa aj viacerým páčila, nakupovala menej... Celkove to bolo len 



Pavel Horňák 27 
PRÍBEH AKO NÁSTROJ REKLAMY III. 
Postavenie príbehu v televíznej reklame 

 

104 (21,85 %) respondentov. Väčšinou išlo o reklamu na Kofolu, Coca Colu  
a viaceré druhy piva. 

9. Mala by mať TV reklama len komerčný efekt? 
Z uvedeného je evidentné, že väčšina respondentov (43,61 %) by uvítala, 

keby ich reklama aj vzdelávala. Menší ale skoro rovnaký počet by preferoval 
skôr informačnú a následne zábavnú funkciu reklamy.  

10.  Aká forma je optimálna pre spracovanie sociálnej TV reklamy? 
Minipríbeh uvádza v dotazníku až 376 (73,13 %) respondentov, čo je ďalším 

dôkazom „všestrannej“ efektívnosti príbehu.  
 
Strešná hypotéza:  
Základnou hypotézou ostáva teda tvrdenie, že príbeh je významným ná-

strojom reklamy vo všetkých svojich podobách, v tomto prípade v uvedených 
audiovizuálnych prostriedkoch.  

Hypotéza je jednoznačne potvrdená, dokonca reakcia prekonala očaká-
vanie. 

Závery 

Záverom možno zhrnúť, že televízna reklama vďaka svojim špecifickým 
prednostiam (možnosťou pôsobenia na primárne zmysly, zasiahnutia najširšej 
cieľovej skupiny, nákladmi na výrobu, pôsobenie v domácom prostredí...) má 
obrovský potenciál efektívneho pôsobenia na televízneho diváka prostredníc-
tvom príbehu.  

Príbeh je významným nástrojom reklamy vo všetkých svojich podobách 
(žánroch, formách...) predovšetkým v audiovizuálnych propagačných prostried-
koch, v tomto prípade v TV reklame. Je spojujúci prvok prostriedku, ktorému 
pomáha komunikovať, t. j. informovať o potrebnej skutočnosti (tovare, akcii, 
myšlienke...), ale aj výrazne zvyšuje schopnosť zapamätať si ho, a tým ho aj 
pozitívne ovplyvniť k predmetu reklamy. 

Tvorcovia zainteresovaní na príprave televíznej reklamy by sa mali riadiť aj 
vkusom diváka, resp. obľúbenosťou určitého druhu spotov u zvolenej, či najšir-
šej cieľovej skupiny. Hoci naše staršie výskumy potvrdzujú, že medzi najobľú-
benejšie patria okrem príbehu aj animované reklamné spoty a spievaná reklama, 
najmä videoklipy, tento náš výskum tieto ďalšie jednoznačne nepotvrdil.  
Naopak, príbeh sa dostáva stále na vyššiu priečku. 

Respondenti takmer vo všetkých prípadoch preferujú využitie príbehu. Do-
kazujú to odpovede na otázky: Aká je ideálna forma TV reklamy? (príbeh – 
55 %) Akému žánru TV reklamy dávajú prednosť? (príbeh – 80 %) Aký 
žáner spojí najlepšie informácie v TV reklame? (príbeh – 73 %) Akú for-
mu reklamného spotu si ľudia zapamätajú najlepšie? (príbeh – 83 %).  
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Nepriamo to potvrdzuje aj otázka: Aká je optimálna dĺžka TV reklamného 
spotu? Prevažuje názor, že TV spot môže mať aj nad 30 sekúnd (v otázke bolo, 
ak je reklama vtipná a zaujímavá). Tu spadajú reklamy spracované vo forme 
príbehu. 

Výskum však dokázal, že forma príbehu je ideálna aj pre sociálnu reklamu 
(viac ako 73 %) a nadpolovičná časť respondentov by uvítala, keby ich reklama 
vo všeobecnosti viac aj vzdelávala (okrem zábavy atď.).  

Aj tento náš výskum dokazuje jednoznačnú preferenciu práve príbehu. 
Úspešné sú aj minipríbehy ľudí v reálnom prostredí. Diváci tu radi vidia zná-
mych hercov, spevákov, športovcov, či iné populárne osobnosti. V žiadnom 
prípade však nesmú zatieniť „hlavného hrdinu“, ktorým stále zostáva tovar, 
služba, resp. inštitúcia, jej imidž a pod.  

Príbehov v TV reklame by malo byť teda jednoznačne viac a mali by 
byť realizované na profesionálnej úrovni...  
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Abstrakt: Autor sa v predloženom príspevku venuje analýze sloganu, je-
ho významu a funkcii v marketingovej komunikácii, ako aj v procese 
brandingu. Obsah článku tvorí teoretické vymedzenie základných pojmov 
(slogan, headline, claim – tagline), typológia hlavných druhov sloganov 
najčastejšie používaných v marketingovej praxi, charakteristika významu 
sloganu v súvislosti so základnými prvkami značky, ako aj pravidlá, zá-
sady a kritériá v procese tvorby sloganu, či spôsob ochrany sloganu, jeho 
registrácie ako ochrannej známky.  

Kľúčové slová: Slogan, headline, claim – tagline, druhy sloganu, tvorba 
sloganu, marketingová komunikácia, značka, ochranná známka 

Abstract: Presented article is devoted to analysis of the slogan, its mea-
ning and its function in marketing communication, as well as its impor-
tance in the branding process. The article consists of a theoretical defini-
tion of basic terms (slogan, headline, claim – tagline), typology of the 
main types of slogans often used in marketing practice, characteristics of 
the meaning of slogan in relation to basic brand elements, as well as rules, 
principles and criteria of the process of creating a slogan. The article also 
describes methods of protection of the slogan, its registration as a trade-
mark. 

Keywords: Slogan, headline, claim – tagline, types of slogan, slogan cre-
ation, marketing communication, brand, trademark  
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Slogan – definícia pojmu, základné teoretické  
východiská 

Pojem slogan etymologicky vychádza zo škótsko-galského slova sluagh-
ghairm, ktoré označovalo bojový pokrik. Vo všeobecnosti môžeme slogan po-
važovať za stručné propagačné heslo, ktoré má originálnym a výstižným spôso-
bom upozorniť spotrebiteľov na firmu, spoločnosť, organizáciu, značku alebo 
produkt, či službu. Viacero autorov však ponúka oveľa rozsiahlejšiu a konkrét-
nejšiu definíciu tohto pojmu. Napríklad slogan je „originálne, stručné, zrozumi-
teľné, ľahko vysloviteľné a zapamätateľné heslo, veta, koncentrujúca v sebe 
hlavnú tému, resp. apel reklamnej kampane, ktorá býva nasadzovaná dlhodobo 
a opakovane... Niekedy sa stáva súčasťou corporate identity, resp. aj loga fir-
my. Preto je považovaný za vrchol textárskeho umenia a na jeho tvorbu je často 
vypisovaný konkurz. Spája reklamnú kampaň tým, že je využívaný v rámci rôz-
nych propagačných prostriedkov, napr. v rámci televíznych a rozhlasových 
spotov, bilbordov, samolepiek atď. Pretože má zasiahnuť širokú cieľovú skupi-
nu, hodí sa k reklame výrobkov masovej spotreby, resp. k nápisom na veľtrž-
ných stánkoch a pod. V praxi sa nahrádza označením heslo, ktoré však viac 
inklinuje k špecifickým oblastiam, resp. propagačným prostriedkom, napr. poli-
tický transparent, a nasadzuje sa skôr jednorazovo, preto je jeho tvorba menej 
náročná.“1 Všeobecne možno slogan definovať, ako krátke propagačné heslo, 
obsahujúce určitú myšlienku, resp. ideu, ktorá funkčne vystihuje špecifické 
vlastnosti produktov, ponúkaných služieb, alebo zameranie firmy, či hlavné 
benefity značky. Základnou funkciou sloganu je pomocou výstižnej, kreatívnej 
a ľahko zapamätateľnej výpovede vytvoriť v mysli spotrebiteľov (príp. aj širo-
kej verejnosti) také asociácie, či obrazové predstavy, ktoré vytvárajú pozitívny 
vzťah k produktu, firme, či ku konkrétnej značke a v dostatočnej miere ich do-
kážu odlíšiť od konkurencie. 

Slogan, headline, claim – tagline 

Slogan predstavuje pojem najširší a najvšeobecnejší, ale v súvislosti so slo-
ganom sa v marketingovej praxi používa aj pojem tagline alebo claim – heslo 
alebo krátky slogan dopĺňajúci logo. V tomto prípade ide o jednu z možností 
kombinácie obrazového znaku a písmovej časti v logách. Pri členení sloganov, 
napr. na firemné, či produktové, sa v praxi môžeme stretnúť aj s ďalším podob-
ným delením, a to na headliny a tagliny (claimy). „Pre jednoduchosť si po-
vedzme, že headline je ten veľký nadpis na bilborde či v inzeráte, kým tagline je 
ten menší nápis, ktorý sprevádza logotyp firmy (značky). Z uvedeného je jasné, 
že headline je vždy aktuálnejší, rýchlejšie podlieha zmenám a praktickým potre-
bám. Tagline, naopak, sprevádza značku dlhší čas – i niekoľko rokov. V praxi 
                                                           
1  HORŇÁK, P., 2003. 
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neraz reklamné heslo po prvom zverejnení v polohe imidžového headlinu môže 
neskôr prejsť do trvácnejšej pozície taglinu.“2 Pri kombinácii loga a tagli-
nu/claimu (obr. 1) je potrebné dbať na ich vizuálnu harmóniu a kompatibilitu. 
Vizuálne musia vytvárať celok, vychádzajúci zo vzájomného dodržiavania fa-
rebnosti, fontu písma alebo kompozície. Takýmto spôsobom tagline nepôsobí 
iba ako doplnená, či „prilepená“ časť k logám, ale skôr ako ich prirodzená sú-
časť, ktorá recipientov vizuálne neruší. Jeho aplikácia v rámci loga pomáha 
vytvoriť v spotrebiteľskom vedomí spojenie, ktoré podporuje jednoduchšie 
zapamätanie si značky, firmy, alebo konkrétnych produktov/služieb a zároveň 
môže pomôcť emocionálnejšie zasiahnuť spotrebiteľov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Ukážky kombinácie loga a taglinu (claimu) 
Zdroj: https://www.brandsoftheworld.com/ 

Členenie sloganov – hlavné druhy sloganov používané  
v marketingovej praxi 

Slogan poskytuje množstvo variabilných možností jeho funkčného využitia  
v marketingovo-komunikačnej praxi. Z tohto dôvodu je potrebná aj určitá dife-
renciácia tohto pojmu, umožňujúca rozdelenie základných typov a foriem slo-
ganov. Autori Z. Křížek a I. Crha v súvislosti so sloganom hovoria o týchto jeho 
základných formách: „Firemní slogan je součástí jednotného stylu firmy, je tedy 
projevem jeho unikátnosti, originality, nezaměnitelnosti. Existují ovšem i sloga-
ny krátkodobější, třeba k roční reklamní kampani, anebo ještě kratší, například 
vázané na jednu výstavní akci. A kromě firemního sloganu známe i slogan pro-
duktový, propagující jediný výrobek nebo službu.“3 Na základe tejto citácie 
môžeme slogany rozdeliť minimálne do piatich základných kategórií: 

                                                           
2  JANÍK, P., 2002.  
3  CRHA, I., KŘÍŽEK, Z., 2012, s. 117.  
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Firemný slogan – má zo všetkých typov sloganov najdlhodobejší charakter, 
pretože sa viaže k firme, spoločnosti ako takej. Môže reprezentovať jej silné 
stránky, vízie, ciele, hodnoty, vzťah k zákazníkovi a pod. 

Slogan značky – vzťahuje sa ku konkrétnej značke. Slogan značky by mal 
byť originálny, nápaditý, môže vystihovať zameranie značky, alebo spotrebite-
ľom niečo napovedá o produkte, resp. ponúkanej službe, ale taktiež býva často 
emocionálnym vyjadrením značky, prezentáciou životného štýlu cieľovej sku-
piny spotrebiteľov vo vzťahu k značke.  

Produktový slogan/slogan služby – viaže sa ku konkrétnemu produktu, 
alebo službe. Primárne môže vyjadrovať napr. kvalitu, funkčnosť, tradíciu vý-
robkov alebo služieb, taktiež môže vytvárať emocionálny vzťah medzi produk-
tom/službou a spotrebiteľom, alebo prezentovať odlišnosť produktu/služby  
v porovnaní s konkurenciu. Slogany produktov a služieb zároveň môžu súvisieť 
s prvkami, ako sú napr. cena, servis, záruky a ďalšie zákaznícke benefity.  

Reklamný slogan – má krátkodobý charakter, pretože sa viaže iba k určitej 
reklamnej kampani. Tá má presne stanovené trvanie, počas ktorého sa slogan 
používa. Pri novej reklamnej kampani môže vzniknúť zase ďalší, nový slogan. 

Slogan akcie – súvisí s konkrétnou udalosťou, ako je napr. event, veľtrh, 
festival a pod., preto má zo všetkých typov sloganov najkrátkodobejší charakter. 

Slogan ako súčasť značky  

Každá značka sa skladá z rôznych prvkov, pomocou ktorých ju môžeme 
identifikovať a odlíšiť od konkurencie. Celkový súbor týchto prvkov môže byť 
pri každej značke odlišný. Viacero autorov4 medzi základné prvky značky zara-
ďuje najmä: názov, logo a ďalšie symboly, slogan, predstaviteľa (maskota), 
obal, znelku (jingle) a v súčasnosti dokonca URL, internetovú doménu a webo-
vú stránku, ktoré môžeme považovať za akési pevné jadro identifikačných prv-
kov značky. 

Názov, meno značky – patrí k najdôležitejším prvkom značky, pretože sa 
využíva dlhodobo a k jeho zmene dochádza iba zriedkavo, v nevyhnutných 
prípadoch. Pri výbere názvu značky treba zohľadniť viacero kritérií, napr. origi-
nalitu, zrozumiteľnosť, ľahkú zapamätateľnosť, jednoduchú výslovnosť, uni-
kátnosť a odlíšiteľnosť, ale aj to, aby názov značky vyvolával predstavivosť  
a pozitívne emócie, aby vystihoval celkový význam značky a vyjadroval jej 
hodnoty, prípadne aby bol univerzálny – použiteľný v rôznych krajinách a kul-
túrach (pokiaľ firma plánuje pôsobiť aj na medzinárodnom trhu, je potrebné 
dbať na to, aby bolo možné názov značky použiť aj v iných krajinách bez toho, 
aby v inom jazyku mal negatívny, poburujúci, zosmiešňujúci, resp. hanlivý, či 
urážlivý význam).5 

                                                           
4  Napr. KELLER, K. L., 2007; PŘIBOVÁ, M. a kol., 2000; KARLÍČEK, M. a kol., 2013.  
5  Bližšie pozri ČUPKA, J., 2018.  
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Logo – je hneď po názve druhým najpodstatnejším prvkom, vizuálne vyjad-
rujúcim značku, pretože sa tiež používa dlhodobo. Logo môžeme všeobecne 
definovať ako vizuálny symbol, určitý grafický znak (príp. aj písmový znak 
vytvorený z fontov písma – typografické logo), ktorý používajú firmy, spoloč-
nosti, organizácie, rôzne skupiny alebo aj jednotlivci na odlíšenie vlastnej iden-
tity, svojich produktov, či služieb od konkurencie. Primárna funkcia loga preto 
súvisí s odlíšením značiek, firiem, spoločností, ich produktov, resp. služieb od 
iných, konkurenčných firiem. Logo spĺňa predovšetkým informatívnu funkciu. 
Nesmieme však zabúdať ani na jeho estetickú hodnotu, prostredníctvom ktorej 
sa logo stáva pre spotrebiteľov vizuálne atraktívne, príťažlivé a pomáha budo-
vať celkový imidž firmy, spoločnosti, resp. konkrétnej značky.6 

Obal – má primárne ochrannú funkciu, chráni produkt pred mechanickým 
poškodením, alebo inými externými vplyvmi, ktoré ho môžu znehodnotiť. Zá-
roveň uľahčuje manipuláciu s produktmi a ich prepravu. Obal má však v praxi 
oveľa viac funkcií, ako napr. komunikačnú funkciu (súvisí s vonkajšou úpravou 
obalu, ktorý má nielen prilákať pozornosť spotrebiteľov, ale aj poskytnúť im 
potrebné informácie o produkte a jeho používaní, zložení, krajine pôvodu, dis-
tribútorovi a pod.), identifikačnú funkciu (pomáha spotrebiteľom značku odlíšiť 
od konkurencie, preto by grafické prvky na obale mali vychádzať z vizuálnej 
identity značky), estetickú funkciu (estetický vzhľad obalu môže byť mnohokrát 
pre spotrebiteľov motivujúcim faktorom pri výbere produktu a jeho následnej 
kúpe).7 

Predstaviteľ, maskot značky – sú veľmi špecifické prvky značky, pretože 
vytvárajú také asociácie vo vedomí spotrebiteľov, ktoré im pomáhajú predstaviť 
si hlavné povahové črty a charakterové vlastnosti značky. Pomocou predstavite-
ľa, alebo maskota značka nadobúda ľudské, či životné vlastnosti, vďaka ktorým 
môžeme cieľovej skupine spotrebiteľov presnejšie, resp. jednoduchšie prezen-
tovať jej hlavný prínos, prípadne benefity ponúkaných produktov a služieb. 
Hlavnou výhodou predstaviteľov a maskotov značiek je, že dokážu vybudovať 
silné, emocionálne puto medzi zákazníkmi a značkou. Tiež dokážu vytvoriť 
povedomie o značke a podporiť želaný imidž značky, ako aj výraznejšie odlíšiť 
značku od jej konkurencie.8  

Znelka (jingle) – je považovaná za hudobný prvok značky, ktorý je akýmsi 
zhudobneným sloganom, alebo krátkou melódiou. Výhodou znelky je, že doká-
že vytvoriť asociácie spojené s pocitmi, náladami, emocionálnymi stavmi, či 
určitým citovým rozpoložením, ktoré sa vzťahuje ku konkrétnej značke, čo 
prispieva k jej lepšiemu zapamätaniu.9 

URL, internetová doména, webová stránka – internetová doména je sú-
časťou URL (Uniform Resource Locator) – jednotné označenie zdroja, reťazec 

                                                           
6  Bližšie pozri HEALEY, M., 2011.  
7  Bližšie pozri KITA, J. a kol., 2002, s. 202, 203.  
8  Bližšie pozri KŘÍŹOVÁ, I., 2020. 
9  Bližšie pozri BAČUVČÍK, R., 2014, s. 101 – 123.  
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znakov, pomocou ktorých možno presne špecifikovať umiestnenie informač-
ných zdrojov v prostredí internetu) a odkazuje na webový priestor, v ktorom sú 
umiestnené a zverejnené informácie. Pomocou neho sa používatelia (spotrebite-
lia) v rámci internetového prostredia dostávajú k informáciám o firmách, spo-
ločnostiach, organizáciách, značkách, ponúkaných produktoch a službách.  
Webová stránka patrí k základným a najrozšírenejším spôsobom komunikácie 
firiem, spoločností, organizácií a značiek v internetovom prostredí. Webové 
prezentácie firiem, alebo značiek orientované na externé publikum sa stali bež-
ným a dostupným nástrojom marketingovej komunikácie. Slúžia na informova-
nie stálych i potenciálnych zákazníkov, ako aj ďalších záujmových skupín fir-
my/značky, umožňujú budovať vzťahy s rôznymi cieľovými skupinami a vy- 
tvárajú prostredie pre obojstrannú komunikáciu.10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 2 Časová os sloganov značky Coca Cola 
Zdroj: https://www.behance.net/gallery/11370791/Coca-Cola-Slogan-

Timeline 

Slogan – taktiež patrí k výrazným identifikačným prvkom značky, ale v po-
rovnaní s názvom značky a logom nemá slogan takú dlhú životnosť a postupom 
času sa môže meniť. Preto patrí k najjednoduchšie zameniteľným prvkom znač-
ky a dá sa s ním pracovať oveľa flexibilnejšie, ako to môžeme vidieť na rôz-

                                                           
10  Bližšie pozri PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H., 2010, s. 219 – 224. 
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nych príkladoch sloganov značky Coca Cola (obr. 2). V praxi sa však často 
stretávame aj s prípadmi, keď sa slogan stal takou významnou a neoddeliteľnou 
súčasťou značky, že sa bez zmeny používa dlhodobo (napr. slogan značky 
NIKE – Just Do It!). Ak ide o slogan značky, je potrebné dbať najmä na to, aby 
vystihoval jej zameranie, charakteristické vlastnosti, či budoval želaný imidž  
a vyvolával žiaduce asociácie v mysli spotrebiteľov. Takýto slogan následne 
prispieva k lepšej zapamätateľnosti značky a k zvyšovaniu jej hodnoty na trhu.11 

Pravidlá, zásady a kritériá v procese návrhu  
a tvorby sloganu 

Existuje množstvo názorov na to, aké kritériá by mal dobrý slogan spĺňať. 
Podľa P. Horňáka by mal byť slogan originálny, myšlienkovo vtipný, stručný, 
jasný, výstižný, zrozumiteľný, ľahko vysloviteľný, zapamätateľný, vzbudzujúci 
pozornosť, zvedavosť, dávajúci prísľub, oslovujúci cieľovú skupinu a mal by 
mať vzťah k propagovanému predmetu.12 

Skôr, ako sa pustíme do návrhu sloganu, mali by sme si urobiť dôkladný 
prieskum trhu, zistiť si všetky potrebné informácie a zodpovedať si niekoľko 
kľúčových otázok, napr.: Čím je charakteristická firma, spoločnosť, značka, 
alebo jej produkty, či služby, pre ktoré budeme slogan vytvárať? Aké sú jej 
silné stránky a čím sa odlišuje od konkurencie? Aký typ sloganu budeme navr-
hovať (firemný, produktový, reklamný, slogan značky atď.) a aký má byť ko-
munikačný cieľ, ktorý má slogan plniť (napr. stimulovať predaj, prezentovať 
charakteristické vlastnosti produktu alebo služby, vytvoriť lepšie zapamätanie 
značky, budovať pozitívny imidž značky, odlíšiť ju od iných atď.)? Aké slogany 
používa naša konkurencia (zabezpečiť dobrú odlíšiteľnosť od iných sloganov)? 
Akú emóciu má slogan vyvolať, príp. aký racionálny argument má obsahovať? 
Keď si zodpovieme tieto základné otázky, dostaneme jasnejšiu predstavu o tom, 
čo by malo tvoriť obsah sloganu, čo ním chceme o značke, firme, príp. jej pro-
duktoch povedať. Potom môžeme začať s jeho návrhom.  

V rámci odbornej literatúry venovanej reklamnej tvorbe a copywritingu sa 
stretávame s rôznymi kritériami, zásadami a pravidlami, pomocou ktorých sa 
autori snažili priblížiť proces návrhu a tvorby sloganu.  

Autori Z. Křížek a I. Crha napr. vo svojej publikácii13 uvádzajú nasledujúce 
kritériá, pomocou ktorých možno posúdiť kvalitu sloganu: 

Originalita: Unikátnosť, jedinečnosť a originalita sloganu sú základným 
predpokladom jeho úspechu v praxi. Originálny slogan je lepšie zapamätateľný 
a ľahko odlíšiteľný od konkurencie, pretože sa spája iba s tou značkou, pre kto-
rú bol vytvorený a ktorá ho bude používať. 

                                                           
11 Bližšie pozri SALEM, L., 2013.  
12  HORŇÁK, P., 2010, s. 273.  
13  Bližšie pozri CRHA, I., KŘÍŽEK, Z., 2012, s. 118 – 136.  



Milan Banyár 37 
SLOGAN – JEHO VÝZNAM A FUNKCIA V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII 
 

 

Konkrétnosť obsahu: Aj keď sa slogan viaže na určitú značku a jej imidž, 
nemal by byť všeobecný, ale mal by obsahovať niečo konkrétne (mal by mať 
myšlienku). Slogan môže spotrebiteľom vo svojom obsahu pripomenúť existen-
ciu značky, jej produktov, príp. služieb na trhu, alebo im poskytuje argument, 
dôvod, prečo by si mali danú značku a jej produkt kúpiť. 

Zaujímavosť, pútavosť vyjadrenia: Pokiaľ chce autor sloganu dosiahnuť, 
aby si jeho slogan spotrebitelia zapamätali, musí ich niečím naozaj zaujať  
a v dostatočnej miere upútať ich pozornosť.  

Lapidárnosť: V slogane sa nemajú vyskytovať prázdne, nič nehovoriace 
slová, resp. slová, ktoré možno vynechať, tzv. slovná vata. Slogan je navyše 
bez zbytočných slov údernejší, naliehavejší a spotrebitelia si ho ľahšie zapa-
mätajú.  

Rytmus: Ide o pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík 
podľa určitej schémy. Ťažké doby nesú dôraz na prízvuk a označujú sa znakom 
–. Naopak, ľahké doby prízvuk nenesú (sú neprízvučné) a označujú sa znakom 
U. Medzi základné sylabotonické systémy, resp. stopy patria: 

 Trochej – dvojslabičná stopa, pri ktorej sa strieda prízvučná slabika  
s neprízvučnou „– U“, napr. Podráždění Vaší kůže / GEL FENISTIL 
rychle zmůže. 

 Jamb – dvojslabičná stopa, ktorá má opačné striedanie, teda neprí-
zvučnej slabiky s prízvučnou „U –“, napr. I muži mají své dny –  
Fernet Stock. 

 Daktyl – trojslabičná stopa, s prvou slabikou prízvučnou a dvoma ne-
prízvučnými „– U U“, napr. Chudí ho hledají, bohatí vítají –  
UNION. 

 Anapest – vzostupná trojslabičná stopa, pri ktorej je prízvuk na konci, 
teda „U U –“, napr. Co den dal, TIX si vzal. 

Zrozumiteľnosť: Slogan musí byť ľahko pochopiteľný a nesmie to byť ré-
bus, ktorý musia spotrebitelia lúštiť (slogan, ktorý vyžaduje vysvetlenie, nie je 
sloganom). V takomto prípade hrozí riziko, že slogan bude prehliadnutý a za-
budnutý.  

Rým: Vzniká na základe zvukovej zhody slov na konci rytmického radu 
(verše, polverše, skupiny veršov), alebo syntaktického celku (rým v próze). 
Rým má primárne funkciu eufonickú (ľubozvučnosť), rytmickú (dodržiavanie 
rytmického radu) a sémantickú/významovú (rým sa stáva pointou verša). Jed-
notlivé druhy rýmov môžeme rozdeliť do viacerých kategórií, napr.:  

 Úplný rým – zhodujú sa všetky samohlásky a spoluhlásky. 
 Neúplný rým – zhodujú sa síce samohlásky aj spoluhlásky, ale nie 

všetky. 
 Mužský rým – prízvuk je na poslednej rýmujúcej sa slabike. 
 Ženský rým – posledná rýmujúca sa slabika je neprízvučná.  
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Okrem toho sa v praxi často používa napr. združený rým (AABB), strieda-
vý rým (ABAB), obkročný rým (ABBA), postupný rým (ABCABC) atď.  

Ako príklad funkčného použitia rýmu v slogane môžeme uviesť: Už si čet 
Mladý Svět?; Jednota – obchod plný života.; Chceš toto, hraj Lotto; Vanish – 
škvŕn a špiny sa zbavíš.  

Rýmovaný slogan má svoje výhody, predovšetkým tú, že sa dobre pamätá, 
ale aj nevýhody, napr. rôzne prehrešky voči lapidárnosti. Aby autorovi rým 
vyšiel, musí často použiť slovnú vatu, alebo komoliť slovosled, čím vzniká 
vyjadrenie, ktoré nepôsobí prirodzene. Okrem iného rým môže obmedzovať 
informácie, ktoré by sme v slogane chceli mať, pretože v takejto viazanej reči 
sme značne limitovaní výberom vhodných slov a slovných spojení. 

Syntaktické figúry: Podobne ako v prípade rytmu a rýmu sú syntaktické fi-
gúry inšpiratívnym zdrojom pri tvorbe sloganov. V praxi sa používa množstvo 
syntaktických figúr, medzi najčastejšie patrí:  

 Aliterácia – vzniká opakovaním rovnakého písmena, hlásky na za-
čiatku slov, napr. Toma – To má chuť; alebo Today. Tomorrow. Toyo-
ta. 

 Anafora – vzniká opakovaním slov na začiatku blízkych slovných 
celkov, schematicky sa dá znázorniť vzorcom AB // AC, napr. Daj si 
pauzu, daj si Kit Kat!, alebo Výjimečně hořký, výjimečně dobrý –  
Fernet Stock.  

 Epifora – opak anafory, keď sa opakujú slová na konci celkov – AB // 
CB, napr. No, jednou Persil, pořád Persil. 

 Epanastrofa – opakovanie jedného slova alebo slovného obratu na 
konci jedného celku a na začiatku celku nasledujúceho – AB // BC), 
napr. READER´S DIGEST Výběr – Nemusíte vždy do světa... svět mů-
že přijít k Vám. 

 Chiazmus – tzv. slovné zrkadlo, ktoré je efektívnejšie, ak je úplné, 
teda keď sa opakuje slovo alebo obrat na vzdialenejšom konci slovné-
ho celku – AB // BA, napr. PHILIPS – Zvuk sily. Sila zvuku. 

 Pleonazmus – hromadenie slov rovnakého typu, mnohokrát synoným, 
na jednom mieste, napr. DAEWOO AVIA – lepší a lepší, alebo 
AIRWAVES – účinkuje dlouho a dlouho. 

 Kontrast – vzniká použitím slov s opačným významom – opozít, 
napr. IBM: Velká řešení pro malou planetu, alebo Technexport – veľký 
partner v malej zemi. 

 Paralelizmus – ide o najčastejšie používanú figúru v reklame, ktorá 
vzniká tak, že názov firmy, značky, či produktu sa dostáva do tesnej 
súvislosti s nejakým výrokom, pričom je s obsahom tohto výroku po-
rovnávaný, napr. Vaše predstavy. Naša budúcnosť – Olympus; alebo 
Cena, ktorá vás poteší, kvalita, ktorá vás nadchne – HP. 

 Akrostichon – vzniká tak, že začiatočné písmená jednotlivých slov 
syntaktického celku dávajú nový zmysel. V slogane sa skrýva názov 
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firmy, značky, prípadne produktu, napr. Opravdu Můžete Vyhrát – 
OMV, alebo Lacné A Dobré Auto – LADA. 

 Kalambúr – vzniká úmyselnou zmenou zvukovo podobných slov, 
pomocou čoho sa z neho stáva efektívna slovná hračka, napr. kladne  
o Kladne, alebo v rámci sloganu Niečo extra. Darček NEXTRA! 

Príznakové výrazy: Ide o slová a slovné spojenia, ktoré vyjadrujú afektívny 
vzťah rečníka k predmetu výpovedi, ale aj o slová typické pre určité skupiny 
ľudí, či rôzne jazykové zvláštnosti. Patria sem napr.:  

 Poetizmy – výrazy z oblasti básnického jazyka, napr. Symfónia ovoc-
ných chutí – BRIX. 

 Neologizmy – novovytvorené slová, napr. Astravagancia – kombiná-
cia slov extravagancia a astra (automobil modelového radu značky 
Opel). 

 Vulgarizmy – neslušné, spoločensky neprípustné slová a výrazy, kto-
rých použitie v slogane predstavuje riziká najmä v súvislosti s poško-
dením imidžu a dobrého mena značky, ako v prípade použitia kontro-
verzného sloganu Jeba do ruky, propagujúceho nealkoholický nápoj 
značky Herbert Sirupy, ktorý vyvolal vlnu kritiky zo strany širokej ve-
rejnosti. 

 Barbarizmy – slová prevzaté z cudzích jazykov. Pri tvorbe sloganov 
je časté najmä preberanie anglických výrazov, ktoré možno kreatívne 
prepojiť s komerčným obsahom, napr. mobilný operátor EUROTEL,  
v rámci kampane propagujúcej mobilnú kartu GO, použil slogan Vo 
co GO? Táto veta sa dá voľne preložiť, ako O čo ide?, čo vhodne vy-
stihuje jednoduchosť a neviazanosť ponúkanej služby. Úspech tohto 
sloganu potvrdzuje, že doslova zľudovel a začal sa používať aj pri 
bežnej komunikácii.  

 Slangové výrazy – slová a nespisovné slovné výrazy, ktoré sa použí-
vajú v súkromnom, neoficiálnom, resp. neformálnom prostredí v rám-
ci určitej skupiny ľudí. Takýto slangový výraz použil vo svojom slo-
gane Volejte Zadara! mobilný operátor T-Mobile v reklamnej kampani 
určenej pre český trh (humorná séria reklám o skokanoch na lyžiach,  
v ktorej bol ústrednou postavou slovinský tréner Zadar Volanič).  
V slogane Volejte Zadara! je tak vtipne zakomponované meno trénera  
a taktiež spotrebiteľská výzva na používanie služieb mobilného operá-
tora, keďže slovo „zadara“ možno chápať aj ako slangový výraz za-
darmo. Podobným príkladom je slovenská kampaň mobilného operá-
tora T–Mobile propagujúca mobilnú kartu EASY, ktorej tvárou sa stal 
populárny raper Majk Spirit. Súčasťou kampane je slogan Dátovať ni-
kdy nebolo tak EASY, ktorý obsahuje slangový výraz dátovať  
(v zmysle spotrebovávať dáta) a barbarizmus easy (vyjadruje jedno-
duchosť používania tejto služby a zároveň je to aj názov služby, aby si 
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ju spotrebitelia vedeli ľahšie zapamätať). Na uvedených príkladoch 
možno vidieť, že barbarizmy, hlavne slová prevzaté z anglického jazy-
ka, a rôzne slangové výrazy sa v sloganoch používajú preto, aby oslovili 
primárne mladšie cieľové skupiny spotrebiteľov, najmä teenagerov.  

Okrem uvedených príznakových výrazov sa pri tvorbe sloganu môžu použí-
vať tiež dialektizmy – nárečové slová a slovné tvary; kolokvializmy – hovoro-
vé, niekedy aj nespisovné slová; archaizmy – historické synonymá; profesio-
nalizmy – slová používané v určitej profesii, odbore a pod.  

Príznakové výrazy sú veľkým zdrojom inšpirácie pri tvorbe sloganov,  
obvykle majú neobyčajnú silu, výpovednú hodnotu a dokážu byť veľm  
i trefné.  

Trópy: Ich úlohou je prenášanie významu v rámci umeleckej výstavby jazy-
ka. Patria sem najmä:  

 Metafora vyjadruje vzťah podobnosti dvoch objektov, či javov, napr. 
Citroën – fantázia v pohybe, alebo Daewoo Espero – čaro osobnosti, 
príp. Opel Vectra – harmónia tvarov. K najčastejším druhom metafor 
sa zaraďuje personifikácia (spočíva v prenášaní vlastností živej by-
tosti na vec, v reklame napr. ľudské vlastnosti na produkt, či značku, 
napr. Pilsner Urquel – pivo, ktoré nestarne, Tissot – gentleman medzi 
hodinkami) a synestézia (zakladá sa na spojení dvoch pojmov, ozna-
čujúcich iné zmyslové vnemy, napr. sladká vôňa).  

 Metonymia (premenovanie) vzniká zámenou slov na základe vnútor-
nej vecnej súvislosti, napr. Chuť Škótska – Johny Walker. Medzi hlav-
né druhy metonymií zaraďujeme napr. hyperbolu (zveličovanie ja-
vov, či vnútorných pocitov s cieľom zvýrazniť ich, napr. „Tisíckrát 
som povedal...“), litotes (opak hyperboly, čiže zjemnenie, ktoré často 
vzniká popretím protikladu, napr. „To nie je dobrý nápad“ namiesto 
„To je zlý nápad“), eufemizmus (zjemňujúce slovo, alebo výraz, kto-
rým sa nahrádza priame pomenovanie nepríjemných javov, či udalostí, 
napr. „Navždy odísť“/zomrieť), irónia (druh nepriameho pomenova-
nia, ktoré vyjadruje záporný vzťah vyslovením pravého opaku, čím 
vzniká posun významu, napr. „Ty si mi ale dobrý priateľ“/zlý pria-
teľ), perifráza (vzniká tak, že predmet sa nepomenuje priamo, ale 
opisom, vymenovaním jeho znakov, napr. „Krajina tisícich ja-
zier“/Fínsko).  

 Synekdocha vyjadruje kvantitatívny vzťah medzi denotátom a pome-
novaním. Najčastejšie môže ísť o vyjadrenie časti namiesto celku 
(pars pro toto), napr. „Nevkročí sem ani noha,“ alebo celku namiesto 
časti (totum pro parte), napr. „Zbehlo sa sem celé mesto“.  

Šok: Je otázne, či by mal slogan šokovať. Výhodou sloganu používajúceho 
šok je, že dokáže pritiahnuť pozornosť a zaujať. Na druhej strane môže aj zne-
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chutiť, či uraziť, a tak výrazne poškodiť imidž značky. Preto by si mal každý 
autor najprv dobre zvážiť, či je použitie šoku v jeho slogane vhodné vo vzťahu 
k firme, značke, či propagovanému produktu a ako bude na takýto slogan rea-
govať cieľová skupina spotrebiteľov, príp. široká verejnosť. Šokujúci a kontro-
verzný slogan, obsahujúci vulgarizmus Jeb*t mainstream. Na vejšku se hlásím 
teď! použila vo svojej kampani súkromná Vysoká škola podnikání v Brne. Text 
sloganu sa okrem cenzurovanej verzie objavil v reklamnej kampani dokonca aj 
v plnom znení. 

Dvojzmysly: Môžu byť vhodným nástrojom na ozvláštnenie sloganu, ale je 
potrebné dávať pozor na to, aby neskĺzli do roviny lascívnych, nevkusných 
slovných hračiek (najmä erotického charakteru), ktorých úlohou je iba prvoplá-
novo šokovať. Občas sa dokonca stáva, že pri tvorbe sloganu vznikne nepláno-
vaný a neúmyselný dvojzmysel, ktorý však spotrebitelia môžu vnímať negatív-
ne, ako napr. slogan rybích prstov Kapitán Iglo – Děti by daly do pusy cokoliv. 
Vy byste neměli. 

Opieranie sa o cudziu autoritu: Z dlhodobého hľadiska nie je vhodné, ak sa 
slogan opiera o nejakú autoritu, či známu osobnosť, pretože po čase sa môže stať, 
že takáto autorita zostarne, jej imidž postupne vyprchá a prestane byť pre verej-
nosť autoritou. Ďalším problémom, ktorý môže v praxi postupom času nastať, sú 
rôzne škandály spájané so známou osobnosťou, čo má negatívny vplyv aj na 
imidž značky. Ak autorita nedala súhlas na použitie jej mena v slogane, tak sa tiež 
môže stať, že bude značku žalovať a ako odškodné od nej bude požadovať fi-
nančnú kompenzáciu. Oveľa častejšie však v praxi môžeme natrafiť na príklady 
použitia výrokov známych osobností v sloganoch, ako napr. francúzsky filozof 
René Descartes a jeho slávny výrok – Cogito ergo sum (Myslím, teda som), ktorý 
vo svojom slogane použil denník SME – Myslíme, teda SME. 

Import sloganu: Častou chybou veľkých medzinárodných firiem a globál-
nych značiek je, že používajú doslovný preklad sloganov do cudzích jazykov, 
pričom neberú do úvahy inú mentalitu ľudí, kultúrne rozdiely, odlišné významy 
slov v danej krajine, či špecifiká určitého jazyka. Oveľa vhodnejšie (ale aj ná-
ročnejšie) je, preložiť slogan do cudzieho jazyka tak, aby zachoval jeho pôvod-
ný význam. Ako príklad nepodareného importu sloganu môžeme uviesť slogan 
značky Garnier – Tace Care, ktorý bol do slovenčiny preložený doslovne Sta-
raj sa o seba, čo môže spotrebiteľov odradiť od kúpy produktu, pretože vyvolá-
va skôr negatívne asociácie. 

Okrem uvedených kritérií sa však v odbornej literatúre stretávame aj s ďal-
šími zásadami tvorby sloganov. P. Horňák vo svojej publikácii14 uvádza, že  
v reklamnej praxi sa často používa aj: 

Zámena slov v ustálených známych štruktúrach: Vzniká dosadzovaním 
nových slov do fráz, alebo ustálených slovných spojení (napr. prísloví, poreka-
diel, výrokov známych osobností, názvov filmov, románov, hesiel, piesní  
a pod.), ktoré sú verejnosti dostatočne známe. Výhodou takéhoto typu sloganu 
                                                           
14  Bližšie pozri HORŇÁK, P., 2010, s. 280 – 290. 
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je, že aj keď ide o nový slogan, verejnosti sa zdá byť známy, pretože v sebe 
ukrýva odkaz na pôvodné spojenie, čo môže viesť k jeho lepšej zapamätateľnos-
ti a zvýšiť aj jeho obľúbenosť a celkovú účinnosť. K takýmto typom sloganov 
môžeme zaradiť napr. slogan na značku piva Corgoň – Všetci za jedného,  
Corgoň pre všetkých (odkaz na známy román francúzskeho spisovateľa Alexan-
dra Dumasa staršieho – Traja mušketieri, ktorých heslom bolo „jeden za všet-
kých, všetci za jedného”), slogan na Hospodárske noviny – Ostro sledované 
noviny (odkaz na názov českého filmu Ostře sledované vlaky, ktorý nakrútil Jiří 
Menzel podľa rovnomennej novely Bohumila Hrabala), či slogan pre pivovar 
Stein – Sedím na pive a je mi dobre (použitie názvu filmu Sedím na konári a je 
mi dobre režiséra Juraja Jakubiska). 

Dopĺňanie do ustálených známych štruktúr, resp. ich úpravy: Ide o po-
dobný princíp tvorby sloganu ako v predchádzajúcom prípade s tým rozdielom, 
že sa text nezamieňa, ale dopĺňa do známej štruktúry, ktorá sa zachováva. Ľah-
šie zapamätanie a zvýšenie účinnosti sloganu môžeme dosiahnuť najmä doplne-
ním textu, ktorý sa bezprostredne viaže k predmetu propagácie, do ustálených 
známych štruktúr (výroky, názvy filmov, románov atď.).  

Využitie humoru: Humor patrí medzi časté emocionálne apely využívané 
nielen v reklame, ale aj pri tvorbe sloganov. V praxi existuje viacero typov hu-
moru a každý z nich má svoje špecifické vlastnosti. Medzi všeobecné pravidlá 
použitia humoru v slogane patrí, že humor nesmie zhadzovať výrobok, či znač-
ku, alebo podceňovať vkus a inteligenciu recipientov. Humor v slogane by tak-
tiež nemal byť primitívny a mal by byť primeraný úrovni cieľovej skupiny, 
ktorá by ho mala pochopiť. Vtipné, ale zároveň kontroverzné dvojzmyselné 
slogany Jsme pro každou prdel a S námi nejste mimo mísu použila značka Toi 
Toi, zaoberajúca sa prenájmom mobilných toaliet, v rámci českého trhu. 

Slovné hračky: Ich spojenie je spravidla prepojené s humorom, ale môže ísť 
aj o iné, invenčné myšlienkové riešenie. Použitie slovných hračiek v sloganoch 
pomáha zvýšiť ich zapamätateľnosť. Medzi takéto príklady patrí využitie zvu-
kovej podoby cudzieho slova s iným významom – Aby Váš motor skvěle Shell, 
Nech se WEST, ako aj slogan na nápoj BEST – BESTstarostně spolu. 

Opakovanie slov a slovných spojení: Opakovanie môžeme chápať vo via-
cerých významoch. Tento princíp možno použiť pri opakovaní slov, či častí  
 
v rámci jedného sloganu, pričom opakované slovo sa stáva jadrom komerčného 
posolstva, napr. FORD – Správni ľudia. Správne súčiastky. Správne ceny. Slo-
gan sa takisto môže opakovať v rámci celej kampane, keď sa používa v rôznych 
médiách súčasne (napr. bilbordy, noviny a časopisy, rozhlasové, televízne spo-
ty, internet a pod.).  

Väzba sloganu s grafikou: Význam sloganu môže byť prepojený s iným 
grafickým prvkom, či už v podobe ilustrácie, alebo loga. Jeho nevýhodou je, 
že tento typ sloganu bez grafického doplnku stráca svoj význam a celkovú 
výpovednú hodnotu. Funkčné prepojenie loga a sloganu môžeme vidieť na 
obrázku 3. Printová reklama, propagujúca automobil Audi R8 GT Spyder, po-
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užíva slogan JOOOOY finally has meaning, ktorý sa dá voľne preložiť, ako 
RADOOOOSŤ má konečne zmysel, pričom štyri písmená O v slove JOY sú 
vytvorené z loga značky Audi (symbol štyroch vzájomne prepojených kru-
hov). Slogan nielenže obsahuje logo značky, ale toto logo zároveň dotvára 
význam sloganu – stáva sa expresívnou výpoveďou, ktorá má vystihovať pocit 
z jazdy týmto automobilom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Printová reklama propagujúca automobil značky Audi –  
kombinácia sloganu s logom 

Zdroj: https://ashrafmajiet.myportfolio.com/audi-r8-jooooy 

P. Horňák v tejto súvislosti uvádza niekoľko ďalších zásad tvorby sloganov, 
napr. gradácia prostredníctvom slova viac, použitím otázky, alebo výzvy (pri-
čom opytovací spôsob je menej účinný ako oznamovací), použitím dvojzmyslu, 
zapojením názvu značky do textu vo význame slova, oslovením cieľovej skupi-
ny, spomenutím produktu a pod. Výpoveď v slogane by mala dať prísľub, či 
vzbudiť zvedavosť recipientov. Účinné je použiť v sloganoch napr. slová typu 
nový, alebo prvý. Naopak, treba si dávať pozor na použitie superlatívov, ktoré 
môžu pôsobiť nedôveryhodne, lebo sa používajú príliš často, alebo negácie, 
ktorá môže vzbudzovať pocit nedôvery recipientov k propagovanej skutočnos-
ti.15 
                                                           
15  Bližšie pozri HORŇÁK, P., 2010, s. 289, 290.  
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Tab. 1 Príklady úspešných zahraničných, českých a slovenských sloganov 

Zahraničné slogany České a slovenské slogany 
Slogan Značka Slogan Značka 

Just do it!  
(Len to urob!  
Choď to do toho!) 

Nike Když ji miluješ, není co 
řešit. Kofola 

Think different.  
(Mysli inak.) Apple Život je hořký. Bohudík!  Radegast 

Impossible is nothing.  
(Nemožné neexistuje.) Adidas I muži mají své dny. Fernet Stock 

Connecting people.  
(Spájame ľudí.) Nokia I banku můžete mít rádi. AirBank 

Intel Inside.  
(Intel vo vnútri.) Intel Aby váš motor skvěle 

Shell.  Shell 

I´m Lovin´ It!  
(Milujem to!) McDonalds Najlepší idú za nami. Tatrabanka  

Today. Tomorrow. Toyota. 
(Dnes. Zajtra. Toyota.) Toyota Oži v koži! K CERO 

Because We're Worth It. 
(Pretože my za to stojíme.) 

L'Oreal 
Paris Farebný svet v hrsti. Lentilky 

Have a break. Have a Kit-Kat.  
(Daj si pauzu. Daj si Kit-Kat.) Kit-Kat Orosená odmena. Zlatý bažant 

There are some things money 
can't buy. For everything else, 
there's MasterCard. 
(Niektoré veci si za peniaze 
nekúpite. Na všetko ostatné je 
tu Mastercard.) 

Mastercard Pečenie je radosť. Hera je 
pečenie.  

Hera  
 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 
Uvedené zásady môžeme zhrnúť do nasledujúcich odporúčaní, na ktoré by 

sme nemali zabúdať pri tvorbe sloganu: 

 Musí byť originálny, zaujímavý a ľahko zapamätateľný. 
 Musí mať konkrétny obsah, musí byť zrozumiteľný a nesmú sa v ňom 

vyskytovať prázdne, nič nehovoriace slová. 
 Mal by mať rytmus, vďaka čomu bude ľahko vysloviteľný a zapamä-

tateľný. 
 Mal by pôsobiť na emócie spotrebiteľov, príp. obsahovať nejaký ra-

cionálny argument vo vzťahu k značke, produktom, či službám. 
 Pri jeho tvorbe sa môžeme inšpirovať celou škálou výrazových a vy-

jadrovacích prostriedkov, či už sú to syntaktické figúry (napr. aliterá-
cia, anafora, epifora atď.), príznakové výrazy (napr. poetizmy, dialek-
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tizmy, neologizmy atď.), alebo trópy (napr. metafora, personifikácia, 
metonymia, hyperbola, synekdocha atď.). 

 Vhodné je použiť humor, viacvýznamovosť – polysémiu, šok, slovné 
hračky, rým, neologizmy (najmä v spojení s názvom značky, či pro-
duktu), príp. zámenu slov, či ich dopĺňanie do ustálených vetných 
štruktúr (napr. príslovia, porekadlá, výroky známych osobností, názvy 
filmov a pod.), ktoré dokážu recipientov zaujať. 

Pri tvorbe sloganu by sme si predovšetkým mali dávať pozor na to, aby: 

 nebol fádny, všeobecný a podobný konkurencii, 
 nebol príliš dlhý, pretože to komplikuje jeho zapamätanie, 
 nebol vulgárny a neurážal cieľovú skupinu, či širokú verejnosť,  
 sme ho doslovne neprekladali do cudzích jazykov, kvôli čomu môže 

stratiť zmysel. 

Na ilustráciu pripájame niekoľko ďalších populárnych zahraničných, ale aj 
českých a slovenských sloganov (tab. 1). 

Slogan ako ochranná známka 

Na to, aby nedochádzalo k zneužitiu značky, loga, alebo ďalších identifikač-
ných znakov firmy, slúži tzv. ochranná známka. Ochranná známka môže obsaho-
vať akékoľvek grafické označenie, ktoré možno vizuálne znázorniť – napr. slová, 
frázy, osobné mená, názvy, písmená, iniciály, slogany, číslice, kresby, obrázky, 
emblémy, etikety, symboly, znaky, logá, či charakteristické písmo, konkrétne 
farebné kombinácie, grafiku alebo tvar výrobkov, dizajn obalov atď., prípadne ich 
vzájomné kombinácie. Zjednodušene povedané – ochrannou známkou môže byť 
slovné, obrazové, priestorové, ale aj kombinované označenie, ktoré je schopné 
odlíšiť tovary/služby firmy, spoločnosti, resp. konkrétnej osoby od tovarov alebo 
služieb, ktoré ponúka konkurencia. V súčasnosti zo strany firiem a podnikateľ-
ských subjektov rastie tlak, aby bolo možné registrovať aj netradičné typy 
ochranných známok, napr. konkrétnu farbu, zvukové označenia (tóny, zvuky, 
ruchy), alebo čuchové označenia (vône, pachy), dizajnérske návrhy, projekty  
a podobne. Ochrana sa preto vzťahuje na všetky nástroje, pomocou ktorých môžu 
spotrebitelia a široká verejnosť odlíšiť značku od jej konkurencie.  

Ochrana sa vzťahuje najmä na: 

 značku, jej podobu, logo, slogan, farebnú kombináciu, 
 tvar výrobku alebo obalu (registrácia tradičných tvarov, ktoré majú 

kultúrny či náboženský pôvod však nie je možná), 
 inojazyčný alebo alternatívny variant názvu, 
 melódie, farby, zvuky a vône, 
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 dizajnérske návrhy realizované i nerealizované ako symboly módnosti 
alebo inovatívnosti, 

 projekty ziskových aj neziskových organizácií (napr. X faktor, Ameri-
can Idol, alebo projekty mimovládnych organizácií, napr. Konto ba-
riéry, Ostrovy života atď.).16 

V rámci zákona sú špecifikované aj konkrétne obmedzenia označení, ktoré 
sa nemôžu stať súčasťou ochrannej známky. Sú to najmä označenia, ktoré obsa-
hujú názvy štátov, zemepisné označenia, označenia konkrétneho druhu výrob-
kov, klamlivé označenia a tie, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, alebo sú 
zhodné s ochrannou známkou pre identické tovary/služby, ktoré si už registro-
vala iná firma, resp. osoba. 

V súvislosti so sloganom, jeho právnou ochranou v podobe registrácie slo-
ganu ako ochrannej známky je taktiež potrebné dodať, že nie je možné registro-
vať akýkoľvek slogan, resp. slová a ich kombináciu. Kľúčovým kritériom regis-
trácie sloganu ako ochrannej známky je jeho rozlišovacia spôsobilosť. „Aby 
označenie mohlo byť klasifikované ako označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spô-
sobilosť musí vytvárať dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými 
tovarmi alebo službami, ktorá by dotknutej verejnosti umožňovala okamžite  
a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis predmetných tovarov a služieb alebo 
jednej z ich vlastností. Na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia je po-
trebné zobrať do úvahy tiež verejný záujem, ktorý vyžaduje, aby opisné označe-
nia alebo údaje vlastností tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada, mohol 
voľne používať každý.“17 

Funkciou ochrannej známky je zabezpečenie firmy pred zneužitím jej cha-
rakteristických znakov konkurenčnými spoločnosťami. Ďalšou dôležitou funk-
ciou ochrannej známky je pomôcť spotrebiteľom jednoducho identifikovať  
a rozlíšiť tovary/služby, s ktorými sú spokojní, alebo ktoré im zaručujú určitú 
kvalitu. Často sa vytvára emocionálny vzťah medzi spotrebiteľmi a značkami, či 
konkrétnymi produktmi, preto je nevyhnutné udržať dôveru zákazníkov pomo-
cou registrovanej ochrannej známky. Ochranná známka dáva jej majiteľovi 
právo takto označovať svoje tovary a služby. Zároveň mu zaručuje, že nikto bez 
jeho súhlasu nesmie používať označenie, ktoré by bolo zhodné alebo zameni-
teľné s jeho ochrannou známkou zapísanou do registra pre rovnaké, resp. po-
dobné tovary/služby. 

Podať žiadosť o zápis ochrannej známky môže akákoľvek právnická alebo fy-
zická osoba, ktorá má v rámci svojej podnikateľskej činnosti záujem používať 
túto ochrannú známku. Možno ju registrovať buď v krajine, v ktorej má prihlaso-
vateľ trvalé bydlisko, prípadne štátnu príslušnosť, alebo v ktorej firma pôsobí, 

                                                           
16  Spracované podľa SMOLKOVÁ, E., ŠTARCHOŇ, P., VILČEKOVÁ, L., OLŠANSKÝ, F., 

SMOLKA, S., KRAVEC, P., 2013, s. 52.  
17  Bližšie pozri Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Metodika konania – 

Ochranné známky, s. 17, 18.  
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resp. kde podniká. Vtedy hovoríme o tzv. národnej ochrannej známke. Prihláš-
ku národnej ochrannej známky v rámci Slovenskej republiky možno podať na 
Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (www.upv.sk) a na území 
Českej republiky na Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky 
(www.upv.cz). Národná ochranná známka má platnosť desať rokov. Na žiadosť 
majiteľa ochrannej známky a po zaplatení poplatku ju úrad môže predĺžiť vždy  
o ďalších desať rokov. Ochrannú známku však možno zaregistrovať aj na medzi-
národnej úrovni. Ide o tzv. medzinárodnú ochrannú známku. V tomto prípade 
existujú rôzne možnosti registrácie. Buď sa podávajú prihlášky priamo do vybra-
ných krajín, v ktorých chce prihlasovateľ získať ochranu (podmienky registrácie 
ochrannej známky závisia od krajiny, v ktorej sa podáva prihláška), alebo sa dá 
podať prihláška do viacerých krajín sveta naraz, čo umožňuje tzv. Madridská 
dohoda o medzinárodnom zápise ochranných známok a Protokol k Madridskej 
dohode. V rámci Madridskej dohody sa vytvárajú a upravujú pravidlá podávania 
prihlášok, zapisovanie ochranných známok pre prihlasovateľov z členských štátov 
Madridskej únie. Členstvo má pre prihlasovateľov viacero výhod – prihlasovateľ 
môže jedinou žiadosťou v jednom jazyku prihlásiť svoju ochrannú známku do 
všetkých členských krajín madridského systému (v súčasnosti sem patrí až 86 
krajín) a zároveň nemusí platiť poplatky za prihlášku ochrannej známky každej 
krajine zvlášť (platí jednotný poplatok). V rámci Európskej únie možno požiadať 
aj o tzv. ochrannú známku Spoločenstva, ktorá platí vo všetkých členských štá-
toch Európskej únie. Majiteľ ochrannej známky má po jej zápise právo používať 
ju v celej Európskej únii a tiež žiadať náhradu v prípade porušenia práv, resp. pri 
zneužití jeho ochrannej známky. Lehota platnosti ochrannej známky spoločenstva 
trvá tiež desať rokov a po uplynutí tohto času môže byť registrácia obnovená 
vždy na ďalších desať rokov (ako v prípade národnej ochrannej známky).18  

Záver  

V predloženom príspevku sme sa bližšie zamerali na analýzu možností funk-
čného využitia sloganu v marketingovej praxi, ako aj jeho významu pri tvorbe 
identity značky. Napriek rôznym pravidlám, zásadám, či príkladom z praxe, 
ktoré nám umožňujú lepšie pochopiť a uľahčiť tvorbu sloganu, je nutné dodať, 
že ide o kreatívny proces, ktorého výsledkom by mal byť originálny, jedinečný 
a nezameniteľný slogan. Samotnému návrhu a tvorbe sloganu by preto malo 
predchádzať identifikovanie pozície firmy/značky na trhu, spoznanie produktu  
a vytypovanie jeho kľúčových benefitov, ktoré ho dokážu v dostatočnej miere 
odlíšiť od konkurencie. V neposlednom rade musíme dobre poznať aj našu cie-
ľovú skupinu – spotrebiteľov, ktorých má náš slogan osloviť, emocionálne za-
siahnuť a podporiť v nich jedinečnosť, zapamätateľnosť značky. Po následnej 
tvorbe sloganu by sme taktiež nemali zabúdať ani na jeho právnu ochranu, pre-
                                                           
18  Bližšie pozri Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. [online].  
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tože v rámci veľkého, neustále sa rozrastajúceho trhu, v ktorom podniká množ-
stvo rôznych firiem s rovnakým, resp. podobným zameraním, zhodných, alebo 
príbuzných tried konkurenčných výrobkov a služieb, je vlastníctvo ochrannej 
známky veľmi dôležité, v istých prípadoch až nevyhnutné.  
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REKLAMA V LITERÁRNEJ TVORBE 

ADVERTISING IN LITERARY WORKS  

doc. PhDr. Vlasta Konečná, CSc.  
 

Abstrakt: Štúdia prináša ukážky z literárnej tvorby, ktoré sa dotýkajú re-
klamných javov a prejavov. Poukazuje na fakt, že reklama sa stala takou 
bežnou súčasťou nášho života, že sa vyskytuje v rôznych literárnych žán-
roch, u rôznych autorov a je aplikovaná rozmanitými spôsobmi. Zmienky 
o reklame sú niekedy funkčné, inokedy mimovoľné, miestami môžu až 
ovplyvniť dej.  

Kľúčové slová: Reklama, plagát, výklad, event, product placement, bill-
board, svetelná reklama  

Abstract: The study provides examples from literary works that relate to 
advertising phenomena and expressions. It points to the fact that adverti-
sing has become such a common part of our lives that it occurs in diffe-
rent literary genres, by different authors, and is applied in a variety of wa-
ys. Mentions of advertising are sometimes functional, sometimes 
involuntary, in some places they can affect the story. 

Keywords: Advertising, poster, interpretation, event, product placement, 
billboard, illuminated advertising 

Úvod 

Skutočnosť, že reklama sa stala bežnou súčasťou nášho každodenného živo-
ta, už nikto nespochybňuje. Či chceme, alebo nechceme, reklamné prejavy sa 
nás pokúšajú osloviť na každom kroku. Na ulici, v obchode, v kultúrnych či 
športových zariadeniach, reštauráciách, bankách – prosto všade, kam sa pohne-
me. Ani doma nie sme pred reklamou chránení. Útočí na nás z každého média, 
ktoré zapneme – rozhlas, televízia, počítač, telefón... Naozaj sa jej nedá vyhnúť. 

Vlasta Konečná
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A keďže je už prirodzenou zložkou nášho prostredia a života, dostáva sa aj do 
literárnej tvorby.  

Zmienky o reklame mávajú rôznu podobu. Samozrejme, aj v literatúre môže 
existovať product placement, čo je zámerná propagačná aktivita. Ale často bý-
vajú, nazvime to, „reklamné zmienky“ použité v texte bez zámeru a funkcie. 
Nezriedka sú napr. rôzne reklamné nosiče spomenuté pri celkovej charakteristi-
ke prostredia. Pritom nejde o funkčné použitie s cieľom nosič spropagovať, ale 
len o viac či menej presný opis konkrétneho prostredia. Reklamné zmienky sa 
vyskytujú v rozhovoroch literárnych postáv, dokonca jednotliví hrdinovia ne-
zriedka pracujú v oblasti reklamy a pod. Naša dlhoročná čitateľská aktivita nám 
poskytla dostatočný prieskumný materiál, a tak prinášame ukážky z rôznych 
literárnych diel, v ktorých sme reklamné zmienky zaznamenali a z ktorých je 
zjavné, ako reklama prenikla aj do oblasti literárnej tvorby.  

Ukážka č. 1  
Martin Selner : Autizmus & chardonnay 2: Pozdní sběr 
„Díky studiu znám základy psychosomatiky a vím, jak jsou lidská psychika  

a tělo vzájemně přepojené. Logicky se tedy nabízi, že se mi záda snaží naznačit, 
že jsem si toho hodně naložil, že jsem pod tlakem. Zatím se jim snažím zavřít 
ústa pravidelným užívaním Voltarenu (tohle bohužel není placená reklama).“1 

V tejto ukážke je spomenutý konkrétny farmaceutický produkt menovite, 
takže by mohlo ísť o product placement. Názov spomenutého lieku je všeobec-
ne známy práve vďaka frekventovanému televíznemu reklamnému spotu. Vtip-
ná poznámka autora, uvedená v zátvorke, ale vyjadruje, že naozaj to tak nie je. 
Pod product placementom totiž rozumieme marketingovú techniku, pri ktorej sú 
odkazy na konkrétne značky alebo produkty začlenené do iného diela, napr. 
filmu alebo televízneho programu so špecifickým propagačným zámerom.  
V 21. storočí sa táto marketingová technika veľmi rozšírila, vzhľadom na mož-
nosti prijímať televízne programy bez reklamných vstupov.2  

V skutočnosti však nejde o žiadny novodobý jav. Podľa odborníkov tieto 
prejavy môžeme pozorovať už v 19. storočí. Ako príklad sa uvádza známy ro-
mán Julesa Verna Cesta okolo sveta za 80 dní, ktorý vyšiel v roku l873. Autor  
v ňom spomínal konkrétne dopravné a prepravné spoločnosti, ktoré profitovali  
z popularity románu. Nie je však známe, či za to aj dostal zaplatené.3 Ďalším 
historickým príkladom je obraz Édouarda Maneta Bar vo Folies Bergere (obr. 1), 
ktorý zobrazuje na barovom pulte pivo značky Bass. Výrazná etiketa a tvar 
dvoch fliaš údajne jednoznačne umožňuje ich identifikáciu. Či bolo Manetovou 
motiváciou zahrnúť do svojej maľby značkové výrobky, nie je známe. Cieľom 

                                                           
1  SELNER, M., 2009, s. 99.  
2  WIKIPÉDIA, 2021a. 
3  BUTCHER, W., 1995. 
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mohlo byť len zvýšiť autenticitu diela. Historické dohady však pripúšťajú aj 
možnosť, že za zaradenie produktov dostal odmenu.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Product placement5  

V prípade ukážky od autora Martina Selnera vtipná poznámka (uvedená  
v zátvorke) jednoznačne vyjadruje, že v jeho prípade naozaj nejde o product 
placement, ale uvedenie všeobecne známeho produktu slúži na zvýšenie auten-
ticity opisovaného javu.  

Martin Selner je mladý, 35-ročný muž, ktorý od roku 2013 pracuje v týžden-
nom stacionári ako opatrovateľ autistických detí. Po troch rokoch praxe začal 
písať blog s názvom Autizmus & Chardonnay. Veľký ohlas verejnosti viedol  
v roku 2016 k nominácii na Krištáľovú lupu v kategórii One Man Show. V roku 
2017 bol nominovaný na Magnesia blog roku. Práve z tohto blogu vychádzajú 
jeho dve knihy Autizmus & Chardonay 1 a 2. Krátke príbehy vtipne a výstižne 
opisujú správanie detí v rôznych situáciách, ktoré je vzhľadom na ich postihnu-
tie neobvyklé. Autor píše bez pátosu, s ľahkou iróniou i sebairóniou zachytáva  
i reakcie okolia. Je zjavné, že svoju záslužnú prácu vykonáva s plným nasade-
ním, čo iste vyvoláva nielen sympatie, ale aj úctu.  
 

 

                                                           
4  LEHU, J. M., 2007, s. 18 – 19. 
5  WIKIPÉDIA, 2021a. 
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Ukážka č. 2 
Stig Staeterbakken: Cez noc 
„Vedľa predajne obuvi som si všimol reklamný plagát. Bolo na ňom obrov-

ské šťavnaté jablko rozdelené na polovicu a ešte väčšie dieťa, priam príšera, 
zaberalo niekoľko štorcových metrov a malo nafúknuté líca, holú hlavu, plochý 
nos a veľké čierne, kovové oči, v ktorých sa mu zrkadlila šťavnatá dužina. Pod 
tým hrubými písmenami: DENNE KUS JABLKA CHOROBU VYĽAKÁ. Odrazu 
som začul zvláštne vŕzganie...“6 

Text pokračuje opisom ďalšej cesty hlavného hrdinu. Vsuvka o reklame nie 
je nijakým spôsobom ďalej využitá, do textu je vložená len ako jav zaregistro-
vaný okoloidúcim človekom. V podstate slúži na charakteristiku prostredia  
a naznačuje, že reklamné prejavy sú súčasťou nášho bežného života.  

Plagát definuje Nová abeceda reklamy ako „jednolistové, výstižné (písané, 
kreslené, maľované alebo tlačené) výtvarne spracované verejné oznámenie vy-
lepované na frekventovaných miestach. Je to jeden z najstarších, ale aj najfrek-
ventovanejších propagačných prostriedkov. Využíva sa nielen v oblasti propa-
gácie a reklamy, ale aj kultúry, výchovy, politiky a pod. Primárnou je zložka 
obrazová, no textová je spravidla nevyhnutným doplnkom. Okrem veľkoploš-
ných plagátov, billboardov sa u nás využíva najviac formát A-1, A-2.“7 

V prípade druhej ukážky ide o veľkoplošný plagát a vzhľadom na obsah by 
sme ho mohli zaradiť k sociálnej reklame, resp. k spoločensko-výchovnej pro-
pagácii, ktorá sa vyskytuje v oblasti zdravotníctva, kultúry a osvety, cestnej 
premávky atď. Pod týmto pojmom chápeme „propagáciu všeobecne prospešnej 
myšlienky, návyku, správania sa a pod., i keď sa tak môže diať propagáciou 
konkrétneho produktu, ktorého používaním tento cieľ dosiahneme, napr. zeleni-
na, ovocie a pod“8.  

Stig Staeterbakken opisuje vo svojej knihe príbeh muža, ktorý opustil svoju 
fungujúcu rodinu pre inú (výrazne mladšiu) ženu. Jeho čin má tragické násled-
ky. Sedemnásťročný syn spácha samovraždu. Otec je zdrvený, prirodzene cíti 
zodpovednosť za tento čin. Užialený sa od slovenského priateľa dozvie o myste-
rióznom dome, v ktorom sa dá nájsť to, čo človek stratil. Nachádza sa v meste, 
ktoré je v knihe pomenované ako Vianočné mesto. A práve pri hľadaní domu 
prechádza autor okolo opisovanej reklamy. 

Tento nórsky spisovateľ mal blízky vzťah k Slovensku, ktorý sa zrodil v ro-
ku 1988 vďaka kontaktu so slovenským prekladateľom Ivanom Čičmancom, 
ktorý zabezpečoval preklad slovenskej poézie do nórčiny. Nadviazaná spolu-
práca viedla až k vytvoreniu priateľského vzťahu a k opakovaným návštevám 
spisovateľa na Slovensku. A tak sa naša krajina dostala aj do jeho diela.  

Smutné je, že autor, práve na vrchole svojej kariéry, keď jeho diela zazna-
menali svetový úspech, spáchal ako 46-ročný samovraždu. 

                                                           
6  STAETERBAKKEN, S., 2014, s. 162.  
7  HORŇÁK, P., 2003, s. 208. 
8  HORŇÁK, P., 2003, s. 241. 
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Ukážka č. 3 
Juraj Kušnierik: Hudba ostrova 
„Ako to už na veľkých letiskách býva, aj v Keflaviku je množstvo duty free 

obchodov ponúkajúcich turisticky atraktívne „islandiká“. Môžete si kúpiť vlne-
ný sveter, teplú bundu, tričko s islandskou vlajkou, kozmetiku z vulkánov  
a z Modrej lagúny, obrázkové knihy a hudbu. A sme pri koreni: zatiaľ čo v Lon-
dýne, Madride, Viedni či Moskve si môžete vybrať z letiskovej ponuky globali-
zovaného, umelohmotného popu, v Keflaviku vám ponúkajú (takmer) kompletnú 
diskografiu Bjork a Sigur Rós, niečo od GusGus, Emiliany Torrini či Lay Low 
alebo FM Belfast. Podobne ako v lietadle: na počúvanie si cestujúci môže vybe-
rať medzi aktuálnou islandskou elektronikou, hudobno-filmovou klasikou a naj-
novšími islandskými objavmi. Známe albumy Bjork a Sigur Rós pochopiteľne  
v ponuke nechýbajú. Islanďania rozumejú reklame, marketingu a predaju, hud-
ba je – spolu s prírodou a čistou energiou – kľúčovou zložkou prezentácie kra-
jiny vo svete.“9 

Toto píše Kušnierik v knihe, ktorá je hudobnou pohľadnicou z Islandu  
a z hľadiska využitia marketingovej komunikácie ukážka nepotrebuje komentár. 
Je zjavné, že autor bol unesený krajinou aj ľuďmi, s ktorými sa stretol. Veľmi 
výstižne definuje špecifiká islandského života a odhaľuje príčiny úspechu is-
landských hudobníkov. Opakované návštevy Islandu viedli k vytvoreniu blíz-
kych vzťahov a k zrodu priateľstva s niektorými osobnosťami, dokonca až  
k recipročným a opakovaným návštevám. Až osudovo vyznieva fakt, že počas 
jednej z pravidelných návštev tejto krajiny našiel autor svoju smrť vo veku  
51 rokov.  

Juraj Kušnierik bol zástupcom šéfredaktora časopisu .týždeň, moderátorom 
Rádia FM, moderátorom azda najznámejšieho slovenského hudobného festivalu 
Pohoda, kníhkupcom a jedným zo zakladateľov kníhkupectva Artforum. Naj-
radšej písal (a rozprával) o hudbe a literatúre a bol doslova odborníkom na  
Island.10  

Ukážka č. 4 
Tom Malmquist: V každom okamihu sme ešte stále nažive 
„Keď vojdeme do požičovne DVD, bulmastif zdvihne nos a zaňuchá. Pes 

patrí majiteľovi obchodu. ,Dobrý deň,ʻ pozdravím. Majiteľ obchodu pije z pol-
litrovej fľaše Coca-Coly. ,Dobrý deň,ʻ odpovie.“11 

Opäť sa stretávame s product placementom a v podobnej funkcii ako v prvej 
ukážke. Je veľmi málo pravdepodobné, že autor dostal za zmienku o Coca-Cole 
zaplatené.  

                                                           
9  KUŠNIERIK, J., 2011, s. 111. 

10  ATRFORUM. Juraj Kušnierik. (Autori.) [online]. 
11  MALMQUIST, T., 2019, s. 95. 
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Názov tejto značky je natoľko stotožnený s produktom, že tvoria neodmysli-
teľnú jednotu. Tento hnedý kolový, sladký nápoj je všeobecne známy a predáva 
sa vo viac ako 200 krajinách sveta.  

Nie všetci však vedia, že prvú Coca-Colu vyrobil doktor John Stith Pember-
ton v USA v meste Atlanta pred 136 rokmi, teda už v roku 1885. Predpokladá 
sa, že inšpiráciou preňho bol obľúbený a veľmi rozšírený francúzsky alkoholic-
ký nápoj Wine Cola. Bola to kombinácia vína s kokaínom. Keďže v tom čase 
vládla v Atlante (štát Georgia) prohibícia, Pemberton sa snažil vyrobiť nealko-
holickú verziu toho nápoja.  

Prvým obchodom, kde sa dala Coca-Cola kúpiť, bola lekáreň Jacob's Phar-
macy v Atlante. Patent bol označovaný ako liek, ktorý mal pomáhať pri viace-
rých ochoreniach, ako boli bolesti v brušnej dutine, bolesti nervového pôvodu, 
bolesti hlavy, liečba závislosti od morfia, či dokonca impotencia. 

Prvú reklamnú kampaň na Coca-colu rozbehol Pemberton v časopise Atlanta 
Journal v máji 1986.  

Koncom 19. storočia receptúru na tento nápoj kúpil americký obchodník Asa 
Griggs Candler, ktorý svojimi marketingovými taktikami dosiahol, že značka 
Coca-Cola sa stala jedným z lídrov na trhu nápojového priemyslu.  

Menej známe je, že názov Coca-Cola vymyslel už v roku 1885 Pembertonov 
kníhkupec Frank Mason Robinson, ktorý mal zaujímavé písmo, takže je aj auto-
rom loga. Tento rez písma vznikol v polovici 19. storočia pod názvom Spence-
rian script a bol v tom období jedným z dominantných štýlov pre rukou písané 
texty v USA. 

Slávnu fľašu, ktorú vo firme nazývajú „contour bottle“ (tvarovaná fľaša), no 
známejšia je pod názvom „hobble skirt“ (úzka sukňa), vymyslel v roku 1915, 
teda už za „vlády“ Candlera dizajnér Earl R. Deanom.12  

Autobiografický román Toma Malquista zachytáva veľmi smutný, ale silný 
príbeh bývalého hokejistu. Opisuje v ňom svoje manželstvo, ktoré bolo šťastné 
až do chvíle, kým vo vysokom štádiu tehotenstva jeho manželka smrteľne ne- 
ochorela. Napriek tomu sa dieťa podarilo zachrániť. Postoj otca v tejto zúfalej 
situácii a jeho starostlivosť o predčasne narodenú dcérku ukazuje, ako dokáže 
človek v kritickej situácii nájsť netušenú vnútornú silu.  

Ukážka č. 5 
Ondrej Štefánik: Som Paula  
„Reklamná agentúra raz navrhla pre našu firmu kampaň, ktorá sa mi zdala 

učebnicovo trefná a kreatívna, originálna a pritom jednoduchá. Vtedy som do-
konca vôbec nemal chuť návrhy reklamnej agentúry tvorivo a strategicky vylep-
šiť. Môj šéf na moje začudovanie vyjadril obavu, že ľudia ju nepochopia, že je 
príliš komplikovaná. Prekvapilo ma to, pretože návrhy na kampaň sa mi zdali 
úplne zrozumiteľné, presne táto vec sa reklame nedala vytknúť. Bol som na 
strane reklamnej agentúry. Marketing som mal na starosti ja a bolo mi neprí-
                                                           
12  WIKIPÉDIA, 2021b. 
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jemné v rozpore so svojím presvedčením agentúre oznámiť, že ich návrhy nie sú 
priechodné. Napokon však ich nápady šéfa niečím oslovili, nechcel ich len tak 
zmietnuť zo stola, tak sme koncept na reklamný spot dali testovať na focus  
groupy.  

No vidíte, povedal šéf po horlivej diskusii spotrebiteľov, nemusel čakať ani 
na vyhodnotenie prieskumu. Hovoril agentúre ako nejakým neskúseným amaté-
rom, že ľudia dnes nevedia udržať pozornosť, ničomu nerozumejú, nedajú si 
námahu, aby rozumeli, a už vôbec sa nenamáhajú porozumieť reklame, to musí 
byť na prvú, nemôžeme ich nechať pátrať po tom, čo im chceme povedať.  

Povedal, že ľudia nevedia, ľudia nerozumejú, ľudia sa v tom stratia, ľudia.  
Pritom kampaň ľuďom hovorila, že sú výnimoční, mimoriadne výnimoční,  

a preto si zaslúžia výnimočné veci. Ale šéf povedal, že výnimoční ľudia nevedia, 
výnimoční ľudia ničomu nerozumejú, nemajú čas, majú čas na jednu, dve aso-
ciácie, ľudia, ľudia.“13 

Ukážka presne naznačuje zložitosť tvorby reklamnej kampane a jej pocho-
penia adresátmi. Zjednodušene môžeme pod reklamnou kampaňou rozumieť 
súbor aktivít, sústredené pôsobenie viacerých propagačných prostriedkov  
v určitom čase a priestore s cieľom presadiť zámer zadávateľa reklamy. Je to 
propagačná aktivita väčšieho rozsahu, s vyššou finančnou náročnosťou, preto je 
potrebné venovať náležitú pozornosť všetkým etapám jej tvorby .  

Spomínanú Focus group chápeme ako výskumnú techniku skupinového in-
terview, moderovanú skupinovú diskusiu, ktorá vyžaduje od respondentov, aby 
otvorene vyjadrili svoje názory a postoje k pertraktovanej problematike. Odpo-
rúčaný počet účastníkov je od 8 do 12 ľudí. Je to jedna z metód kvalitatívneho 
výskumu. Používa sa často v súvislosti s marketingovým výskumom, napr. pri 
prieskume spotrebiteľských návykov, skúmaní názorov a verejnej mienky, pri 
uvádzaní nového produktu na trh, ale aj na určenie účinnosti reklamy ako práve 
v citovanej ukážke. Medzi jej výhody patrí najmä rýchle dosiahnutie výsledku.14  

Tento román zo súčasnosti netradičným spôsobom zachytáva tému mladej 
rodiny. Poukazuje na rozpad prirodzených a životne dôležitých štruktúr, zánik 
tradičných foriem spolunažívania a vzťahov. Pripomína, že nie vždy sa život 
vyvíja tak, ako si predstavujeme, alebo očakávame. V roku 2020 kniha získala 
cenu Anasoft Litera. Ondrej Štefánik zaujal už svojou prvotinou, zbierkou po-
viedok Bezprsté mesto. Pracuje v oblasti reklamy, v ktorej získal mnoho ocene-
ní za kreativitu. Je spolumajiteľom úspešnej reklamnej agentúry, takže vie,  
o čom hovorí.  

 
 
 
 

                                                           
13  ŠTEFÁNIK, O., 2016, s. 67. 
14  WIKIPÉDIA, 2021c. 
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Ukážka č. 6 
Ivana Chřibková: Suchý hadr na dně mořském 
„Tatínek přišel s úžasným nápadem, ze kterého jsem byla moc nadšená, pro-

tože ten nápad byl z televize. Teď je moc populární jedna věc, která třeba z oku-
rek udělá vlnovky a z brambor mřížky. Nám se to teda s bráchem moc líbilo, 
hlavně proto, že to má reklamu v televizi a mít doma něco z televize je skvělá 
věc, která se bude dobře říkat ve škole. Tatínek mamince ten kráječ koupil. A my 
sme museli s bráchou slíbit, že ji až do narozenin nic neprozradíme. Stálo nás to 
teda moc sil, dokonca tolik, že jsme ani nestihli namalovat mámě obrázek.  

Pak prišly narozeniny, všichni jsme se hezky oblékly a maminka udělala 
slavnostní večeři. Na stole byly svíčky, skleničky byly obaleny v cukru a na ma-
su bylo vajíčko. Po večeři jsme pak šli mamince předat dárek. Když ho rozbali-
la, zavřela se v koupelně a tam dlouho plakala. Tatínek řekl, že ženským se 
prostě nezavděčíš, a já jsem nemohla pochopit, proč se mamince ten kráječ 
nelíbi, když je to tak slavná věc.“15 

Ukážka presne a výstižne ilustruje silu televíznej reklamy. V tomto audiovi-
zuálnom médiu má reklama naozaj veľkú moc, a to nielen pre vysoký počet 
adresátov, ale aj pre časový rozsah a vysokú frekvenciu. 

Televízna reklama sa totiž stala neoddeliteľnou súčasťou televízneho vysie-
lania bez ohľadu na to, či je to verejnoprávna alebo súkromná televízia. Nákla-
dy na výrobu a vysielanie televízneho programu sú také vysoké, že bez výdat-
ných finančných prostriedkov získaných za vysielanie reklamných spotov by asi 
televízie ťažko existovali.  

Špecifikom televíznej reklamy je, že jej vyjadrovacím prostriedkom je  
audiovizuálna reč, t. j. spojenie vizuálnej a auditívnej formy, teda pohyblivého 
obrazu a hovoreného slova. Pohyblivý obraz zachytáva v dvojrozmernom obra-
ze vonkajšiu stránku predmetov a javov pozorovateľnú zrakovým vnímaním. 
Niekedy však obrazové znázornenie nedosahuje jednoznačnosť, nevystihuje 
podstatu, vzťahy a súvislosti a treba ho doplniť hovoreným slovom. Práve hovo-
rené slovo, ako najdôležitejšia časť auditívnej zložky, dokáže zachytiť javy  
v pojmoch a opísať nielen ich vonkajšiu, ale aj vnútornú stránku, podstatu, kon-
text, situáciu a pod. Ďalšími dôležitými prvkami auditívnej zložky reklamy sú 
hudba a ruchy. Takáto audiovizuálna prezentácia produktu alebo služby má 
vysokú výpovednú hodnotu. Pôsobí na viac zmyslov, v adresátovi dokáže vyvo-
lať nálady a predstavy, ktoré sa spájajú s používaním produktu a vedú až k túž-
be po jeho vlastníctve.16  

Reklame patrí vo vysielacom čase značný podiel. Spoty sú vysielané v re-
klamných blokoch. Niekedy tvoria samostatné programové časti, alebo sú vkla-
dané do jednotlivých relácií. Prvý spôsob akceptujú diváci ako súčasť progra-
movej skladby. Druhý spôsob je prijímaný televíznymi divákmi rôzne. Mnohým 

                                                           
15  CHŘIBKOVÁ, I., 2015, s. 36. 
16  Práve pôsobenie na viac zmyslov uvádzajú ako prvú z výhod televíznej reklamy aj autori pub-

likácie VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J., 2010, s. 41 – 42. 
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nevyhovuje, dokonca ich rozčuľuje a hnevá, iní počas reklamnej prestávky od-
chádzajú od televízora a riešia si krátkotrvajúce potreby (uvarenie kávy, čaju, 
použitie toalety, vybavenie telefonátu a pod.). 

Samozrejme, reklama výrazne zasahuje aj do života detí a jej pôsobenie mô-
že mať tiež negatívne následky. Už najmenšie deti, ktoré sa len učia rozprávať, 
reagujú na reklamné prejavy, dokonca ich často vedia naspamäť. V mladšom 
školskom veku deti často zasa nevedia rozlíšiť, čo je skutočnosť a čo fikcia.  
A tak preberajú vzory správania z reklám, dôverujú informáciám, ktoré sa  
v reklame objavia. Podmienené je to nedostatkom skúseností, ale aj vplyvom 
rovesníkov. Spolužiaci a kamaráti často o produktoch z reklamy rozprávajú, 
nezriedka ich aj vlastnia. Akési obdobie vnímania s hodnotením nastáva okolo 
ôsmeho roku života. Dieťa si už začína uvedomovať aj tienisté stránky reklamy 
a overuje si poznatky u rodičov, prípadne učiteľov. V ďalších dvoch rokoch 
pribúda k hodnoteniu už aj kritický postoj. Takže desaťročné deti už porovnáva-
jú reklamu so skutočnosťou a formujú si na ňu svoj názor. Aj tu má však výz-
namnú úlohu vplyv prostredia a rovesníkov. Podľa odborníkov, už vo veku od 
11 rokov a vyššie sa deti dostávajú pod vplyv „značiek“ a „kvalitného“ rekla-
movaného tovaru. Túžba po produkte produkuje zdôvodnenie jeho potrebnosti  
a často vedie ku konfliktom s rodičmi, ktorí ju odmietajú naplniť. Najproblema-
tickejšie je údajne obdobie teenegerstva (14 až 19 rokov), keď sa často z detí 
stávajú tzv. „reklamní narkomani“.17 

Toto všetko naznačuje aj uvedená literárna ukážka. Kniha približuje súčasný 
život mladej rodiny na vidieku. Jednotlivými krátkymi kapitolami vtipne glosu-
je život na dedine, dodržiavanie spoločenských konvencií, rodinné vzťahy, 
problémy dospievania a pod.  

Ivana Chřibková je mladá spisovateľka, blogerka a scenáristka.  Pochá-
dza z Opavska, ale pracovala v Prahe ako redaktorka, dramaturgička, šéfre-
daktorka a producentka. Žila vo viacerých krajinách, napr. pri písaní tejto 
svojej prvotiny v Andalúzii.18 

Ukážka č. 7 
Amor Towles: Pravidlá zdvorilosti  
„Ve čtvrtek jsem se zašla podívať na Pátou avenue do výlohy Bergdorfova 

obchodu. Pár dnu předtím jsem si všimla, že je zakrytá a chystá se nová kolek-
ce. Jaro, léto, podzim, zima – na začátek nové módní sezony u Bergdorfa jsem 
se vždycky tešila. Před výlohou jsem si totiž připadala jako carevna s jedním  
z tych vajec zdobených zlatem a drahými kameny, v jejich vnitru se schováva 
detailně propracovaná miniaturní scéna. S jedním přimhouřeným okem se díva-
te dovnitř, a jak žasnete nad každičkým uchvacujícim detailem, ztrácite pojem  
o čase.  

                                                           
17 O ŠKOLE. Reklama a jej vplyv na deti a mladých ľudí. [online]. 
18 WIKIPÉDIA, 2021d. 
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Výloha u Bergdorfa totiž nenabízela neprodané zboží s třicetiprocentnou 
slevou. Jejím účelem bylo měnit životy žen po celé ulici – některým nabízela 
závist, jiným sebeuspokojení, ale všem alespoň náznak naděje. 

Tématem výlohy byly pohádky. Aranžéri se nechali inspirovat zejména zná-
mými díly bratří Grimmu a Hanse Christiana Andersena. V každé scéně ovšem 
nahrazovala ,princeznuʻ postava muže a ,princeʻ jedna z nás. V prvním okne 
ležel pod rozkvetlým stromem mladý aristokrat s havraními vlasy a hladkou 
pletí. Útlé ruce měl skřížené na hrudi. U jeho boku ovšem stála okouzlujíci mla-
dá žena, s vlasy ostřihanými nakrátko, jako by se chystala do bitvy s mečem  
u pasu a s otěžemi svého věrného koně v ruce. Se světáckým a zároveň soucít-
ným výrazem shlížela na prince a evidentně nijak nespěchala s polibkem, jenž 
ho měl probudit. 

V další části výlohy, využívajíci ve stylu renesanční operní scény triku per-
spektivy, sto mramorových schodu sestupovalo od palácových dveří až k dláž-
děnému nádvoří. Tam se ve stínu dýně schovávaly čtyři myšky. Na okraji scény 
mizela za rohem postava zlatovlasého nevlastního syna a uprostřed klečela 
princezna, odhodlane hledíci na pánskou polobotku ze skla. V jejím výrazu bylo 
vidět, že je připravena zburcovat celé království od sluhu až po komoří a přiká-
zat prohledat celý kraj křížem krážem, aby našla hocha, kterému bota padne.“19 

V nasledujúcej vete osloví postavu, obdivujúcu výklad, známa, s ktorou sa 
už dlhšie nevideli, a dej knihy pokračuje ďalej. 

Zaujímavé je, že dej sa odohráva v roku 1938 a výmena genderových rolí  
v tom období je dosť prekvapujúca. S najväčšou pravdepodobnosťou však ide  
o autorskú licenciu Amora Towlesa. Kniha vyšla v roku 2011, keď mal autor  
47 rokov, a môžeme sa len dohadovať, do akej miery je podložená historickými 
reáliami. 

Bez ohľadu na spôsob zobrazenia reklamy, ukážka poukazuje na význam 
ďalšieho propagačného prostriedku a jeho miesto v našom živote. 

Výkladná skriňa alebo výklad je základným prostriedkom reklamy na mieste 
predaja. Je to zasklený priestor obchodu, obchodného domu, do ktorého sa 
vkladá predvádzaný tovar, resp. jeho atrapy, dekoračné prvky, resp. technika 
prispievajúca k zvyšovaniu ich účinnosti (zdroje svetla, pohybu, zvuku a pod.). 
Pôsobí primárne na zrak a má funkciu ekonomickú, kultúrnu resp. esteticko-
dekoračnú. Výklad údajne vznikol už v období feudalizmu. V súčasnosti sa jeho 
úpravou zaoberajú profesionálni aranžéri.20  

Bergdorf Goodman (obr. 2) je reálny obchodný dom na Piatej aveue v New 
Yorku, ktorý sa spája s dobrým vkusom, luxusom a prvotriednym výberom. Od 
roku 1928 sídli na tejto prestížnej adrese, na mieste honosného sídla jedného  
z najbohatších mužov sveta Corneliusa Vanderbilta II. 

Sedemposchodový obchodný dom ponúka najmä produkty luxusných,  
exkluzívnych a drahých módnych značiek ako Chanel, Giorgio Armani, Gucci, 

                                                           
19  TOWLES, A., 2019, s. 205 – 206. 
20  HORŇÁK, P., 2003, s. 238. 
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Versace, či modely od Yves Saint Laurent. Je obľúbeným nákupným miestom 
známych a bohatých žien, napr. aj Carrie Bradshaw zo seriálu Sex v meste, čo 
je zjavné aj z televíznej obrazovky.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Obchodný dom Bergdorf Goodman22  

Práve tento obchodný dom je preslávený vianočnou výzdobou svojich vý-
kladov. Každý rok je „otváranie okien“ významnou kultúrnou udalosťou, na 
ktorej sa zúčastňuje množstvo divákov. Na aranžovaní jednotlivých tematických 
okien (obr. 3) sa podieľajú poprední umelci. Špecializujú sa na starý štýl reme-
selnej výroby, využívajú starožitnosti a neobvyklé kombinácie rarít. Podľa ria-
diteľa obchodného domu Davida Howeho spájajú stredovek s moderným obdo-
bím.23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Ukážky tematických okien – architektúra a tanec24  

Román Pravidlá zdvorilosti zachytáva život newyorskej smotánky v 30. ro-
koch minulého storočia. Kniha opisuje príbeh mladej dievčiny, ktorá sa zoznámi 
s úspešným bankárom, čo jej výrazne zmení život. Dostáva sa do „lepšej spo-

                                                           
21  NEWYORKCITY.SK. Bergdorf Goodman. [online]. 
22  NEWYORKCITY.SK. Bergdorf Goodman. [online]. 
23  https://sk.bogemolor.info/publication/1721714/ 
24  https://sk.bogemolor.info/publication/1721714/ 
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ločnosti“ a vďaka svojim schopnostiam, ale i šťastným náhodám stúpa po spo-
ločenskom rebríčku aj napriek tomu, že toto obdobie a spoločenské konvencie 
neposkytovali nežnejšiemu pohlaviu veľký priestor na sebarealizáciu a úspech.  

Amor Towles je absolventom Yalovej univerzity a magisterský titul z ang-
ličtiny získal na Stanfordovej univerzite. Pôvodne sa živil vyše 20 rokov ako 
investičný odborník. Pravidlá zdvorilosti vyšli ako jeho prvý román v roku 2011 
a okamžite sa zaradili medzi najpredávanejšie knihy. Rovnako mimoriadne 
úspešný bol jeho román Gentleman v Moskve, ktorý vyšiel v roku 2016.25 

Ukážka č. 8  
Olivia Laing: Mesto osamelosti  
O umení byť sám 
„Na Times Square sa nikdy nezotmie. Je to raj umelého osvetlenia, v ktorom 

staršie technológie, neónové extravagancie v podobe pohárov na whisky a tan-
cujúcich dievčat postupne nahrádza vytrvalá čistota vyžarujúca z diód a teku-
tých kryštálov. Často som sa zobudila o druhej, tretej či o štvrtej v noci a pozo-
rovala som príliv neónového svetla na strope. V týchto nepríjemných chvíľach 
som vstala a vytiahla zbytočné rolety. Vonku visela obrovská elektronická obra-
zovka, na ktorej sa donekonečna striedalo šesť či sedem reklám. Na jednej bola 
explózia a druhá v intervaloch vyžarovala chladné modré svetlo ako metro-
nóm.“26 

Ukážka prináša opis nového podnájmu hlavnej hrdinky knihy. Pôvodne bý-
vala v East Village, rušnej newyorskej štvrti známej svojím nočným životom.27 

Keď jej skončila nájomná zmluva, dočasne sa presťahovala do ešte rušnej-
šieho prostredia, na roh 43. ulice a Ôsmej avenue, do izby na desiatom poschodí 
budovy, ktorá bola kedysi hotelom Times Square. 

Times Square je najpopulárnejšie námestie v New Yorku. Ústi doň 24 ulíc 
zo všetkých štyroch svetových strán. Je to aj dôležitý dopravný uzol a patrí me-
dzi hlavné symboly New Yorku. 28 

Obraz námestia maximálne preplnený vonkajšou reklamou tu slúži ako cha-
rakteristika bývania. Aj takto zasahuje reklama do života človeka.  

Ukážka hovorí o špeciálnej súčasti signmakingu,29 ktorou je svetelná rekla-
ma. Pôvodne sa na výrobu svetelných reklám a svetelných nápisov používali 
farebné svetelné trubice plnené plynom (neónom alebo argónom), z čoho sa 
odvodil aj názov neónová reklama (Neon Signs). Od 80. rokov 20. storočia,  
v snahe znížiť finančné náklady tam, kde to bolo technicky realizovateľné, boli 
neónové trubice postupne nahradené žiarivkami a výbojkami. Vývoj aj v tejto 
oblasti napreduje, a tak sa v súčasnosti pred výbojkami a žiarivkami uprednos-
                                                           
25  PANTA RHEI. Towles Amor. (Autori). [online]. 
26  LAING, O., 2019, s. 179. 
27  https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tTP1TcwLDSKzzZg9OJJ 
28  WIKIPÉDIA, 2019. 
29  Pre signmaking nemáme v slovenčine výraz. Tento pojem označuje prípravu a výrobu rekla-

mných nápisov a znakov. Pozri: HORŇÁK, P., 2003, s. 238.  
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tňujú LED diódy, nielen z dôvodu úspornosti, ale aj dlhšej životnosti. LED dió-
dy sa používajú buď ako svetelný zdroj, alebo vo forme matrice ako svetelná 
obrazovka.  

Existuje veľa druhov nosičov svetelnej reklamy, napr. jednostranné, oboj-
stranné alebo otočné panely, panely, totemy, pylóny, veže atď.30  

Svetelná reklama je na pohľad atraktívna, prináša však aj negatíva. Jedným  
z nich je nadmerné svetlo v nočných hodinách. Prirodzený biorytmus človeka 
vyžaduje v noci tmu. V minulosti to tak aj bolo, keďže pred zavedením elektri-
ny do domácností mali ľudia pomerne dlhé a tmavé noci. V súčasnosti však 
žijeme v období, keď aj noc môže byť jasne umelo osvetlená. Vedci zistili, že 
nedostatok tmy môže viesť k vzniku viacerých závažných zdravotných problé-
mov. 

Ľudské telo pre dobré fungovanie skutočne potrebuje tmu a kvalitný spánok. 
V súčasnosti sme však hlavne v mestách vystavení svetelnému smogu. Prenika-
vé farby svetelnej reklamy sa často aj napriek žalúziám a rôznym roletám do-
stávajú aj do miestností určených na spanie.  

Tmu potrebuje náš cirkadiánny rytmus. Pod týmto termínom chápeme fyzio-
logické procesy, ktoré ovládajú náš spánkový cyklus, hlad, energiu, telesnú 
teplotu, melatonín v krvi a mnoho ďalších telesných prejavov. Odborníci vy-
svetľujú, že tento jav funguje takmer na 24-hodinovej báze. Slovo „takmer“ 
vyjadruje, že naše telo sa spolieha na slnečné svetlo a tmu, ktoré automaticky 
tento rytmus doslova zresetujú a spustia ho až ďalší deň. Svetlo a tma sú teda 
dôležitými signálmi pre náš prirodzený biorytmus. 

Tma pôsobí na náš organizmus tak, že počas noci sa naša telesná teplota zní-
ži, metabolizmus sa spomalí a hladiny melatonínu a leptínu sa zvýšia. Keď zase 
slnko vychádza, melatonín klesá a my sa zobudíme, často aj s pocitom hladu.  
A práve vplyv umelého svetla tieto procesy narúša a zvyšuje riziko rozvinutia 
obezity, cukrovky, depresie a dokonca aj rakoviny.31  

Toto všetko presne vystihuje citovaná ukážka. Je v nej zaregistrovaný vývoj 
nosičov svetelnej reklamy, umelé svetlo ako zdroj nespavosti a porúch spánku  
a nedostatočná ochrana roletami. Špeciálne v negatívnej súvislosti je spomenuté 
modré svetlo. 

Faktom je, že nie všetky druhy umelých svetiel majú na procesy v našom or-
ganizme rovnako silný vplyv. Práve modré umelé svetlo je však najhoršie, pre-
tože najviac znižuje tvorbu melatonínu. Trochu paradoxom je, že aj svetlo zo 
slnka patrí medzi tzv. modrý typ svetla. Ale to je svetlo prirodzené a pôsobí 
predovšetkým ráno, keď sa organizmus musí prebrať a naštartovať. Vo večer-
ných hodinách môže naše telo „oklamať a donútiť ho ignorovať prirodzené 
potreby“. Preto používanie zariadení s modrou obrazovkou pred spaním (televí-
zor, mobil, počítač) môže spôsobiť spánkové poruchy. 32  

                                                           
30  WIKIPÉDIA, 2021e. Pozri aj SCHULTZ, D., KROPELNICKÁ, B., 1995; BALÁK, J., 1962.  
31  INFO.SK, 2016. 
32  INFO.SK, 2016.  
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Kniha Mesto osamelosti nesie v sebe biografické prvky. Keď sa Olivia Laing 
presťahovala do New Yorku, cítila sa veľmi osamelá. Takéto stavy sú údajne  
v tomto obrovskom meste často bežné u ľudí, ktorí sem prídu z iného prostre-
dia, a vyvolávajú v nich pocit akejsi hanblivosti. Autorku začal tento jav zaují-
mať a rozhodla sa ho skúmať prostredníctvom výtvarného umenia. 

Vo svojej knihe sa prechádza New Yorkom, dielami a životmi umelcov  
Edwarda Hoppera, Andyho Warhola, Davida Wojnarowicza či Henryho Dargera 
a poskytuje živý obraz toho, čo znamená byť sám a osamelý. Neskúma len prí-
činy tohto stavu a jeho prejavy, ale aj spôsob, ako mu vzdorovať a ako sa  
z osamelosti vymaniť. 

Kniha sa stretla s veľkým ohlasom. Podľa Harper´s Bazaaru je Olivia Laing 
jednou z najlepších autoriek novej literatúry faktu.33  

Naozaj možno hovoriť o literárnom úspechu, Olivia Laing je totiž pomerne 
mladá (44) britská spisovateľka, prozaička a kultúrna kritička. Zatiaľ jej vyšlo 
päť kníh, štyri diela literatúry faktu, medzi ktoré sa zaraďuje aj Mesto osame-
losti, a jeden román.  

Záver  

V štúdii sme sa snažili poukázať prostredníctvom úryvkov citovaných z lite-
rárnych diel, ako sa reklama stala bežnou a neodmysliteľnou súčasťou nášho 
života. Prezentovaná je naozaj v rôznych podobách, v rôznom rozsahu a s rôz-
nym cieľom. Za pozornosť stojí fakt, že sa vyskytuje naprieč literárnou tvorbou. 
V dielach známych i neznámych autorov, v rôznych literárnych žánroch.  

Jednotliví autori používajú reklamné zmienky rôznym spôsobom. Niektorí 
ich spomenú akoby mimochodom, iní ich použijú s presne cieleným zámerom. 
Často je zjavné, že autor je aj v oblasti reklamy zorientovaný, pozná jej pro-
striedky a pôsobenie. Zaradenie reklamnej zmienky je tak funkčné a nie ná-
hodné.  

Reklamné zmienky sa stávajú súčasťou literárneho diela. Treba oceniť, že je 
to vo výrazne nižšej miere ako v iných umeleckých dielach, napr. pri filmoch 
vysielaných v televízii. Tie bývajú veľmi často hrubo a necitlivo prerušené re-
klamou vo vrcholnej dramatickej situácii, čo znižuje kvalitu diela a adresáta 
ruší. Aj keď dôvodom je najvyššia sledovanosť a najdrahší reklamný čas, jed-
noznačne to možno označiť za neúctu a neslušnosť tak voči adresátom, ako aj 
voči tvorcom.  

Pôsobenie reklamných zmienok v literatúre našťastie nie je až natoľko rušivé 
a bežný čitateľ si ich prítomnosť možno ani neuvedomí. Ale je dôležité, aby to 
tak aj zostalo.  

                                                           
33  MARTINUS. Mesto osamelosti. Olivia Laing. (Knihy/Beletria/Spoločenská beletria). [online]. 
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Abstrakt: Jazykové štýly, ktoré klasifikuje tradičná lingvistika, sa rozde-
ľujú medzi jazyky súkromného a verejného štýlu s osobitným postavením 
štýlu umeleckého. Tak ich definuje Jozef Mistrík v klasickom jazykoved-
nom diele Štylistika, tak sa o nich môžeme dočítať v Encyklopédii jazy-
kovedy či v Štylistike súčasnej slovenčiny Jána Findru. Tieto zdroje defi-
nujú štýl v rôznych podobách ako – parafrázujeme – cieľavedomý výber 
jazykových prostriedkov. Tento výber zodpovedá aj spoločenskej situácii 
momentálnej komunikácie, teda súkromnému alebo verejnému prostrediu. 

Aká je však súčasná on-line komunikácia z pohľadu tohto prostredia? Je 
súkromná? Alebo verejná? Dá sa zaradiť do škatuliek, ktoré definovali 
štylisticko-komunikačné kategórie na základe fungovania jazyka pred 
existenciou digitálneho prostredia? 

Kľúčové slová: Jazykový štýl, štylistika, médiá, on-line prostredie 

Abstract: The language styles classified by traditional linguistics are divi-
ded between private and public style languages with a special status of the 
artistic style. This is how Jozef Mistrík defines them in the classic linguistic 
work Stylistics, so we can read about them in the Encyclopaedia of Linguis-
tics or in the Stylistics of Contemporary Slovak by Ján Findra. These reso-
urces define style in various forms as - to paraphrase - a purposeful choice 
of language resources. This choice also corresponds to the social situation 
of the current communication i.e., the private or public environment. 
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But what is the current online communication from the perspective of this 
environment? Is it private? Or public? Can it be included in the boxes that 
defined stylistic-communication categories based on the functioning of 
language before the existence of the digital environment? 

Keywords: Language style, stylistics, media, online environment 

Úvod 

Dramatické zmeny komunikačného prostredia, ktoré priniesol internet  
a najmä nástup sociálnych sietí v druhom desaťročí 21. storočia prebiehajú tak 
rýchlo, že dochádza k disproporcii medzi poznaním, odbornou reflexiou a pra-
xou. Aj keď lingvistika reflektuje mnohé premeny a obohacovanie lexikológie 
jazyka, reflexia v oblasti špecifickej subkategórie štylistiky zaostáva. Pritom pri 
mediálnych štúdiách, ktorým sa primárne venujeme, vnímame, že súčasná šty-
listická teória nedostatočne reflektuje prax, ktorú zažívame. 

Náš text vychádza z potreby upozorniť na problematické miesta klasického 
definovania štylistických kategórií a z potreby upozorniť na zmeny, ktoré zasa-
hujú do súčasnej komunikácie, pričom sa nazdávame, že by sme mali tradičné 
štylistické kategórie obohatiť a nanovo definovať najmä s ohľadom na on-line 
prostredie. 

V texte sa teda budeme venovať primárne štylistickým kategóriám súkrom-
ného a verejného jazykového štýlu, rovnako ako písaného a hovoreného preja-
vu, pričom dôraz budeme klásť na otvorenie otázok týkajúcich sa spoločenské-
ho a mediálneho prostredia ovplyvneného on-line komunikáciou. 

V našom príspevku sa snažíme poukázať na viaceré problémové okruhy šty-
listických kategórií, ako ich využívame v súčasnosti aj v školskom systéme,  
a navrhujeme ich možné redefinovanie v nových pozíciách, ktoré by viac reflek-
tovali jazykovú a mediálnu prax. Našou snahou nie je uviesť novú striktnú ta-
xonómiu, skôr otvoriť diskusiu, ktorá by mala viesť k novej interpretácii jazy-
kovej praxe aj na teoretickej úrovni.  

Vymedzenie štylistiky v súčasnosti 

Štylistika je samostatná jazykovedná disciplína, ale na rozdiel od fonetiky, 
morfológie či syntaxe významným spôsobom presahuje jazyk ako predmet 
svojho výskumu. Naša slovenská (československá) lingvistická obec pracovala 
s pojmom štylistiky ako jazykovednej disciplíny, ktorá sa venuje cielenému 
výberu jazykových prostriedkov. Vychádzame pritom zo základov, ktoré v slo-
venskej štylistike zaviedol František Miko definujúc štýl ako konfiguráciu výra-
zových kategórií v texte, ktorá je reprezentovaná jazykovými prostriedkami, 
pričom hodnotou tohto výrazového prostriedku sa myslí schopnosť plniť určitú 
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funkciu.1 Túto základnú východiskovú pozíciu rozvíjal aj Jozef Mistrík2, či Ján 
Findra3 a takto definovaný štýl – ako cielený výber jazykových i mimojazyko-
vých prostriedkov – je zachytený aj v základnej príručke Encyklopédia jazyko-
vedy4. 

V iných jazykových oblastiach (najmä anglo-americkej) sa štylistika pod-
statne viac blíži ponímaniu socio-lingvistickej disciplíny, pričom príbuznosť  
s rétorikou (praktickou to náukou o použití jazyka a neverbálnych prostriedkov 
pri prejave v rôznych sociálnych situáciách) je zjavná.5  

Podobne sa vo francúzskej lingvistike chápe štylistika ako „aplikácia jazy-
kových znalostí a postupov na ústnu alebo písomnú produkciu, ktorú súhrnne 
nazývame ,textyʻ, aj keď sa jedná o produkciu ústnu. Možno povedať, že tento 
smer štylistiky – lingvistická štylistika (stylistique linguistique čiže stylistique de 
langue) – kladie dôraz na dichotómiu kolektívna norma/individuálne odchýlky  
a tým približuje štylistiku skôr sociolingvistike.“6 

Naša štúdia však nie je primárne zameraná na vnímanie štylistiky – podrob-
nejšie o histórii formovania rétoriky a štylistiky v rámci jazykovedných systé-
mov sa možno dočítať vo výbornej historickej práci Jiřího Černého Dějiny lin-
gvistiky7 –, ale na otázky vychádzajúce z potreby definovať nové spôsoby 
využívania jazyka vytvorené novým komunikačným prostredím. 

Čo je štýl: východiská 

Ak hovoríme o jazykovom štýle, hovoríme o spôsobe výberu jazykových 
prostriedkov vhodných pre konkrétne komunikačné situácie. Tento výber 
ovplyvňujú vo veľkej miere mimojazykové prostriedky, ale aj naša schopnosť 
pracovať adekvátne s jazykom. Tento výber sa deje zväčša mimovoľne, priro-
dzene a zodpovedá komunikačnej situácii, ale aj výchove a vzdelaniu komuni-
kátora. Jazykový štýl teda môžeme definovať ako konvenciu, ktorá určuje pra-
vidlá pre použitie vhodných lexikálnych a štylistických prvkov v štandardi- 
zovaných situáciách. Táto konvencia má odporúčací charakter, tvorí normu, 
ktorá však nie je strnulá, ale dynamicky sa mení. Je to dané charakterom spo-
ločnosti i vlastnosťami jazyka. 

Jazykové štýly rozdeľujeme (tradične, na základe už spomínaného sloven-
ského jazykovedného kánonu, ktorý zaviedli Miko, Mistrík, Findra a ktorý je 
súčasťou aj školských osnov) na tri základné skupiny podľa spôsobu použitia:  

 

                                                           
1  MIKO, F., 1976. 
2  MISTRÍK, J., 1985. 
3  FINDRA, J., 2004. 
4  MISTRÍK, J. a kol., 1993. 
5  KŘÍSTEK, M., 2003. 
6  MILIČKOVÁ, L., 2005. 
7  ČERNÝ, J., 1996. 
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1. Štýly súkromnej komunikácie  
Tieto používajú všetci používatelia jazyka v každodenných situáciách vyme-

dzených ich bežným súkromným životom – rodina, priatelia, neformálne kon-
takty. Väčšina komunikácie v týchto štýloch sa uskutočňuje v hovorenej reči, 
menšia časť v písomnej forme, dnes najmä v elektronickej komunikácii. Využí-
vajú sa najmä v priamej komunikácii.  

2. Štýly verejnej komunikácie, štýly vecného prejavu 
Tieto sa využívajú na všetkých miestach, kde dochádza k verejnej komuni-

kácii vyžadujúcej viac formalizované jazykové prejavy. Vecný prejav zahŕňa 
jazykovú komunikáciu na úradných miestach, zákonodarstvo, masmediálne 
prostredie, pracovné prostredie akéhokoľvek druhu, verejné vystúpenia vecného 
charakteru, ako napríklad politické prejavy, školské, akademické, vedecké  
a odborné texty, prednášky a pod. Prevažuje tu písomná forma, resp. písomná 
forma slúži neraz ako východisko aj pre hovorené slovo (prednášky, prejavy, 
kázne, mediálne vystúpenia v elektronických médiách). Využívajú sa v nepria-
mej i v priamej komunikácii.  

V tomto prípade si dovolíme menšiu odbočku – v tradičnej štylistike sa ho-
vorí o publicistickom štýle. Navrhli by sme však používať radšej označenie 
žurnalistický štýl, ktorý by sa mal deliť na štýl spravodajský a štýl publicistický, 
aby sa zjednotila mediálna žánrologická klasifikácia s jazykovou štylistickou 
klasifikáciou. Žurnalistické žánre sú spravodajské a publicistické (tie sa delia na 
analytické a beletrizované), čomu by mali zodpovedať aj jazykové štýly. A rov-
nako by si osobitnú pozornosť zaslúžil štýl marketingovej komunikácie, ktorý 
by mohol spadať pod žurnalistický štýl s tým, že marketingová komunikácia 
pracuje okrem „prenosu informácií“ aj so silno persuazívnymi jazykovými prv-
kami. 

3. Umelecké štýly  
Osobitná kategória výskumu jazyka, v ktorej má jazyk mnoho voľnosti, čas-

to hrá dominantnú úlohu jeho individualizovaná podoba, ale popri tom je neraz 
viazaný vlastnými pravidlami, ktoré sa bežne nevyskytujú v ostatných štýloch 
(napríklad poetické figúry, rým, rytmus a pod.). Umelecké štýly sa používajú 
temer výhradne v písanej podobe, resp. premenené do hovoreného jazyka sa 
stávajú súčasťou divadelných predstavení či ďalších vystúpení. Využívajú sa 
temer výhradne v nepriamej komunikácii. 

Základné znaky on-line jazykovej komunikácie 

V prvom rade je on-line jazyková komunikácia z pohľadu použitia tradič-
ných štýlov ohromujúco pestrá. Nájdeme v nej jazykové prvky, ktoré by bez 
diskusie spadali do tradičných textových prostredí, ale sú publikované v digitál-
nom prostredí – odborné texty štúdií, typické príklady administratívneho štýlu, 
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umelecké texty, súkromná korešpondencia, dialogické formy rôznych komuni-
kačných platforiem či publicistické príspevky na mediálnych stránkach. Ale 
zároveň aj také použitie jazykových prostriedkov, ktoré tradičnú klasifikáciu 
dekonštruujú. 

Pre potreby tejto práce (opäť pripomíname, že náš text je skôr esejistickou 
úvahou kladúcou otázky, než taxonomickou štúdiou), sme si definovali štyri 
okruhy, o ktorých by sme mali uvažovať pri definovaní použitia jazyka v prie-
store on-line komunikácie. 

1. Písanie kombinuje verejnú komunikáciu a súkromnú komuniká-
ciu. 

2. Text sprevádza využívanie ikon a vizuálneho jazyka. 
3. Okamžitosť – vlastnosť hovoreného jazyka – sa preniesla do písa-

ného jazyka. 
4. Internacionalizácia, novotvary a nové skratky (digislang). 

Už len na základe týchto štyroch bodov môžeme vidieť, že striktné dichoto-
mické členenie štýlu súkromné/verejné (prvý bod), verbálne/nonverbálne (druhý 
bod), či písané/hovorené (tretí bod) bude v prípade on-line jazykového štýlu 
podliehať skúške praxou. Rovnako tak môžeme vnímať aj „život slova“, ktorý 
sa v digitálnej dobe extrémne zrýchlil a prienik nových slov je veľmi dynamic-
ký (štvrtý bod). 

Súkromné a verejné 

Naše jazykové a spoločenské prostredie vytvorilo prirodzene dve tváre nášho 
používania jazyka. Súkromie je v jazykovom prostredí viazané temer výhradne 
na dialogickú formu, na rodinné a priateľské (neverejné) použitie jazyka. Verej-
né predstavuje oficiálnu (oficializovanú) podobu jazyka, pričom sa využíva 
primárne v pracovnom a inštitucionálnom prostredí. Prirodzene, súkromná  
a verejná sféra sa prelínala aj v minulosti, napriek tomu väčšina z nás si plne 
uvedomovala, kedy je v úradnom styku a kedy zasa obrazne povedané na  
pikniku. 

On-line prostredie a najmä sociálne siete od druhého desaťročia 21. storočia 
však priniesli dramaticky odlišnú situáciu, v ktorej sa súkromné a verejné začalo 
veľmi rýchlo prelínať. Mediálne prostredie v digitálnom svete totiž netvoria len 
tradičné inštitúcie produkujúce mediálne obsahy profesionálnym spôsobom 
(redakčne) jednosmerne pre heterogénne publikum8. Do mnohostrannej komu-
nikácie vstupujú aj inštitúcie produkujúce obsahy neredakčným spôsobom (súk-
romné spoločnosti, inštitúcie, obchodné spoločnosti, združenia...) a tiež súk-

                                                           
8  KUNCZIK, M., 1995. 
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romné osoby, ktoré sa do tejto mnohostrannej diskusie zapájajú ako komentátori 
či tvorcovia vlastného obsahu. 

A práve tu dochádza k stieraniu rozdielu aj v jazykovej komunikácii. Okrem 
komunikátov mediálneho obsahu či produkcie inštitúcií, ktoré sa snažia vytvá-
rať jazykovo korektné obsahy spĺňajúce predstavu o „verejnom štýle“, sa v rov-
nakom diskusnom dialogickom prostredí objavujú obsahy tvorené jazykom 
súkromnej komunikácie. Kým tie prvé obsahy (mediálne, inštitucionálne) jazy-
kovo akceptujú štandardnú formu jazykového prejavu, súkromná komunikácia 
prebieha v subštandardnej podobe (vlastnej súkromnej komunikácii). 

V priebehu vývoja on-line prostredia v snahe zaujať komunikačne publikum 
„jeho jazykom“ subštandardné prvky súkromnej komunikácie prenikli aj do 
verejného jazyka. Veľmi dobre je to badať v ostatných rokoch na komunikácii 
politikov, ktorí sa (nielen u nás) zmocnili priestoru verejných sociálnych sietí 
tak, že prijali uvoľnenú formu súkromnej komunikácie ako štandard. Odrazu 
politik – verejná osoba – vo svojich vyhláseniach na sociálnych sieťach tyká 
svojim oponentom, využíva hovorové, nárečové slová.  

V prejave našich politikov tak dochádza k stieraniu súkromného názoru, pos-
toja a jazyka a výkonu jeho verejnej funkcie. Jazyk niektorých politikov na 
sociálnych sieťach „zľudovel“, vniesol súkromnú jazykovú podobu vrátane 
jazykových chýb, nespisovného vyjadrovania do verejného priestoru, keďže 
statusy politikov sa stali zdrojom pre mediálne správy, a vlastne sa tak legitimi-
zovala súkromnosť jazykového prejavu ako verejná. Príkladov na túto prax je  
v našej politike nespočetne. 

Verbálne a nonverbálne 

Jeden zo základných prvkov našej každodennej komunikácie je prepojenie 
verbálnej a neverbálnej stránky prejavu. Aj keď určiť presné percentuálne čísla 
toho, koľko z významu povedaného pripadá na reč tela a koľko na význam po-
vedaného v reči, je podľa nášho názoru viac vecou presviedčania učiteľov ne-
verbálnej komunikácie, než exaktného a merateľného výskumu, je nespochybni-
teľné, že neverbálna zložka jazyka tvorí dôležitú súčasť jazykového prejavu. 
Sme na ňu zvyknutí a čítame ju prirodzene pri každodennej komunikácii i ko-
munikácii medializovanej prostredníctvom televízie či rozhlasu. 

Dôležitosť neverbálnej komunikácie (resp. jej absenciu) si používatelia on-
line komunikácie uvedomili (predpokladáme, že spontánne) v momente, keď 
svoje rýchle reakcie a správy v dialogickom formáte potrebovali obohatiť  
o prvky, ktoré v bežnej komunikácii podprahovo vnímame ako súčasť obsahu – 
teda mimiku, gestiku, tón hlasu, rytmus reči a ďalšie prvky nonverbálneho pre-
javu. 

V on-line komunikácii sa tieto chýbajúce prvky začali nahrádzať ikonami, 
použitím grafických symbolov, ktoré dostali názov emotikony. Pre zaujíma-
vosť, vraj najstarší dochovaný emotikon pochádza zo Slovenska z roku 1635. 
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Použil ho Johannes Ladislaides, trenčiansky mestský pisár, ktorý nakreslil vedľa 
svojho podpisu emotikon dnes v slovenčine označovaný ako smajlík, ktorým 
potvrdil, že skontroloval účty komorníka radnice v roku 1635 a našiel ich  
v poriadku.9 Digitálna podoba emotikonov sa objavila už v osemdesiatych ro-
koch, teda ešte v časoch rozvíjajúceho sa internetu.10 

Potreba dopĺňať jazyk o emocionálne podfarbené prejavy v rôznych formách 
(použitie interpunkčných znamienok, skratiek vyjadrujúcich citové pohnutie, 
neskôr grafických ikoniek) je výrazom faktu, že on-line štýl nesie v sebe výraz-
né prvky okamžitého, hovorového a súkromného prejavu, v ktorom nechceme 
byť len racionálnymi, ale aj emocionálnymi komunikátormi. 

Písané a hovorené 

Do čias všeobecného rozšírenia internetu jestvovali relatívne striktne odde-
lené formy písaného a hovoreného prejavu. Hovorený prejav sa tradične spájal 
primárne so súkromnou sférou a dialogickou podobou (väčšina našej komuni-
kácie) a vo verejnej sfére sa vnímal ako súčasť oficiálneho prejavu (rétorického 
ako prejavy, prednášky, kázne, či porady a iné formy pracovného života). Tento 
hovorený prejav vnímame ako okamžitý, dialogický, časovo prítomný. Zo šty-
listického pohľadu ide o prejav najmä v súkromnej sfére hovorový, uvoľnenejší 
vo vetnej stavbe, dialogický, s použitím kontaktných slov, často nespisovnej 
lexiky, slangu, nárečí a pod. Hovorený dialogický prejav dopĺňa aj silná zložka 
už spomínanej neverbálnej komunikácie. 

Písomný prejav sme vnímali ako čosi trvalejšie, kde medzi vytvorením ko-
munikátu (spisu, listu, mediálneho textu, pracovnej písomnosti atď.) a „konzu-
máciou“ tohto obsahu je istý časový odstup. Písomná správa preto musela byť 
formálnejšia, menej emotívna až čisto nocionálna (v závislosti od typu písom-
nosti), zrozumiteľná a kódovaná tak, aby dochádzalo k minimálnemu komuni-
kačnému šumu, keďže v ne-dialogickej forme, akú predstavuje písomný prejav 
a jednosmerná komunikácia, nie je možné dopĺňať prejav o okamžité doplnenie 
informácií či emocionálnu argumentáciu neverbálnej komunikácie. 

Príchod internetu a sociálnych sietí toto rozdelenie na písanú a hovorenú 
formu dramaticky ruší. My vieme viesť dialóg v hovorenej forme aj písomným 
spôsobom, okamžitosť a dialogickosť hovoreného prejavu sa v prípade diskusie 
na internete dostáva do písomnej podoby. Samozrejme, temer so všetkými prv-
kami, ktoré typický hovorený prejav má – teda využívanie nespisovnej lexiky  
a vetnej stavby, zjednodušovanie, reaktívne prejavy, kontaktné slová, množstvo 
zámen, častá neprítomnosť interpunkcie, hovorové slová, komolenie mien  
a množstvo ďalších prvkov, ktoré preskočili z kategórie hovoreného do kategó-
rie písaného. 

                                                           
9  VOTRUBA, M., [s. a.]. 

10  VESZELSKI, A., 2015. 
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A tak, ako sa porušila tenká hranica medzi súkromným a verejným, zrušila 
sa aj hranica medzi hovoreným a písaným slovom. Komunikácia v on-line štýle 
neakceptuje prísnosť písaného prejavu a nároky kladené na „spisovnosť“ (nielen 
slovenčiny, ktoréhokoľvek z jazykov...) sa znižujú. V tomto smere je v ostat-
ných rokoch viditeľná snaha programov na jazykovú korektúru, ktoré „bežia“ 
nielen pod bežnými textovými editormi, ale aj na sociálnych sieťach,  
v e-mailových klientoch či programoch na tvorbu webových stránok. Zjavne 
neúcta k spisovnému jazyku a nevedomosť ľudí „správne“ písať vedie k snahe 
automatických korektúr, ktorých cieľom je nezrozumiteľnosť preklepov a istú 
mieru písomného digitálneho „analfabetizmu“ či dysgrafie zachraňovať aspoň 
takýmto spôsobom. 

Digislang 

Absolútna dominancia angličtiny, ktorá vstúpila do svojho vrcholu s expan-
ziou internetu, spôsobila prudké zvýšenie anglicizmov aj v našom jazyku, res-
pektíve vznik globálnej angličtiny (Globish). 

Internacionalizácia jazykov nie je iba prenikaním neologizmov a terminoló-
gie do jazyka. Zmena jazykového prostredia vždy sprevádza aj miernu či väčšiu 
zmenu vnímania skutočnosti. Počítačová digitálna reč je rýchla, dynamická, 
využíva nielen odbornú terminológiu, ale aj špecifické skratky, ktoré „preskoči-
li“ aj do využívania skratiek v bežnej súkromnej či verejnej komunikácii v pro-
stredí sociálnych sietí. 

Ďalším dobrým príkladom prieniku globálnej digitálnej angličtiny do zmien 
v jazyku a vnímania sveta je prudké rozšírenie „tykania“ v slovenčine. Vychá-
dza to z anglického komunikačného módu, ktoré naše rozlišovanie medzi „ty“  
a „vy“ vníma omnoho menej striktne. V angličtine si vlastne ľudia – pokiaľ 
nejde o striktne jasné a spoločensky veľmi diferencované prostredie – akoby 
tykajú, čo sa prenieslo dnes už do sociálnych sietí, kde si diskutujúci medzi 
sebou – bez toho, aby sa osobne poznali – smelo tykajú. 

Rovnako dynamickou novinkou, ktorá sa dostala do verejnej a písanej ko-
munikácie zo súkromnej a hovorenej sféry, a teda charakterizuje on-line štýl, je 
vulgarizácia jazyka. V prostredí digitálnej sociálnej komunikácie môžeme za-
znamenať obrovský nárast využívania domácich vulgarizmov i vulgarizmov 
prichádzajúcich z angličtiny, ktoré sa stali súčasťou on-line „štebotania“. Záro-
veň s vulgarizáciou diskusií v internetovom prostredí došlo nepochybne aj  
k istej detabuizácii vulgárneho slovníka a dnes mnohé nevhodné slová nájdeme 
napríklad aj v knihách slovenských literátov, v divadelných predstaveniach,  
u stand-up komikov či v televíznych programoch. 

Prirodzene, toto nie je výsledok striktne digitálneho sveta, ale pretvárania 
štruktúry nášho sveta zakódovaného v znakovom systéme nášho jazyka. Dejiny 
skúmania jazyka boli od počiatku súčasťou premýšľania filozofov. Je veľmi 
ťažké oddeliť čisto lingvistické skúmania práve od spoločenských vied, filozo-
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fie, logiky, skúmania literatúry, kultúry, ale aj od informatiky, kybernetiky, 
fyziky, matematiky. Všetko, čo myslíme a skúmame, sa deje v jazyku a pome-
núvanie vecí, definovanie vzťahov, poznávanie, myslenie a vzťahy opisujeme 
prostredníctvom jazyka – aj keď v prípade niektorých vied ide o vysoko sofisti-
kovanú a formalizovanú jazykovú výbavu (matematika, logika). 

Michail M. Bachtin napísal, že „vedomie sa môže realizovať a stať skutoč-
ným faktom, len ak sa stelesní v materiáli znaku.“11 Vzťahy medzi vedomím, 
spoločnosťou a naším vnímaním jazyka hovoria o tom, že znakové systémy sú 
tie, ktoré z nás robia spoločenstvo, ľudstvo a človečenstvo. 

Záver 

Definovať on-line jazykový štýl nie je len problémom vytvorenia „novej ka-
tegórie“ v rámci existujúceho systému. Potrebujeme renovovať vnímanie štýlu 
ako cieleného výberu jazykových a mimojazykových prostriedkov, dať definícii 
štýlu nový obsah.  

On-line komunikácia totiž tak dynamicky mení zaužívané jazykové správa-
nie, že dnes nemôžeme hovoriť o dichotómiách súkromného a verejného, písa-
ného a hovoreného a ďalších zložkách jazyka bez toho, aby sme neupozorňovali 
zároveň na fakt, že vlastne v on-line prostredí je všetko inak. 

Presah on-line komunikácie však nie je iba presahom do nemeniacej sa spo-
ločnosti. On-line štýl dokonca nie je ani zrkadlom meniaceho sa sveta, ale práve 
naopak, nová komunikácia dramaticky mení náš vzťah k svetu. Nielenže delí 
svet na digitálne gramotných a digitálne negramotných, ale mení aj princípy 
demokracie, keď sa dokonca oficiálne inštitúcie a ich predstavitelia stávajú zá-
roveň aj vlastnými hlásnymi trúbami a prepájajú svoje predstavy, myšlienky 
priamo so svetom konzumentov obsahov v digitálnom prostredí. Demokracia sa 
tak mení na Digikraciu. 

Ale to sme sa už vzdialili v úvahách od jazykovednej problematiky štýlu, aj 
keď – pozrúc sa práve na možnosti sociolingvistiky, ku ktorej nemá štylistika 
ďaleko – asi by sme mali aj v oblasti nášho skúmania spoločnosti rozmýšľať aj 
o jazyku a jeho používaní dnes. 
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Abstrakt: Prezentačné zručnosti, ktoré zaraďujeme medzi mäkké zruč-
nosti, pomáhajú vyjadriť názory, postoje, stanoviská, ale aj získané in-
formácie. Cieľom získania prezentačných zručností je dokázať zaujať 
publikum, cieľovú skupinu prostredníctvom informačných a komunikač-
ných technológií, pričom je potrebné odovzdávať informácie tak, aby im 
publikum porozumelo. Pilotný projekt „Komunikácia – cesta k porozu-
meniu a k úspechu“, realizovaný na 21 základných a stredných školách na 
Slovensku, ktorého súčasťou bol aj tréning prezentačných zručností peda-
gógov, preukázal výnimočný záujem pedagógov vybraných škôl o zdoko-
naľovanie prezentačných zručností, ako aj ich prenos na žiakov a študen-
tov. 

Kľúčové slová: Komunikácia, zručnosti, prezentácia, pedagógovia,  
úspech 

Abstract: Presentation skills, which we classify as soft skills, help to ex-
press opinions, attitudes, but also the information obtained. The aim of 
acquiring presentation skills is to be able to engage the audience, the tar-
get group through information and communication technologies, while it 
is necessary to pass on information so that the audience understands them. 
The pilot project "Communication – the way to understanding and  
success", implemented at 21 primary and secondary schools in Slovakia, 
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which also included training of teachers' presentation skills, demonstrated 
the exceptional interest of teachers of selected schools in improving pre-
sentation skills as well as their transfer to pupils and students. 

Keywords: Communication, skills, presentation, teachers, success 

Úvod 

V súčasnosti sa v pedagogickom procese na základných a stredných školách 
využívajú rôzne formy, prístupy a metódy alternatívnych škôl. Alternatívne 
pedagogické prístupy môžeme považovať za vyjadrenie túžby po autenticite  
a tvorivej sebarealizácii. Rovnako spontánne je, že sa pod rúškom slobody  
a plurality do vyučovania a výchovy zavádzajú alternatívne prístupy k tradičnej 
pedagogike. Jedným z možných alternatívnych prístupov je projektové vyučo-
vanie, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj prezentácia. Podľa E. Hierholda 
prezentácia je: „osobné prednesenie štruktúrovaného sledu myšlienok, podpo-
rovaného vizuálnymi pomôckami, zhromaždenému auditóriu.“1  

Riešenie projektov a ich prezentácia zároveň učí bádateľskej, výskumnej, 
objavujúcej činnosti, pričom riešitelia zažívajú dobrodružstvo z poznania, rieše-
nia problémov, čo vytvára pozitívny vzťah a záujem o poznanie a učenie. Podľa 
M. Zelinu „hlavnou výhodou projektovej metódy je, že v nej dochádza ku synte-
tickému, integrálnemu učeniu. Dobre definovaný projekt v sebe integruje mys-
lenie, ale aj intuíciu, zmyslové poznanie, city, motiváciu, integruje matematické 
myslenie s logickým a verbálnym prístupom, muzikálny rozvoj napríklad s tele-
sným, integruje rozličné didaktické postupy, ktoré sú pôvodne izolované, skúse-
nosti žiakov s novým poznaním, riadenú činnosť s autoreguláciou, integruje 
deti, rodičov, učiteľov, iných členov komunity, školu so svetom, deti v spoločnej 
činnosti.“2 

Vedenie Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave pripravilo v rokoch 
2018 – 2020 pilotný projekt pod názvom: „Komunikácia – cesta k porozumeniu 
a úspechu“, ktorý sa skladal z troch častí, pričom účelom tejto štúdie je zamerať 
sa na prezentačné zručnosti, ktoré súvisia aj s ostatnými časťami projektu, ko-
munikačnými a mediálnymi zručnosťami. Na realizáciu časti prezentačné zruč-
nosti si ŠPÚ pozval vysokokvalifikovaných pedagógov z vysokých škôl – Filo-
zofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty masmédií 
PEVŠ v Bratislave. Do projektu sa prihlásilo 30 základných, stredných škôl  
a gymnázií z celého Slovenska, pričom ŠPÚ vybral 10 z nich do prvej etapy, 11 
do druhej etapy, dôraz sa kládol aj na regionálne pokrytie. Základná filozofia 
projektu spočívala v zámere najskôr naučiť pedagógov zvládnuť prezentačné 
zručnosti, ktoré v druhom kroku prenesú na žiakov a študentov.  

                                                           
1  HIERHOLD, E., 2008, s. 17. 
2  ZELINA, M., 2000, s. 97. 
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Zručnosť vo všeobecnosti je uplatňovanie súboru schopností v praktickej 
činnosti a zručnosti sa rozvíjajú učením na základe schopností. Zručnosti sú 
súčasťou kompetencií (schopnosti, odbornosti, zručnosti, osobnostné vlastnos-
ti). Koncepčné zručnosti predstavujú schopnosť stanoviť ciele a priority. Prak-
tické zručnosti možno neustále zlepšovať, ako aj učiť sa novým zručnostiam 
formou tréningov a praxou.3 Medzi zručnosti zaraďujeme aj prezentačné zruč-
nosti (komunikačné zručnosti, obchodné, rokovacie, počítačové zručnosti  
a pod.). Prezentačné zručnosti zaraďujeme vo všeobecnosti medzi mäkké zruč-
nosti – soft skills. Prezentačné zručnosti pomáhajú vyjadriť názory, postoje, 
stanoviská, ale aj získané informácie. Cieľom získania prezentačných zručností 
vo všeobecnosti je dokázať zaujať publikum, cieľovú skupinu prostredníctvom 
informačných a komunikačných technológií. Práve s ohľadom na publikum by 
mal rečník vybrať primerané množstvo informácií, zvoliť mieru odbornosti  
a príslušné jazykové prostriedky.4 Zároveň je potrebné odovzdávať informácie 
tak, aby im publikum porozumelo. Publikum je určené, často aj témy, jediné, čo 
sa dá variovať, je samotná prezentácia. Preto je dôležité určiť si obsah a formu 
prezentácie, aký cieľ chceme dosiahnuť. Pri každej prezentácii je dôležitá spät-
ná väzba. Dôležité je, aby samotní učitelia – prezentátori boli vzdelaní s jasnou 
predstavou o odovzdanom odkaze. V rámci prezentačných zručností sa projekt 
zameral na získavanie zručností pedagógov využiteľných na plánovanie, prípra-
vu prezentácie, na orientáciu na cieľové publikum, zvládnutie prostredia prezen-
tácie, tvorbu úspešnej prezentácie, na metódy, štruktúru a nástroje prezentácie, 
informačné a komunikačné technológie potrebné na prezentáciu, ale aj na 
zvládnutie osobnej a osobnostnej prípravy na prezentáciu, na verbálnu a never-
bálnu komunikáciu počas prezentácie aj na získanie spätnej väzby. Projekt bol 
vedený formou tréningu zameraného na získanie praktických mäkkých zručnos-
tí, ktoré sú potrebné na nácvik konkrétnych prezentácií, precvičovali sa najmä 
verbálne a neverbálne prvky prezentačných zručností, ako aj schopnosť reago-
vať na predkladané texty a zadávané cvičenia. Pokrýval niekoľko konkrétnych 
oblastí – verbálna a neverbálna komunikácia, rétorické cvičenia, jazyková  
a štylistická rovina prezentácie, odstraňovanie verbálnych chýb v prezentácii, 
verbálna pohotovosť, interakcia v prezentácii, vnímanie prostredia na prezentá-
ciu. Ďalšou oblasťou bola osnova a štruktúra prezentácie, predmet prezentácie, 
metódy a nástroje, vystupovanie pred vizuálnymi médiami, pohyb a postoje, 
neverbálna komunikácia, spätná väzba. Napokon aj vystupovanie pred živým 
publikom, vnímanie ohlasov publika a správne reakcie na publikum, orientácia 
na cieľové publikum, presvedčiť, naučiť, informovať publikum, osobnostné 
predpoklady.  

Podobne, pri dobrej zrozumiteľnosti obsah prejavu po istom čase prestane 
pútať pozornosť, ak bude interpretovaný mechanicky, rutinne. 

                                                           
3  KURHAJCOVÁ, L., 2009, s. 32. 
4  FEDIČ, D., CHMELÍKOVÁ, G., MIRONOVOVÁ, E., ODLEROVÁ, E., 2010, s. 33. 
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Teoretické východiská 

Rozvoj komunikačných a prezentačných zručností pri prezentácii výsledkov 
a návrhov riešení v spojitosti s témou projektu napomáha aj rozvoju skrytých, 
osobných cieľov. Oficiálne ciele potrebujeme, aby sme pracovali disciplinova-
ne. Ale iba tie nestačia. Pri samotnej prezentácii je prezentátor stredobodom 
záujmu. Každým slovom, každým pohybom, každým obrázkom, vonkajšími 
faktormi, neustále vysiela signály o sebe a o svojom vzťahu k poslucháčom. 
Preto je dôležité si uvedomiť, že nie je možné nekomunikovať. Túto axiómu, 
ako jednu z jeho piatich komunikačných axióm, formuloval P. Watzlawick.5  

Či pedagóg vo vyučovacom procese, alebo žiak pri prezentácii témy nepre-
zentuje iba tému, ale každý aspekt jeho správania má charakter signálu. To 
znamená – či hovorí, alebo mlčí, či stojí, alebo sedí, či používa techniku, alebo 
nepoužíva – každý vysielaný signál je rovnako dôležitý. V každom prípade, 
napriek jasnému cieľu zamerať sa hlavne na obsah, nejaký dojem prezentujúci 
určite urobí. Preto by sa prezentujúci nemal zamerať iba na to, čo má byť vý-
sledkom prezentácie, alebo čo chce svojou prezentáciou dosiahnuť, ale tiež na 
to, aký dojem chce urobiť, a rovnako, čo chce okrem toho ešte prezentáciou pre 
seba osobne dosiahnuť. Dosiahnuť úspech v komunikácii spravidla závisí aj od 
kvalitného interpretačného prejavu komunikujúcich. Interpretačný prejav je 
úzko prepojený s tromi faktormi a je nimi podmienený. Sú to: 

 Faktor osobnostný: vzdelanie, inteligencia, rozhľad, bohatý vnútorný 
život. 

 Faktor naladenia, sústredenia, nasadenia počas komunikácie: empatia, 
vnímanie, vyžarovanie. 

 Faktor tzv. technický: zrozumiteľnosť reči, správna výslovnosť, 
správna intenzita hlasu. Napríklad komunikujúci môže byť na vysokej 
osobnostnej úrovni, účinok a dojem jeho prejavu však bude zmarený 
nesprávnou výslovnosťou, teda nezrozumiteľnosťou, prípadne slabou 
artikuláciou. 

Prezentácia a nadobudnuté zručnosti učia zamerať sa na podstatu a zabudnúť 
na to, čo všetko môžeme k téme ponúknuť. E. Hierhold6 uvádza, že v prvom 
rade sa má prezentátor zaujímať o to, či má nejaká informácia na nás nejaký 
vplyv a aký. To charakterizuje nielen nás, ľudí, ale umožňuje prežiť aj ostatným 
živým tvorom. Pri príprave prezentácie by prednášajúci mal s týmto egoizmom 
počítať, nie sa stavať proti nemu. K strategickej príprave prezentácie patrí aj 
analýza publika. Kto chce vzbudiť u poslucháčov záujem, musí vedieť, čo ich 
zaujíma. Každý človek koná na „platforme“ záujmov, potrieb, predsudkov. To 
vysvetľuje poslucháčovo správanie i jeho reakcie na návrhy prezentujúceho. 

                                                           
5  WATZLAWICK, P., 1967. 
6  HIERHOLD, E., 2008. 
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Preto sa pri príprave musí zapodievať záujmami cieľovej skupiny. Skutočné 
správanie (súhlas alebo odmietnutie) však závisí aj od rôznych ekonomických 
(peniaze...) a osobných hraníc (zdravie, istota, moc, úspech...).  

Pedagogickým základom projektového vyučovania je stanovenie spoločných 
jadier, základov, okolo ktorých sa sústreďuje učivo. J. Valenta7 uvádza, že ta-
kýmito jadrami môžu byť napríklad všeobecná téma (napr. leto), konkrétny 
podnet (napr. pandémia), problém (napr. prečo vznikajú vojny), alebo výchov-
no-vzdelávací cieľ (napr. naučiť sa argumentovať, dokazovať, presviedčať).  
A práve prezentácia je prostriedok k naplneniu spomenutého výchovno-
vzdelávacieho cieľa. Viacerí vychádzame z mylného záveru, že poslucháči radi 
zaplatia dlhším časom, pokiaľ dostanú ďalšie alebo lepšie informácie a fakty. 
Obsah a vecná správnosť sú bezpochyby dôležité aspekty, ale detailný obsah či 
vecne správny návrh sú však iba elementárnym predpokladom, nič viac. Rozho-
dujúcim je spôsob, ako sa obsah pripraví a prezentuje. Zrozumiteľnosť, praktic-
kosť, zábavnosť, pútavosť a hlavne stručnosť predurčuje k úspechu a vytvára 
živnú pôdu pre argumentačnú rovinu. E. Hierhold8 dodáva, že prezentácia je 
recept na úspech v nových podmienkach. K novým podmienkam nepatrí len 
záplava informácií a nedostatok času, ale inak pristupujeme i k učeniu. Zatiaľ 
čo prednedávnom bolo najdôležitejším zdrojom informácií tlačené slovo, dnes 
sú to audiovizuálne médiá. Poslucháči nechcú čítať, chcú počuť a predovšetkým 
vidieť. Súčasnosť priniesla rýchly filmový strih, krátke a výrazné spoty, krátke 
vety, synchrónne vysvetľovanie na obrazovke a značnú mieru redundancie.  
E. Hierhold9 tiež uvádza: „Poslucháči dokonca očakávajú vtieravosť. Záplava 
informácií zvýšila prah vnímavosti, preto šancu majú len výstižné a hlasité 
oznámenia.“  

Základné princípy a myšlienky projektovej metódy vo vyučovacom procese 
by nemali zmysel bez prezentácie produktu pred triedou alebo školou. Podľa  
H. Kasíkovej10 ich možno zhrnúť nasledujúcim spôsobom. Pri stanovení jadier 
je v prvom rade dôležité zamerať sa na potreby a záujmy detí. So zreteľom na 
situačný kontext, reflektovať ich osobnú situáciu a dať priestor riešeniu ich 
aktuálnych životných problémov a rovnako otvoriť školu širšiemu spoločen-
stvu. Pri tvorbe materiálu ponechať priestor na interdisciplinaritu. Plánovanie, 
realizácia a hodnotenie projektov je sebaregulačným mechanizmom pri učení, 
čím sa žiaci učia učiť. Samotný prezentovaný produkt prináša zmysluplnosť 
učenia, čím motivuje k ďalšej práci. Projektová práca v skupine učí spolupatrič-
nosti, kooperácii, učí komunikovať, ale tiež riešiť konflikty a učiť sa tolerancii. 
Vytvára most spájajúci školu s reálnym životom. Dodržiavanie týchto princípov 
pomáha stanovovať si realistické ciele, čo tiež znamená zostať nohami na zemi. 
To je rovnako základný princíp pri stanovení cieľov úspešnej prezentácie. 

                                                           
7  VALENTA, J., 1993. 
8  HIERHOLD, E., 2008. 
9  HIERHOLD, E., 2008, s. 17. 

10  KASÍKOVÁ, H., 1993. 
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Prezentácia projektov učí dôležité poznanie, a to také, že poslucháči viac ako 
slová chcú vidieť fakty, súvislosti a príklady. Preto prezentáciu je potrebné 
vnímať viac ako rétoriku. Jedným z faktorov úspešnej prezentácie je osobný, 
fyzický prvok, čo zahŕňa držanie tela, pohľad, hlas, jazyk, gestikuláciu a iné 
prejavy neverbálnej komunikácie. Nezamieňajme si prezentátora za niekoho, 
kto vie iba dobre ovládať prezentačnú techniku. Sebaisté vystupovanie zahŕňa-
júce technické zručnosti sú nevyhnutnou, nie však jedinou dostačujúcou pod-
mienkou. Vizuálne pomôcky sú ďalším z faktorov. Prevod zložitého obsahu do 
viditeľných súvislostí vyžaduje kritické myslenie a prípravu. Už vo fáze prípra-
vy musí prezentátor vedieť, ktoré nápady vie zrealizovať, ako rýchlo a za akú 
cenu. Treťou oblasťou alebo faktorom úspešnej prezentácie je používanie médií. 
Aj dobrý obsah, presvedčivá gestikulácia a nádherné snímky sú k ničomu, po-
kiaľ nevieme pracovať s technikou, zabúdame hovoriť a zaoberáme sa viac 
pomôckami ako poslucháčmi. Technologické pomôcky sú nástrojom, ktorý šetrí 
čas a zvyšuje účinnosť, ale technika nikdy nemôže nahradiť osobnosť prezentá-
tora.  

Podľa M. Zelinu11 pri riešení projektu sa postupuje rovnako ako pri riešení 
vedeckého problému heuristickými metódami. Ako prvé sa určí cieľ, zámer  
a formuluje sa problém, ktorý chce projekt riešiť, k čomu chce dospieť. Násled-
ne sa určí plán, čiže postup, prostriedky, rozdelenie projektu do čiastkových 
úloh, vypracuje sa časový harmonogram, určia sa účastníci riešenia projektu. 
Nasleduje proces realizácie. Ako posledná nastupuje fáza hodnotenia celého 
procesu a naplnenia stanoveného cieľa. Je potrebné a dôležité uvedomiť si tú 
skutočnosť, že príprava pútavej prezentácie priebehu a výsledkov projektovej 
činnosti je nevyhnutnou podmienkou ako presvedčiť publikum o opodstatnenos-
ti nápadu a myšlienky. Tak ako pri návrhu riešenia projektu, aj strategickej prí-
prave prezentácie je dôležité venovať pozornosť. Zodpovedná príprava a discip-
lína šetrí čas a námahu. Pri príprave prezentácie sa odporúča dodržať postup 
siedmich krokoch k presvedčeniu.  

V prvom kroku je nutné odpovedať na otázky, koho a čo má zaujímať a čo 
chceme u koho svojou prezentáciou konkrétne dosiahnuť. To znamená, že sa 
analyzuje cieľová/é skupina/y a stanovia sa ciele. V druhom kroku pri príprave 
štruktúry prezentácie je potrebné odpovedať na otázku, aké argumenty alebo 
bloky informácií a v akom poradí budú obsahom samotnej prezentácie. V ďal-
šom kroku sa pripraví vizuálna koncepcia. Vizualizácia obsahu musí prechádzať 
od abstraktných po veľmi názorné obrazy, tzn. od jednoduchej informácie po 
obrazový nápad. Po návrhu vizuálu sa vytvárajú samotné obrázky – od obrazo-
vého nápadu po perfektnú snímku. Realizácia obrazového nápadu znamená 
výrobu vizuálnych pomôcok. V piatom kroku sa zvolia vhodné médiá a techni-
ka, ktorá má slúžiť ako podporná pomôcka (napr. flipchart, dataprojektor  
a pod.). V predposlednom kroku sa optimalizuje osobné vystupovanie tak, aby 
prezentátor pôsobil ako človek isto a presvedčivo. Posledným a rovnako dôleži-
                                                           
11  ZELINA, M., 2000. 
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tým krokom je príprava stratégie interakcie, keď sa prezentujúci pripravuje na 
kritické momenty, prípadné očakávané otázky, námietky, odpor alebo rušivé 
momenty z publika.  

Projektové vyučovanie je náročné na realizáciu, ale na druhej strane, tak ako 
píše M. Zelina: „je blízke životu, je vysoko motivujúce, kreatívne.“12 Učí hľadať 
informácie, selektovať ich a zvažovať ich význam pre riešenie problému. Výz-
namné je aj preto, že učí navrhovať riešenia, čo trénuje fantáziu, imagináciu  
a predstavivosť. Rozvíja komunikačné a zároveň prezentačné zručnosti, učí 
vzájomnému rešpektu a vedie k zodpovednosti, lebo pri prezentácii výsledkov 
sa obhajuje a dokazuje správnosť stanovených návrhov.  

Významným pozitívom tohto prístupu je učenie akceptovať odlišnosti vní-
mania problému a jeho návrhov riešenia. Podľa H. M. Kleina a A. Kreseho13 je 
základným omylom väčšiny ľudí to, že vychádzajú z predpokladu, že ich vní-
manie je vlastne skutočnosť. „Podľa seba súdim teba... a všetko okolo,“ tak 
znie ešte stále heslo mnohých ľudí. Keď si všimnú, že iní vidia svet inak ako 
oni, pokúsia sa ich presvedčiť o svojom názore. Z fyziky je známe, že tlak vy-
tvára protitlak, čiže odpor, a to platí aj v mnohých prípadoch komunikácie. Dô-
ležitým krokom k zlepšeniu vlastnej komunikácie s vonkajším svetom je naučiť 
sa nahliadať na odlišnosť vnímania ako na danú vec a skutočne ju prijať.  

Z tohto dôvodu ešte načrtneme niekoľko teoretických východísk, ktoré je 
vhodné používať pri analýze verejného (napríklad aj mediálneho) vystúpenia  
a ktoré v konečnom dôsledku pomôžu pri vlastnom zdokonaľovaní verejnej 
komunikácie, pomôžu odhaliť subjektívne rezervy, odpovedať na otázky, ktoré 
súvisia s úspechom, či neúspechom konkrétnej prezentácie z hľadiska miery 
jeho akceptácie publikom.  

Verejné vystúpenie je nevyhnutné vnímať ako istý celok, v ktorom prezentá-
tor vystupuje pred publikom s cieľom tlmočiť mu istý odkaz (myšlienky, tézy, 
informácie...) a, samozrejme, s nádejou, že jeho vystúpenie bude publikum ak-
ceptovať a stotožní sa s odkazom, ktorý mu prezentátor tlmočí (alebo má  
v úmysle odovzdať). Nie vždy sa to podarí, respektíve nie vždy sa to podarí  
s takým efektom, aký si prezentátor predsavzal. Práve vtedy nastupujú otázky, 
prečo sa nám to nepodarilo a kde sú príčiny nášho neúspechu. Súčasnosť priná-
ša nielen zmenu práce s informáciami (dostupnosť, kvantita ...), ale aj nárast 
potreby prezentačných zručností v povolaniach a sociálnych pozíciách, ktoré 
ešte pred časom neboli spájané v takom rozsahu s potrebou profesionálnych 
prezentácií, najmä mediálnych, za aké možno považovať aj schopnosť pedagóga 
vyučovať online, teda prostredníctvom „média“. Súčasnosť naznačuje, že  
v budúcnosti sa tento trend ešte viac prehĺbi, napr. vplyv koronakrízy pre vzde-
lávací proces prostredníctvom internetu. 

Počiatky teórie masovej komunikácie siahajú do tridsiatych rokov minulého 
storočia, keď sociológovia, orientujúci sa na médiá, začali s výskumami komu-

                                                           
12  ZELINA, M., 2000, s. 98. 
13  KLEIN, H. M., KRESE, A., 2008. 
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nikácie prostredníctvom médií. Dnes sa tento výskum posúva do podrobného 
riešenia príčin a zákonitostí tohto procesu v závislosti od vývoja spoločnosti  
v jej špecifických atribútoch a vplyv médií na tento proces. Pre potreby našej 
štúdie považujeme za dostatočné pripomenúť jednu z počiatočných štúdií me-
diálnej komunikácie a jej autora. Harold Dwight Lasswell (1902 – 1978) patrí 
medzi amerických sociológov, ktorí sa zaraďujú medzi zakladateľov teórie ko-
munikácie. Patril k tzv. chicagskej škole a z jeho širokého výskumného zamera-
nia je známy najmä jeho výskum propagandy počas druhej svetovej vojny, napr. 
analýza nacistickej propagandy vo filmoch s identifikáciou prvkov presviedča-
nia. Bol aj poradcom amerických prezidentov pre komunikáciu. Pre nás je dôle-
žitá jeho štúdia, ktorou definoval jednotlivé prvky komunikačného procesu, 
známa ako Lasswellov model komunikácie.14  

 
 

 KOMUNIKÁTOR (prezentátor) 
 KOMUNIKÁT (vystúpenie a jeho obsah) 
 KOMUNIKAČNÝ KANÁL (prostriedok komunikácie) 
 KOMUNIKANT (publikum) 
 KOMUNIKAČNÝ EFEKT (reakcia publika na vystúpenie) 

 
 
Pre komplexnosť informácií treba uviesť, že preparácia komunikačného pro-

cesu, tak ako ju Lasswell publikoval, bola neskôr podrobená odbornej kritike, 
ktorá schéme vyčítala zjednodušenie komunikačného procesu a upozorňovala aj 
na ďalšie atribúty, ktoré tento proces ovplyvňujú a ktoré Lasswell nespomínal. 
Lasswellovi nasledovníci mali určite pravdu, pretože komunikačný proces  
v realite prebieha v prostredí, ktoré je ovplyvnené mnohými faktormi (čas, 
miesto, kultúra...), a tak abstrahovanie len piatich prvkov nemožno považovať 
za komplexné. Pre potreby našej štúdie – základnej analýzy mediálnej komuni-
kácie, je postačujúce a aj efektívne. Analýzou jednotlivých prvkov komunikač-
ného procesu, tak ako ich Lasswell opísal, získame primárne zrkadlo kvality náš-
ho komunikačného aktu a aj základné východiská pre zlepšenie v budúcnosti.  

Komunikátor – moje osobnostné predpoklady (akceptácia publikom z hľadi-
ska postavenia, vzdelania, odbornosti pre prezentovaný obsah), moje prezentač-
né zručnosti.  

Komunikát – obsah a jeho informačná a emocionálna relevantnosť pre pub-
likum, forma (štruktúra, žáner, využitie adekvátnych výrazových prostriedkov), 
zrozumiteľné komunikačné kódy.  

Komunikačný kanál – špecifikácia prostredia pri interpersonálnej komuniká-
cii, špecifiká jednotlivých druhov médií a správna voľba komunikačného kanála 
pre daný obsah komunikátu a cieľové publikum.  
                                                           
14 VALČEK, P., 2011, s. 186. 
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Komunikant – špecifiká publika z hľadiska veku, vzdelania, poznania témy, 
verejnej mienky k prezentovanej téme ap. Sú zásadným determinantom z hľadi-
ska voľby prezentátora, obsahu a formy komunikátu a voľby komunikačného 
kanálu.  

Komunikačný efekt alebo účinok – analýza správania sa publika na danú 
komunikáciu z hľadiska akceptácie informácií, resp. želanej zmeny konania.  

Miera úrovne predchádzajúcich častí komunikačného procesu je zvyčajne  
v priamej úmere k dosiahnutému komunikačnému efektu. Ako sme však už 
uviedli, práve v tejto časti preparácie komunikačného procesu sa môžu objaviť 
špecifiká, ktoré predchádzajúce zložky komunikačného procesu nezaregistrova-
li. Rozbor komunikačného procesu podľa Lasswellovej štruktúry ponúka vhod-
nú metodiku vyhodnotenia vystúpenia a posúdenia jeho jednotlivých atribútov  
z hľadiska vhodnosti a dosiahnutej profesionality. Zároveň aj metodicky vedie  
k vyvodeniu záverov pre ďalšie zdokonaľovanie. Je vhodnou metodikou aj  
z hľadiska rozboru cudzích vystúpení s cieľom pomenovať silné a slabé stránky 
hodnoteného prejavu.  

V prezentáciách sa často dáva značný význam racionálnemu obsahu prezen-
tovaných informácií. Údaje z výskumu A. Mehrabiana15 hovoria, že slová tvoria 
len 7 % z celkového pôsobenia na poslucháča, čo znamená, že z viac ako 90 % 
pôsobenia prevažujú neverbálne signály. Môžeme teda povedať, že to, akí sme, 
prehluší naše slová. Rovnako firemní konzultanti vedia, že až 90 % všetkých 
našich rozhodnutí sa v skutočnosti prijíma emocionálne a racionálne sa len zdô-
vodňujú.  

V duchu spomenutého P. Watzlawick16 definuje základnú zákonitosť ľudskej 
komunikácie takto: „Každá komunikácia zahŕňa obsahový a vzťahový aspekt 
tak, že vzťahový aspekt určuje aspekt obsahový.“ Každý medziľudský vzťah 
prebieha v dvoch rovinách súčasne, v rovine obsahovej a v rovine vzťahovej. 
Obidva aspekty sú spolu neoddeliteľne spojené. V popredí často stojí obsahový 
aspekt (výsledky, termíny, hodnoty...), ale v skutočnosti je dôležitejší vzťahový 
aspekt (pocitová rovina). Kvalita vzťahu určuje, čo prijímame, vnímame, inter-
pretujeme v obsahovej rovine. E. Hierhold17 prízvukuje, že pri prezentáciách to 
znamená, že vecná správnosť nestačí, musíme zámerne budovať a posilňovať aj 
vzťahovú rovinu tým, ako prezentujeme. Pocitová rovina ovplyvňuje prijímanie 
informácií v rozumovej rovine tak, že poslucháči, ktorí v pocitovej rovine pri-
jímajú signál, vnímajú sa ako dôležití a akceptovaní, sú tiež motivovaní, aby 
prijímali predkladané informácie so záujmom a pozitívne. Obal (vizuál a sa-
motný prezentátor) prezentácie je vynikajúcim prostriedkom, ako si môžeme 
zámerne vytvoriť vzťah s publikom, a to pozitívny poctivou alebo negatívny 
neporiadnou prípravou. Slávny citát Marshalla McLuhana: „The medium is the 

                                                           
15 MEHRABIAN, A., 2009. 
16 WATZLAWICK, P., BEAVIN-BEVELASOVÁ, J., JACKSONOVÁ, D., 2011. 
17 HIERHOLD, E., 2008. 



Božidara Turzonovová, Eva Chudinová, Jozef Bohunický, Richard Keklak 85 
PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI AKO NÁSTROJ KOMUNIKÁCIE PEDAGÓGOV 
 

 

message,“ (Samotné médium je správou, odkazom) je vynikajúcim príkladom 
pre prezentáciu, ako významný je spôsob jej vedenia.  

Neoddeliteľnou súčasťou úspešného a efektívneho vzdelávacieho procesu je 
učenie sa zdravej, funkčnej komunikácii. Zdravú komunikáciu môžeme tiež 
označiť za kvalitnú a kvalitná komunikácia podstatnou mierou spoluvytvára 
prežívanie celkovej kvality a zmysluplnosti nášho života. Preto hľadanie zdra-
vých alternatívnych ciest rozvíjania osobnostných štruktúr posilňujúcich komu-
nikačné a prezentačné zručnosti detí prostredníctvom ich učiteľov a implemen-
táciou kvalitných a overených metód má signifikantný význam vo vzťahu ku 
komunikácii ako k spôsobu adaptácie v spoločnosti. Podľa Z. Vybírala18 dobrý 
rečník, zdatný manažér, dobrý učiteľ, úspešný vyjednávač sa zvyčajne vyznaču-
je črtami, ktoré súvisia jednak s jeho osobnostnou štruktúrou a jednak s osvoje-
nou komunikačnou obratnosťou: pozitívne vidí sám seba, verí si; dokáže byť, 
vždy s ohľadom na danú situáciu, tak empatický, ako aj neústupný, ústretový  
i odmeraný; nie je hašterivý, čo nevylučuje nároky kladené na seba; vie sám 
dospieť ku kompromisu, aj pomôcť druhým k nemu dospieť; ustúpi, neobviňu-
je; hodnotí až vtedy, keď si vypočuje celú informáciu (vie pozorne počúvať); je 
otvorený zmenám a rozmanitosti názorov; nediskvalifikuje ani vo vzťahovej, 
ani vo vecnej rovine; vie komunikačne riadiť, regulovať smer komunikácie, ale 
sa rovnako „nechať riadiť“; vie neutralizovať konflikty, kolízie a napätie alebo 
ich tvorivo využiť; nezahovára, neodbieha, nezahmlieva; sám sa vie umiernene 
odhaliť.  

Ešte doplňme chýbajúce axiómy, základné pravidlá komunikácie, podľa  
P. Watzlawicka19. Majme na pamäti, že príjemca každú informáciu interpretuje. 
Informácia musí vždy najprv prejsť individuálnym filtrom vnímania príjemcom, 
aby mohla byť pochopená. Preto medzi tým, čo bolo vysielané, a tým, čo druhý 
prijal, existuje rozdiel. Váhu a význam nemá to, čo sme chceli povedať, ale to, 
čo sme povedali a dostane sa k druhému. Rozhodujúci je preto účinok komuni-
kácie, nie jej zámer. Keď si všimneme, že účinok je iný ako náš zámer, nemá 
zmysel druhému znovu vysvetľovať, čo som mal na mysli. To často vyústi do 
zdĺhavého procesu ospravedlňovania sa. Rozumnejšie a efektívnejšie je namies-
to toho opýtať sa, ako druhý komunikáciu pochopil. Dôležité je prevziať zodpo-
vednosť za výsledok komunikácie.  

Ciele 

V teoretickej časti štúdie sme načrtli základné východiská, na základe kto-
rých autori štúdie a zároveň tréneri účastníkov pilotného projektu pripravili  
 
 

                                                           
18 VYBÍRAL, Z., 2005, s. 233. 
19 WATZLAWICK, P., BEAVIN-BEVELAS, J., JACKSON, D., 1967. 
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konkrétny osemhodinový tréningový program pre pedagógov, ktorý realizovali 
na vybraných školách. Obsahoval praktické nácviky prezentačných zručností, 
pričom vyvrcholením tréningu bola zaznamenávaná prezentácia, ktorá preverila 
prezentačné zručnosti v záťažovej situácii a záznam slúžil na identifikáciu sla-
bých a silných stránok prostredníctvom spätnej väzby od trénerov k prezentujú-
cim. 

Cieľom výskumnej sondy bolo zistiť, do akej miery sú prezentačné zručnosti 
užitočné pre pedagógov základných a stredných škôl, ktorí sa dobrovoľne pri-
hlásili do pilotného projektu Štátneho pedagogického ústavu pod názvom „Ko-
munikácia – cesta k porozumeniu a úspechu“. Za čiastkové ciele si realizátori 
projektu stanovili, zistiť, či účasť na tréningu komunikačných zručností je vý-
sledkom sebareflexie a uspokojenia potreby posilniť túto časť zručností, ale aj 
to, či pedagógovia po absolvovaní tréningu budú motivovaní s ambíciou využiť 
získané poznatky vo svojej pedagogickej praxi.  

Metóda 

Štátny pedagogický ústav vybral do pilotného projektu 21 škôl, z dôvodu ko-
ronakrízy, ktorá na Slovensku vypukla koncom marca 2020, sa tréning prezen-
tačných zručností realizoval v 17 školách, pričom v jednej škole sa tréning pe-
dagógov posunul do druhej časti. V druhej etape mali školy absolvovať dvakrát 
po osem hodín tréningu, čo sa podarilo len na jednej škole. Celkovo sa sonda 
uskutočnila na vzorke 164 pedagógov z dokončenej prvej etapy (103) a zo zača-
tej druhej etapy (61). Z hľadiska zámerov výskumnej sondy však považujeme 
počet frekventantov tréningu prezentačných zručností v rámci overovacieho 
pilotného projektu za postačujúci. Tréningy sa uskutočnili v období september 
2017 – marec 2019, keď boli nečakane ukončené. Tréningy prakticky realizova-
li autori tejto štúdie. 

Zber dát k deskriptívnej analýze a naplneniu výskumných cieľov bol reali-
zovaný administráciou štandardizovaného anonymného dotazníka frekventan-
tom tréningu po jeho skončení. Dotazník bol zostavený z 5 škálovacích otázok, 
na ktoré účastníci tréningu odpovedali na 5 stupňovej škále vyjadrením miery 
súhlasu alebo nesúhlasu s prezentovanou otázkou. Šiesta a zároveň posledná 
otázka bola otvorená a účastníci tréningu v nej mohli vyjadriť akýkoľvek názor, 
postreh, napísať akúkoľvek pripomienku, kritiku, pochvalu. Dotazník vyplnil 
všetci frekventanti tréningu. Zoznam škôl zapojených do tréningu prezentač-
ných zručností a do výskumnej sondy tvorí prílohu štúdie. 

Výsledky a interpretácia 

V prvej otázke administrovaného dotazníka sme zisťovali, či si frekventanti 
uvedomovali vlastnú potrebu zdokonaliť svoje prezentačné zručnosti (graf 1).  



Božidara Turzonovová, Eva Chudinová, Jozef Bohunický, Richard Keklak 87 
PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI AKO NÁSTROJ KOMUNIKÁCIE PEDAGÓGOV 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf. 1 Percentuálny podiel odpovedí na otázku č. 1 

Zo 164 pedagógov až 149 konštatovalo, že súhlasia alebo rozhodne súhlasia 
s tým, že tréning absolvovali preto, lebo potrebujú zdokonaliť svoje prezentačné 
zručnosti. Trinásti súhlasia čiastočne. Znamená to, že sami pedagógovia pociťu-
jú potrebu sebazdokonaľovania, ergo uvedomujú si svoje nedostatky v prezen-
tačných zručnostiach. Iba dvaja pedagógovia nesúhlasili s tým, že pociťovali 
potrebu zlepšiť sa v prezentačných zručnostiach. V otvorenej otázke, ktorú sme 
nazvali „Vlastný komentár“ a v ktorej mohli slobodne vyjadriť svoj postoj  
k tréningu, nijako nekonštatovali dôvod týchto odpovedí. V otvorenej otázke 
ďalší frekventanti uvádzali: „Komunikačný tréning sa mi veľmi páčil, zistila 
som, aké mám nedostatky, čo by som mala zlepšiť. Myslím si, že ma stresuje 
veľká zodpovednosť, nie som 100 %.“ „Pre mňa dobrá skúsenosť a spätná väz-
ba. Určite ma to motivuje k tomu, aby som na sebe pracovala pri vystupovaní 
pred skupinou ľudí.“ V komentároch niektorí pedagógovia skonštatovali, že 
tréning prezentačných zručností by mali absolvovať už študenti pedagogických 
fakúlt: „Škoda, že niečo podobné neučia budúcich učiteľov na fakultách.“ „Ré-
torika by sa mala vyučovať na VŠ pre budúcich pedagógov.“  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Graf 2 Percentuálny podiel odpovedí na otázku č. 2 
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Celkom 157 pedagógov zo 164 v odpovedi na druhú otázku skonštatovalo, 
že súhlasia alebo rozhodne súhlasia s konštatovaním, že tréning naplnil ciele  
a očakávania (graf 2). Iba 7 pedagógov konštatovalo, že tento zámer sa podľa 
ich naplnil čiastočne. Viacerí pedagógovia oceňovali, že tréning im poskytol 
nové poznatky, zistili svoje vlastné nedostatky, spoznali svoje zručnosti a pod. 
Z komentárov vyberáme nasledujúce konštatovania: „Tréning mi umožnil uve-
domiť si, ktoré chyby robím v prejave. Školitelia mi poskytli pár informácií  
a dobrých rád, ktorých sa chcem držať v budúcnosti.“ „Kurz bol rozhodne prí-
nosný.“ „Je pre nás užitočné počuť rady odborníkov.“ „Školenie bolo nad moje 
očakávanie.“ „Užitočné a pre mňa určite prínosné.“ „Vďaka za sebapoznanie.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 3 Percentuálny podiel odpovedí na otázku č. 3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Graf 4 Percentuálny podiel odpovedí na otázku č. 4 

S konštatovaním, že rozsah tréningu bol primeraný, v dotazníku súhlasilo 
alebo rozhodne súhlasilo 148 pedagógov, 14 konštatovali, že súhlasia čiastočne, 
a 2 nesúhlasia (graf 3). V komentároch sa niektorí absolventi tréningu prezen-
tačných zručností vyjadrili, že by potrebovali väčší rozsah kurzu, preto nevieme 
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identifikovať, či dvaja frekventanti, ktorí nesúhlasili s rozsahom tréningu, takto 
vyplnili dotazník preto, že sa im zdal malý rozsah, nikto sa v komentároch ne-
vyjadril, že rozsah kurzu bol nadmerný. Môžeme sa preto len domnievať, že 
nesúhlasné odpovede súvisia s uvedeným konštatovaním. Uvádzame spomenuté 
komentáre: „Uvítala by som väčší rozsah. Určite by som chcela takýto tréning 
aj v širšom rozsahu.“ „Viem si predstaviť rozšírenú formu tohto vzdelávania 
pre pedagógov.“ 

Celkom 158 pedagógov súhlasí alebo rozhodne súhlasí s konštatovaním, že 
využije získané poznatky vo svojej práci (graf 4). Iba 6 pedagógov uviedlo, že 
získané poznatky z tréningu prezentačných zručností využije vo svojej práci iba 
čiastočne. Pri podrobnejšej analýze komentárov sme nenašli konštatovanie, 
ktoré by podporilo túto odpoveď na položenú otázku, z čoho by sme mohli usú-
diť, že určite prevážili súhlasné odpovede. Dokumentujú to aj komentáre: 
„Veľmi pekne ďakujeme za pekne strávený deň, tento čas s vami a vaše rady 
rozšírili naše vedomosti a vaše rady a pripomienky určite využijeme v našej 
učiteľskej praxi.“ „Bolo to super, ďakujem za podnetný tréning. Veľa som sa 
mohla naučiť, obohatilo ma to. Verím, že mnohé veci mi pomôžu v mojej práci. 
Ďakujem veľmi pekne.“ „Tréning bol pre mňa prínosný, pre moju prax, posunul 
ma a mal zmysel. Poznatky využijem vo svojej práci, ale i v živote.“ „Veľmi 
pekne ďakujem za nové získané vedomosti. Určite ich využijem aj vo svojej pra-
xi. Zároveň to bol pre mňa príjemne strávený čas.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 5 Percentuálny podiel odpovedí na otázku č. 5 

S konštatovaním, že v prípade možnosti sa v budúcnosti prihlásim na po-
dobný tréning, rozhodne súhlasilo alebo súhlasilo 153 frekventantov tréningu 
prezentačných zručností (graf 5). Desiati súhlasili čiastočne a 1 pedagóg ne-
súhlasil. Pri týchto odpovediach sme zaznamenali nižší pomer odpovedí (tak-
mer vyrovnaný) „rozhodne súhlasím“ a „súhlasím“, pričom v ostatných odpo-
vediach bol tento pomer vysoký v prospech odpovede „rozhodne súhlasím“. 
Môže to vyplývať zo skutočnosti, že niektorí frekventanti kurzu nadobudli 
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pocit, že tento tréning splnil ich očakávanie a stanovené ciele (druhá dotazní-
ková otázka), napriek tomu však drvivá väčšina súhlasila s konštatovaním, že 
sa v budúcnosti prihlásia na podobný tréning. V komentároch sme našli len 
podporné komentáre: „Teším sa na ďalšie stretnutie. Celý tréning bol veľmi 
príjemný. Ukázal mi vlastné medzery, no aj možnosti.“ „Takéto tréningy by 
som potreboval častejšie.“ „Pravdupovediac som takéto školenie nečakala, 
klobúk dole pred vami. Veľmi sa mi páčila neustála interakcia. Určite by som 
sa zúčastnila aj v budúcnosti.“ „V budúcnosti by som určite privítala možnosť 
opäť sa zúčastniť takéhoto tréningu s odborníkmi, ktorí predviedli profesio-
nálny výkon. Určite by som chcela takýto tréning aj v širšom rozsahu, prípad-
ne ponuku ďalšieho vzdelávania pedagógov v tomto smere.“ „Obsah je v pl-
nej miere využiteľný – ak by bola v budúcnosti možnosť pre pedagógov 
absolvovať vzdelávanie zamerané na rozvoj komunikačných a prezentačných 
zručností formou rozširujúceho, resp. iného napr. ročného vzdelávacieho 
programu, bolo by to veľmi prospešné.“ 

Záver 

Pilotný projekt Štátneho pedagogického ústavu „Komunikácia – cesta k po-
rozumeniu a k úspechu“ realizovaný na 22 školách preukázal, že časť „Prezen-
tačné zručnosti“ sa stretla s mimoriadnym úspechom u pedagógov na školách, 
ktoré boli vybrané takmer rovnomerne z celého Slovenska. Keďže túto čas pro-
jektu autori a realizátori poňali ako tréning, pedagógovia ocenili skutočnosť, že 
reálne mali možnosť precvičiť si jednotlivé aspekty prezentačných zručností, od 
jazykovej a rétorickej prípravy až po samotné predvedenie cvičnej prezentácie. 
Za dôležitú časť tréningu možno považovať spätnú väzbu, ktorú pedagógovia 
dostali od lektorov – profesionálov pôsobiacich nielen v akademickom prostre-
dí, ale aj v praxi. Frekventanti zistili, v ktorých zručnostiach vynikajú a ktoré sú 
ich slabou stránkou, na ktorých je nutné pracovať ďalej. Za dôležitý moment 
možno považovať aj konštatovanie, že podobný tréning by mali absolvovať 
nielen pedagógovia v praxi, ale aj študenti pedagogických študijných progra-
mov.  

Z pilotného projektu vyplynulo pochopenie, že profesionalizácia pedagógov 
v oblasti prezentačných zručností môže zabezpečiť prípravu na prezentáciu aj 
ich žiakom a študentom. Toto zistenie by mohlo byť pre Štátny pedagogický 
ústav rozhodujúcim aspektom v prospech dokončenia pilotného projektu, ktorý 
je overovacou metódou tréningu prezentačných zručností. V budúcnosti by mo-
hol slúžiť ako podklad na získanie grantu v prospech preškolenia pedagógov na 
základných a stredných školách, ako aj na zavedenie povinného predmetu Pre-
zentačné zručnosti na pedagogických fakultách v prospech prípravy žiakov  
a študentov nielen na projektové vyučovanie, ale na prezentáciu ako takú, kto-
rou by mali disponovať všetci absolventi základných, či stredných škôl na Slo-
vensku, ktorí sa musia vedieť presadiť v budúcich profesiách.  
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PRÍLOHA 1 

Zoznam škôl zapojených do pilotného projektu, na ktorých sa tréning  
realizoval 

Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca 
Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok 
Gymnázium J.B. Magina, Vrbové 
Gymnázium, Stropkov 
Gymnázium arm. generála L. Svobodu, Humenné 
Základná škola Jána Zemana, Nová Baňa 
Základná škola, Bratislava, Ružová dolina 29 
Základná škola, Nové Zámky 
Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou 
Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou 
Základná škola P. Marcelyho, Bratislava  
Spojená škola, Lendak, 2x 
Základná škola slovenská, Pribeta  
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín 
Základná škola s materskou školou R. Dilonga, Trstená 
Základná škola s materskou školou, Žilina 
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Nitra  
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PRÍLOHA 2 

Odpovede z otvorenej otázky pod názvom Vlastný komentár 

Bolo to úžasné, využijem vo svojej práci. 

Dobrá úroveň zo strany školiteľov. 

Ďakujem veľmi pekne a prajem veľa síl. 

Ďakujem za nové poznatky a poznania, ktoré boli pre mňa veľmi inšpiratívne. 

Nadchla ma príležitosť, stretnúť sa s odborníkmi z danej oblasti, ktorí erudovane, avšak 
ľudsky prispeli k príjemnej atmosfére dopoludnia. Stretnutie mi poskytlo inú formu 
energie, ktorú často nedostávam. 

Ďakujem za povzbudivé, nápomocné rady. 

Ďakujem za úžasné rady a veľmi rada by som sa s Vami opäť stretla. 

 Ďakujem celému tímu za ochotu prísť a za cenné profesionálne komentáre k nášmu 
vystupovaniu. Je dnes málo ľudí, ktorí chcú učiteľom pomôcť. 

Komunikačný tréning sa mi veľmi páčil, zistila som, aké mám nedostatky, čo by som 
mala zlepšiť. Myslím si, že ma stresuje veľká zodpovednosť, nie som 100%. Bolo to 
veľmi milé stretnutie. 

Oceňujem profesionálny, otvorený a priateľský prístup. 

Pre mňa dobrá skúsenosť a spätná väzba. Určite ma to motivuje k tomu, aby som na 
sebe pracovala pri vystupovaní pred skupinou ľudí. 

Výborná atmosféra, členovia „poroty“ sú povzbudzujúci, spravodlivo hodnotiaci, podľa 
určitých parametrov, aj kolegyne boli tiež spokojné, pochopili sme, že všetci sme ľudia, 
robiť chyby je ľudské, človek sa učí na vlastných chybách. 

Som rada, že som sa tréningu zúčastnila. Zistila som, v čom sa ešte musím zlepšovať. 
Ďakujem za príjemnú atmosféru. Trošku som bola v strese, ale postupne to prešlo, vďa-
ka vášmu profesionálnemu prístupu. 

Tréning bol vynikajúci, ráno bolo trochu „drsné“, mala som veľkú trému, najmä kvôli 
úžasným lektorom. Bola to vynikajúca skúsenosť. A „kamerové“ skúšky boli naozaj 
prínosné, vieme na čom pracovať. Ďakujem! 

Ďakujem za príjemné školenie a možnosť spoznať seba a svoje zručnosti. 

Tréning mi veľmi pomohol uvedomiť si, ktoré chyba robím v prejave. Školitelia mi po-
skytli pár informácií, dobrých rád, ktorých sa chcem v budúcnosti držať, aby som sa 
zlepšila v rétorike a vyvarovala sa chybám. Keby bola možnosť zúčastniť sa podobného 
tréningu, prihlásila by som sa. Školiteľom veľká vďaka. 

Ďakujem za všetko, čo som sa mohla naučiť. 

Veľmi oceňujem premyslenú štruktúru stretnutia, pripravené aktivity, individuálny prí-
stup, nahrávanie našich výkonov a pozitívnu analýzu. Som veľmi príjemne prekvapená  
a obohatená. 

Ďakujem pekne za poučné školenie. za rady, ktoré ste nám dali. 
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Ďakujem pekne. 

Kurz bol rozhodne prínosný. Bola vytvorená príjemná atmosféra. Lektori boli milí, 
dokázali nás povzbudiť. Poukázali na naše silné stránky a ukázali, čo je v nás potrebné 
zlepšiť. 

Veľmi pekne ďakujeme za pekne strávený deň, tento čas s vami a vaše rady rozšírili 
naše vedomosti a vaše rady a pripomienky určite využijeme v našej učiteľskej praxi. 

Živé, fundované, praktické, príjemné, poučné. 

Pravdupovediac som takéto školenie nečakala, klobúk dole pred vami. Veľmi sa mi 
páčila neustála interakcia. Určite by som sa zúčastnila aj v budúcnosti. Ďakujem. 

Úprimná vďaka za praktické cvičenia a rady. Na ďalšie stretnutie s vami by som ne-
chcela chýbať. 

Veľmi zaujímavé školenie, pri ktorom som si ani neuvedomila čas. 

Veľmi motivujúci a prospešný tréning, ďakujem. 

Super! Ale málo. 

Obsah tréningu, forma podania a celkový dojem z neho sa mi veľmi páčili. Uvítala by 
som väčší rozsah. Pre mňa osobne bol tento tréning veľmi prínosný, myslím, že som sa 
veľa naučila, ale rada by som sa zdokonalila ešte viac. Ďakujem školiteľom za ich vyso-
ko odborný, ale zároveň ľudský a zrozumiteľný prístup k problematike. Dúfam, že bu-
dem mať ešte príležitosť sa takéhoto tréningu zúčastniť.  

V budúcnosti by som určite privítala možnosť opäť sa zúčastniť takéhoto tréningu  
s odborníkmi, ktorí predviedli profesionálny výkon. Určite by som chcela takýto tréning 
aj v širšom rozsahu, prípadne ponuku ďalšieho vzdelávania pedagógov v tomto smere. 
V neposlednom rade by som sa chcela poďakovať našim skvelým školiteľom za profe-
sionálny a ľudský prístup ako aj za vysoko odborné návrhy, pripomienky a nápady. 
Ďakujem veľmi pekne. 

Vzhľadom na časovú dotáciu uvádzam, že rozsah tréningu bol primeraný, viem si však 
predstaviť rozšírenú formu tohto vzdelávania pre pedagógov. Obsah je v plnej miere 
využiteľný – ak by bola v budúcnosti možnosť pre pedagógov absolvovať vzdelávanie 
zamerané na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností formou rozširujúceho 
resp. iného napr. ročného vzdelávacieho programu, bolo by to veľmi prospešné. Verím, 
že projekt nekončí, bude sa v ňom pokračovať, ďakujem za odborný prístup a skvelých 
lektorov. 

Pohybové aktivity. Dnes som sa cítila ako študent, ktorý musí počúvať a sústrediť sa a 
hodnotiť. Chýbala mi tvorivá činnosť. Kúsok tvorivej činnosti. Nebudem sa báť kamery. 

Veľmi zaujímavé a inšpiratívne stretnutie. Profesionálny prístup všetkých prezentujú-
cich. 

Prezentačné zručnosti sú v dnešnej dobe takmer nevyhnutnosťou, takže ďakujme za 
super kurz. Ocenili by sme aj nejaké dynamickejšie aktivity, aby sme nesedeli celý deň 
ako naši študenti. 

Mierne mi prekážalo, že sme sa nahrávali pri prezentovaní na kameru a následne sme si 
to pred všetkými pozreli a analyzovali. Ostatné časti tréningu boli zaujímavé a užitočné. 

Bolo to super, ďakujem za podnetný tréning. Veľa som sa mohla naučiť, obohatilo ma 
to. Verím, že mnohé veci mi pomôžu v mojej práci. Ďakujem veľmi pekne. 
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Výborný seminár, ďakujeme. 

Na hodinách sme oveľa emocionálnejší ako pred kamerou. Tam uvidíte cca 10 – 25 %  
z nás. 

Tréning bol výborný, prínosný. 

Tento tréning mi pomohol zdokonaliť moje prezentačné zručnosti. Objavila som svoje 
chyby a nedostatky, na ktorých budem pracovať. Bol to príjemný deň, plný zaujímavých 
aktivít.  

Podobný kurz by som usporiadal aj pre študentov, kurz by som rozšíril aj na mimoškol-
ské prostredie. 

Tréning bol vedený veľmi príjemným spôsobom a vysoko profesionálne. 

Bol to naozaj veľmi príjemne a osožne strávený čas. Ďakujem za možnosť absolvovať 
toto stretnutie. 

Tréning bol pre mňa prínosný, pre moju prax, posunul ma a mal zmysel. Poznatky vyu-
žijem vo svojej práci, ale i v živote.  

Ďakujem za skvelé informácie, ktoré ma posunuli dopredu.  

Skvelé! Skvelé! Skvelé! 

Ďakujem. Ste úžasní! Budem sa snažiť. 

Ďakujem za usmernenie môjho prejavu, za profesionálny a kultivovaný prístup. 

Veľmi prínosné vzdelávanie, s dobrými odporúčaniami do praxe. Odporúčam každému. 

Vynikajúci lektori, dobrá atmosféra počas školenia. 

Tréning mi mnohé ukázal – na strane mojich limitov a možností zlepšovania, ale aj na 
strane ciest a nástrojov na zlepšenie. 

Začínajúci učiteľ, ktorý prichádza do praxe, chce uplatniť vedomosti, schopnosti, zruč-
nosti, ktoré nadobudol na vysokej škole. Samotná prax ma ešte zdokonaľuje, ale určite  
v komunikačnej oblasti mám rezervy, ktoré treba viac zdokonaľovať, rozvíjať a z tohto 
tréningu si odnášam veľa. Ďakujem. 

Ďakujem za váš čas a za váš asertívny prístup. 

Ďakujem za super prednášku. 

Absolútne skvel prednášatelia. Z celého srdca ďakujem. 

Poďakovanie školiteľom za ich snahu a ochotu. 

Veľké ďakujem prezenčnému tímu, oceňujem celkový prístup a formu prednášky. 

Musím povedať, že školenie bolo užitočné, pre mňa určite prínosné, vďaka cvičeniam  
a mnohým informáciám budem vedieť, ako na svojom prejave pracovať. „Ďakujeme za 
milý prístup“. 

Veľmi pekne ďakujem za nové získané vedomosti. Určite ich využijem aj vo svojej praxi. 
Zároveň to bol pre mňa príjemne strávený čas. Jana Danišová 

Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť dnešného sedenia. Bolo pre mňa prínosné  
a obohacujúce. Ďakujem. 
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Tento tréning nám vlial veľa entuziazmu do ďalšej práce. 

Viac takýchto kurzov do škôl. 

Ďakujem veľmi pekne za príjemné a zmysluplné školenie. 

Ďakujem. 

Vážim si, že sme mali možnosť absolvovať stretnutie s úžasnými odborníkmi vo svojom 
odbore. 

Super spätná väzba. Výborné a vecné pripomienky. Ďakujeme. 

Bol zo užitočný tréning. 

Lepšie, než som (skepticky) očakával. 

Ďakujem. Dúfam, že školenie pomôže. 

Ďakujeme. Je pre nás užitočné počuť rady odborníkov. Školenie bolo nad očakávanie. 
Teším sa na ďalšie. 

Bála som sa, že s nič nové nedozviem, ale opak bol pravdou. Ďakujem. 

Ďakujem za vyzdvihnutie silnej stránky, pomenovanie chýb a hlavne ukázanie cesty ako 
ďalej. Vaša spätná väzba mi dala veľa. Ďakujem. Som veľmi rada, že som sa zúčastnila. 

Nenudila som sa, veľa som sa naučila a teším sa na budúci tréning. 

Nie v každej aktivite som sa cítila komfortne, ale asi o to ide – vyjsť z komfortnej zóny  
a vyskúšať niečo iné. Bolo to pre mňa obohacujúce. Ďakujem aj za povzbudivé slová. 

Veľmi fajn! Dynamické, praktické, čas ubehol veľmi rýchlo (prvotné obavy z trvania 
tréningu) + neformálna atmosféra. Škoda, že niečo podobné neučia budúcich učiteľov 
na fakultách. 

Tréning bol pre mňa skutočne tréning. Naozaj efektívny deň. Ďakujem za príjemné 
usmernenie a rady. 

Dnešný tréning sa mi veľmi páčil. Mnohé veci som si uvedomila, ktoré si musím uvedo-
miť a pomaly napraviť. 

Spoznala som svoje plusy a mínusy, obohatilo ma to v komunikácii, moc mi pomohol 
váš komentár. Ďakujem. 

Rétorika by sa mala vyučovať na VŠ pre budúcich pedagógov. Bolo to veľmi podnetné, 
poučné, motivačné a srdečné. Ďakujeme. 

Teším sa na ďalšie stretnutie. Celý tréning bol veľmi príjemný. Ukázal mi vlastné me-
dzery, no aj možnosti. 

Výborné rady – presné, zrozumiteľné, praktické, odborné, vďaka za sebapoznanie. Za-
tiaľ najlepšie školenie, ktoré ma posunulo a obohatilo! Ďakujem! 

Ďakujem. Veľmi veľa som sa naučila, ale aj dozvedela o sebe. Ďakujem za nastavené 
zrkadlo. Dúfam, že takýchto školení bude viac. Budem na sebe pracovať. Teším sa na 
ďalšie stretnutie. 

Veľmi prínosné školenie, 

Ďakujem za veľmi priateľský, pozitívny prístup, snahu vyzdvihovať silné stránky osob-
nosti, citlivé a veľmi profesionálne komentáre.  
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Ďakujem za príjemný seminár. Pobavila som sa aj som sa veľa naučila. 

Tréning super, zaujímavé formy, veľmi dobré postrehy prednášajúcich, pomoc pri od-
straňovaní nedostatkov v prezentáciách. 

Kurz bo pre mňa veľmi obohacujúci pre pracovný aj súkromný život. 

Takéto tréningy by som potreboval častejšie. 

Ďakujem za hodnotný tréning. 
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UPLATNENIE JAZYKOVEJ EXPERTÍZY  

V MEDIÁLNOM PRIESTORE 

APPLICATION OF LANGUAGE EXPERTISE  

IN THE MEDIA SPHERE 

prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. 
 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá teoretickými základmi jazykovej expertí-
zy a ich využitím v masmédiách. Porovnáva uplatnenie tohto relatívne 
nového odboru vo viacerých krajinách. Opisuje metódy a spôsoby využi-
tia odboru aplikovanej lingvistiky v investigatívnej žurnalistike. Autor 
uvádza skutočné prípadové štúdie, ktoré prostredníctvom jazyka a komu-
nikácie odhaľujú páchateľov trestných činov alebo inej protispoločenskej 
činnosti. Článok odhaľuje myšlienkové procesy, motívy a faktory osob-
nosti investigatívneho pracovníka médií a páchateľa, poskytuje stimuly  
a výzvy pre zlepšenie odbornej prípravy a jazykových kompetencií pra-
covníkov médií, ktorí skúmajú nezákonné činnosti v kľúčových oblas-
tiach spoločenského života. 

Kľúčové slová: jazyková expertíza, investigatívna žurnalistika, profil pá-
chateľa, identifikácia autorstva 

Abstract: The paper deals with the theoretical foundations of language 
expertise and its use in the mass media. It compares the use of this rela-
tively new field of forensic searching in several countries. It describes 
methods and ways of using the field of applied linguistics in investigative 
journalism. The author presents real case studies that detect perpetrators 
of crimes or other anti-social activities through language and communica-
tion. The article reveals the ways of thinking, motives and personalities 
within investigative media workers and perpetrators. It provides incen-
tives and challenges for improving the language skills of media workers 
who investigate illegal activities in important areas of social life. 
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Úvod 

Súčasnosť, to je aj obdobie, keď mediálni pracovníci zvádzajú boj o svoju 
pravdu a prieskumy vykazujú nízku dôveru spoločnosti v políciu, súdnictvo  
a spravodlivosť. V médiách sú indície, že kompetentné orgány zlyhávajú vo 
svojom úsilí odhaľovať trestnú činnosť a skloňuje sa problematika vymoženosti 
práva. Je nesporné, že aj médiá môžu prispieť k odhaľovaniu protispoločenskej 
a trestnej činnosti, čo si vyžaduje celoživotné a najmä interdisciplinárne vzdelá-
vanie mediálnych pracovníkov vo forenzných vedách so zameraním napr. na 
psychológiu, fotografiu, písmoznalectvo, preskúmanie dokumentu, ekonómiu atď. 

Cieľom tohto článku je vysvetliť úlohu forenznej/expertíznej lingvistiky pri 
odhaľovaní protizákonnej činnosti a význam jazykovedy pri dokazovaní alebo 
vypátraní páchateľa trestného činu, predpokladajúc, že mediálni „investigatívci“ 
môžu mať profesijne bližšie k problematike používania jazyka v rôznych for-
mách jeho diškurzu. Latinské slovo „forensis“ označuje verejnú diskusiu, ktorá 
využíva „fórum“. Neskôr sa význam slova zúžil na právnu komunikáciu v súd-
nom konaní. 

Tento príspevok prezentuje spôsoby, metódy, štúdie a konkrétne prípady, 
ktoré sa riešili (alebo aj neriešili) jazykovednou expertízou písomnej alebo úst-
nej komunikácie. Je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že masmediálne štúdiá 
majú k viacerým odborom veľmi úzku interdisciplinárnu pozíciu, štúdium  
a výučba sú založené na širokom interdisciplinárnom prístupe, ktorého diapazón 
siaha od filozofie cez sociológiu, politológiu, ekonomiku, marketing až po ve-
rejnú správu a regionálny rozvoj.  

Kľúčovým prvkom pri týchto činnostiach je používanie náležitého jazyka, kto-
rý pokrýva všetky oblasti mediálnej tvorby, aj tej, ktorá je vyjadrená vizuálnou 
symbolikou. Berúc do úvahy požiadavky verejnosti, je potrebné venovať pozor-
nosť jazykovednej analýze, ktorá má riešenia pre nekultivovaný a protispoločen-
ský diškurz už aj tým, že ho exaktne pomenováva (hanopis, vyhrážanie...) a vy- 
užíva pri identifikácii autorstva. Poznanie systému zvukových, lexikálnych, gra-
matických, sémantických, semiologických a mimojazykových prostriedkov po-
skytuje vyšetrujúcemu pracovníkovi v oblasti médií a kriminalistiky nekonečné 
množstvo stimulov a príležitostí na odhalenie závažnej (i menej závažnej) proti-
spoločenskej činnosti.  

1  Predmet, úloha a ciele jazykovej expertízy 

Investigatívna žurnalistika sa venuje zhromažďovaniu a interpretácii infor-
mácií, ktoré sa zvyčajne týkajú trestných činov, škandálov, afér, činností jednot-
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livcov, organizácií, a odpovedá na základné otázky verejnosti: „Čo sa stalo? 
Aké to má dôsledky? Kto je zodpovedný? Kto je páchateľ?“ Na výkon takejto 
žurnalistickej činnosti je potrebné neustále štúdium v rámci rôznych disciplín. 
Prvoradým cieľom mediálneho pracovníka je informovať verejnosť napr.  
o nekalých praktikách, porušovaní zákonov, a nie podávať konkrétne obvinenia 
a žaloby príslušným orgánom. Investigatívny novinár si kladie za cieľ zverejniť 
informácie o nezákonnej činnosti, a to v rade súvislostí, pri ktorých odhaľuje 
príčiny, javy a argumenty. Tento druh masmediálnej práce môže byť zameraný 
napr. na odstránenie korupcie, dosiahnutie politických cieľov, vymožiteľnosti 
práva, zbavenie verejných činiteľov (poslaneckej) imunity, odvolanie určitej 
osoby z funkcie, navrátenie neoprávnene získaného majetku, odhalenie spolo-
čensky prospešnej alebo protispoločenskej činnosti určitých vplyvných skupín  
a pod. Práca investigatívneho pracovníka, ktorý pôsobí ako „jazykový a literár-
ny detektív“, stimuluje príslušné orgány k nastoleniu spravodlivosti . 

Profesionálny investigatívny pracovník médií má predstavu o hlavných fá-
zach zoznámenia sa s problematikou daného prípadu, v ktorom dôležitú úlohu 
zohráva práca s informáciami (so zdrojmi). Jedným zo spôsobov vytvorenia 
dôkazovej základne pre zverejnenie protizákonnej činnosti sú také znalosti  
z oblasti skúmania jazyka, pri ktorých je „investigatívec“ schopný analyzovať  
a interpretovať text, potvrdiť autorstvo dokumentu alebo prehovoru a vytvoriť 
profil páchateľa, odhaliť nezákonné alebo inak kvalifikované konanie. Do roz-
sahu činnosti pracovníka masmédií patrí aj zverejnenie informácií o skupinách, 
ktoré (hoci len v náznakoch) prezentujú myšlienky a symboly, ktoré vedú  
k potláčaniu ľudských práv a slobôd.  

1.1  Vybrané aspekty a výklad pojmov  

Expertízna lingvistika (forenzná lingvistika) je odbor aplikovanej lingvistiky 
na pomedzí štúdia jazyka, práva a kriminalistiky. Forenzná kriminalistika sa 
využíva pri kriminalistickom pátraní, kde sa na analýzu páchateľa používa pí-
somný a hovorený prejav. Skúmaním určitého textu sa určujú niektoré znaky 
jeho autora (napr. vek, vzdelanie, pôvod, sociálne postavenie, miesto bydliska, 
temperament, agresivita, miera dogmatizmu atď.). V mediálnom prostredí nie je 
vhodné používať atribút forenznosti, ktorý asociuje súdnu moc, pretože sa  
odborné úkony neuskutočňujú v rámci súdov a policajného zboru. Preferuje sa 
jazyková expertíza, pri ktorej sa v mediálnom prostredí využívajú základné 
zložky jazykovedy v kombinácii s najnovšími vedeckým poznatkami v danej 
oblasti, napr. v stylometrii, hlasovej biometrii a pod.  

1.2  Jazyková expertíza vs. forenzná lingvistika 

Diferenciácia a etymológia slova „forensis“, ktorú sme už uviedli, indikuje, 
že nie je zložité terminologicky si ujasniť používanie názvov forenzná lingvisti-
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ka a jazyková expertíza, pretože v globálnom kontexte možno konštatovať urči-
tú rovnoznačnosť. Pre takýto druh činnosti sa v rôznych jazykoch používajú 
rôzne ustálené spojenia týchto slov.  

 
 

anglicky forensic linguistics 
language and the law 

forenzná (súdna) lingvistika, jazyk 
a právo 

česky 
forenzní lingvistika 
jazyková expertíza 
soudní lingvistika 

forenzná lingvistika 
jazyková expertíza 
súdna lingvistika 

bulharsky kриминоложка лингвистика kriminalistická lingvistika 

maďarsky  igazságügyi nyelvészet justičná (súdna) lingvistika 
igazságügyi = spravodlivosť 

rusky лингвистическая экспертиза lingvistická expertíza 
ukrajinsky kриміналістична лінгвістика  kriminalistická lingvistika 
poľsky językoznawstwo kryminalistyczne jazykoveda kriminalistická 

 
 
Jazyková expertíza sa zaoberá stopami v jazykovom prejave, ktoré odhaľujú 

pravdivú skutočnosť, ktorá je predmetom záujmu nielen trestného práva, ale aj 
žurnalistiky. Stopy môžu identifikovať osobu, ktorá vytvorila napr. grafickú 
stopu (môže to byť napr. medzera pri písaní sms, používanie smajlíkov, iniciá-
lok...), časové rozpätie páchania činu, príslušnosť páchateľa k určitej skupine. 
Stopy môžu naznačiť okolnosti, za akých sa spáchal trestný čin napr. podvodu, 
ako jeden z často medializovaných trestných činov. Stopy nemusia mať výlučne 
materiálny charakter (stopy písacích strojov, tlačiarní, ručného písma), môžu 
byť aj nemateriálnej povahy v podobe neuvedomelej činnosti a iných procesov, 
ktoré nezávisia od vedomia a vôle človeka (strach). Základom činnosti je správ-
ne interpretovať nájdené stopy a priradiť k nim skutočný význam. Poznatky 
mediálnych pracovníkov z oblasti jazykovedy môžu pomôcť vyšetrovaniu  
a dotvoriť profil páchateľa. Forenzná lingvistika a práca s hovoreným, resp. 
písaným textom je vo vzťahu ku kriminalistike pomocnou vedou, nenahradzuje 
kriminalistické techniky a praktické metodické postupy, ale prichádza vtedy, 
keď v prípade nejednoznačnosti treba podporiť určité pochybnosti alebo dôka-
zy, zvýšiť pravdepodobnosť hypotéz, keď nie je dostatočne jasná motivácia 
činu, alebo zlyhali konvenčné postupy. V určitých prípadoch stanovisko „jazy-
kového detektíva“ môže byť dominantné, čo potvrdzujú prípadové štúdie, ktoré 
uvádzame ďalej. 

V časoch používania osobných počítačov jazyková expertíza nahrádza alebo 
dopĺňa tradičnú grafológiu, grafognóziu (t. j. porovnávacie určovanie pisateľa)  
a súdnu psychológiu. Grafológia sa spája so psychológiou a psychiatriou. Gra-
fologické zmeny môžu signalizovať napríklad nástup psychickej poruchy. Pro-
fesionálny grafológ môže určiť atribúty osobnosti pisateľa (nadanie, inteligen-
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ciu, vôľové vlastnosti), ale v súčasnosti je väčšina sporných dokumentov písaná 
na počítači.  

Písmo a štýl sú u každého človeka jedinečné, ovplyvňuje ich aj to, v akej si-
tuácii a v akom rozpoložení sa nachádzal pisateľ v čase vzniku písomného do-
kumentu. Napriek jedinečnosti písma sú však prípady, keď je ťažké určiť auto-
ra, pretože identifikačné pole znakov nie je dostačujúce alebo zrejmé  
a vonkajšie podmienky môžu pisateľa značne ovplyvniť.  

1.2.1  Predmet jazykovej expertízy v investigatívnej žurnalistike 

Predmetom činnosti sú: 

 texty (napr. obchodnej dohody alebo obchodnej korešpondencie)  
s cieľom preukázať alebo interpretovať ich sémantický obsah, 

 štúdie mien (ochranné známky, názvy, doménové mená, e-mailové ad-
resy, sieťové pseudonymy), ktoré sa vykonávajú s cieľom identifiko-
vať ich súlad s normami literárneho jazyka a objektívnej reality, ich 
novosť a originalitu, stupeň zámeny s protichodnými označeniami 
(fonetickými, sémantickými a grafickými), 

 analýza ochranných známok, verbálnych označení, sloganov, rekla-
mných textov, komerčných názvov spoločností z dôvodu ich totožnos-
ti alebo podobnosti v rozsahu zámeny s inými označeniami, 

 lingvistické analýzy nariadení, pokynov a odporúčaní všetkých orgá-
nov, služieb, agentúr a výborov, 

 interpretácie a vysvetlenie významov a pôvodu slov, fráz a ustálených 
frazeologických výrazov (idiómov), 

 výklad hlavných a dodatočných významov lexikálnych jednotiek, 
 interpretácia ustanovení textu dokumentu s cieľom zistiť, aké možnos-

ti porozumenia sú pravdepodobné v súčasnom diškurze, 
 štúdium textu (fragmentu) s cieľom identifikovať jeho sémantickú 

orientáciu, modalitu výrokov, expresívnosť a emotívnosť rečových 
jednotiek, ich formálne gramatické charakteristiky a sémantiku, špeci-
fickosť použitých štylistických nástrojov a techník, 

 vysvetlenie používania jazykovej značky z hľadiska obsahu a plánu 
vyjadrenia atď., 

 určenie autorských práv a autorstva. 

Objektmi súdneho lingvistického vyšetrovania sú: 

 zvukové záznamy, video a audio nahrávky, publikované noviny a ča-
sopisy, vystúpenia v mediálnom priestore, 

 diela ústnej alebo písomnej reči zaznamenané na hmotnom nosiči, 
vecné dôkazy, dokumenty, porovnávacie štúdie, materiály k prípa-
dom, v ktorých sa vykonáva forenzné vyšetrenie, 
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 knihy – odborné preskúmanie jednotlivých kapitol a častí, 
  časopisy a jednotlivé články v časopisoch, 
 internetové články, 
 vedecké práce, 
 vzdelávacie materiály, 
 publikácie iného žánru, 
 identifikácia textu alebo rukopisu spisovateľom alebo vedcom za 

predpokladu, že ide o dôležitý dokument z historického alebo vedec-
kého hľadiska. 

1.2.2  Sociálne siete a jazyk  

Na interdisciplinárnej báze (napr. v sociolingvistike) môže jazyková analýza 
určiť osobnostné črty existujúcich páchateľov, ktorí pôsobia na sociálnych sie-
ťach, zaradiť ich do určitého priestoru. Z existujúcich stôp možno určiť napr. 
inteligenciu páchateľa, jeho osobnostnú výbavu – povahové vlastnosti, stupeň 
vzdelanosti v určitom odbore, aj keď tieto informácie nie sú explicitne vyjadre-
né. Časté opakovanie niektorých slov s určitou konotáciou (v ústnom prejave: 
tón, melódia, prízvuk, plynulosť...) prezrádzajú vlastnosti používateľa, ako je 
napr. chamtivosť, pomsta, nenávisť, pripravenosť na nekalé praktiky v hospo-
dárskej súťaži, túžbu získať moc alebo postavenie, zámer diskreditovať konku-
rentov...a pod. Typické stopy v diškurze môžu indikovať, že hovoriaci potrebuje 
prekonať pocit nedocenenia, má túžbu dokázať svoju intelektuálnu prevahu  
a pod. Analýzou textu možno odhaliť snahu diskreditovať alebo diskriminovať 
ľudí s inou politickou alebo sexuálnou orientáciou, a tak odhaliť „skrytý“ motív 
trestnej činnosti. 

Stopy písanej alebo hovorenej reči možno nájsť v počítačových systémoch  
a na nosičoch dát, na skenovaných listinných dôkazoch a záznamových mé-
diách. 

1.2.3  Jazyková analýza fonoskopických prepisov 

Pri zvukových záznamoch sa kriminalistická fonoskopia zaoberá skúmaním 
hlasu, zvukov, hlukov, záznamových prostriedkov a zisťovaním obsahu ťažko 
zrozumiteľných nahrávok a vychádza z toho, že na základe jedinečnosti hlasiviek 
každého človeka je aj každý hlas jedinečný. Frekvenčná charakteristika hlasu  
u každého jednotlivca nie je narušená ani zámernou snahou osoby o zmenu. 

Podľa Krajníkovej Kriminalistiky1 je okrem rôznych technických analýz na-
hrávok a ich porovnávania prostredníctvom prostriedkov výpočtovej techniky 
možné kriminalistické skúmanie aj prostredníctvom lingvistického rozboru 
                                                           
1  KRAJNÍK, V., 2005, s. 356 – 359. 
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nahrávky alebo fonoskopického prepisu, a to najmä posluchovou analýzou. Tá 
obsahuje lingvistické, fonetické a akustické skúmanie. Z lingvistických vlast-
ností reči sa dá zistiť obsah rozhovoru, hláskoslovie, tvaroslovie, štylizácia, 
úroveň slovnej zásoby, stavba vety, chyby jazyka a vplyvy cudzích jazykov  
a nárečí. Z fonetických vlastností sa uplatňuje zisťovanie výslovnosti hlások  
a hláskových skupín, prízvuk slov a viet, intonácia, tempo, rytmus a prestávky  
v reči. Akustické vlastnosti tvorí dynamika reči, výška a zafarbenie hlasu. Ho-
vorené prejavy alebo prepísané nahrávky sa skúmajú tiež z hľadiska štylistiky, 
jazykovej úrovne, úrovne slovnej zásoby alebo frazeológie. 

Predmetom fonoskopickej expertízy z lingvistického hľadiska môžu byť na-
hrávky rôzneho charakteru: anonymné telefonáty výhražného či urážlivého ob-
sahu, oficiálna alebo tajná nahrávka na rokovaní a podobne. Pri skúmaní lin-
gvistických vlastností sa expertíza zameriava napríklad na obsah, druh a určenie 
prejavu, štylistické vlastnosti, hláskoslovie, tvaroslovie, slovnú zásobu, stavbu 
vety, jazykové chyby a vplyv cudzích jazykov. 

1.3  Variabilita a jedinečnosť ústnych a písomných prejavov  

V prípade už klasického príbehu Dereka Bentleyho z roku 1952 nebolo cie-
ľom forenznej expertízy Richarda M. Coultharda určiť, či obvinený bol schopný 
vraždiť, ale či obvinený s najväčšou pravdepodobnosťou obeť zavraždil, a to za 
pomoci analýzy prehovoru predošlých archivovaných výpovedí domnelého  
a nespravodlivo usvedčeného páchateľa. V danom prípade D. Bentleyho sa cez 
jazykovú expertízu spätne (po 45 rokoch) zistilo, že obvinený a na smrť odsú-
dený chlapec nebol autorom svojich priznaní a priznania z veľkej časti vytvoril 
pracovník vyšetrovacieho orgánu. Prípad Dereka Bentleyho a myšlienka spätne 
revidovať proces cez jazykovú expertízu prispela k spoločenskej akceptácii 
tohto odboru. Vyspelé anglicky hovoriace krajiny považujú jazykovú expertízu 
za mimoriadne dôležitý nástroj dokazovania trestného činu, k čomu prispelo aj 
filmové spracovanie príbehu (Let Him Have It). Tento prípad sa stal jedným  
z najznámejších justičných omylov v histórii Veľkej Británie. 

Lingvista zisťuje o domnelom páchateľovi úroveň jeho vzdelania, pravdepo-
dobné povolanie, sociálny status, vzťah k obeti alebo iné dôležité informácie. 
Rozbor zvukového záznamu určuje, akej je človek národnosti, z akého je so-
ciálneho prostredia alebo kraja (oblasti). Psychiater alebo grafológ sa nezaobe-
rajú otázkami dialektov alebo skúmaním suprasegmentálnych javov. Prozodické 
vlastnosti (prízvuk, dôraz, melódia, prestávka, tempo) sú však pre ich nositeľov 
také jedinečné, že dodávajú dôležitú mimojazykovú informáciu o hovoriacom, 
porovnateľnú s výsledkami daktyloskopie. Môže sa stať, že páchateľ je označo-
vaný ako domnelý autor dokumentu alebo prehovoru, v skutočnosti však pácha-
teľ a autor dokumentu/prehovoru sú dve rôzny osoby. Ak napríklad skúmaný 
text nie je napísaný domnelým autorom, ale je napr. v protokoloch modifikova-
ný do úradnej reči, lingvista by mal určiť pôvodnú a úradne prispôsobenú štyli-
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záciu. Často rozbor textu, ktorý vykoná znalec jazyka, môže byť viac nápomoc-
ný ako rozbor grafologický. Grafológov označovali aj ako psychiatrov písma. 
Lingvisti ani grafológovia však väčšinou nemali umožnené priame pozorovanie 
skúmanej osoby – páchateľa. Obe profesie však mali pri rozdielnych prístupoch 
rovnaký cieľ. V určitých prípadoch je nutné, aby profil páchateľa analyzoval 
okrem jazykovedného experta aj znalec daného typu skúmaných materiálov, 
akými môže byť napr.: zákon parlamentu, ústavný poriadok, závet, predvolanie, 
vyhlásenie atď.  

Výrazové prostriedky pre afektívny prejav (strašne, neznesiteľne, ja ho ne-
návidím, to nezvládnem) môžu naznačovať psychickú labilitu – potenciálnu 
možnosť zle znášať väzbu, pokorný prejav (je mi veľmi ľúto), vyjadrenie ľútosti 
(aj keď odporúčané advokátom) môžu naznačovať schopnosť podriadiť sa auto-
ritám, vulgarizmy signalizujú vzdorovitosť, slang zasa prezrádza príslušnosť  
k určitej záujmovej skupine, archaizmy(staré názvy ulíc, obchodov, výrobkov) 
napovedajú o staršom alebo veľmi starom veku, slang a neologizmy („ty kok-
so“, MP3,) sú charakteristické pre mladý vek.  

Forenzná expertíza jazyka nenahradzuje kriminalistické techniky a praktické 
metodické postupy, ale v určitých sporných prípadoch prichádza na pomoc, ak 
je potrebné podporiť určité pochybnosti a zvýšiť pravdepodobnosť hypotéz, 
zdôvodniť motiváciu činu. Môže byť zásadne nápomocná v prípade, že zlyhali 
konvenčné postupy .  

1.4  Aspekty, faktory a motívy pri podozreniach  
z protispoločenskej činnosti 

Napriek tomu, že zistené skutočnosti texte alebo v prehovore nasvedčujú, že 
bol spáchaný trestný čin, vzhľadom na prezumpciu neviny nie je možné vyslo-
viť jednoznačný záver o totožnosti páchateľa a o spôsobe spáchania trestného 
činu. Mediálne zverejnenie podozrivých faktov a súvislostí je však samo osebe 
záslužnou prácou a môže orgánom v trestnom konaní významne pomôcť. Už  
v samotných mediálnych výstupoch, kde účinkujú podozrivé osoby, je možné 
logickými úsudkami prispieť k odhaleniu viny alebo neviny. V určitých prípa-
doch sa dá aj s vysokou spoľahlivosťou interpretovať motivácia konania aj  
u tých osôb, ktoré sa médiám vyhýbajú.  

Pre investigatívneho pracovníka médií platí pravidlo: nedovoliť si vysloviť 
záver o totožnosti páchateľa ani v situácii, keď sú veci jasné, a nevyjadriť jed-
noznačný záver o spôsobe spáchania trestného činu. 

Osobitosťou každej investigatívnej činnosti je aj zistenie, či podozrivý pá-
chateľ spáchal jeden alebo viac jemu prisudzovaných skutkov. Recidíva, perse-
verancia (vytrvalosť) predstavuje vysoký stupeň pravdepodobnosti opodstatne-
nosti obvinenia. Z vyšetrovania je možné na základe používania určitých 
jazykových prostriedkov (ale aj mlčania)určiť motív a okolnosti, ktoré umožnili 
skutok spáchať. V priebehu častých a po sebe sa vyskytujúcich protizákonných 
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činností u jedného páchateľa (alebo organizovanej skupiny) je motív väčšinou 
rovnaký. 

1.4.1 Posudzovanie motívov mediálnych vyhlásení 

Pomsta – definovaná ako odveta, odplata niečím zlým za skutočnú alebo 
zdanlivú krivdu (pre osobné zadosťučinenie, ale nie ako právny trest) je častým 
motívom mediálnych vyhlásení aj v súčasnej demokracii (nazývanej aj „krimi-
nálna demokracia“). 

Rozhľadený a jazykovo vzdelaný mediálny pracovník je schopný na základe 
prechádzajúcich prehovorov zdôvodniť kontroverzné vyhlásenia, obvinenia, 
urážlivé poznámky autorov, ovláda terminológiu tohto motívu aj v diachronic-
kom a politickom kontexte (retribúcie, dekréty) s využitím náležitých metafor 
(pomsta ako bumerang) a myšlienok známych mysliteľov (napr. Pomsta je druh 
divokej spravodlivosti, ku ktorej sa človek prirodzene uchyľuje, a preto o to 
viac by mala byť odstránená z práva. – Francis Bacon).  

Okrem pomsty možno k ďalším motívom priradiť: 

 vydieranie, 
 zakrývanie inej trestnej činnosti, 
 sklon k určitej deviácii, 
 profesionálny motív (ambicióznosť), 
 ziskuchtivosť, 
 prospechárstvo. 

Sociálne fenomény zdieľania, diskusie, dialógu ako umenia počúvať, poro-
zumieť, pýtať sa, spochybniť, prehodnocovať a možno si i nanovo vystavať 
vlastný názor akoby sa z verejného diškurzu niekedy vytrácali. Potreba eliminá-
cie trestných činov spáchaných cez slovo zvýši požiadavku spoločnosti na od-
borníkov v oblasti jazyka, akýchsi „jazykových detektívov“, ktorí by interpreto-
vali vyhlásenia so silnou konotáciou a priradili k nim aj právne aspekty (trený 
čin ohovárania, antidiskriminačný zákon, podvod – uvedenie do omylu...). 

2  Osobnostné predpoklady pracovníka médií  
pre expertíznu lingvistiku 

V rámci deviatich typov inteligencie Howarda Gardnera je pre jazykovú in-
teligenciu príznačné zapamätanie si a používanie správnych slov, zatiaľ čo pre 
nositeľov logicko-matematickej inteligencie je príznačná schopnosť logicky 
uvažovať, vyhodnocovať situácie a požívať abstraktné myslenie. Možno spo-
menúť aj matematickú lingvistiku, ktorá sa vykryštalizovala ako interdiscipli-
nárny vedný odbor na hranici lingvistiky, matematiky, umelej inteligencie  
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a informatiky. Celoživotné vzdelávanie u investigatívneho pracovníka musí 
reflektovať skutočnosť, že koncom 20. storočia existujúce vedy prijímajú nové 
metódy z blízkych a aj z relatívne vzdialených odborov.  

V súčasnosti má rozhľad a úspešnosť investigatívneho pracovníka pre ľudí 
akéhokoľvek spoločenského postavenia mimoriadny význam, pretože je pro-
striedkom ochrany reputácie, cti a dôstojnosti poškodených osôb, využíva sa pri 
riešení občianskych a trestných záležitostí, pri porušovaní autorských práv, obvi-
není z urážky na cti, pri podnecovaní k etnickej alebo náboženskej nenávisti atď. 

Pri štúdiu písomných dokumentov sa odhaľujú vlastnosti písomnej reči: 
gramatické, pravopisné, štylistické, podľa výsledkov ktorých možno zistiť od-
borné a fyzické údaje autora. Pre jazykového znalca sú vlastnosti, ako je dô-
kladnosť a precízna práca, mimoriadne dôležité. Pri unáhlených uzáveroch mô-
že aj malá nepresnosť zmeniť niekoho osud. 

Ako príklad možno uviesť dve známe vety dramatika a žurnalistu J. Švarca, 
v ktorých o osude človeka rozhoduje čiarka: 

 Väzniť nie, omilostiť! 
  

2.1  Pracovné metódy v investigatívnej jazykovede 

Sledujúc zvukový alebo písomný dokument, investigatívny mediálny pra-
covník uplatňuje všeobecné poznávacie metódy, ako napr. porovnávanie, mera-
nie, pozorovanie, opisovanie, logické myslenie, analýza, syntéza, dedukcia, 
indukcia, a to v nadväznosti aj na iné vedné odbory (sociologické, biologické, 
matematické...).  

Vo všeobecnosti, by si mal investigatívny žurnalista ujasniť: 

 charakteristiku trestného činu vo vzťahu k právnym normám (podvod, 
uvedenie do omylu, utŕhanie na cti, plagiátorstvo, krádež duševného 
vlastníctva) a situačné prostredie, 

 stopy hmotného dôkazu (nahrávka, dokument, videozáznam), 
 charakteristiku páchateľa (osobnostné črty, motív, spôsob), 
 charakteristiku obete (osobnostné založenie, správanie). 

Použité metódy by nemali narušovať demokratické a humanistické zásady, 
mali by byť overiteľné a objektívne. Proces skúmania nesmie byť v rozpore  
s právnymi predpismi, ktoré sa týkajú dodržovania základných ľudských práv  
a slobôd, a metódy skúmania by mali byť vedecky odôvodnené.  

Spôsob páchania trestného činu patrí k základným vyšetrovacím kategóriám. 
Môže ísť o falšovanie alebo úpravy verejnej listiny, poslednej vôle, plagiátor-
stvo, šírenie poplašnej správy, hanobenie a pod. U páchateľa sa posudzujú jeho 
vlastnosti a skúsenosti – môže to byť napr. jeho inteligencia, znalosť žargónu  
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z určitého prostredia, nadobudnuté vzdelanie alebo jazykové znalosti a ich pre-
jav. Ďalej sa posudzujú činnosti páchateľa, ktoré vykonal pred spáchaním trest-
ného činu (výber miesta, použitie predmetov) a po jeho spáchaní (zahladzovanie 
stôp, reakcie, vyhotovenie duplikátov...). 

Pri určovaní pravdepodobného páchateľa sa investigatívec zameriava na ob-
jektívne a subjektívne kľúčové faktory páchateľa a spôsobu páchania trestného 
činu. Medzi objektívne faktory možno zaradiť sociálne, kultúrne a etnické pro-
stredie, náboženské zvyklosti (bigotnosť, fundamentalizmus). Napríklad prí-
slušníci určitých kolektivistických kultúr majú pevné rodinné zväzky, uznávajú 
autority, vyznačujú sa krutosťou, a v individualistických kultúrach to môže byť 
náchylnosť k trestnému činu spôsobená ambicióznosťou, preceňovaním vlastnej 
osobnosti a rôznymi duševnými chorobami a poruchami (kverulantstvo, Dun-
ningov-Krugerov efekt, narcistická porucha osobnosti). 

Na druhej strane pri jazykovej expertíze a objektívnom posudzovaní je nutné 
sa zaoberať aj obeťou a zdôvodniť, prečo sa stala obeťou napr. kverulanta, čo je 
možné vydedukovať z dokumentácie, ktorá je k dispozícii.  

Základnou otázkou je, či páchateľ vopred poznal svoju obeť alebo svoj napr. 
výhražný list alebo telefonát adresoval neznámym osobám. Dôležitú úlohu často 
zohráva aj načasovanie zverejnenia zvukového alebo písomného dokumentu.  

Medzi subjektívne faktory patria inteligencia, pohlavie a vek páchateľa. Po-
sudzujú sa napr. psychické vlastnosti páchateľa, jeho rozumové schopnosti, 
psychické poruchy. Na základe takejto analýzy sa pátra po podobných predchá-
dzajúcich činoch.  

2.1.1  Procesy myslenia investigatívneho pracovníka médií 

Spôsob uvažovania investigatívneho pracovníka je niekedy diametrálne od-
lišný od bežného spôsobu myslenia ľudí, ktorí majú zvýšený sklon k podozrie-
vavosti. Investigatívny novinár pracuje s rôznymi logickými základnými myš-
lienkami, uvažuje i v rovine myslenia na spôsob Occamovej britvy. Pri 
Occamovej britve sa drží menej zložitých vysvetlení a pokiaľ nie je nevyhnutné 
použiť viacero teórií, tak ich nepoužíva, aby nedošlo k nepravdivému zdôvod-
ňovaniu. Ako prípad možno uviesť O. J. Simpsona a súdny verdikt z roku 1995, 
keď porota oslobodila muža, o ktorého vine existovalo množstvo dôkazov. 
Hlavným dôkazom bola krv nájdená na mieste činu, ktorá bola totožná s jeho 
krvou. Vopred vyhradený odlišný názor (najmä obhajoba) často obchádza ve-
decky podložené dôkazy, akoby mali nejednoznačný status. Dr. Erzinclioglu2 
dokonca tvrdí, že k vedeckým dôkazom sa pristupuje dvoma spôsobmi: buď  
s veľkým rešpektom, alebo s nevôľou. V spomenutom prípade ignorovanie krv-
nej skupiny bolo zdôvodnené skutočnosťou, že napr. na futbalovom štadióne je 
veľké množstvo divákov, ktorí majú tú istú skupinu. 
                                                           
2  ERZINCLIOGLU, Z., 2008, s. 18. 
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Pri uplatnení Occamovej britvy by išlo o najzávažnejší dôkaz a z hľadiska 
uvedeného možno len potvrdiť, že jednotlivý dôkaz môže, ale aj nemusí byť 
usvedčením o vine. Nakopenie dôkazov možno použiť a dospieť k záveru, ktorý 
na verejnosti obstojí a neevokuje manipuláciu.  

Logika interpretácie v investigatíve je založená na spochybňovaní aj nespo-
chybniteľného. Prekážkou môže byť napríklad emocionálne podozrievanie. Bez 
podozrievania a logických úvah by sa v investigatívnej žurnalistike vôbec nedali 
poznatky z jazykovedy použiť. Logické úvahy môžu demaskovať krycie ma-
névre, zavádzanie, premyslené zahladzovanie stôp, resp. identifikátorov.  

Príklad: 

1. Keby muž išiel po ulici s nožom, ľudia by ho považovali za nebezpeč-
ného.  

2. Keby muž išiel po ulici s nožom a vidličkou, pôsobil by mierumilov-
nejšie.  

Vidličku použil len preto, aby ľudí zmiatol, nevyzeral nebezpečne a pôsobil 
neškodne. 

Každé podozrenie je neoverené obvinenie, resp. domnienka, pri ktorom člo-
vek na základe afektívneho konania niečo cíti a využíva svoju intuíciu. Dom-
nienky a podozrenia sa majú kombinovať s logickými úvahami, ktoré cez myš-
lienkové procesy vedú k určitým záverom a rozhodnutiam. 

3  Prípadové štúdie profesionálneho využitia jazykovej 
expertízy 

Ako sme už spomínali v časti 1.2.1, predmetom činnosti jazykovej expertízy 
sú aj obchodné ochranné známky a názvy, reklamné text, pričom sa skúma ich 
originalita a stupeň zámeny, autorské práva a vzniknuté škody v dôsledku ich 
zneužitia. 

Typickým príkladom je spor pri používaní prefixu „Mc“ medzi subjektmi 
McDonaldʼs Corporation a McBagelʼs, Inc. 

Spoločnosť McDonaldʼs Corporation zažalovala v roku 1997 Quality Inns 
International, Inc., za to, že spoločnosť Quality Inns oznámila, že vytvorí reťa-
zec hotelov s priemerným štandardom a pomenuje ich McSleep, čo bude poten-
ciálnym zákazníkom evokovať jednu z najznámejších spoločností na svete 
McDonaldʼs, ktorá ponúka prijateľnú kvalitu za rozumené ceny. Spoločnosť 
McDonaldʼs však vyhlásila, že je vlastníkom nielen svojho názvu, ale aj začia-
točnej morfémy „Mc“. Podľa definície je morféma najmenšou časťou slova, 
ktorá má svoj význam, a v tomto prípade určite má svoj špecifický obchodný 
význam, ktorý evokuje uvedené atribúty kvality a ceny. Z tejto logiky vyplýva, 
že morféma „Mc“ sa nemôže používať pri generovaní produktov mimo spoloč-
nosti McDonaldʼs Corporation. 
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V rozsudku v prospech spoločnosti McDonaldʼs nájdeme argumentácie, kto-
ré svedčia o tom, že súd dôkladne preskúmal názory oboch strán. Celý rozsudok 
je ukážkou toho, ako možno riešiť podobné spory, prepojiť históriu spoločnosti 
so štatistickými údajmi a namiesto suchého konštatovania „skutok sa nestal“, 
alebo podobnej formulácie typu: „Po riadnom preštudovaní vyšetrovacieho 
spisu neboli zistené žiadne okolnosti na začatie trestného stíhania.“ 

V úvode svojho stanoviska súd poskytol diachronický a faktografický po-
hľad na vznik značky McDonaldʼs, ktorý sa datuje do roku 1955, keď R.A. 
Kroc otvoril v štáte Illinois reštauráciu a odkúpil značku „McDONALDʼS“ od 
Richarda a Mauricea McDonaldovcov, ktorí pod týmto menom prevádzkovali 
reštauráciu v San Bernadine (Kalifornia). O niekoľko rokov neskôr zaplatil 
Kroc bratom McDonaldovcom niekoľko miliónov dolárov, pričom kúpil práva 
na používanie názvu „McDONALDʼS“ v celých Spojených štátoch. V čase 
vyhlásenia stanoviska súdu (december 1986) sa spoločnosť McDonaldʼs rozšíri-
la o viac ako 9 000 reštaurácií po celom svete, z ktorých 6 800 sa nachádza  
v USA. V roku 1984 tržby spoločnosti presiahli 2,5 miliardy dolárov. Spoloč-
nosť McDonaldʼs otvorila svoju prvú reštauráciu v štáte New York v roku 1958 
a odvtedy založila v New Yorku niekoľko stoviek reštaurácií. Jedna z nich sa 
nachádza v meste Fishkill, asi 1,6 km od pekárne a reštaurácie McBagelʼs.  
Fishkill McDonaldʼs, rovnako ako asi 75 percent reštaurácií McDonaldʼs, je 
prevádzkovaná ako nezávislá „franšíza“ miestnymi obyvateľmi. 

V roku 1955 pôvodné menu McDonaldʼs pozostávalo z hamburgerov, hra-
nolčekov a mliečnych koktailov. McDonaldʼs následne experimentoval, testoval 
a predával širokú škálu produktov v rôznych obchodoch. V roku 1968, po tes-
toch na trhu v Kalifornii, uviedla spoločnosť McDonaldʼs raňajkový sendvič  
s názvom „EGG McMUFFIN“. V roku 1979 McDonaldʼs prvýkrát experimen-
toval s kuracím mäsom s názvom „CHICKEN McNUGGETS“.  

Spoločnosť McDonaldʼs si dala záležať na identifikácii každého nového 
produktu alebo služby s predponou „Mc“ alebo „Mac“. Aj keď spoločnosť 
McDonaldʼs neeviduje žiadnu obchodnú alebo servisnú známku predpony 
„Mc“, zaregistrovala asi tridsaťštyri ochranných známok, ktoré obsahujú „Mc“ 
alebo „Mac“.  

Spoločnosť McDonaldʼs významne investuje do reklamy a marketingu vý-
robkov označených svojimi ochrannými známkami a značkami služieb. Vo 
fiškálnom roku 1984 spoločnosť McDonaldʼs a jej držitelia licencií minuli viac 
ako 300 miliónov dolárov na národnú a miestnu televíziu, rozhlas, noviny, ča-
sopisy, billboardy a inú reklamu. V roku 1985 zvýšil systém McDonaldʼs svoje 
výdavky na reklamu na 350 miliónov dolárov. V uvedenom roku spoločnosť 
McDonaldʼs okrem svojich všeobecných výdavkov na reklamu vynaložila na 
propagačné akcie v obchode 125 miliónov dolárov. 

Asi deväťdesiat percent z tohto veľkého ročného rozpočtu na reklamu sa po-
užíva výhradne na televízne reklamy.  

Tomuto prípadu sa na Slovensku venoval súdny prekladateľ z anglického ja-
zyka Ing. Norbert Mázik, ktorý na svojej webovej stránke zverejnil myšlienky  
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a text jedného z najznámejších svetových forenzných lingvistov Malcolma  
Coultharda, ktorý dal Ing. Mázikovi súhlas na zverejnenie. Okrem iných sku-
točností sa v texte uvádza: 

„Úspešná obhajoba značky môže mať, pravdaže, občas neželané dôsledky.  
V marci 2007 išla spoločnosť McDonaldʼs opäť do vojny, tentoraz proti slovní-
ku Oxford English Dictionary, potom ako tento opísal termín McJob, ako 
,nemotivujúcu, zle platenú prácu s malou perspektívou, (najmä) takú, ktorá 
vnikla rozšírením sektora služiebʻ. Hlavný výkonný úradník spoločnosti pre 
ľudské zdroje v severnej Európe neúspešne trval na tom, aby Oxford English 
Dictionary zmenil príslušnú definíciu tak, aby ,odrážala zamestnanie, ktoré je 
motivujúce, lukratívne a poskytuje skutočné príležitosti pre kariérny postup  
a zručnosti, ktoré vydržia celý životʻ. Fakticky išlo len o ďalšiu škriepku v rámci 
neustáleho boja o udržanie značky, pretože sa malo za to, že termín ,mcjobʻ 
môže mať len jeden význam –,zamestnanie vo firme McDonaldʼsʻ, čo zjavne nie 
je to, ako ľudia vo všeobecnosti toto slovo používajú a ako chápu jeho výz-
nam.“3 

3.1  Spolupráca médií so znalcami jazykovej expertízy pri 
odhaľovaní trestnej činnosti 

Médiá a „jazykoví detektívi“ už desaťročia odhaľujú aktivity bezcharakter-
ných páchateľov a aj vrahov. Všetky tieto aktivity majú za cieľ dopátrať sa 
pravdy, poukázať na pravdepodobných vinníkov, iniciovať trestné stíhanie  
a sledovať výsledky vyšetrovania. 

Možno uviesť desiatky prípadov z dávnejšej minulosti až po súčasnosť, kto-
ré čitateľom, poslucháčom alebo divákom oznamujú, že určité prípady sa neda-
jú vyšetriť, alebo súdne stíhať. Napriek tomu, že sa médiá v najvyspelejších 
štátoch sveta prezentujú ako bojovníci proti extrémizmu, skutočnosťou je, že 
extrémistické mediálne a literárne práce sa pri pátraní po autoroch textov nepre-
šetrujú. Médiá a orgány činné v trestnom konaní si nedajú námahu zadovážiť 
odborný posudok na extrémistický alebo hanlivý literárny produkt a vyjadriť 
stanovisko. Ako príklad možno uviesť prípad nemeckého neonacistického pub-
licistu Ernsta Zündela, ktorý patrí ku skupine revizionistov spochybňujúcich 
holokaust.  

3.1.1  Učebnicové prípady Ernsta Zündela. Olovo a Unabomber 

Napriek tomu, že Ernest Zündel bol niekoľkokrát odsúdený za šírenie nená-
vistnej literatúry, pri niektorých publikáciách Zündelovo autorstvo nebolo pre- 
ukázané. Tak konštatujú naše a svetové médiá (obr. 1).  
                                                           
3  MÁZIK, N., 2021.  
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Obr. 1 Zündelovo autorstvo nebolo preukázané  
Zdroj: 

https://www.google.com/search?q=Z%C3%BCndelovo+autorstvo+ 
nebolo+preuk%C3%A1zan%C3%A9 

Médiá neposkytli verejnosti správy o uskutočnenej alebo zámerne neusku-
točnenej forenznej jazykovej expertíze, ktorá by určitým percentuálnym vyjad-
rením potvrdila alebo vyvrátila autorstvo. 

V tomto ohľade napríklad v Českej republike existujú mediálne známe 
osobnosti, ktoré sa zaoberajú medializovanými kauzami, pri ktorých je potrebné 
potvrdiť autorstvo textu. Ide o PhDr. Václavu Musilovú a profesora Alexandra 
Sticha, ktorí v roku 2000 identifikovali autora rozšíreného hanobného doku-
mentu (aféra olovo – Pb ), ktorého zámerom bolo očierniť obľúbenú političku 
ČSSD a kritičku premiéra Petru Buzkovú. Menovaní odborníci vyhotovili pre 
Mladú frontu Dnes dva nezávislé znalecké posudky, v ktorých uverejnili profil 
páchateľa a podozrenie padlo na premiérovho poradcu Vratislava Šímu. Počas 
vyšetrovania na polícii ďalší Zemanov poradca Zdeněk Šarapatka do protokolu 
uviedol, že autorom „olova“ je Zemanov poradca Vratislav Šíma.  

V ďalšom prípade ide o využitie expertíznej lingvistiky pri hľadaní teroristu 
„Unabomber“ (skrátené: Univerzita a letisko Bomber). „Unabomber“ bola pre-
zývka pre amerického matematika, spoločenského kritika a vraha Theodora 
Johna Kaczynského (nar. 22.5.1942), ktorý uskutočnil sériu bombových útokov. 
Theodor Kaczynski poslal v roku 1978 na univerzitu balíček s bombou, ktorá 
ťažko zranila strážnika. Do roku 1995 použil 16 bômb, ktoré zranili 23 osôb  
a zabili troch ľudí. Dňa 24.4.1995 Kaczynski poslal svoj manifest v rozsahu  
35 000 slov do redakcií prestížnych denníkov a tvrdil, že útoky prestanú, ak 
bude jeho manifest verejne publikovaný v neskrátenej verzii v denníku Times 
alebo The Washington Post. V tejto fáze sa prípadu ujal lingvista profesor  
Donald Foster, ktorý na základe listu a manifestu vytvoril profil autora, v kto-
rom tvrdil, že anonym „Unabomber“ je pravdepodobne osoba s vysokoškol-
ským vzdelaním, staršia ako predpokladá profil FBI, pretože je silne ovplyvne-
ná bombovými útokmi v New Yorku v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch, číta 
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anarchistu Eugena OʼNeilla a literatúru šesťdesiatych rokov (napr. Aldous Hux-
ley „Brave New Word Revisited“ z roku 1958), diela Josepha Conrada, číta 
časopisy ako „Scientific American“ a „The Saturday Review“, nenávidí moder-
né technológie a pokrok a jej obľúbenou metaforou spoločnosti, ktorá sa rúti do 
skazy, je potopenie Titanicu. Krátko potom, ako vyšiel manifest, sa na políciu 
prihlásil Kaczynkého brat David s výpoveďou, že v publikovanom texte spoz-
náva názory a myšlienky svojho brata Theodora. Polícia Theodora zatkla v jeho 
chatrči v Montane, kam sa odsťahoval v roku 1971, žil v prírode, ďaleko od 
všetkých. Polícia našla množstvo dôkazov o jeho vine. Súčasťou dôkazového 
materiálu bol aj profil páchateľa vypracovaný lingvistom Donaldom Fosterom. 
Ukázalo sa, že mal vo všetkých bodoch pravdu.  

Donald Wayne Foster je profesorom na Vassar College v New Yorku, je 
známy ako „literárny detektív“ vďaka tomu, že sa na základe textovej analýzy 
zoberal autorstvom diel W. Shakespeara. Pomáhal objasňovať viaceré kriminál-
ne prípady. 

Táto skutočná udalosť bola v USA aj filmovo spracovaná (režisér Jon Purdy) 
v roku 1996. 

Záver  

Uvedené teoretické spracovanie a skutočné prípady poukazujú na možnosť  
a podmienenosť spolupráce investigatívnych pracovníkov médií a forenzných 
znalcov s orgánmi činnými v trestnom konaní pri dosiahnutí zmysluplného vý-
sledku. Medializácia a zverejnenie odhalených autorov hoaxov, hanopisov,  
s detailným scenárom osobnej a politickej likvidácie osôb, prispievajú k väčšej 
očiste spoločnosti, bez ohľadu na skutočnosť, či bol, alebo nebol páchateľ súd-
nou mocou potrestaný.  

Trestné činy súvisiace s podvodmi, ohováraním, hanobením národa, rasy, 
vierovyznania a utŕhaním na cti patria ku každodenným mediálnym témam, 
ktoré si pýtajú svoju publicitu a svoje riešenia, a v určitých prípadoch sú jazy-
kovedci schopní dať kvalifikovanejšie posudky a vysvetlenia ako pracovníci 
iných odborov (napr. politológovia, psychológovia), ktorí sú už tradične mé-
diami požiadaní komentovať extrémistické alebo urážlivé vyjadrenia zo svojho 
pohľadu.  

V súčasnosti médiá poskytujú dostatok impulzov na uplatnenie jazykovej 
expertízy napríklad v prípadoch vyhrážania, zverejňovania nenávistných a rasis-
tických prejavov, korupcie a spochybneného autorstva. Dôkazom sú články 
typu: Muž posielal do NR SR listy: „Premiérovi a ďalším sa vyhrážal popra-
vou!“ – Plus jeden deň, 20.6.2020, „Jurečka podal oznámení na bývalého  
brněnského radního kvůli rasismu“ – denik.cz, 12.6.2020, „Televízia získala 
nahrávku klienta s advokátom, ktorý za desiatky tisíc eur ovplyvňuje rozhodnu-
tia sudcov“ – Strategie, 6.6.2020, „Kňažko požiadal o stiahnutie knihy rozhovo-
rov Fedora Gála a Karola Sudora z predaja – Herec argumentuje tým, že v knihe 
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Gál nepravdivo tvrdí, že Kňažkovi v minulosti napísal prejav bývalý príslušník 
ŠtB Svěchota.“ – Denník N, 15.7.2020... 

Mediálna prax v zahraničí poskytla dostatok dôkazov o užitočnosti prizvania 
znalcov z odboru jazykovej expertízy, pretože na základe odborných analýz sú 
schopní odhaliť pravdepodobný zdroj informácií a existujúce nezákonné, nekalé 
praktiky v súčasnom spoločenskom zriadení. 

Cieľom tohto príspevku je iniciovať využitie znalostného potenciálu v jazy-
kovednej oblasti pri odhaľovaní páchateľov prostredníctvom médií a orgánov 
činných v trestnom konaní  

Zoznam bibliografických odkazov 

ERZINCIOGLU, Z. 2008. Forenzní metody vyšetřování. Praha : Fortuna Libri, 2008. 
192 s. ISBN 978-80-7321-433-3. 

HERETIK, A. 2004. Forenzná psychológia. Bratislava : SPN-Mladé letá, s.r.o., 
2004. 376 s. ISBN 80-10-00341-7. 

KRAJNÍK, V. 2005. Kriminalistika. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 
2005. 360 s. 

POLÁK, P., KUBALA, J. 2017. Repetitórium kriminalistiky. Bratislava : Walters 
Kluwer, 2017. 176 s. ISBN 978-80-8168-739-6. 

SPURNÝ, J. 2003. Psychologie výslechu. Praha : Portál, 2003. 114 s. ISBN 80-
7178-846-5. 

Zoznam internetových odkazov 

SLONKOVÁ, S., KUBÍK, J. 2000. Dokument Olovo napsal aparátčík, míní 
odborníci. [online]. In iDNES.cz, 26.9.2000. Dostupné na internete: 
https://www.idnes.cz/ zpravy/domaci/dokument-olovo-napsal-aparatcik-mini-
odbornici. A000925233952 domaci_ond 

MÁZIK, N. 2021. Lingvista ako znalec poskytujúci svedectvo na súde, 3.5.2021. 
[online]. Dostupné na internete : http://uradne-preklady-
bratislava.info/blog/fl.html 

FORENSIC LINGUISTIC. 2021. In The Free Dictionary by Farlex [online]. 
Dostupné na internete: http://encyclopedia.thefreedictionary.com/ 
Forensic+linguistics 

https://www.parlamentnelisty.sk/arena/358991/zadrzali-muza-ktory-sa-vyhrazal-
popravou-aj-premierovi/ 

REAH, D. 2021. Forensic linguistic. 3.5.2021. [online]. Dostupné na internete: 
https: //danutareah.co.uk/ lastroom/linguistics.html 

POŽÁR, O. 2020. Primát? Jurečka podal oznámení na bývalého brněnského 
radního. Kvůli rasismu. In Deník.cz, 12.6.2020. [online]. Dostupné na internete: 
https://www.denik.cz/ regiony/primat-rasismus-marian-jurecka-petr-paulczynsky-
brno.html  



Stanislav Benčič 115 
UPLATNENIE JAZYKOVEJ EXPERTÍZY V MEDIÁLNOM PRIESTORE 
 

 

HRN. 2020. Tv joj odvysielala nahrávku so skorumpovaným advokátom. Prípad 
prešetrí NAKA aj advokátska komora. In HN ONLINE, 16.6.2020. [online]. 
Dostupné na internete: https://strategie.hnonline.sk/media/2164775-tv-joj-
odvysielala-nahravku-so-skorumpovanym-advokatom-pripad-presetri-naka-aj-
advokatska-komora 

MIKUŠOVIČ, D. 2020. Kňažko požiadal o stiahnutie knihy rozhovorov Fedora 
Gála a Karola Sudora z predaja. In DenníkN.sk, 16.7. 2020. [online]. Dostupné na 
internete: https://dennikn.sk/1969990/knazko-poziadal-o-stiahnutie-knihy-
rozhovorov-fedora-gala-a-karola-sudora-z-predaja/ 

Kontakt 
prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. 
Ústav dizajnu médií 
Fakulta masmédií, Рaneurópska vysoká škola  
stanislav.bencic@paneurouni.com 



116 Eva Chudinová 
THE IMPORTANCE OF INTERNAL COMMUNICATION IS GROWING 

 

 

VÝZNAM INTERNEJ KOMUNIKÁCIE NARASTÁ 

THE IMPORTANCE OF INTERNAL COMMUNICATION  

IS GROWING 

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. 
 

Abstrakt: Hlavným cieľom internej komunikácie je motivovať zamest-
nancov k naplneniu firemných strategických cieľov. Nevyhnutné je preto 
zaistenie informačných potrieb, čo znamená, že všetci zamestnanci majú 
dostatok informácií o svojej konkrétnej práci. Význam internej komuni-
kácie narastá, ale stále nie dostatočne. Manažéri majú dostatok kľúčových 
informácií na zavedenie kvalitnej internej komunikácie, k dispozícii sú aj 
moderné komunikačné platformy. Rozhodujúca je ochota manažérov in-
vestovať do internej komunikácie, merať jej efektivitu a získavať spätnú 
väzbu od zamestnancov.  

Kľúčové slová: interná komunikácia, spätná väzba, manažér, informácie, 
technológie 

Abstract: The main goal of internal communication is to motivate em-
ployees to meet the company's strategic goals. It is therefore necessary to 
ensure information needs, which means that all employees have enough 
information for their specific job. The importance of internal communica-
tion is growing, but still not enough. Managers have enough key informa-
tion to implement quality internal communication, and modern communi-
cation platforms are also available. The willingness of managers to invest 
in internal communication, measure its effectiveness and obtain feedback 
from employees is crucial. 

Keywords: internal communication, feedback, manager, information, 
technology 
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Úvod 

Komunikácia je proces prenosu a príjmu správy od jednej osoby k druhej, 
ktorý treba chápať ako obojstranný proces dorozumievania sa, ako spoločenský 
styk s cieľom vymieňať si myšlienkové obsahy medzi účastníkmi komunikácie. 
Je to proces vzájomného porozumenia a výmeny významov pomocou symbo-
lov, ale aj proces tvorby spoločného chápania a interpretovania myšlienok, ná-
zorov, pocitov medzi dvoma alebo viacerými jedincami. Komunikácia obsahuje 
všetky procesy, ktorými sa ľudia navzájom ovplyvňujú. „Komunikácia je výme-
na informácií, aj keď pri niektorých formách komunikácie (najmä masovej) 
výmena chýba a komunikácia je prevažne jednostranná. Komunikácia znamená 
komplexnú sieť symbolických procesov v spoločnosti prostredníctvom ktorých 
sa uskutočňuje produkcia a výmena významov.“1 V komunikácii sa využívajú 
rôzne komunikačné médiá, predovšetkým jazyk. Verbálna komunikácia pred-
stavuje vyjadrovanie slov prostredníctvom jazyka, zahrňuje priamu, písomnú, 
sprostredkovanú, živú alebo aj reprodukovanú formu komunikácie. Neverbálna 
komunikácia predstavuje spôsob komunikácie, keď dorozumievanie prebieha 
formou neslovných prostriedkov, teda výmenu informácií prostredníctvom cel-
kového pohybu človeka, jeho gest, mimiky, dotykov, vzdialenosti a pod. Reč 
tela má často výpovednejšiu hodnotu ako verbálna komunikácia samotná, pri-
čom významnú rolu hrajú postoje, výraz tváre, pohľad očí, tón hlasu a podobne. 
Komunikácia ako taká prebieha vo všetkých skupinách spoločnosti. Komuniká-
cia má moc, ale ako každý mocný nástroj, je potrebné je používať účinne, pre-
tože neovládanie tohto nástroja môže spôsobiť škodu. Využitie sily komuniká-
cie je dôležitou súčasťou riadenia. Z pohľadu organizácie (firmy, spoločnosti...) 
by sme ju v zásade mohli rozdeliť na externú a internú komunikáciu. Kvalita 
externej komunikácie závisí od kvality internej komunikácie, zvlášť, ak hovo-
ríme v našom prípade o marketingovej komunikácii. Marketingová komuniká-
cia je integrovaný a kontrolovaný systém metód komunikácie, ktorý sa využíva 
na prezentovanie firmy a jej výkonov zákazníkom, pričom podstatou marketin-
govej komunikácie je ovplyvňovanie nákupného správania zákazníkov. „Pod-
statou marketingovej komunikácie je teda ovplyvňovanie spotrebiteľov pomocou 
prostriedkov komunikačného systému.“2 Komunikácia je pokračovanie obchodu 
inými prostriedkami, pričom lídri musia vedieť investovať toľko času do získa-
nia dobrej komunikačnej zručnosti, ako aj do kvalitatívnych a technických prv-
koch ich práce. Garcia3 dospel k názoru, že mnoho vedúcich pracovníkov väč-
šinu času komunikuje zle. Jeden z dôvodov, prečo to tak je, je skutočnosť, že 
mnohí si myslia, že sú v komunikácii dobrí. Viacerí vedúci pracovníci sa vo 
svojej kariére sa dopúšťajú omylov, pretože komunikáciu neberú rovnako vážne 
ako ostatné prvky ich práce. Efektívny vedúci nazerá na komunikáciu ako na 

                                                           
1  BREČKA, S., 2007, s. 105. 
2  HANULÁKOVÁ, E., PROČKOVÁ, A., 2001, s. 81. 
3  GARCIA, H. F., 2012. 
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kritickú odbornú spôsobilosť a tvrdo pracuje na tom, aby bol dobrý aj v tejto 
disciplíne.  

Interná komunikácia nie je v časnosti žiadna novinka, pozitívne výsledky  
v nej dosahoval už Tomáš Baťa, ktorý chápal komunikáciu so zamestnancami 
ako dôležitý nástroj na zvyšovanie výkonnosti s tým, že interná komunikácia 
má mať jasný cieľ, zámer, komunikujúci manažér musí akceptovať úroveň vní-
mania a myslenia zamestnanca, ako aj jeho schopnosť problému porozumieť.4 

Cieľ a metóda 

Cieľom štúdie je zistiť, do akej miery manažéri uplatňujú princípy internej 
komunikácie, ktorá je nielen súčasťou manažérskych procesov, ale zároveň je aj 
súčasťou podnikovej kultúry. Položili sme výskumnú otázku: Je pravda, že ma-
nažéri nedostatočne uplatňujú zásady internej komunikácie preto, že nemajú 
dostatočné znalosti o význame a procesoch internej komunikácie? Analyzovali 
sme druhotné zdroje, pričom sme sa opierali o výsledky publikovaných zistení 
AICO – Asociácie internej komunikácie, ako aj aktuálne dostupné publikované 
zdroje.  

Analýza a jej výsledky 

Komunikácia sa stala súčasťou manažérskych procesov, nevynímajúc inter-
nú komunikáciu. Každá firma, organizácia, spoločnosť, teda každý subjekt pô-
sobí v rámci externého aj interného prostredia. Interné alebo inak vnútorné pro-
stredie tvorí manažment, organizačná štruktúra, výrobný proces, technológie, či 
okolie podniku, ktoré má bezprostredný vplyv na jeho činnosť. Interné prostre-
die tvorí vnútorné podmienky organizácie, v ktorých dochádza k transformácii 
zdrojov, manažéri v nich vykonávajú svoju činnosť, pričom jadrom vnútorného 
prostredia je kultúra organizácie, podniková kultúra, teda spoločne uznávané 
hodnoty, symboly, štruktúra vzťahov, pričom podniková kultúra má podstatný 
vplyv na úspech. Interná komunikácia je súčasť podnikovej kultúry. Podľa Fo-
reta je podniková kultúra súhrnom toho, ako podnik skutočne funguje, do akej 
miery sa podarilo získať zamestnancov pre naše zámery a ciele, je to skrátka to, 
ako sa darí v každodennej praxi realizovať predstavy vedúcich pracovníkov  
a v konečnom dôsledku rozhoduje o ponuke zákazníkov, to znamená o úrovni 
nášho produktu, jeho cene v distribúcii.5 „Komunikácia na pracovisku, v inter-
nom prostredí (v prípade podnikov hovoríme o vnútropodnikovej komunikácii) 
má formálnu a neformálnu podobu. Formálna komunikácia je daná funkciou 
oficiálneho informačného systému, potrebou získavať informácie o priebehu 

                                                           
4  MAJTÁN, M., 2005, s. 369 – 370, In KONEČNÁ, E., 2010. 
5  FORET, M., 2003, s. 43. 
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riadených procesov a organizačnou štruktúrou podniku a formálnymi hierar-
chickými vzťahmi. Rozhodujúcu časť tvoria vopred pripravené štruktúrované 
informácie, hlásenia, príkazy a pod. Z hľadiska smerovania ide prevažne o ver-
tikálny smer. Neformálna komunikácia prebieha na vertikálnej, no častejšie na 
horizontálnej úrovni a môže mať pracovný charakter (výmena názorov, myšlie-
nok, konzultácia), alebo môže mať podobu nezáväzného súkromného rozhovoru. 
Zatiaľ prevládajúce strnulé vzťahy vychádzajúce z pevnej organizačnej štruktú-
ry a tomu odpovedajúca hierarchická pracovná komunikácia sú viac na prekáž-
ku, lebo málo rozvíjajú iniciatívu ľudí. Postupne sa presadzujú tendencie na 
vytváranie tímov, tímovej zodpovednosti, kde manažéri sú skôr poradcami, ko-
ordinátormi ako nadriadenými v pôvodnom poňatí. To vyžaduje aj iný prístup 
ku komunikácii so spolupracovníkmi.“6  

Do akej miery venujú manažéri pozornosť internej komunikácii, zobrazila vo 
svojej práci Denisa Hejlová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Najčastejšie prekážky v internej komunikácii  
Zdroj: Institut interní komunikace, 20147 

Z grafu (obr. 1) vyplýva, že veľkou prekážkou v internej komunikácii je ne-
dostatok času, slabá podpora manažmentu a nedostatok zamestnancov pracujú-
cich pre internú komunikáciu. V prieskume Asociácie internej komunikácie 
(AICO) až 33 % respondentov uviedlo, že vo svojej organizácii nemajú imple-

                                                           
6  MÍKA, V. T., 2006, s. 95 – 96. 
7  HEJLOVÁ, D., 2017. 
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mentovanú internú komunikáciu, a viac ako polovica – 59 % ju ani do budúc-
nosti neplánuje8.  

Asociácia internej komunikácie uskutočnila ďalší prieskum v roku 2014,  
v ktorom konštatovala, že aj keď sa oproti prieskumu z roku 2012 zvýšil počet 
organizácií, ktoré majú implementovanú kompetenciu internej komunikácie, 
„ostatné výsledky naznačujú, že interná komunikácia je na Slovensku v dôleži-
tých veciach na nedostatočnej úrovni. Výsledky boli analyzované nielen plošne 
na všetkých respondentov, ale aj na podniky s viac ako 100 zamestnancami, 
pretože od tohto počtu význam internej komunikácie prudko narastá. Na Slo-
vensku sa do prieskumu zapojilo 257 respondentov z 249 organizácií, z ktorých 
2/3 majú viac ako 100 zamestnancov.“9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Oddelenie, ktoré má v kompetencii internú komunikáciu  
Zdroj: AICO10 

Podľa výsledkov zobrazených na obrázku 2, samostatné oddelenie internej 
komunikácie má len 6 % všetkých organizácií zapojených do prieskumu a 8 % 
organizácií s viac ako 100 zamestnancami. Oddelenie ľudských zdrojov má 
však na starosti internú komunikáciu v 27 % všetkých organizácií z prieskumu  
a v 30 % organizácií s viac ako 100 zamestnancami. Možno však skonštatovať, 
že najpodstatnejší rozdiel je viditeľný v tom, že až 20 % organizácií konštatova-
lo, že žiadne oddelenie nemá na starosti internú komunikáciu, pričom v podni-
koch s viac ako 100 zamestnancami je to len 13 %. 

                                                           
8  ZISK MANAŽMENT, 2013. 
9  ONOFREJ, M., 2015, s. 4. 

10  AICO, 2015. 
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Obr. 3 Meranie operatívnych, taktických a strategických metrík a miery  
Zdroj: AICO11 

Martin Onofrej, zakladateľ Asociácie internej komunikácie (AICO), komen-
toval výsledky tejto časti prieskumu (obr. 3) takto: „Ak sa nemeria výkon, efek-
tivita, či návratnosť investícií – a je jedno či z kapacitných, časových alebo 
iných dôvodov – tak top manažmentom chýbajú argumenty, prečo investovať do 
vytvárania alebo posilňovania tímov, ich vzdelávania, do moderných komuni-
kačných technológií a podobne.“12 

Tab. 1 Zarážajúce štatistiky zamestnaneckých prieskumov. TOP manažérov považujú 
zamestnanci sa odtrhnutých od praxe 

Zarážajúce štatistiky zamestnaneckých prieskumov 
1/4 manažérov pokladá vypĺňanie prieskumov len za „zaškrtávacie cvičenie“. 
4/5 respondentov sa domnieva, že ich manažéri na základe výsledkov prieskumu nič 
nezmenia. 
70 % je ideálna miera účasti v zamestnaneckom prieskume. 
27 % manažérov sa nikdy nezapodievalo výsledkami prieskumov. 
52 % manažérov sa síce pozrelo na výsledky prieskumu, ale nevykonalo žiadnu zmenu. 

TOP manažérov považujú zamestnanci za odtrhnutých od praxe 
48 % top manažérov uvádza, že prieskumy sú vysoko prínosné. 
45 % zamestnancov sa domnieva, že prieskumy majú malý alebo žiadny prínos. 
52 % top manažérov malo pocit, že prieskumy poskytli veľmi presné zhodnotenie. 
48% zamestnancov pociťovalo, že prieskumy neposkytli presné zhodnotenie. 

Zdroj: AICONews, máj 201513 

                                                           
11  AICO, 2015.  
12  ONOFREJ, M., 2015. 
13  ONOFREJ, M., 2015. 
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Vo všeobecnosti pretrvávajú viaceré nedostatky v internej komunikácii. Na 
túto skutočnosť poukázal ďalší, tentoraz zamestnanecký prieskum. 

Napriek výsledkom spomenutých prieskumov je potrebné konštatovať, že 
význam internej komunikácie vrastá a je vidieť aj mierny posun vopred. Výz-
nam internej komunikácie narastá najmä v časoch krízovej situácie, keď je ne-
vyhnutné krízový stav komunikovať predovšetkým s internou verejnosťou a až 
potom s externou. Zamestnanci majú nárok na to, aby ako prví vedeli, čo sa  
v podniku (firme, organizácii) stalo, ale je aj v záujme manažmentu, aby boli 
zamestnanci lojálni a manažment neriskoval stratu reputácie. V krízovej komu-
nikácii je teda nevyhnutné komunikovať smerom dovnútra organizácie a využí-
vať na to všetky nástroje, ktoré poskytuje interná komunikácia, samozrejme, 
vzhľadom na typ organizácie, spoločnosti, či firmy. V súvislosti s pandémiou 
covidu bolo nevyhnutné využívať potrebné nástroje internej komunikácie. Spo-
ločnosť AMI Communications realizovala na začiatku mája 2020 prieskum na 
vzorke 550 respondentov, z ktorého vyplýva, že rozhodujúcu úlohu pri úspeš-
nom zvládnutí náročnej situácie zohráva interná komunikácia. „Zamestnanci si 
budú dlho pamätať, ako sa ich firma zachovala v ťažkých časoch. Spoločnosti 
tak dnes majú šancu stať sa hviezdnymi zamestnávateľmi a získať konkurenčnú 
výhodu na trhu práce. Alebo naopak, klesnúť v očiach súčasných a potenciál-
nych zamestnancov. Napredovať budú tímy tých lídrov, ktorí skratku CEO po-
chopia aj ako Chief Empathy Officer.“14 

Jednoznačne sa teda ukazuje, že interná komunikácia musí byť na vzostupe, 
pričom spoločnosti, organizácie, firmy musia hľadať potrebné a vhodné nástro-
je, ale aj vhodnú metodiku. Podľa Holej, celý proces interných vzťahov s verej-
nosťou je štruktúrovaný, zahŕňa monitoring, analýzy a rozbor všetkých fakto-
rov, ktoré ovplyvňujú postoje zamestnancov k firme, zvolenie vhodnej taktiky 
postupu, realizáciu jednotlivých aktivít a prácu so spätnou väzbou. Celý proces 
je podľa Holej cyklus na seba nadväzujúcich krokov: 

 monitoring postojov a názorov, 
 analýza stavu a rozbor faktorov ovplyvňujúcich postoje zamestnan-

cov,  
 vypracovanie postupov, plánov a harmonogramu jednotlivých akcií, 
 realizácia jednotlivých aktivít, 
 spätná väzba, upresňovanie ďalších postupov.15  

Monitoring postojov a názorov je dôležitý z hľadiska poznania nálady vo 
firme. Robí sa najmä rôznymi anketami, prieskumami, pohovormi, či hodnote-
ním. Iba tak sa dá účinne voliť vhodný obsah interných vzťahov. Ďalším kro-
kom je analýza stavu a rozbor faktorov ovplyvňujúcich postoje zamestnancov, 
ktoré sú základom vhodne zvolenej stratégie, ktorá sa zameriava na faktory 

                                                           
14  CHALMOVSKÝ, P., in TASR, 2020.  
15  HOLÁ, J., 2006, s. 35. 
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ovplyvňujúce postoje zamestnancov. Dôležité je odkrývanie možnej neistoty  
a nepokoja, ktoré môžu byť základom negatívnych postojov, ak nie sú včas 
eliminované. Pochopenie postojov a zvolenie vhodného postupu sú základom 
na vypracovanie programu jednotlivých akcií, ktoré vedú k obojstrannej disku-
sii vo firme. Je potrebné vypracovať časový plán, harmonogram, rozpočet. Na-
sleduje realizácia jednotlivých akcií, pričom ich úspešnosť je závislá od vhod-
ných prostriedkov a komunikačných kanálov – intranet, časopis, nástenky  
a pod. Spätná väzba je posledným a nevyhnutným krokom pre neustále sa me-
niace podmienky, ktoré si vyžadujú zmeny postupov na prispôsobenie sa nové-
mu stavu a situácii. Vyhodnocovanie výsledkov napomáha znovu pri koncipo-
vaní celého postupu.16  

Najdôležitejším zdrojom komunikácie je priamo vrcholový manažment or-
ganizácie, pretože ďalší zamestnanci môžu meniť hodnotu prichádzajúcich in-
formácií. Priame vypočutie si informácie od vrcholového manažmentu, najmä 
od generálneho riaditeľa, dáva zamestnancom pocit, že sú dôležití. Vtedy cítia 
aj zodpovednosť a lojalitu k organizácii. Podľa výsledkov štúdie17 je e-mail 
efektívny pri výmene informácií, najdôležitejšia je však osobná interakcia me-
dzi zamestnancami. Osobný kontakt zvyšuje informačnú spokojnosť zamest-
nancov, ako aj zmysel pre kolektívnosť, pretože poskytuje spätnú väzbu, a teda 
možnosť vnímať zmysel a dostatočnosť poskytovaných informácií. Rovnako má 
vplyv aj na postoje a správanie zamestnancov.18  

Manažéri sú teda tí, ktorí musia zabezpečiť, aby informácie plynuli priamo  
a rýchlo ku každému zamestnancovi v prvej línii. Majú zodpovednosť za kon-
text informácií, musia zapojiť zamestnancov do dialógu, pričom správne klade-
nými otázkami získajú prehľad o tom, čo sa v organizácii skutočne deje. Sku-
točným cieľom obojstrannej výmeny informácií nie je iba povedať 
zamestnancom, čo od nich riadiaci pracovníci očakávajú, ale informovať ma-
nažment aj o tom, čo im zákazníci hovoria. Manažéri by mali neustále viesť 
dialóg, ktorý posúva organizáciu bližšie k splneniu jej cieľov, čo znamená ve-
novať rovnakú pozornosť poskytovaniu informácií, ako aj vnímaniu spätnej 
väzby. Manažéri musia ovládať komunikáciu one – to – one (jeden na jedného), 
jedine oni dokážu vysvetliť zmeny v práci, stanoviť jednotlivé ciele, poznať 
výkon a prideliť príslušné individuálne odmeny. Rovnako sú manažéri tými 
osobami, ktoré musia viesť osobné diskusie s tímom, stanoviť mu ciele, vy-
zdvihnúť výkonnosť tímu a odmeniť jeho úspechy. Skrátka konverzácia typu 
one – to – one a konverzáciu typu one – to – many.19 

Podľa Michalíka20 je podstatná rola dôvery medzi pracovníkmi aj k organi-
zácii ako celku. Je nevyhnutné, aby zamestnanci mali zodpovedajúce množstvo 
informácií, potrebných na plnenie úloh, o víziách a hodnotách organizácie. Dô-
                                                           
16  HOLÁ, J., 2006, s. 36. 
17  WHITE, C., VANC, A., STAFFORD, G., 2010. 
18  WHITE, C., VANC, A., STAFFORD, G., 2010, s. 17 – 18. 
19  GILLIS, T., 2006, s. 207. 
20  MICHALÍK, D., 2010, s. 101. 
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ležitá je aj spätná väzba. Pokiaľ firma dosiahne optimálnu úroveň týchto aspek-
tov, možno predpokladať okrem iného aj zlepšenie pracovného výkonu a atmo-
sféry na pracovisku. Kvalitná interná komunikácia sa následne odráža v komu-
nikácii podniku voči okolitému svetu. Michalík vo svojej metodickej príručke 
vypracoval aj dotazník, ktorý môže slúžiť ako pomôcka pri interných priesku-
moch. Poskytuje najskôr súbor 20 výrokov, otázky na výber komunikačných 
prostriedkov, ako aj súbor výrokov, ktoré predstavujú komunikačné prekážky 
na pracovisku.  

Tab. 2 Dotazník internej komunikácie21 

 Dotazník internej komunikácie     Áno, Nie, Neviem posúdiť 
‒ So svojimi podriadenými vychádzam dobre. 
‒ Vzťahy s ostatnými úsekmi (tímami, oddeleniami) vnímam ako optimálne. 
‒ Myslím si, že sme na pracovisku zohraný a fungujúci tím. 
‒ Môj nadriadený vytvára vhodné podmienky na plnenie úloh pracoviska, kde som 

vedúci. 
‒ Na pracovisku nedochádza k diskriminácii, obťažovaniu, šikane a pod. 
‒ Svojich nadriadených vnímam ako dôveryhodných. 
‒ Na svojich podriadených sa môžem spoľahnúť pri plnení pracovných úloh. 
‒ Svoj názor môžem vyjadriť nadriadenému bez obáv. 
‒ Vzťahy s odbormi (pokiaľ sú) považujem za rozumné a konštruktívne. 
‒ Som oboznámený s cieľmi firmy. 
‒ Som dostatočne oboznámený so svoju náplňou práce. 
‒ Všetky dôležité informácie sa ku mne dostávajú včas. 
‒ Môj nadriadený mi odovzdáva spravidla presné informácie, ktoré sa týkajú plnenia 

úloh môjho pracoviska. 
‒ Sám následne všetky potrebné informácie odovzdávam včas a v kompletnej 

podobe. 
‒ Nie som zahlcovaný prebytočnými informáciami. 
‒ Návrhy a pripomienky všetkých na pracovisku sú predmetom spoločnej 

konštruktívnej diskusie. 
‒ Využívam na hodnotenie svojich podriadených stanovené objektívne kritériá. 
‒ Keď som spokojný s výsledkami práce podriadených, ocením to. 
‒ Hodnotenie nadriadeného voči mne je bezprostredné, objektívne a s priamym 

vyjadrením spokojnosti alebo nespokojnosti. 
‒ Voči svojim podriadeným použijem kritiku len v opodstatnenom prípade. 

 
 
 

                                                           
21  MICHALÍK, D., 2010, s. 23 – 24. 
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Tab. 3 Využívanie komunikačných prostriedkov22 

Najčastejšie využívam tieto komunikačné prostriedky: Z uvedených položiek 
označte 3 najčastejšie používané a ohodnoťte ich číslom 1 – 3 

Osobný pohovor 
Porady 
Klebety a šuškandu 
Telefonovanie 
Písomné dokumenty 
Firemný časopis 
Nástenky 
Elektronická pošta 
Firemný intranet 
Stránky firmy na verejnom internete 
Iné 

Tab. 4 Hlavné komunikačné prekážky23 

Hlavnými komunikačnými prekážkami na našom pracovisku je: 
Neochota. 
Časová vyťaženosť. 
Zle nastavená organizácia práce. 
Nedostatočné komunikačné schopnosti a zručnosti. 
Neodbornosť. 
Osobná zaujatosť a rozpory. 
Nedostatočné technické vybavenie (telefónne linky, počítače, prístup k 
internetovej/intranetovej sieti). 
Niečo iné... 
Žiadne nie sú. 

Záver 

Je nepochybné, že interná komunikácia je významným faktorom podmieňu-
júcim externú komunikáciu. Položili sme si výskumnú otázku: Je pravda, že 
manažéri nedostatočne uplatňujú zásady internej komunikácie preto, lebo nema-
jú dostatočné znalosti o význame a procesoch internej komunikácie? Odpoveď 
je jednoznačná – nie, nie je to pravda. Pravda je, že dnes jestvuje dostatok in-
formačných zdrojov na rozvíjanie internej komunikácie, aj keď ich manažéri 
doteraz neuplatňujú dostatočne ako súčasť svojich manažérskych kompetencií. 
V štúdii sme na základe analýzy druhotných zdrojov preukázali, že nastáva 
posun v uplatňovaní zásad internej komunikácie, ale stále v nedostatočnej mie-
re. Analýzou prieskumov sme poukázali na viaceré nedostatky. V prvom rade 
samostatné oddelenie internej komunikácie má len 6 % všetkých organizácií 

                                                           
22  MICHALÍK, D., 2010, s. 23 – 24. 
23  MICHALÍK, D., 2010, s. 23 – 24. 
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zapojených do analyzovaného prieskumu a 8 % organizácií s viac ako 100 za-
mestnancami. Je nevyhnutnosťou, aby aj menšie organizácie do 100 zamestnan-
cov mali aspoň minimálne oddelenie, ktoré sa bude venovať internej komuniká-
cii, za predpokladu, že chcú kvalitnejšie komunikovať externe, teda so svojimi 
zákazníkmi, odberateľmi a pod. Je nevyhnutné sledovať výkon, efektivitu  
a návratnosť investícií na podporenie argumentov manažmentu, prečo investo-
vať do vytvárania, posilňovania tímov, ich vzdelávania, či do moderných tech-
nológií. Najväčšie investície by mali smerovať práve do moderných technológií, 
do intranetu, ale aj do využívania sociálnych sietí ako komunikačného nástroja. 
Zavedenie nových komunikačných technológií je v prospech vnútorného nástro-
ja na vytváranie sociálnych sietí, intranetu, e-mailovej komunikačnej platfor-
my.24 Napokon je nevyhnutné uvedomiť si, že osobný kontakt zvyšuje infor-
mačnú spokojnosť zamestnancov, ako aj zmysel pre kolektívnosť, pretože 
poskytuje okamžitú spätnú väzbu, a teda možnosť vnímať zmysel a dostatoč-
nosť poskytovaných informácií od manažérov smerom k zamestnancom. Skrát-
ka konverzácia typu one – to – one a konverzáciu typu one – to – many. Iba tak 
možno predpokladať zlepšenie pracovného výkonu a atmosféry na pracovisku. 
Kvalitná interná komunikácia sa odráža na komunikácii voči okolitému svetu.  
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ETHICS IN ADVERTISING PRACTICE II. 
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Abstrakt: Štúdia je pokračovaním výskumu vývoja záujmu verejnosti  
o uplatňovanie etických pravidiel pri využívaní marketingovo-
komunikačných (a teda aj reklamných) nástrojov v praxi. Cieľom štúdie 
bolo zistiť, či sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a pod vplyvom 
krízy spojenej so šírením vírusu Covid 19 mení záujem verejnosti o kvali-
tu reklamných komunikátov z hľadiska etiky, či sa mení typológia sťažo-
vateľov, ktorý z propagačných nástrojov sa vyskytuje v sťažnostiach naj-
častejšie a aká je úspešnosť fyzických a právnických osôb pri identifikácii 
porušení pravidiel etického kódexu reklamnej praxe. V štúdii autorka po-
rovnáva výsledky predchádzajúceho výskumu za celé obdobie fungovania 
Rady pre reklamu publikovaného v roku 2019 s poslednými dvoma ne-
preskúmanými rokmi 2019 a 2020, pri výskume výskytu propagačných 
nástrojov pracuje s údajmi z rokov 1996 až 2020. 

Kľúčové slová: Arbitrážna komisia, Rada pre reklamu, nález, reklama, 
etické pravidlá, sťažovateľ 

Abstract: The study is a continuation to the research about the develop-
ment of the public's interest in applying the ethical rules while using tools 
of marketing communication in practice. The purpose of this study was to 
find out whether in comparison to previous years and influence caused by 
the Covid-19 pandemic changes appeared in the public's interest concer-
ning the quality of advertising communicants from the point of ethics, 
whether the typology of complainants changes, which of the promotional 
tools occurs most commonly in complaints and what is the success rate of 
natural and juridical entities in identifying rule violation of Ethical code 
in advertising practice. The author of this study compares the results of 
the previous research published in 2019 during the entire period of opera-
tion of the Advertising Standards Council with the latest unanalysed re-
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sults from 2019 and 2020. In the research of promotional tools occurren-
ce, the author works with data from 1996 to 2020. 

Keywords: Arbitration committee, The Advertising Standards Council 
(ASC), finding, advertisement, ethical rules, complainant 

Úvod 

V roku 2019 sme v zborníku Marketingová komunikácia a médiá 18 zverej-
nili štúdiu s názvom Etika v reklamnej praxi, v ktorej sme pozornosť sústredili 
na viaceré aspekty spojené so záujmom verejnosti o kvalitu reklamných posol-
stiev šírených prostredníctvom rôznych typov médií k cieľovým skupinám  
z hľadiska ich etických parametrov. Do výskumného materiálu sme zaradili 
všetky sťažnosti, ktoré boli Arbitrážnej komisii Rady pre reklamu zaslané za 
celé obdobie jej fungovania, teda od roku 1996 do roku 2018, čo predstavovalo 
súhrnne viac ako 1300 nálezov za 23 rokov. V rámci výskumu sme vtedy for-
mulovali nasledujúc výskumné otázky: 

1. Ako sa v čase vyvíjala krivka záujmu verejnosti o etickosť reklamy? 
2. Ako sa v čase vyvíjala krivka výskytu pozitívnych a negatívnych ná-

lezov, resp. aký je ich pomer vo vzťahu k sumárnemu počtu? 
3. Koľko sťažovateľov reálne podalo sťažnosti na vybrané reklamy? 
4. Aký typ sťažovateľa dominuje? 

Z výsledkov vyplynulo, že záujem o kvalitu primárne reklamných posolstiev 
mali jednoznačne fyzické osoby. Počet sťažností kulminoval v roku 2011, od-
kedy až do roku 2016 postupne klesal. V roku 2017 mierne stúpol a v roku 2018 
si udržal relatívnu stabilitu. Minimálny záujem o etickosť reklamných posol-
stiev za sledovaných 23 rokov sme zaznamenali v roku 2008. Tento rok bol na 
Slovensku primárne spojený s hospodárskou krízou a s jej vplyvom na fungo-
vanie ekonomiky a zasiahol aj oblasť výdavkov na marketingovú komunikáciu, 
teda aj reklamu. Znížil sa nielen podiel reklamy na mediálnom trhu, ale aj zá- 
ujem verejnosti o ňu. Počet podaných sťažností dosiahol hodnoty, ktoré boli 
podobné hodnotám zaznamenaným na začiatku činnosti Rady pre reklamu 
(RPR). Celkovo Arbitrážna komisia rozhodla, že zo všetkých 1315 sťažností 
podaných za sledované obdobie je 518 pozitívnych a 8 zostalo v riešení. Išlo 
približne o 39-percentnú úspešnosť sťažovateľov, pričom priemerne za 1 rok 
sťažovatelia podali 57 podnetov.1 

Od realizácie výskumu uplynuli dva roky (2019 a 2020) a spoločenská situ- 
ácia na Slovensku, ako aj na celom svete sa začiatkom roka 2020 pod vplyvom  
 
                                                           
1  DEPTOVÁ, T., 2019, s. 37 – 55. 
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pandémie radikálne zmenila. V centre pozornosti spoločnosti stojí vírus  
Covid-19 a snaha lekárov, zdravotníkov, vedcov, politikov i farmaceutických 
spoločností bojovať s ochorením a jeho následkami a postupne zmierniť ich 
vplyv na zdravie občanov, ekonomiku i hospodárstvo každej krajiny. Otázkou 
je, ako sa za ostatné 2 roky vyvíjal záujem o reklamné komunikáty zo strany 
verejnosti a či nová spoločenská situácia spôsobila významnejšie zmeny v do-
siahnutých výsledkoch v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. 

1  Výskumný problém, cieľ výskumu, formulácia 
výskumných otázok a výber výskumnej metódy 

V súčasnosti máme na základe dosiahnutých výsledkov prezentovaných v už 
spomínanej štúdii reálnejšiu predstavu o vybraných etických aspektoch marke-
tingovo-komunikačného priestoru a tiež o vývoji reakcií sťažovateľov na ko-
munikáty tohto druhu. Spoločnosť však v ostatnom roku bojuje s krízou, ktorá 
je v porovnaní s predchádzajúcou hospodárskou o to ťažšia, že okrem narušenia 
fungovania jednotlivých rezortov intenzívne zasiahla aj do života populácie 
tým, že so sebou priniesla obete na ľudských životoch a zdraví a donútila vlády 
krajín zaviesť prísne opatrenia spojené s lockdownom a obmedzením alebo 
pozastavením činnosti mnohých podnikateľských subjektov. Takýto silný zásah 
do života spoločnosti a jednotlivcov sa môže prejaviť aj na záujme spoločnosti 
(laickej a odbornej verejnosti) o problematiku etiky v reklamnej praxi. Aj keď 
primárnu zodpovednosť za kvalitu reklamných posolstiev nesú zúčastnené stra-
ny, teda zadávateľ, tvorca/agentúra a médium, cez ktoré sa reklama šíri, verej-
nosť je neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu a svojou aktivitou môže zlepšiť 
situáciu v sledovanej oblasti. Nastavené pravidlá jej ponúkajú možnosť zapojiť 
sa do procesu aktívne a spolupodieľať sa na formovaní kvality reklamy z hľadi-
ska jej etických parametrov zhrnutých v Etickom kódexe reklamnej praxe  
a Opčnom protokole, ktorý je jeho súčasťou. 

Cieľom nášho výskumu je zistiť, ako sa počas rokov 2019 a 2020 vyvíjal zá-
ujem verejnosti o etiku marketingovo-komunikačných nástrojov využívaných  
v praxi. 

Fungovanie a komunikácia komerčných aj nekomerčných spoločností sa pod 
vplyvom covidovej krízy mení. Mnohé podnikateľské subjekty v ostatnom roku 
(2020) bojujú s čiastočným alebo úplným pozastavením činnosti. Výrazný, pre 
mnohých fatálny, pokles ziskov núti firmy bojovať so situáciou nielen zmenou 
podnikateľskej stratégie, ale aj hľadaním nových komunikačných nástrojov 
orientovaných na cieľové segmenty, ktoré im umožnia ďalšie fungovanie aspoň 
v obmedzenom režime a budú menej finančne náročné ako predchádzajúce for-
my marketingovej komunikácie. Veľká časť z nich sa musela s následkami spô-
sobenými dlhodobým, a aj v čase realizácie prieskumu, pretrvávajúcim  
lockdownom vyrovnať. Mnohé firmy fungujú bez väčších obmedzení, za ktoré 
sčasti vďačia skoršiemu prechodu na online technológie a médiá. Ďalšie subjek-
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ty museli prejsť vo významnejšej miere na online komunikáciu teraz a hľadať aj 
ďalšie efektívne, ale zároveň finančne dostupné marketingovo-komunikačné 
nástroje, ktoré by im pomohli osloviť nové cieľové skupiny aj trvalých zákazní-
kov a udržať si aj v týchto ťažkých podmienkach aspoň uspokojivú ekonomickú 
bilanciu. Kríza, ktorá zasiahla celú spoločnosť nielen u nás, ale aj vo svete, zá-
roveň so sebou priniesla zvyšovanie podielu reklamy v niektorých oblastiach, 
napr. sociálna reklama zameraná na boj s vírusom Covid-19 alebo farmaceutic-
ký priemysel.  

Formulácia výskumných otázok: 

VO1:  Ako sa vyvíjal záujem verejnosti o uplatňovanie etických pravi-
diel v reklamnej praxi v rokoch 2019 a 2020 v porovnaní s pred-
chádzajúcimi rokmi? 

VO2:  Aký je počet podaných sťažností na Arbitrážnu komisiu z hľadi-
ska typu sťažovateľa? 

VO3:  Na aké propagačné nástroje podávajú fyzické a právnické osoby 
sťažnosti najčastejšie? 

 
Využili sme metódu kvantitatívnej obsahovej analýzy, ktorá je podľa On-

drejkoviča a Dismana vhodným nástrojom na prácu s informáciami obsiahnu-
tými v písomných dokumentoch v prípade, ak sú nositeľmi údajov potrebných 
pre výskum.2 V našom prípade výskumný materiál/dokumenty tvoria všetky 
nálezy, ktoré vydala Arbitrážna komisia RPR v rokoch 2019 (N = 68) a 2020  
(N = 61) a ktoré sú verejne dostupné na webovej stránke Rady pre reklamu. V 
prípade VO3 ide o všetky nálezy, ktoré vydala Arbitrážna komisia od začiatku 
svojej činnosti, teda od roku 1996 do konca roka 2020.3 Tieto dokumenty nám 
umožňujú získať všetky potrebné dáta na realizáciu výskumu a získanie odpo-
vedí na nastolené otázky. Relevantnosť výsledkov a validitu sme dosiahli tak, 
že sme pracovali iba s obsahmi, ktoré nám umožnili získať a správne merať dáta 
potrebné na zodpovedanie otázok. Pri analýze obsahu nálezov sme vyčlenili 3 
kategórie: typ nálezu, typ sťažovateľa a typ propagačného nástroja. Pozornosť 
sme pri type nálezov primárne sústredili na zaznamenávanie počtu nálezov a ich 
typológiu. Vzhľadom na náročnosť vyhodnocovania kategórie typ propagačné-
ho nástroja sme museli určiť aj podkategórie: reklama v televízii, rozhlasová 
reklama, online nástroje, vonkajšia reklama, kampaň, tlačená reklama, reklama 
v tlači, nástroje direct marketingu, iné nástroje, ktoré nebolo možné zaradiť do 
uvedených podkategórií. Poslednú podkategóriu nazvanú neuvedený propagač-
ný nástroj sme vyčlenili preto, lebo v priebehu sledovaného obdobia (25 rokov) 
sme sa stretli aj s nálezmi, v ktorých identifikácia propagačného nástroja absen-

                                                           
2  ONDREJKOVIČ, P., 2017, s. 172 – 173. 
3  www.rpr.sk  
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tovala. V rámci podkategórií sme následne zaznamenávali jednotky analýzy 
podľa kategorizačného kľúča, ktorý uvádzame v prílohe A. Spolu sme sledovali 
47 jednotiek analýzy. 

V kategórii počet nálezov sme zaznamenali celkový počet nálezov vydaných 
Arbitrážnou komisiou v sledovanom období v jednotkách pozitívny, negatívny 
a v riešení. Tento počet nám zároveň pomohol zistiť, aký je percentuálny podiel 
úspešnosti sťažovateľov pri snahe identifikovať reklamný komunikát, ktorý 
nerešpektuje zásady zhrnuté v Etickom kódexe reklamnej praxe a v Opčnom 
protokole. Tiež sme mohli zistiť, či sa za ostatné 2 roky zmenil priemerný počet 
sťažností podaných na Arbitrážnu komisiu a aké zmeny zaznamenal vývoj  
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. 

Identifikácia jednotiek v kategórii typ sťažovateľa pôsobila pri prvom vý-
skume problematicky, pretože sťažovatelia neboli jednoznačne zaraďovaní pod 
jednotky fyzická a právnická osoba a v nálezoch sa sťažovateľ identifikoval aj 
pod inými označeniami napriek tomu, že iný typ ako právnická a fyzická osoba 
nie je možné zaznamenať. Toto zistenie bolo zahrnuté aj do návrhu opatrení na 
zlepšenie evidencie v nálezoch Arbitrážnej komisie. V nálezoch z rokov 2019  
a 2020 sa stretávame už len s označením fyzická osoba a právnická osoba, resp. 
fyzické osoby a právnické osoby v prípade, že sťažnosť na jednu reklamu záro-
veň podalo viacero sťažovateľov. 

Z hľadiska identifikácie jednotiek v rámci propagačných nástrojov bola situ-
ácia pri skúmaní najzložitejšia. Prieskum na vzorke výskumného materiálu uká-
zal, že pri analýze sa ako problematický môže javiť: 

1. Výskyt viacerých propagačných nástrojov pri jednom náleze, ktorý 
sme museli v kvantifikácii zohľadniť. 

2. Nejednoznačnosť uvádzania typu nástroja, ktorá vyhodnocovanie vý-
razne sťažovala, pretože v jednotkách sa v rôznych nálezoch vyskytlo 
všeobecné označenie, pod ktoré sme mohli zaradiť celú skupinu pro-
pagačných nástrojov, v ďalších zasa konkretizácia nástroja. V eviden-
cii sme sa tak stretli s uvedením napríklad internetu, ale aj s uvedením 
e-mailu, webovej stránky, sociálnych sietí, dokonca Facebooku, ktoré 
pod internet objektívne patria. Internet by teda mal byť ako médium 
rozdelený na typy propagačných nástrojov, ktoré sa v rámci neho vy- 
užívajú.  

Aby sme uvedené problémy odstránili a získali relevantné výsledky, zazna-
menali sme všetky jednotky v rámci kategórie propagačných nástrojov tak, ako 
boli uvedené v náleze. Do kódovacej tabuľky sme v rámci kategórie typ propa-
gačného nástroja zaradili už spomenuté podkategórie, v rámci ktorých sme 
jednotky sledovali samostatne. V prípade, že v jednom náleze bolo uvedených 
viac nástrojov, evidovali sme každý zvlášť pod položkou príslušnej jednotky. 
Tento postup nám umožnil v plnom rozsahu rešpektovať výpovednú hodnotu 
nálezov vo vzťahu k potrebám obsahovej analýzy a presne kvantifikovať propa-
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gačné nástroje podľa ich príslušnosti ku skupine so spoločnými vlastnosťami, 
ale aj samostatne za nástroj tak, ako to uvádzame v prílohe A. 

2  Výsledky a interpretácia skúmania nálezov  

Aby sme mohli odpovedať na výskumné otázky, zhromaždili sme všetky ná-
lezy, ktoré Arbitrážna komisia Rady pre reklamu vydala od 1. 1. 2019 do  
31. 12. 2020. Arbitrážna komisia vydala za rok 2019 68 nálezov, za rok 2020 61 
nálezov. V rámci výskumného materiálu sme pracovali so 129 nálezmi za uza-
tvorené roky 2019 a 2020 a 1444 nálezmi za roky 1996 až 2020, pri ktorých 
sme posudzovali iba typy propagačných nástrojov. 

VO1:  Ako sa vyvíjal záujem verejnosti o uplatňovanie etických  
pravidiel v reklamnej praxi v rokoch 2019 a 2020?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 1 Vývoj počtu nálezov za roky 1996 – 2020 podľa typov a spolu4 

Z údajov uvedených v grafe 1, v ktorých sme k výsledkom za roky 1996 až 
2018 publikovaným v zborníku Marketingová komunikácia a médiá 18 pridali 
aktuálne zistenia z rokov 2019 a 2020, vyplýva, že počet vydaných nálezov má 
v oboch sledovaných rokoch klesajúcu tendenciu. Od relatívnej stabilizácie, 
ktorú sme zaznamenali v rokoch 2017 a 2018 (v oboch rokoch N = 75), počty 
nálezov v každom z nasledujúcich rokov klesli o 7 a v roku 2020 (N = 61) sa 
dostali tesne pod úroveň výsledkov dosiahnutých v roku 2016. Prudký nárast 
                                                           
4  DEPTOVÁ, T., 2019. 
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záujmu verejnosti o etické parametre reklamy, ktorý sme zaznamenali v roku 
2011, je teda už 10 rokov minulosťou a za ostatných 5 rokov sa ich počet pohy-
buje medzi hodnotami 60 až 80 nálezov za rok. Hodnota priemerného počtu 
nálezov za 1 mesiac klesla z 9,83 v roku 2011 na 5,08 za rok 2020. 

Napriek klesajúcej tendencii vývoj krivky v tejto fáze nenaznačuje výz-
namný pokles záujmu verejnosti o etické aspekty reklamy. Rok 2020, ktorý bol 
priamo zasiahnutý krízou, vykazuje pokles porovnateľný s predchádzajúcim 
rokom 2019. Na základe krivky môžeme konštatovať, že pokles počtu vydaných 
nálezov, ktorý sme zaznamenali v rokoch 2018, 2019 a 2020, je vyrovnaný  
a nevykazuje známky radikálnej zmeny, ako napríklad v roku 2008. Bude za- 
ujímavé sledovať tento vývoj aj v nasledujúcich rokoch, v ktorých sa následky 
krízy s ohľadom na dĺžku jej trvania, ktorú v tejto chvíli nedokážeme predpove-
dať, môžu prejaviť významnejším spôsobom.  

Miernu zmenu zaznamenali výsledky pozitívnych a negatívnych nálezov. 
Vývoj týchto kriviek sa od roku 2014 relatívne stabilizoval. V roku 2019 sme 
zaznamenali 23 pozitívnych nálezov, 44 negatívnych nálezov a 1 nález, ktorý 
zostal v riešení. V roku 2020 sa tieto čísla začali vyvíjať pozitívnym spôsobom, 
pretože napriek poklesu celkového počtu nálezov vzrástol počet pozitívnych 
nálezov (N = 26) a klesol počet negatívnych nálezov (N = 35), pričom v riešení 
nezostal žiadny nález. Medziročne (od roku 2019 do roku 2020) vzrástol počet 
pozitívnych nálezov, pri ktorých identifikácii sa fyzické a právnické osoby ne-
mýlili a podali sťažnosť oprávnene, z 33,82 % v roku 2019 na 42,62 % v roku 
2020, čo predstavuje vyššiu úspešnosť o 8,8 %. Tento vývoj považujeme za 
pozitívny, pretože poukazuje na zvyšovanie informovanosti verejnosti o prob-
lematike etiky v reklamnej praxi. Absentuje tu však vyššia miera aktivácie  
a zapojenia verejnosti do boja s neetickými reklamnými posolstvami a podpora 
samoregulačného procesu.  

Typológia nálezov za celé obdobie fungovania Rady pre reklamu (graf 2) nám, 
napriek uvedeným zisteniam, ukazuje, že významnejšie narastal počet negatív-
nych nálezov, ktorý bol vo väčšine sledovaných rokov vyšší ako počet pozitív-
nych nálezov a nálezov v riešení. Vyšší počet pozitívnych nálezov v porovnaní  
s negatívnymi nálezmi a nálezmi v riešení sme zaznamenali iba v rokoch 1998, 
2001, 2012 a 2017, keď pozitívne nálezy presiahli negatívne o minimálne hodnoty.  

Medzi nálezmi v riešení sme za ostatné 2 roky zaznamenali iba 1 nález. Išlo 
o sťažnosť fyzickej osoby na „Krátke zamyslenie“ Roberta Rotha od zadávateľa 
GES Slovakia, s. r. o., Bratislava, ktoré bolo odvysielané 14. júla 2019 v prog-
rame „Classic Rock Show s Robertom Rothom“ v rámci rozhlasovej programo-
vej služby Rádio Anténa Rock. Po predbežnom posúdení sťažnosti podľa  
Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe spravodajským sená-
tom Arbitrážna komisia RPR v náleze uvádza, že spoločnosť GES Slovakia 
neporušila pravidlá protokolu.5 Napriek tejto skutočnosti je nález evidovaný 
medzi nálezmi v riešení. S týmto javom sme sa stretli aj pri výskume v pred-
                                                           
5  RADA PRE REKLAMU – NÁLEZY ARBITRÁŽNEJ KOMISIE, 2019a. 
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chádzajúcich rokoch, keď Arbitrážna komisia k nálezom v tejto skupine roz-
hodnutie vydala, ale už neboli spätne preradené do kategórie pozitívnych alebo 
negatívnych nálezov. Takýto spôsob v evidencii vyčleňuje nálezy, ktorým sa 
venovala špecifická pozornosť pre zložitosť ich posúdenia, ale podrobnejšie 
informácie o stanovisku k týmto špecifickým nálezom sa záujemca dozvie až po 
otvorení dokumentu konkrétneho nálezu a po jeho preštudovaní. Vzhľadom na 
početnosť tohto typu nálezov však môže tento jav skresľovať výsledné zistenia 
zamerané na typológiu nálezov len v minimálnej miere, pretože z celkového 
počtu nálezov predstavujú iba 0,62 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graf 2 Typy nálezov za roky 1996 – 2020 spolu6 

VO2: Aký je počet podaných sťažností na Arbitrážnu komisiu  
z hľadiska typu sťažovateľa? 

 
Spôsob evidencie sťažovateľa v nálezoch Arbitrážnej komisie sa v aktuálne 

sledovaných rokoch 2019 a 2020 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím 
zmenil. V ostatných dvoch rokoch sa v údajoch o sťažovateľovi uvádza už iba 
fyzická osoba, fyzické osoby a právnická osoba, pričom v predchádzajúcich 
rokoch sa v evidencii uvádzali aj ďalšie typy: organizácia, firma, Rada pre re-
klamu, agentúra, resp. záznam o sťažovateľovi absentoval. Všetky tieto podoby 
sťažovateľa patrili pod jednotku právnická osoba, takže pri evidencii, ktorú sme 
zaznamenali presne podľa nálezov, došlo zároveň k čiastočnému skresleniu 
údajov. Takýto spôsob uvádzania typov sťažovateľov ich istým spôsobom bliž-
šie špecifikoval, pretože určoval, či ide o organizáciu chápanú ako nekomerčný 

                                                           
6  DEPTOVÁ, T., 2019. 
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subjekt, firmu v zmysle komerčný subjekt, Radu pre reklamu alebo agentúru. 
Vo všetkých prípadoch však ide o právnické osoby. Na túto nepresnosť v evi-
dencii sme upozorňovali v štúdii z roku 2019 a aktuálne zistenia ukazujú, že 
Arbitrážna komisia tento nedostatok odstránila. Čo sa týka evidencie fyzických 
osôb, uvádzanie podoby fyzická osoba a fyzické osoby má svoje opodstatnenie, 
pretože upozorňuje na skutočnosť, že sťažnosť podalo viacero osôb, aj keď sa 
presný počet sťažovateľov v mnohých prípadoch vôbec neuvádza. Zároveň 
oceňujeme snahu Arbitrážnej komisie presne zaznamenať aj také sťažnosti, pri 
ktorých sa kumulovali typy sťažovateľov. Ako príklad môžeme uviesť nález 
číslo 22 (04-04) z roku 20197, v ktorom sťažnosť na reklamu podala fyzická aj 
právnická osoba, v tomto prípade spoločnosť LIDL. Takýto spôsob zaznamená-
vania poskytuje výskumníkom, odbornej aj laickej verejnosti možnosť presnej-
šie vyhodnotiť uvedené údaje. Graf 3 nám ukazuje situáciu pri akceptácii pred-
chádzajúcej evidencie sťažovateľov a graf 4 zasa poukazuje na zmenu stavu, 
ktorú by sme zaznamenali, ak by sme všetky uvedené subjekty (organizácia, 
firma, RPR a agentúra) zarátali do jednotky právnická osoba, kde objektívne 
patria. Štrnásť nálezov, v ktorých údaj o sťažovateľovi nie je uvedený, zostáva 
nezmenených, pretože sú naviazané na predchádzajúce obdobie. V rokoch 2019 
a 2020 sme sa s absenciou sťažovateľa v nálezoch nestretli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 3 Typológia sťažovateľov za roky 1996 – 2020 so špecifikáciou  
právnických osôb8 

                                                           
7  RADA PRE REKLAMU – NÁLEZY ARBITRÁŽNEJ KOMISIE, 2019b. 
8  DEPTOVÁ, T., 2019. 
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Graf 4 Typológia sťažovateľov za roky 1996 – 2020  
podľa aktuálneho členenia9 

Z údajov v grafe 4 vyplýva, že najväčší podiel na záujme verejnosti o uplat-
ňovanie etických pravidiel v reklamnej praxi majú fyzické osoby  
(N = 1226). Môžeme predpokladať, že tento trend bude naďalej pretrvávať aj 
vzhľadom na to, že iba pracujúcich fyzických osôb v SR bolo v marci 
2021podľa Štatistického úradu SR viac ako 2,5 milióna10, pričom počet práv-
nických subjektov predstavoval podľa TASR v marci 2020 viac ako 596-tisíc11. 
Okrem pracujúcich môžu sťažnosť podávať aj ekonomicky neaktívne osoby, 
osoby s pobytom v zahraničí a zástupca právnickej osoby môže podávať sťaž-
nosť aj ako súkromná, teda fyzická osoba. Zároveň to poukazuje aj na fakt, že  
v prípade návrhu kampaní, ktoré by mohli podporiť záujem verejnosti o túto 
problematiku, sa môže zadávateľ aj tvorca orientovať práve na tento segment. 

Za zaujímavý považujeme aj vývoj tohto stavu za celé obdobie v porovnaní  
s aktuálne sledovanými rokmi 2019 a 2020, ktorý uvádzame v grafe 5 a ktorý 
potvrdzuje naše predchádzajúce zistenia. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že 
účasť právnických osôb na procese kontroly kvality reklamných komunikátov  
z pohľadu etiky v roku 2019 mierne vzrástla a v roku 2020 si napriek miernemu 
poklesu počtu nálezov zachovala rovnaký stav ako v predchádzajúcom roku  
(N = 7). Do procesu kontroly etiky reklám sa za posledné dva sledované roky 
                                                           
9  DEPTOVÁ, T., 2019. 

10  ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Pracujúci podľa vzdelania. Posledná aktualizácia údajov 
12.3.2021. 

11  TASR, 2020. 
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aktívne zapojili väčšie podnikateľské subjekty, napr. Poštová banka, Shell Slo-
vakia, Ryba Košice, ale aj rôzne združenia, spolky a iniciatívy, napr. Slovenské 
združenie pre značkové výrobky, Fórum PSR Slovensko (výrobcovia, distribú-
tori a importéri alkoholických nápojov), Iniciatíva pre uvedomenie si rizík oč-
kovania, o. z., Slovenská lekárska komora, Úrad komisára pre deti alebo Cech 
kachliarov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Graf 5 Vývoj počtu sťažovateľov podľa typu za roky 1996 – 202012 

Okrem týchto zistení sme počty sťažovateľov sledovali aj vo vzťahu k ich 
úspešnosti pri vydávaní nálezov k sťažnostiam. V roku 2019 boli fyzické osoby 
v pozícii sťažovateľov úspešné v 30,88 % (N = 21) a právnické osoby v 4,41 % 
(N = 3). Spoločne dokázali upozorniť na porušenie Etického kódexu reklamnej 
praxe v 35,29 % z celkového počtu 68 nálezov. V roku 2020 sťažovatelia pod 
jednotkou fyzická osoba, fyzické osoby podali 34,43 % (N = 21) úspešných 
sťažností a právnické osoby 8,20 % (N = 5). Zvyšovanie miery úspešnosti sťa-
žovateľov môže signalizovať ich lepšiu orientáciu v problematike a kvalitnejšiu 
znalosť Kódexu.  

V rámci sťažností sa medzi pozitívnymi nálezmi vyskytli 4 sťažnosti, ktoré 
sa v 3 prípadoch týkali výživových doplnkov a v 1 prípade prípravku na erek-
ciu. Zaujímavosťou je, že vo všetkých 4 prípadoch v pozícii sťažovateľa stála 
fyzická osoba zo zahraničia – 3-krát z Prahy a 1-krát z Veľkej Británie. Tento 
jav je spojený s reklamnými komunikátmi, ktoré sú šírené primárne online pro-
stredím webovej stránky alebo sociálnej siete.  

                                                           
12  DEPTOVÁ, T., 2019. 
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VO3:  Na ktoré propagačné nástroje podávajú fyzické a právnické 
osoby sťažnosti najčastejšie? 

 
Ako sme uviedli vo východiskách výskumu, sledovanie nálezov v rámci tejto 

kategórie sme rozdelili na podkategórie. Výsledky zistení uvádzame v grafe 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 6 Výskyt propagačných nástrojov za sledované obdobie 1996 – 202013 

Okrem toho sme údaje sledovali aj jednotlivo za konkrétne propagačné pro-
striedky, ktoré sme do podkategórií zaradili podľa kľúča. Z údajov v grafe 6 vy-
plýva, že sťažovatelia v rámci podkategórií najčastejšie podávali podnety na tele-
víznu reklamu (N = 424), online nástroje (N = 301), tlačenú reklamu (N = 280)  
a vonkajšiu reklamu (N = 261). S relatívne nižším bodovým skóre sme zazname-
nali sťažnosti na kampane (N = 128) a rozhlasovú reklamu (N = 52). Vo vzťahu  
k časovému intervalu sledovania, ktorý predstavuje 25 rokov, sme sa s takmer 
zanedbateľným výskytom v priemere nižším ako 1 sťažnosť za rok, stretli pri 
direct marketingových nástrojoch (N = 24) a reklame v tlači (N = 20).  

Medzi iné propagačné prostriedky (N = 31), ktoré nebolo možné zaradiť do 
žiadnej z uvedených podkategórií, sme zaradili: nálepku (N = 1), reklamné ma-
teriály (N = 16), slogan (N = 4), súťaž (N = 1), vizuál (N = 2), výrobok (N = 1), 
reklamu (N = 1), logo (N = 1), držadlá (N = 1), parkovaciu kartu (N = 1), vizuál 
žrebu (N = 1) a elektronickú vstupenku (N = 1). V 23 prípadoch v náleze nebol 
údaj o type propagačného nástroja uvedený vôbec.  

                                                           
13  DEPTOVÁ, T., 2019. 
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Reklama v televízii 

Pod reklamu vysielanú v televízii boli zaradené jednotky: televízny reklamný 
spot (N = 422), hudobný videoklip (N = 1) a ticker počas živého vysielania  
(N = 1). Reklama vysielaná v televízii si napriek signálom o poklese záujmu  
o toto médium zo strany mladších generácií stále udržiava pozornosť širokej 
verejnosti a verejnosť na tento typ média reaguje v zmysle kontroly reklamných 
komunikátov najaktívnejšie. Výsledky analýzy ukázali, že z hľadiska využíva-
nia nástrojov marketingovej komunikácie ide stále o zaujímavé médium, cez 
ktoré sa oplatí oslovovať ekonomicky aktívne cieľové skupiny väčšinou s po-
nukou orientovanou na predaj produktov všeobecnej spotreby, ale aj na predaj 
automobilov, ponuku finančných služieb, aktuálne aj produktov farmaceutic-
kých spoločností. Médium je zaujímavé, v čase covidovej krízy zvlášť, aj  
z hľadiska šírenia sociálnej reklamy. Jediný rok, v ktorom neevidujeme ani jednu 
sťažnosť podanú na audiovizuálnu reklamu, je rok 1996. Ide o prvý rok, v ktorom 
Arbitrážna komisia vydala svoje rozhodnutia, ktoré zverejnila na webovej 
stránke. Počty podaných sťažností v prvých rokoch zároveň poukazujú na sku-
točnosť, že verejnosť o možnosti podávať sťažnosti na reklamné posolstvá ešte 
nebola dostatočne informovaná, resp. nedisponovala podrobnejšími informáciami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 7 Vývoj počtu sťažností podaných na vybrané druhy propagačných 
nástrojov počas rokov 1996 – 202014 

 
 

                                                           
14  DEPTOVÁ, T., 2019. 
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Toto tvrdenie podporuje aj graf 7, ktorý zaznamenáva počet sťažností podaných 
na tento typ reklamy počas celého sledovaného obdobia. Napriek výkyvom 
zaznamenaných hodnôt sa ani v jednom roku okrem prvého nestalo, že by na 
tento typ reklamy verejnosť nereagovala podaním sťažnosti. Zo zistení ďalej 
vyplýva, že sťažovatelia boli pri identifikácii etických nedostatkov reklamných 
posolstiev šírených prostredníctvom tohto typu propagačného média úspešní  
v 29 %.  

Online nástroje 

Druhou podkategóriou nástrojov, ktorým verejnosť venuje pozornosť z hľa-
diska kontroly dodržiavania etiky, sú online nástroje (N = 301). Do tejto skupi-
ny sme zaradili jednotky: webová stránka (N = 134), internet (N = 102), sociál-
ne siete (N = 31), e-mail (10), newsletter (N = 7), banner (N = 6) a reklama vo 
vyhľadávači (N = 11). Najviac sťažností bolo podaných na reklamu zverejnenú 
formou webových stránok a všeobecne internetu, ktorý nebol v náleze bližšie 
špecifikovaný. V tejto skupine propagačných nástrojov sme zaznamenali najvy-
šší podiel pozitívnych nálezov. Sťažovatelia správne identifikovali porušenie 
Etického kódexu reklamnej praxe v 49,5 %. Ani jeden z „tradičných nástrojov“ 
marketingovej komunikácie nevykazuje také vysoké percento pozitívnych nále-
zov poukazujúce na porušovanie etických pravidiel v reklamnej praxi. Napriek 
skutočnosti, že o internete v súčasnosti už nemôžeme hovoriť ako o novom 
médiu, je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí v marketingovej 
komunikácii. Prevádzkovatelia, zadávatelia a reklamné agentúry prichádzajú 
stále s novými formami komunikácie, pri ktorých využívajú práve online prie-
stor. Jeho potenciál im umožňuje napr. sledovať pohyb používateľov v online 
priestore cez cookies, reakcie používateľov na zverejňované reklamné posol-
stvá, prijímanie newsletterov, aktivitu e-mailovej komunikácie, využívanie in-
ternetbankingu a taktiež napríklad reakcie používateľov na informácie zverej-
ňované na sociálnych sieťach. Internet má obrovský potenciál vďaka svojim 
technologickým možnostiam (napr. prekonávanie vzdialeností, rýchlosť komu-
nikácie, odovzdávanie rôznych typov obsahov, personalizácia, aktívna interak-
cia používateľa s prostredím, dnes aj online hovory s klientami), vďaka mož-
nosti získavať informácie o efektivite marketingových nástrojov využívaných  
v tomto prostredí, ale aj vďaka neustále sa zvyšujúcemu podielu spoločnosti, 
ktorá internet využíva. Na Slovensku bolo podľa Cvika v roku 2019 pripoje-
ných na internet až 82 % domácností, na východnom 83 % a na západnom Slo-
vensku 84 %. Podľa Eurostatu sa priemerný Slovák pripojil na internet mini-
málne raz za týždeň. Za posledných 10 rokov vzrástol počet používateľov 
internetbankingu trojnásobne a v roku 2019 ho využívalo 55 % obyvateľov vo 
veku od 16 do 74 rokov.15 Podľa Eurostatu sa zvýšil podiel domácností s prístu-
                                                           
15  CVIK, A., 2020. 
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pom na internet v EÚ27 v roku 2019 až na 90 % a podiel jednotlivcov vo veku 
od 16 do 74 rokov, ktorí si objednali alebo kúpili výrobky alebo služby pro-
stredníctvom internetu na súkromné použitie, vzrástol na 60 %, čo je v porov-
naní s rokom 2014 nárast o 14 %.16 Ak zoberieme do úvahy krízu, ktorou celo-
svetová populácia práve prechádza a ktorá nás ešte významnejšie preniesla do 
online prostredia, riziká spojené s etikou marketingových komunikátov sú pre 
nás o to intenzívnejšou výzvou. Práve prostredie internetu, ktoré nám už neslúži 
iba na vyhľadávanie informácií, komunikáciu alebo internetbanking, ale aj na 
udržiavanie sociálneho kontaktu s najbližšími, aktívne každodenné vzdelávanie 
alebo nakupovanie produktov, sprostredkúva také obrovské množstvo contentu, 
ktoré nie je v súčasnosti možné kontrolovať iným nástrojom ako samoregulá-
ciou. Ďalším rizikom je zásah segmentov, ktoré sú pod vekovou hranicou  
16 rokov a ktoré trávia vďaka dištančnému vzdelávaniu v online priestore oveľa 
viac času ako za bežných okolností. Žiaci vo veku od 6 do 15 rokov sú v tejto 
situácii vystavení potenciálnym hrozbám súvisiacim s porušovaním etických 
princípov v oblasti reklamnej praxe oveľa intenzívnejšie ako kedykoľvek pred-
tým. Verejnosť na nárast podielu reklamy v online prostredí reaguje, čo potvr-
dzuje nielen úspešnosť identifikácie etických nedostatkov, ale zároveň aj nárast 
počtu podaných sťažností, ktorý sme zaznamenali v roku 2020. 

Tlačená a vonkajšia reklama 

Tretí najvyšší výskyt sťažností sme zaznamenali v podkategórii tlačené for-
my reklamy (N = 280). Do tejto skupiny sme zaradili: plagát (N = 21), katalóg 
(N = 4), leták (N = 74), print (N = 180) a informačnú brožúru (N = 1). Zo ziste-
ní v grafe 6 vyplýva, že aj v tomto prípade boli fyzické a právnické osoby pri 
podávaní sťažností veľmi úspešné, pretože z celkového počtu vydaných nálezov 
v tejto podkategórii bolo až 45,71 % sťažností identifikovaných správne. Najvy-
šší výskyt v tejto podkategórii zaznamenalo všeobecné označenie jednotky print 
a leták. Aj pri týchto nástrojoch sťažovatelia identifikovali porušenie kódexu 
správne vo vysokom percentuálnom podiele. V printe v 41,62 % a pri letáku až 
v 62,16 % prípadov. Najväčší nárast sťažností na tento typ komunikátu bol  
v rokoch 2004 (N = 22) a 2005 (N = 29). Počet sťažností podávaných na túto 
skupinu komunikátov postupne klesal a v roku 2020 dosiahol približne rovnaké 
hodnoty ako nástroje v podkategórii vonkajšia reklama.  

Do uvedenej skupiny nástrojov sme zaradili jednotky, ktoré sme zaznamena-
li v nálezoch pod označením: vonkajšia reklama (N = 51), bilbord a bigbord  
(N = 200), abribus (N = 1), citylight (N = 8) a reklama v MHD (N = 1). Spoloč-
ne za podkategóriu sme za celé obdobie sledovania zaznamenali 261 nálezov  
a sťažovatelia dosiahli úspešnosť 37,93 %. Najväčší počet sťažností bol podaný 
na bilbordy a bigbordy a úspešnosť fyzických a právnických osôb pri identifi-
                                                           
16  EUROSTAT, 2020. 
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kácii porušenia etických princípov dosiahla pri tejto jednotke 40 %. Počet sťaž-
ností na túto podkategóriu propagačných nástrojov postupne klesá a v roku 
2020 išlo už len o 2 sťažnosti, ktoré boli posúdené Arbitrážnou komisiou ako 
negatívny nález.  

Ostatné podkategórie 

Počet nálezov nad 100 za celé obdobie sledovania dosiahla už iba podkate-
gória kampaň (N = 128). Tú sme vyčlenili samostatne z viacerých dôvodov. 
Nálezy boli vydané priamo s týmto určením propagačného nástroja, pričom  
v niektorých absentovala presná identifikácia nástrojov a médií, ktoré sa na 
kampani spolupodieľali. Nález bol vydaný ku kampani ako celku, jej posolstvo 
napriek viacerým nástrojom a médiám bolo jednotné a bolo by nesprávne zná-
sobovať početnosť ich výskytu opakovane vo viacerých podkategóriách naraz  
a skresľovať výsledky zistení. Úspešnosť sťažovateľov pri tomto nástroji do-
siahla 36,72 %. Za posledné 2 roky bolo vydaných iba 7 nálezov, vývoj počtu 
sťažností od roku 2015 do roku 2020 stagnuje a pohybuje sa v rozpätí od 3 do 
maximálne 7 nálezov za 1 rok. 

V ostatných podkategóriách rozhlasová reklama (N = 52), reklama v tlači  
(N = 20) a nástroje direct marketingu (N = 24) sme zaznamenali vzhľadom na 
počet sledovaných rokov minimálny počet sťažností. V prípade rozhlasovej 
reklamy, pri ktorej sme sledovali iba jednu jednotku audioreklama, priemerne 2 
sťažnosti ročne a v prípade ostatných sa priemerný počet sťažností za rok pohy-
boval tesne pod číslom 1. Zaujímavosťou je pomerne vysoká miera úspešnosti 
sťažovateľov pri rozhlasovej reklame, ktorá sa dostala na úroveň 59,62 %. Po-
dobný výsledok presne 60 % sme dosiahli aj pri podkategórii reklama v tlači.  
V rámci nej sme sledovali jednotky PR článok (N = 15) a inzercia (N = 5), kto-
rých početnosť z hľadiska podávaných sťažností bola minimálna. S inzerciou 
sme sa stretli za celých 25 rokov iba v rokoch 2012 – 2014 a v roku 2016 a PR 
článok sa počas celého sledovaného obdobia objavil iba 7 rokoch od roku 2011 – 
2020. Od roku 1996 do roku 2010 sme sa nestretli ani s jednou sťažnosťou poda-
nou na tento typ nástroja. S podobným výskytom sa stretávame aj pri nástrojoch 
direct marketingu (N = 24), medzi ktoré sme zaradili reklamu cez telefón/sms  
(N = 8), direct marketing (N = 4), POS materiály (N = 4), obal (N = 3) a reklamu 
na mieste predaja (N = 5). Výskyt týchto nástrojov je v rozpätí sledovaných rokov 
skôr sporadický a úspešnosť sťažovateľov bola na úrovni 33,33 %. 

Poslednú podkategóriu tvorili iné nástroje (N = 31), v rámci ktorých sme za-
znamenali 12 jednotiek (uvádzame ich v prílohe A), ktorých výskyt bol za sle-
dované roky zanedbateľný. Za zaujímavú považujeme absenciu uvedenia pro-
pagačného nástroja v náleze, ktorú sme zaznamenali v podkategórii neuvedený 
propagačný nástroj (N = 31), napriek tomu, že sa v štruktúre nálezu tejto údaj 
nachádza. Signalizuje to nepresnosti pri evidencii a zároveň aj zložitosť pozície 
zapisovateľa. Absenciu identifikácie nástroja môže spôsobiť buď nezodpoved-
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nosť zapisovateľa, alebo jeho problematické určenie. Nejednoznačnosť zarade-
nia nástroja môže zasa spôsobiť viacero zapisovateľov, ktorí nepostupujú pri 
evidencii jednotne, resp. absencia zoznamu alebo vnútorného pokynu, podľa 
ktorého má zapisovateľ pri identifikácii propagačného prostriedku postupovať.  

3  Závery zistení a odporúčania 

Na základe výsledkov dosiahnutých metódou obsahovej analýzy a následnou 
komparáciou s výsledkami z predchádzajúcich rokov môžeme odpovedať na 
výskumné otázky takto: 

VO1:  Ako sa vyvíjal záujem verejnosti o uplatňovanie etických  
pravidiel v reklamnej praxi v rokoch 2019 a 2020?  

 
Počet nálezov mal v ostatných dvoch rokoch klesavú tendenciu, čo naznaču-

je postupné znižovanie záujmu verejnosti o problematiku etiky v reklamnej 
praxi. Tento trend je zjavný už od roku 2011, pričom mierny nárast sme zazna-
menali len v roku 2017. Pokles záujmu však nie je prudký ako v roku 2008, ale 
postupný a mierny, čo naznačuje, že napriek kríze, ktorá už rok 2020, zasiahla 
sa to na počte podávaných sťažností radikálnym spôsobom neodrazilo. Pokles 
počtu sťažností zároveň môže naznačovať zlepšenie stavu problematiky uplat-
ňovania etických pravidiel v reklamnej praxi, ktorý pozitívne ovplyvňuje nárast 
počtu erudovaných pracovníkov na rôznych pozíciách a zvyšovanie záujmu 
zainteresovaných strán na dodržiavaní pravidiel pri spracovaní aj šírení propa-
gačných nástrojov vo vzťahu k cieľovým skupinám. 

VO2:  Aký je počet podaných sťažností na Arbitrážnu komisiu  
z hľadiska typu sťažovateľa? 

 
Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že najväčší záujem o etické aspekty re-

klamy majú fyzické osoby. Právnické osoby vstupujú do tohto procesu v oveľa 
menšej miere a väčšinou sme ich aktivitu zaznamenali v prípade, že išlo o sťaž-
nosti na reklamné komunikáty väčších podnikateľských subjektov. Pri sledovaní 
vývoja za roky 2019 a 2020 v porovnaní s predchádzajúcim období od roku 
1996 počet sťažovateľov v pozícii fyzická osoba mierne klesal a počet právnic-
kých osôb v minimálnej miere stúpol. Uvedené zistenia môžu naznačovať na 
jednej strane postupné znižovanie záujmu, ale na druhej strane zlepšovanie situ-
ácie v tejto oblasti, ktorá je spojená s nižšou mierou výskytu etických problé-
mov v reklamnej praxi. Zaujímavým zistením je aj skutočnosť, že mierne rastie 
počet sťažností, ktoré fyzické a právnické osoby identifikovali ako porušenie 
etických pravidiel správne. V roku 2019 dosiahli fyzické osoby úspešnosť  
v 33,87 % a právnické osoby v 42,86 % a v roku 2020 to bolo u fyzických osôb 
38,89 % a u právnických dokonca 71,43 %. Napriek tomu, že právnické osoby 
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podali za posledné 2 roky len 14 podnetov, ich úspešnosť medziročne vzrástla  
o viac ako 28 %. 

VO3:  Na aké propagačné nástroje podávajú teda fyzické a právnické 
osoby sťažnosti najčastejšie?  

 
Podľa dosiahnutých výsledkov zasielala verejnosť sťažnosti najčastejšie na 

televízne reklamné spoty (N = 422). Dosiahnutý výsledok predstavuje priemer-
ne 1,41 sťažnosti za 1 mesiac počas 25 rokov. Takýto významný výsledok ne-
zaznamenal samostatne žiadny z propagačných nástrojov. Druhou jednotkou, na 
ktorú bolo podaných najviac sťažností, bol print (N = 185) v podkategórii tlače-
ná reklama a v rámci online reklamy sme s vyšším výskytom zaznamenali jed-
notky webová stránka (N = 134) a internet (N = 102). 

Odporúčania a prínos práce 

Na začiatok si dovolíme pozitívne zhodnotiť jednoznačnú identifikáciu sťa-
žovateľa ako fyzickej alebo právnickej osoby. Tento krok zo strany Arbitrážnej 
komisie a jej zapisovateľa umožňuje kvantifikovať a následne interpretovať 
zistenia s vyššou presnosťou. Zároveň eliminuje terminologické nepresnosti 
spojené so skúmaním v rokoch 1996 – 2018. 

Potenciál na zlepšenie vidíme v kvalitnejšej evidencii typu komunikátu, na 
ktorý je sťažnosť podaná. Problémy s nepresnosťami v evidencii typu nástroja 
môžu byť spôsobené absenciou vnútorného predpisu alebo typológie propagač-
ných nástrojov a tiež viacerými zapisovateľmi, ktorí nepostupujú jednotným 
spôsobom. V tejto súvislosti sa ako problematické javí aj uvádzanie všeobec-
ných označení pri identifikácii nástroja „reklama, print, vizuál, internet“ a pod. 
a tiež absencia údajov o type komunikátu, ktoré nevytvárajú potenciál na využi-
tie týchto záznamov na ďalšie skúmanie, resp. ho vo významnej miere sťažujú. 

Výsledky výskumu ďalej ukázali, že nastavenie kontrolného mechanizmu  
v oblasti kvality reklamných posolstiev z hľadiska etických parametrov a mož-
ností Rady pre reklamu je správne. Zvyšujúci sa počet online nástrojov, ktorý 
môže byť spôsobený napr. nástupom covidovej krízy, príchodom nových gene-
rácií ekonomicky aktívnych segmentov a ich nákupným správaním a presunom 
komunikácie do online prostredia jednoznačne podporuje využívanie samoregu-
lácie. Aktívnejšie zapájanie verejnosti do procesu kontroly reklamných posol-
stiev je výzvou, pretože môže významným spôsobom prispieť ku kontrole re-
klamných obsahov šírených práve online prostredím, ktoré je nositeľom 
obrovského množstva contentu bez významnejšieho kontrolného nástroja zame-
raného na dodržiavanie etických pravidiel. Výsledky výskumov zameraných na 
sledovanie vývoja počtu nálezov, sťažovateľov, využitých propagačných nástro-
jov a vzťahov medzi nimi, majú potenciál otvoriť odbornú verejnú diskusiu na 
témy súvisiace s problematikou etiky v reklame. Vytvára sa priestor aj na úvahy 
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o hľadaní ďalšieho kontrolného nástroja, ktorý bude mať vyššiu silu a sankciou 
alebo iným spôsobom „donúti“ používateľov najmä online priestoru dodržiavať 
pri šírení propagačných nástrojov rôzneho charakteru etické princípy korešpon-
dujúce s hodnotami celej spoločnosti. Výzvou pre ďalšie skúmanie je aj ohroze-
nie cieľových skupín nižších vekových kategórií, ktoré sa v súčasnom dištanč-
nom období pohybujú v online priestore vo významnejšej miere, a tiež výskyt 
reklamných posolstiev, ktoré nie sú označené ako reklama napriek tomu, že 
plnia jej funkcie. 

Jedným z riešení je návrh kampane so správne nastaveným komunikačným 
cieľom, ktorý by sa orientoval na zvýšenie záujmu laickej aj odbornej verejnosti 
o kvalitu propagačných nástrojov uplatňovaných v reklamnej praxi. Z hľadiska 
etických pravidiel by mohol predstavovať jednu z ciest, ako zlepšiť stav v tejto 
oblasti, pretože aj verejnosť môže prostredníctvom aktívneho upozorňovania na 
nedostatky v dodržiavaní etických princípov v reklame vyvolať zmenu postoja 
zadávateľov a šíriteľov. Dôležitosť etických pravidiel si uvedomujú aj samotné 
médiá, firmy a značky, ktoré sa stávajú členmi Rady pre reklamu, čo ich zavä-
zuje k dodržiavaniu a rešpektovaniu etických pravidiel. Okrem toho sa o to 
snažia aj zriaďovaním vlastných právnych, marketingovo-komunikačných alebo 
kreatívnych oddelení, spoluprácou s reklamnými, fullservisovými, digitálnymi  
a inými agentúrami, ktoré pôsobia v oblasti ako profesionálne organizácie, resp. 
využívaním atestu, aby eliminovali porušenie základných etických princípov  
a pravidiel, ktoré môže spôsobiť negatívne vnímanie produktu, značky alebo 
firmy.  

Dosiahnuté výsledky sú zaujímavé aj z hľadiska sledovania vývoja stavu 
problematiky za jednotlivé roky, ktoré nám umožňujú hľadať a sledovať aj ďal-
šie faktory ovplyvňujúce túto oblasť komunikácie o otvárajú pred nami nové 
výzvy na ďalší výskum, ktorý môžeme zamerať napr. na oblasť vplyvu rekla-
mných agentúr ako kreatívnych tvorcov komunikačných stratégií na výber  
a spracovanie nástrojov z hľadiska napĺňania etických parametrov, resp. na 
hľadanie odpovedí na otázku, ktorý/ktoré z článkov etického kódexu sú v praxi 
porušované najčastejšie a prečo. 

Zoznam bibliografických odkazov 

ONDREJKOVIČ, P. 2017. Kapitoly z metodológie výskumu v sociálnych vedách. 
Levice : ClientService, 2017. 297 s. ISBN 978-80-972661-0-3. 

Zoznam internetových odkazov 

CVIK, A. 2020. Koľko Slovákov má pripojenie na internet? [online]. In techpit.sk, 
12. 2. 2020. [Cit. 26. 3. 2021]. Dostupné na internete: https://techpit.sk/internet-
na-slovensku/  



148 Tatiana Deptová 
ETHICS IN ADVERTISING PRACTICE II. 

 

 

DEPTOVÁ, T. 2019. Etika v reklamnej praxi. In Marketingová komunikácia a 
médiá 18 [CD ROM]. Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2019. 157 s. ISBN 978-
80-223-4798-3. Dostupné na internete: 
https://fphil.uniba.sk/uploads/media/Marketingova_komunikacia_a_media_18.pdf 

EUROSTAT. 2020. Štatistika digitálnej ekonomiky a spoločnosti – domácnosti a 
jednotlivci. [online]. In ec.europa.eu, 21.12.2020. [Cit. 26.3.2021]. Dostupné na 
internete: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-
_households_and_individuals/sk  

RADA PRE REKLAMU – Nálezy Arbitrážnej komisie. 2019a. 45 (07-02) Krátke 
zamyslenie R. Rotha. [online]. [Cit. 17.3.2021]. Dostupné na internete: 
http://www.rpr.sk/sk/nalezy/kratke-zamyslenie-r--rotha  

RADA PRE REKLAMU – Nálezy Arbitrážnej komisie. 2019b. 22 (04-04) 
Bilancovanie. [online]. Dostupné na internete: 
http://www.rpr.sk/sk/nalezy?hladaj=LIDL&rok=2019&nalez=5881 

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Pracujúci podľa vzdelania. Posledná aktualizácia 
údajov 12.3.2021. [online]. [Cit. 24.3.2021]. Dostupné na internete: 
http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-
bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i
AE5214FBFD304906A4D2CB6FAF2538B6%22)&ui.name=Pracuj%c3%baci%2
0pod%c4%bea%20vzdelania%20%5bpr3116qr%5d&run.outputFormat=&run.pro
mpt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2fcognosext%2fcps4%2fportlets%2fc
ommon%2fclose.html&run.outputLocale=sk,  

TASR. 2020. Počet firiem a živnostníkov na Slovensku vlani vzrástol o viac ako  
6 %. [online]. In teraz.sk, 22.3.2020. [Cit. 24.3.2021]. Dostupné na internete: 
https://www.teraz.sk/spravy/pocet-firiem-a-zivnostnikov-na-sloven/454466-
clanok.html  

 
 

  



Tatiana Deptová 149 
ETIKA V REKLAMNEJ PRAXI II. 
 

 
 

Príloha A Kategorizačný kľúč obsahovej analýzy 

Kategória / Podkategória Jednotky 

Forma 
zaznamenávania 

Vyskytuje sa / 
nevyskytuje sa 

Typ nálezu Pozitívny 1/0 
 Negatívny 1/0 
 V riešení 1/0 
Typ sťažovateľa Fyzická osoba 1/0 
 Právnická osoba 1/0 
Typ propagačného nástroja   
Reklama v TV Televízny reklamný spot 1/0 
 Hudobný videoklip 1/0 
 Ticker v živom vysielaní 1/0 
Rozhlasová reklama Audioreklama 1/0 
Online nástroje Webová stránka 1/0 
 Internet 1/0 
 Sociálne siete 1/0 
 E-mail 1/0 
 Newsletter 1/0 
 Reklama vo vyhľadávači 1/0 
 Banner 1/0 
Vonkajšia reklama Vonkajšia reklama 1/0 
 Bilbord, bigbord  1/0 
 Citylight 1/0 
 Abribus 1/0 
 MHD 1/0 
Kampaň Kampaň 1/0 
Tlačená reklama Plagát 1/0 
 Katalóg 1/0 
 Leták 1/0 
 Print 1/0 
 Informačná brožúra 1/0 
Reklama v tlači Inzercia  1/0 
 PR článok 1/0 
Nástroje direct marketingu Reklama cez telefón/sms 1/0 
 Direct marketing 1/0 
 POS materiály 1/0 
 Obal  1/0 
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Kategória / Podkategória Jednotky 

Forma 
zaznamenávania 

Vyskytuje sa / 
nevyskytuje sa 

 Reklama na mieste predaja 1/0 
Iné Nálepka  1/0 
 Reklamné materiály 1/0 
 Slogan  1/0 
 Súťaž 1/0 
 Vizuál 1/0 
 Výrobok 1/0 
 Reklama 1/0 
 Logo 1/0 
 Držadlá 1/0 
 Parkovacia karta 1/0 
 Vizuál žrebu 1/0 
 Elektronická vstupenka 1/0 
Neuvedený propagačný nástroj Chýba 1/0 
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GREENWASHING  

AKO NÁSTROJ MARKETINGOVEJ MANIPULÁCIE 

GREENWASHING  

AS A TOOL OF MARKETING MANIPULATION 

PhDr. Peter Uličný, PhD. 
 

Abstrakt: Aktuálna problematika globálnej environmentálnej krízy neo-
bišla ani oblasť marketingu a podpísala sa pod vznik nového odvetvia – 
ekologického marketingu. Paralelne s ním však túto oblasť poznamenal aj 
nástup tzv. greenwashingu, nepravdivého deklarovania zodpovedného 
prístupu firiem k životnému prostrediu. Cieľom príspevku je identifikovať 
najčastejšie prejavy tohto manipulatívneho marketingového nástroja a zá-
roveň predostrieť niekoľko odporúčaní, ako sa môže bežný spotrebiteľ 
týmto praktikám brániť.  

Kľúčové slová: ekologický marketing, environmentálna kríza, greenwas-
hing, spotrebiteľské správanie  

Abstract: The current issue of global environmental crisis has not bypas-
sed the field of marketing and has contributed to the emergence of a new 
branch - environmental marketing. Parallelly, however, this area was also 
marked by the advent of the so-called greenwashing, the false declaration 
of a responsible approach of companies to the environment. The aim of 
the article is to identify the most common manifestations of this manipu-
lative marketing tool and, at the same time, to make a few recommenda-
tions on how the average consumer can resist these practices. 

Keywords: green marketing, environmental crisis, greenwashing, consu-
mer behaviour 
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Úvod  

Charakteristickou črtou tretieho tisícročia sa čoraz výraznejšie stáva aj prob-
lematika ochrany životného prostredia, a to vo všetkých oblastiach spoločen-
ského života. Avizované hrozby, na ktoré pred desaťročiami upozorňovali  
zväčša len aktivisti ochranárskych organizácií, sa postupne premieňajú na kaž-
dodennú realitu. Ak dnes otvorene hovoríme o environmentálnej kríze, nehovo-
ríme už len o otázkach ekológie, akokoľvek súvisí najmä so vzťahom ľudskej 
spoločnosti k svojmu hostiteľskému životnému prostrediu. Dnes je už v širšom 
kontexte reč aj o kríze spoločenskej, politickej, kultúrnej či etickej, o kríze hro-
ziacej civilizačným kolapsom. Prejavy tejto krízy, akokoľvek ju zatiaľ vnímame 
najmä v súvislosti s varovnými klimatickými zmenami, problémami s plasto-
vým odpadom alebo hroziacim vyčerpaním prírodných zdrojov, sú dôsledkom 
marginalizácie či ignorovania širšieho okruhu problémov v prevažne konzumne 
orientovaných hospodárskych a politických spoločenských systémoch. Bolo iba 
otázkou času, keď sa trend ochrany životného prostredia a s ním súvisiace témy 
začnú premietať aj do ekonomickej sféry, ktorá sa viac ako významnou mierou 
podpisuje pod alarmujúcu environmentálnu situáciu na celej planéte. Ukázalo sa 
totiž, že práve jednostranne preferovaný ekonomický rast ako reakcia na nákup-
né správanie, ale aj generátor tohto správania už ďalej nemôže byť pre moderné 
obchodné značky a spoločnosti určujúcim faktorom.  

Jedným z prvých výraznejších signálov zmeny spomínanej jednostrannej pa-
radigmy sa stal ešte v posledných dekádach minulého storočia koncept „spolo-
čenskej zodpovednosti“, resp. spoločenskej zodpovednosti podnikov (z angl. 
Corporate Social Responsibility). Rozumieme pod ním dobrovoľnú snahu pod-
nikov správať sa eticky a transparentne, vytvárať zamestnancom dôstojné pod-
mienky, správať sa ohľaduplne voči životnému prostrediu a ponúkať kvalitné 
výrobky a služby.1 Odkedy sa problematika ochrany životného prostredia stala 
vo verejnom diskurze jednou z najpálčivejších tém, nemohla sa vyhnúť ani ob-
lasti marketingu. Ten je najmä v posledných rokoch výrazne poznamenaný 
trendmi zákazníckeho správania, na ktoré musí veľmi promptne reagovať, ba 
čiastočne ich aj anticipovať. Inak povedané, ak chce byť v súčasnosti podnik 
nielen úspešný a konkurencieschopný, ale aj v očiach zákazníkov rešpektovaný 
či obľúbený pre svoje explicitne komunikované zodpovedné správanie, musí sa 
promptne prispôsobovať spomínaným trendom.  

Greenmarketing a jeho poslanie  

Koncept takéhoto zodpovedného podnikania si doslova vypýtal nový marke-
tingový smer, tzv. ekologický marketing (z angl. greenmarketing), resp. zelený, 
alebo environmentálny marketing. Vo svete sa v širšom meradle uplatňuje už 
                                                           
1 KAŠPAROVÁ, K., KUNZ, V., 2013. 
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viac ako dve desaťročia a hoci jeho obsah a cielenie prechádzajú dynamickými 
zmenami, rozumieme pod ním predovšetkým snahu podnikov vyrábať, inovo-
vať, propagovať, baliť a recyklovať produkty spôsobom, ktorý je citlivý k ži-
votnému prostrediu a veľmi pružne reaguje na aktuálne ekologické problémy.2 
Zelený marketing sa okrem toho sústreďuje aj na edukáciu a osvetu v otázkach 
životného prostredia a v neposlednom rade iniciuje aktivity a projekty, do kto-
rých sa usiluje zapojiť aj spotrebiteľov. Rozdiely medzi konvenčným marketin-
gom a ekologickým marketingom sa prejavujú vo viacerých aspektoch3: 

 
Subjekty zahrnuté v procese výmeny – zatiaľ čo v tradičnom marketin-
gu vstupujú do tohto vzťahu iba značky a konzument, ekologický marke-
ting zahŕňa do procesu výmeny aj tretiu stranu: životné prostredie. 
Ciele – k uspokojeniu potrieb zákazníka a k splneniu cieľov firmy pridá-
va ekologický marketing cieľ minimalizácie negatívnych vplyvov na ži-
votné prostredie.  
Zodpovednosť – rozmer ekonomickej zodpovednosti dopĺňa ekologický 
marketing o rozmer spoločenskej zodpovednosti. 
Dosah marketingových rozhodnutí – zatiaľ čo konvenčný marketing 
vníma rozsah zodpovednosti od výroby po využitie produktu, ekologický 
marketing rozširuje pohľad na celý hodnotový reťazec, čím sa má na 
mysli proces od získavania surovín potrebných na výrobu až po likvidá-
ciu výrobku. 
Požiadavky na ekológiu – konvenčný marketing musí spĺňať najmä 
právne stanovené požiadavky, oproti tomu ekologický marketing sa snaží 
ísť nad rámec povinnosti stanovenej zákonom.  
Vplyv ekologických skupín a organizácií – na požiadavky týchto vply-
vových skupín konvenčný marketing reaguje pasívnym prístupom či do-
konca konfrontačne, ekologický marketing sa, naopak, usiluje o otvorený 
vzťah a kooperáciu s nimi.  

 
Do marketingového slovníka v posledných rokoch pribudlo množstvo nových 

pojmov (napr. zero waste, upcycling, slow fashion, swap a pod.), ktoré propagujú 
životný štýl bez odpadu, s orientáciou na produkty z recyklovaných, resp. už raz 
použitých materiálov, výmenu produktov (najmä v oblasti obliekania) medzi 
spotrebiteľmi navzájom a pod. Dnes napríklad mnohé značky odmietajú testova-
nie na zvieratách, deklarujú, že časť svojho zisku odvádzajú iniciatívam na zá-
chranu prírodného bohatstva, podporujú vznik a vývoj technológií ohľaduplných 
k životnému prostrediu, zaujímajú sa o inovácie vo výrobných materiáloch a pod. 
Netrvalo dlho, aby väčšina podnikov rýchlo pochopila, že komunikovanie „zele-
ných“ tém a zdôrazňovanie potreby trvalej udržateľnosti môžu výraznou mierou 
pomáhať značke budovať pozitívny imidž. A to nielen smerom k spotrebiteľom, 

                                                           
2  MANSVELT, J., 2011. 
3  Spracované podľa: CHAMORRO, A., BAÑEGIL, T. M., 2006.  
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ale aj k jestvujúcim a potenciálnym zamestnancom. Implementácia zeleného 
marketingu do komunikačných stratégií značiek sa pochopiteľne stáva aj konku-
renčnou výhodou, čo v prenesenom zmysle slova znamená ekonomický prínos.  
A práve posledné dve slová predchádzajúcej vety nás nútia k zamysleniu a záro-
veň k istej obozretnosti pri posudzovaní ekologického marketingu. Kde končí 
ušľachtilá, zodpovedná intencia a začína obyčajný kalkul s dôverou spotrebiteľa, 
dennodenne konfrontovaného s komunikátmi propagujúcimi environmentálne 
témy ako priamu výzvu k zmene životného štýlu? Spotrebitelia, znepokojení glo-
bálnym otepľovaním, desivými reportážami o moriach a oceánoch pokrytých 
nánosmi plastov a rovnako hrozivými správami o úbytku prírodných zdrojov, 
skrátka pri svojom nákupnom rozhodovaní ochotne počúvnu apely zeleného mar-
ketingu. A niektorí z nich si dokonca ochotne priplatia za produkty, ktoré deklaru-
jú svoju náklonnosť a ústretovosť k životnému prostrediu. Práve tento typ spotre-
biteľa sa stáva ľahkou korisťou značiek, pre ktoré je ekologický marketing skôr 
nástrojom manipulácie, než spoločensky prospešným konaním.  

A tak sa s pojmom ekologický marketing (green marketing) temer súbežne 
objavil nový pojem: „greenwashing“, ktorý môžeme veľmi voľne a trochu pejo-
ratívne preložiť ako „zelené vymývanie mozgov“. Hranica medzi oboma po-
jmami je najmä z pohľadu spotrebiteľa a laika zdanlivo nepostrehnuteľná, o to 
viac je dôležité ich jasne rozlišovať. Túto skutočnosť pripomíname aj preto, že 
je až zarážajúce, ako často sa najmä v slovenských masovokomunikačných 
prostriedkoch oba pojmy zamieňajú, resp. stotožňujú. V nasledujúcom texte sa 
preto pokúsime v základných črtách analyzovať najčastejšie formy a prejavy 
greenwashingu, ktorý je na rozdiel od ekologického marketingu zvyčajne ve-
domou manipulatívnou marketingovou technikou. A zároveň uvedieme niekoľ-
ko odporúčaní, ako tieto praktiky odhaľovať, resp. aké sú možnosti spotrebiteľa 
overiť si pravdivosť tvrdení uvádzaných značkami buď v reklamných posol-
stvách, alebo priamo na obaloch svojich produktov.  

Od greenmarketingu ku greenwashingu  

Odkedy bol pojem greenwashing v roku 1999 zaregistrovaný v Oxfordskom 
anglickom slovníku, prešiel tento viac-menej hovorový výraz do oficiálnej mar-
ketingovej terminológie. Väčšina jeho definícií sa odvíja práve z charakteristiky 
uvedenej v tomto slovníku, podľa ktorého ide o „klamlivé informácie, ktorými 
podnik deklaruje zodpovednosť k životnému prostrediu z dôvodov vylepšenia 
imdžu na verejnosti.“4 Na ďalší dôležitý aspekt greenwashingu upozorňujú 
autori Marguis a Tofel, keď tvrdia, že ide o: „formu selektívneho zverejňovania 
informácií, prostredníctvom ktorých firmy upozorňujú na svoje environmentálne 
pozitívne činnosti s cieľom odpútať pozornosť od svojich environmentálne nega-
tívnych alebo menej etických činností.“5 Tento druh zavádzania či vedomej dez-

                                                           
4  Greenwash. In English Oxford Living Dictionaries [online].  
5  MARQUIS, C., TOFFEL, W., 2012, s. 62. 
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informácie sa môže vzťahovať na jednotlivé firmy a značky či konkrétne pro-
dukty a najčastejšie býva komunikovaný prostredníctvom reklamy, PR, prípad-
ne informáciami priamo na obaloch konkrétnych produktov. Pokiaľ daná orga-
nizácia pristupuje k zelenému marketingu bez postranných úmyslov, má 
dostatok možností, ako sa autenticitou komunikovaných argumentov vyhnúť 
greenwashingu. A takisto existujú spôsoby, ako pred jeho použitím varovať 
zamestnancov marketingových oddelení, resp. externých spolupracovníkov 
zodpovedných za komunikáciu. Ako dobrá inšpirácia môže napríklad poslúžiť 
zoznam nazvaný „7 hriechov greenwaschingu“, vypracovaný kanadskou kon-
zultačnou spoločnosťou Terrachoice už v roku 2008.6  

1. Skrytá nástraha: Tvrdenie, že produkt je šetrný k životnému prostre-
diu na základe jednej, alebo len niekoľkých vlastností (napr. nízkej 
spotreby), zatiaľ čo celkovo prevažujú negatíva, spočívajúce napr.  
v nešetrnom výrobnom procese.  

2. Absencia dôkazov: Tvrdenie bez akýchkoľvek ľahko dostupných dô-
kazov, alebo bez overenia nezávislým subjektom. 

3. Vágnosť: Deklarované tvrdenia ako „ekologický“, „zelený“ či „pria-
teľský k životnému prostrediu“ bez toho, aby bolo explicitne vyjadre-
né, čo vlastne v praxi znamenajú.  

4. Irelevantnoť: Môže ísť síce o pravdivé tvrdenie, ale z hľadiska odpo-
rúčania pre spotrebiteľa je irelevantné. Napríklad môže ísť o zdôraz-
nenú informáciu, že daný produkt neobsahuje nejakú látku (často je to 
napríklad upozornenie „CFC – free“, teda bez chlórfluórovaných uh-
ľovodíkov, pričom obsah tejto látky v produkte je zakázaný zákonom.  

5. Menšie zlo: Tvrdenia, ktoré síce môžu byť pravdivé v rámci kategó-
rie, ale odvádzajú pozornosť od negatívnych vplyvov kategórie ako 
celku. Ako príklad možno uviesť v aktuálnom čase veľmi módne ciga-
rety s tzv. „organickým tabakom“ (tabak pestovaný bez chémie).  

6. Klamstvo: Najčastejším príkladom sú výrobky, ktoré klamlivo dekla-
rujú, že sú certifikované alebo registrované pod značkou Energy Star 
(ide o značku medzinárodného programu, ktorého cieľom je podpora, 
rozvoj a popularizácia energeticky úsporných zariadení na vybavenie 
kancelárií a pod.).  

7.  Vznik falošných značiek a označení: Relatívne nedávno detegovaný 
hriech, ktorého sa dopúšťajú marketingoví „falzifikátori“ v snahe rea-
govať na požiadavky spotrebiteľov vzhľadom na certifikáciu výrobku 
treťou stranou. Vytvorí sa tak falzum, čiže nepravé označenie, resp. 
falošné potvrdenie treťou stranou (certifikačným orgánom). Typickým 
príkladom sú mnohé výrobky z Číny, ktoré nesú európske označenie 
CE, umožňujúce ich predaj v rámci Európskej únie, napriek tomu, že 
nijakým certifikačným procesom nikdy neprešli.  

                                                           
6 Spracované podľa: TerraChoice. The Sins of Greenwashing [online], 2010. 
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Týmto sa výpočet najčastejších priestupkov greenwashingu zďaleka nekončí. 
Za viac ako desaťročie, ktoré uplynulo od koncipovania uvedeného zoznamu 
spoločnosťou Terrachoice, pribudli mnohé ďalšie. Za všetky pomenujeme as-
poň niektoré:  

 Značky sa účelovo, v rámci jednej kampane alebo dlhodobejšie, spája-
jú s organizáciami (predovšetkým ide o sektor neziskových subjek-
tov), ktoré im v očiach verejnosti majú prepožičať imidž ekologicky 
angažovaných spoločností. (Napríklad keď spoločnosti produkujúce 
množstvo plastového odpadu sponzorujú ochranu ohrozených druhov 
zvierat, fotosúťaže s témou prírodných krás a pod.) 

 Na propagáciu svojho environmentálneho posolstva značka využije 
účasť svetovo známej celebrity, spájanej s charitatívnymi či verejno-
prospešnými aktivitami. Príkladom môže byť značka Nespresso (ve-
nujeme sa jej aj v ďalšej časti tejto štúdie), ktorá pre svoju kampaň 
angažovala hollywoodskeho herca Georgea Clooneyho, známeho fi-
lantropa, bývalého mierového vyslanca OSN a manžela advokátky 
angažujúcej sa v oblasti ľudských práv a slobôd Amal Ramzi Allamu-
dinovej.  

 V komunikácii značky zdôrazňujú svoju participáciu na recyklačných 
programoch, v rámci ktorých spotrebiteľ za odovzdanie starého šat-
stva získa zľavu alebo nákupné poukážky na nový tovar. Takto získa-
né šatstvo je však predmetom ďalšieho obchodovania a končí na se-
cond hand trhoch, alebo na skládkach v krajinách tretieho sveta. Ešte 
horším príkladom zneužívania recyklačnej problematiky sú niektoré 
petrochemické spoločnosti (napr. Schell), ktoré deklarujú využitie od-
padu z jedného znečisťujúceho výrobného procesu ako surovinu pre 
ďalší proces a vydávajú to za významnú recyklačnú iniciatívu.  

 Angažovanie značiek v boji proti niektorým ochoreniam, pričom ich 
produkty sa na ich vzniku v menšej či väčšej miere priamo podieľajú. 
Príkladom môžu byť niektoré značky kozmetiky (napr. Avon s kam-
paňou „ružovej stužky“, symbolom boja proti rakovine prsníka), po- 
užívajúce pre svoje produkty ingrediencie, pri ktorých je vedecky do-
kázané, že majú priamy vplyv na vznik rakoviny.  

 V rámci trendu uprednostňovania lokálnej výroby a lokálnych produk-
tov značky často zdôrazňujú v komunikácii aspekt lokálnosti v pria-
mej súvzťažnosti k ekologickému aspektu, bez overiteľných údajov  
a argumentov.  

Zo všetkých uvedených príkladov je zjavné, že greenwashing sa pohybuje na 
hranici (a často aj za ňou) etiky, a teda aj mimo princípov a noriem samoregulá-
cie reklamy. V niektorých prípadoch, akým je napríklad vytváranie falošných 
označení a značiek, ide dokonca o konanie protizákonné. V konečnom dôsledku 
ide vždy o podkopávanie dôvery spotrebiteľov v samotné podniky, značky  
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a produkty – a to bez ohľadu na to, či v ich komunikácii išlo o zámernú, alebo 
mimovoľnú manipuláciu. Za najväčší problém greenwashingu (okrem etického 
zlyhania ) však možno označiť skutočnosť, že vrhá zlé svetlo na ekologický 
marketing, a teda aj na produkty, o ktorých užitočnosti a zodpovednosti voči 
životnému prostrediu neexistujú nijaké pochybnosti.  

Greenwashing v najznámejších svetových kampaniach  

Najmä v posledných rokoch, v čase zvýšenej citlivosti na problematiku ži-
votného prostredia, doslova exponenciálne rastie počet organizácií, ochranár-
skych združení, investigatívnych novinárov, blogerov a pod. odhaľujúcich neka-
lé marketingové praktiky niektorých podnikov a značiek. Sústredíme sa najmä 
na tie, ktoré sa prostredníctvom masívnych reklamných kampaní nielen hlásia  
k ekologickej tematike, ale vyhlasujú sa za lídrov v minimalizácii negatívnej 
environmentálnej stopy svojho podnikania.  

Asi najznámejším príkladom greenwashingu v histórii sa stala reklamná 
kampaň nadnárodného ropného a energetického koncernu British Petroleum. Tá 
si v rámci vylepšenia imidžu dokonca zmenila logo, ktoré explicitne evokuje 
žltý kvet uprostred zelenej trávnatej plochy. Iniciály spoločnosti, teda písmená 
B a P, boli v kampani komunikované s iným sémantickým významom ako „Be-
yond Petroleum“, čo malo v skratke vyjadriť, že tento koncern už nie je zame-
raný výhradne na ropu, ale v rámci diverzifikácie sa zaujíma aj o obnoviteľné 
zdroje energie. V čase spustenia kampane však bola skutočnosť taká, že podiel 
obnoviteľných zdrojov energie v tržbách koncernu dosahoval menej než 1 %.7 
Kampaň bola síce časťou odbornej verejnosti a najmä porotami reklamných 
súťaží prijatá kladne, ale zo strany ochranárskych organizácií a investigatívnych 
novinárov sa dočkala vlny otvorenej kritiky, ktorá vzrástla po úniku ropy v Me-
xickom zálive v roku 2010. Táto ekologická katastrofa bola totiž o. i. spôsobená 
benevolenciou pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov a zároveň až zaráža-
júcou absenciou krízového manuálu pre riešenie vzniknutej situácie.  

Medzi spoločnosti, ktoré sa opakovane utiekajú ku greenwashingu, patrí aj 
potravinový gigant Nestlé. „Už dobré štyri desaťročia sa Nestlé považuje za 
Lucifera medzi koncernmi.  

Mimovládne a cirkevné organizácie už od 70. rokov vyzývajú na bojkot jeho 
výrobkov. Švajčiarskemu koncernu dodnes vyčítajú agresívne marketingové 
praktiky najmä pri dojčenských výrobkoch v tzv. rozvojových krajinách, nele-
gálne odčerpávanie vodných zdrojov, vykorisťovanie a detskú prácu na kávo-
vých a kakaových plantážach.“8 Najmä ochranárske organizácie opakovane 
vyzývajú spoločnosť Nestlé k zodpovednejšiemu podnikaniu, zvlášť odkedy sa 
jednou z najviac pertraktovaných tém environmentálnej krízy stala problematika 

                                                           
7 OTTMAN, J. A., 2010. 
8  HARTMANN, K., 2020, s. 18. 
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plastových obalov. Keďže práve táto spoločnosť sa výrazne podieľa na ich vý-
robe, pokúsila sa odkloniť pozornosť verejnosti deklarovaním zástupných rieše-
ní a novými stratégiami spoločenskej zodpovednosti. Prostredníctvom svojej 
značky Nesperesso napríklad Nestlé vo svojich kampaniach zdôrazňuje, že chce 
urýchliť trvalo udržateľnú výrobu hliníka, ktorý potrebuje na výrobu spotrebi-
teľmi obľúbených kapsúl s 24 druhmi kávy. Výroba hliníka sa pritom považuje 
priam za ekologickú katastrofu, keďže ten sa získava z bauxitu a pre jeho ťažbu 
je nutné klčovať obrovské plochy tropických pralesov. „Nehovoriac o tom, že 
tento projekt plánuje Nestlé realizovať v kooperácii s najväčšími svetovými 
producentmi hliníka, spoločnosťami Alcan, Norsk Hydra a Rio Tinto. Teda prá-
ve s tými koncernami, ktoré čelia obvineniam z poškodzovania životného pro-
stredia za porušovania ľudských práv (...) Švajčiarska mimovládna organizácia 
Solidar Swiss sa sťažuje, že najdrahšia káva na svete dokonca ani nepochádza  
z férového obchodu (fair trade).“9 Vďaka greenwashingovým kampaniam sa 
značka Nespresso, v skutočnosti produkujúca množstvo odpadu, plytvajúca 
prírodnými zdrojmi a vykorisťujúca maloroľníkov, javí ako líder ekologického 
uvažovania medzi značkami potravinárskeho priemyslu.  

V súvislosti s touto značkou sme konštatovali, že rámci svetovej environ-
mentálnej krízy je veľmi často skloňovaná problematika plastového odpadu,  
z ktorého veľká časť končí v moriach a oceánoch, ale rovnako sa podpisuje aj 
pod znečisťovanie pôdy a riek. Na túto alarmujúcu skutočnosť zareagovali aj 
mnohé iné, celosvetovo populárne značky, napríklad v segmente odievania  
a športového tovaru okrem iných aj koncern Adidas. V roku 2016 sa spojil  
s organizáciou Parley for the Oceans, ktorá zbiera plastový odpad z mora a po-
súva ho na spracovanie textilnému priemyslu. Z tejto kooperácie vzišiel nápad 
vyrábať tenisky či futbalové dresy a teplákové súpravy z recyklovaných plastov 
z mora. Aj slovenský spotrebiteľ si už niekoľko rokov môže kupovať produkty 
tejto značky označené ako „Adidas Parley“. Švédsky odevný koncern H&M pre 
zmenu prináša napríklad kolekciu „Conscious Exlusive Collection“, luxusné 
večerné šaty vyrobené z plastových fliaš. Spotrebiteľa môže pri kúpe podob-
ných produktov hriať pocit, že kúpou „morských“ tenisiek či šiat prispieva  
k záchrane planéty. Myšlienka recyklovania plastu je sama osebe chvályhodná  
a vo reklamným komunikátoch navyše pôsobí ako jedna z konkrétnych odpove-
dí na environmentálnu krízu. Otázkou však zostáva, nakoľko je využitie recyk-
lovaného plastu vo viacerých priemyslových odvetviach skutočným riešením 
problému. Odevy vyrobené z recyklovaného polyesteru totiž uvoľňujú pri praní 
mikroplasty. „Pri každom praní sa z umelých vlákien vyplavujú mikročastice,  
a tie čistiarne odpadových vôd nedokážu prefiltrovať. Do oceánov sa ročne 
dostáva 1, 53 milióna ton plastových mikročastíc. Svetová organizácia na 
ochranu prírody (IUCN) vypočítala, že 35 percent z nich tvoria vypraté vlákna 
zo syntetických odevov. Takéto plastové mikročastice sa logicky vyperú aj  
z ,morskejʻ módy, preto sa v konečnom dôsledku postarajú o to, aby v oceánoch 
                                                           
9 HARTMANN, K., 2020, s. 15. 
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plávalo viac, nie menej plastov. Odhliadnuc od toho recyklácia PET fliaš spot-
rebúva neuveriteľne veľa energie. Robí sa v Ázii, kam sa fľaše posielajú na lo-
diach z Európy a Ameriky.“10 S trochou nadsadenia povedané: každý takýto 
nový produkt sa už zajtra stane škodlivým odpadom. Zdá sa, že jedinou odpo-
veďou by bolo nadobro skoncovať s produkciou plastov, ale táto možnosť sa 
zatiaľ nejaví ako veľmi reálna a jej riešenie je nad rámec tejto štúdie.  

Ďalším problémom je aj fakt, že koncerny typu Adidas či H&M popri svo-
jich „morských“ značkách naďalej vyrábajú nepomerne väčšie množstvo pro-
duktov, ktoré sa výraznou mierou podpisujú pod globálnu environmentálnu 
krízu. A nielen to. Odborná verejnosť sa zhoduje v názore, že fast fashion znač-
ky nemôžu dosiahnuť udržateľnosť už z princípu. Ide totiž o model podnikania, 
ktorý je orientovaný na kvantitu a z toho automaticky rezultuje negatívny, resp. 
antagonistický prístup k životnému prostrediu.11 Inak povedané, spájanie pojmu 
móda s ekológiou a udržateľnosťou je tak trochu oxymoron. Najmä v ekono-
micky vyspelých krajinách už dávno neplatí, že kupovanie odevov je výhradne 
záležitosťou napĺňania praktických potrieb. Cez odievanie, ktoré je takmer vždy 
spojené s módnymi trendmi, manifestujeme svoju individualitu a sociálny sta-
tus, takže k jeho praktickému charakteru pribúda aj charakter symbolickej re-
prezentácie. Preto je úplne bežným javom, že sa zbavujme noseného šatstva nie 
z dôvodov jeho opotrebovanosti, ale len preto, že už nedokáže spĺňať podmien-
ky spomínanej sociálnej manifestácie. Najmä v segmente fast fashion značiek, 
ktoré sú schopné v priebehu jedného kalendárneho roka vyprodukovať desiatky 
tzv. mikro-sezónnych trendov, ide o jasný príklad umelo vytváranej spotrebnej 
motivácie.  

Ako sa chrániť pred greenwashingom  

Aj keď je fenomén greenwashingu so svojimi nekalými praktikami dostatoč-
ne pertraktovaný aj vo verejnom diskurze, bežní spotrebitelia nemajú k dispozí-
cii dostatok relevantných informácií, ako sa mu brániť, resp. ako posúdiť mieru 
zavádzania zneužívajúceho súčasný environmentálny „boom“. Greenwashingu 
sa darí presviedčať nových a nových spotrebiteľov ku kúpe aj vďaka tomu, že 
im podsúva návod na angažovanie sa pri riešení vážnych globálnych problé-
mov. Ten však od nich v konečnom dôsledku väčšinou nevyžaduje nijaké väčšie 
úsilie a vlastne ani skutočnú angažovanosť. Spotrebiteľa iba silnými emocio-
nálnymi apelmi akoby navigoval pri rozhodovaní v rámci jeho nákupného sprá-
vania. V skutočnosti tak celú problematiku environmentálnej krízy iba bagateli-
zuje. Nenabáda k nijakej radikálnej zmene postojov k danému problému, 
naopak, spotrebiteľa svojím spôsobom skôr upokojuje, že na záchranu planéty 
vlastne stačí celkom málo. Iba „zodpovedne“ nasmerovať nákupné rozhodova-

                                                           
10 HARTMANN, K., 2020, s. 53. 
11 ANGUELOV, N., 2016. 
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nie. Z krátkodobého hľadiska môže táto marketingovo-manipulačná technika 
prinášať firmám a značkám prospech. Ale úmerne k tomu, ako sa zvyšuje citli-
vosť spoločnosti k environmentálnej agende, narastá aj počet spotrebiteľov, 
ktorí sú čoraz obozretnejší pri jej spájaní so svetom marketingu. V posledných 
rokoch na sociálnych sieťach a vo virtuálnom prostredí všeobecne vzniká 
množstvo spotrebiteľských komunít, kde si používatelia vymieňajú svoje názory 
a skúsenosti s greenwashingom, prípadne špecializované stránky, akými je napr. 
EnviroMediaʼs Group, založená spoločnosťou EnviroMedia Social Marketing, 
kde môžu spotrebitelia posielať, komentovať a hodnotiť reklamné výstupy  
s environmentálnou tematikou. Organizácie ako Greenpeace alebo CorpWatch 
pozorne monitorujú najmä priemyselných lídrov, ktorí neoprávnene využívajú 
tzv. zelenú stratégiu, a udeľujú im dokonca ceny za greenwashing, pomerne 
príznačne nazvané Greenwash Awards. Práve vďaka týmto aktivitám a silnejú-
cej kontrole verejnosti sa môže greenwashing – platí to rovnako pre veľké kor-
porácie, ako aj pre menšie, lokálne značky – z dlhodobého hľadiska podpísať 
pod naštrbenie ich reputácie. A s ňou môžu prísť aj o časť jestvujúcich či poten-
ciálnych zákazníkov.  

Existuje teda účinný spôsob, akým sa spotrebiteľ môže brániť pred green-
washingom? Niektoré možnosti sme už spomenuli – a vyplynulo z nich, že od 
spotrebiteľa to vyžaduje aktívny, chvíľami až investigatívny prístup ku kontrole 
značiek a produktov a zároveň zmeny v nákupnom správaní. Je otázne, aká časť 
spotrebiteľského spektra bude ochotná takúto aktivitu vyvinúť. V roku 2007 spo-
ločnosť Experian Simmons vytvorila spotrebiteľskú segmentáciu GreenAware, 
ktorá v hrubých obrysoch definuje štyri rôzne typy spotrebiteľov, na základe ich 
postoja a preferencií k environmentálnej problematike.12  

 Behaviorálni zelení – sú citliví na „zelené“ témy, majú negatívny 
postoj k produktom podpisujúcim sa pod znečisťovanie životného 
prostredia, ich nákupné správanie je výrazne ovplyvnené ekologickým 
cítením.  

 Think Greens – typ spotrebiteľov, ktorých ekologické zmýšľanie sa 
uspokojí napr. s recyklovaním. Pri nákupoch zvažujú aj ekologické 
varianty produktov, ale musia spĺňať ich spotrebiteľské nároky.  

 Potenciálni zelení – k problematike životného prostredia majú po-
merne laxný vzťah, uvedomujú si však, že tento postoj nie je správny.  

 True Browns – spotrebiteľský segment, ktorý nie je ohľaduplný  
k životnému prostrediu a rovnako negatívny postoj môže mať aj k en-
vironmentálnej problematike ako celku.  

Z uvedenej typológie spotrebiteľa rezultuje, že aj otázky spojené s ochranou 
pred greenwashingom budú detailnejšie zaujímať iba minoritnú časť spotrebi-

                                                           
12 Spracované podľa: GRISKEVICIUS, V., TYBUR, J. M., VAN DER BERGH, B., 2010, s. 343 

– 355. 
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teľského spektra. Keďže hranica medzi ekologickým marketingom a greenwas-
hingom je na prvý pohľad málo zreteľná, v záplave reklamných posolstiev, kto-
ré človeka doslova atakujú na každom kroku, je o to ťažšie rozoznať zavádzajú-
cu rétoriku. Od spotrebiteľa to vyžaduje aktívny prístup: samostatne vyhľadávať 
informácie o greenwashingových značkách na ratingových webových stránkach, 
kontrolovať a vyhodnocovať pravdivosť tvrdení na webových stránkach a oba-
loch samotných značiek, overovať údaje o deklarovanom zložení produktov, 
pôvode surovín a ingrediencií, procese ich výroby a v neposlednom rade ne- 
spúšťať zo zreteľa ani problematiku etiky podnikania značiek, kde napríklad 
patrí vytvorenie dôstojných a bezpečných podmienok pre zamestnancov firiem, 
adekvátna odmena za ich prácu a pod. S tým potom priamo súvisí kontrola cer-
tifikátov etického pôvodu tovaru, fotodokumentácie jeho výroby a celkovej 
transparentnosti značiek. Kupovať si tovar alebo služby spolu s falošnými ilú-
ziami o ich environmentálnej korektnosti je skrátka omnoho jednoduchšie, ako 
hľadať v záplave ponuky reálne „zelené“ produkty. Skutočná zodpovednosť za 
životné prostredie sa vo svetle týchto úvah akoby čiastočne presúvala z výrob-
cov na spotrebiteľa. Pokiaľ si cieľové skupiny konkrétnych produktov začnú 
uvedomovať ekologické vplyvy svojho spotrebného správania a návykov, je 
pravdepodobné, že sa to odrazí aj na ich životnom štýle. Ak obmedzia svoju 
spotrebu, prípadne sa začnú orientovať na iný spôsob nakupovania (v segmente 
potravín, oblečenia, kozmetiky a pod.) azda budú nútené aj značky postupne 
meniť svoj obchodný model. Táto zmena sa určite neudeje zo dňa na deň  
a zrejme najdlhšie jej budú odolávať nadnárodné korporácie. Ale je to jedna  
z ciest, ako vystúpiť z bludného kruhu, ktorého symptómom je aj greenwashing.  

Záver  

Globálna ekologická kríza, trvalo udržateľný rozvoj, zodpovedný prístup  
k životnému prostrediu... To sú pojmy, ktoré v treťom tisícročí naliehavo vstú-
pili do verejného priestoru a nemohli preto obísť ani sféru marketingu. Najaktu-
álnejší z jeho segmentov si dokonca slovo ekológia požičal ako jeden z atribú-
tov svojho označenia. Ale zatiaľ čo ekologický marketing hľadá skutočné 
riešenia, ako identifikovať, anticipovať a uspokojovať spotrebiteľské potreby 
tak, aby toto konanie minimalizovalo negatívny vplyv na životné prostredie, 
greenwashing s environmentálnymi témami pracuje iba v zavádzajúcej, rétoric-
kej rovine, či inak povedané, využíva ju, resp. zneužíva. Asi netreba dodávať, 
že tak činí z čisto utilitárnych, ekonomických dôvodov. Akokoľvek je proble-
matika globálnej environmentálnej krízy alarmujúca, pokusy zaangažovať do 
nej väčšinu populácie a predovšetkým ekonomické, spoločenské a politické 
elity, ktoré majú vplyv na rozhodujúce procesy vývojových a výrobných tren-
dov firiem, sú zatiaľ nedostačujúce a prinášajú iba parciálne výsledky. V tomto 
smere zohráva greenwashing mimoriadne negatívnu úlohu. Svojím pôsobením 
totiž danú problematiku nielenže nerieši, ale v očiach verejnosti ju navyše osla-
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buje a bagatelizuje jej význam. Prekryť dôležitosť zodpovedného prístupu fa-
lošnými prísľubmi, obsahujúcimi vyprázdnené, sémanticky vágne tvrdenia, 
priživujúce sa na vzrastajúcom záujme verejnosti o environmentálne témy, je 
totiž nielenže neetické, ale v konečnom dôsledku ide o priamu participáciu na 
zhoršujúcej sa situácii vo veci negatívnych vplyvov na životné prostredie. Po-
kúsili sme sa identifikovať najčastejšie prehrešky tohto marketingového mani-
pulačného nástroja a uviesť niekoľko príkladov z praxe, keď najmä nadnárodné 
korporácie greenwashingovými praktikami odkláňajú vnímanie spotrebiteľov 
od vlastných zlyhaní v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Takisto sme sa po-
kúsili predostrieť niekoľko spôsobov, ako sa môže bežný spotrebiteľ týmto 
praktikám brániť a nepristúpiť na pravidlá, ktorých cieľom je naďalej udržiavať 
pri živote mechanizmus konzumného paroxyzmu a nadmernej spotreby. Identi-
fikovali sme, že k praktikám greenwashingu sa utiekajú najmä tie spoločnosti  
a značky, ktoré už z princípu nemôžu byť ekologické, ba naopak, svojimi pod-
nikateľskými aktivitami sa priamo zúčastňujú na zhoršujúcej sa negatívnej envi-
ronmentálnej situácii.  

V najbližších rokoch sotva možno očakávať, že riešenia problému sa s väč-
šou razanciou zmocnia spomínané ekonomické a politické elity, keďže doteraz 
– a hovoríme o horizonte minimálne troch desaťročí – sa ich iniciatívy prejavo-
vali skôr v deklaratívnej rovine, bez taxatívne nastavených dlhodobých envi-
ronmentálnych stratégií. Istou útechou môže byť skutočnosť, že podľa celosve-
tovej štúdie GlobalWebIndex13 tvoria najsilnejší spotrebiteľský segment, 
senzitívny na tému životného prostredia, mileniáli. Tí sa tiež označujú ako ge-
nerácia Z (tzv. mladší milenáli, vo veku od 15 – do 25 rokov) a pravá generá-
cia Y, zahŕňajúca vekovú kategóriu od 26 do 35 rokov. Ukazuje sa, že v mno-
hých segmentoch, či už medzi produktmi alebo službami, patria medzi 
kľúčových spotrebiteľov. Dôležitým faktorom pre riešenie našej problematiky 
je nielen skutočnosť, že väčšina mileniálov aktívne monitoruje environmentálnu 
problematiku (podľa spotrebiteľskej segmentácie GreenAware by sme ich mohli 
označiť za „behaviorálnych zelených“), ale že práve oni začínajú určovať trendy 
spotrebiteľského správania. A keďže sa dá predpokladať, že mileniáli zároveň 
vykazujú najvyššiu mieru rezistencie voči greenwashingu, marketérom nezosta-
ne nič iné, než hľadať spôsoby, ako túto kľúčovú kategóriu spotrebiteľov pre-
svedčiť relevantnými opatreniami. Pre trvalú udržateľnosť, alebo vzletnejším 
jazykom povedané – záchranu životného prostredia – môže byť takáto zmena 
marketingových stratégií, samozrejme, iba jedným z nástrojov. Ale práve bez-
odkladné nastavenie a rozvíjanie tohto trendu má potenciál zasiahnuť aj širšie 
vrstvy spoločnosti, vrátane spomínaných ekonomických a politických elít. Je 
totiž viac než isté, že riešenie environmentálnej krízy nie je možné bez synergie 
všetkých vrstiev spoločnosti. V lokálnom i globálnom meradle. A v tom je zá-
roveň aj skrytá šanca, že greenwashing postupne stratí podstatnú časť adresátov 
a vďaka slabnúcemu vplyvu tak stratí aj svoj „raison d´être“.  
                                                           
13 YOUNG, K., 2018. 
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Abstrakt: Štúdia sa zaoberá využitím inovatívnych prvkov a postupov 
marketingovej komunikácie v politike s cieľom ukázať prínos používania 
týchto prvkov pre politické subjekty. Štúdia zároveň vysvetľuje proble-
matiku marketingovej komunikácie v politike, jej význam a úlohy. 

Kľúčové slová: politický marketing, politická marketingová komuniká-
cia, politická komunikácia, predvolebná kampaň, inovácie, tradície  

Abstract: The study looks at the use of innovative elements and practices 
of marketing communication in the field of politics to demonstrate the 
benefits of using these elements for political entities. The study also ex-
plains the issue of marketing communication in the field of politics, its 
importance and responsibilities.  

Keywords: political marketing, political marketing communication, poli-
tical communication, pre-election campaign, innovations, traditions  

Úvod 

V súčasnosti funguje na slovenskej politickej scéne veľké množstvo politic-
kých subjektov rôznej politickej orientácie. Či však ide o konzervatívny, libe-
rálny, alebo sociálny subjekt, jedno majú všetky spoločné, snažia sa získať takú 
podporu voličov, aby dokázali presadiť čo najviac bodov svojho volebného 
programu. Mnoho subjektov sa však vo svojich ideológiách a programoch zho-
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duje, a preto sa musia snažiť od seba odlíšiť budovaním svojej značky a pozície 
vo voličskej základni. 

Budovať značku politického subjektu znamená komunikovať, a preto zohrá-
va v politickom marketingu veľmi dôležitú úlohu komunikačný mix, do ktorého 
patrí primárne reklama, direct marketing, podpora predaja, public relation  
a osobný predaj. 

Každý politický subjekt sa však snaží komunikovať svoje hodnoty a svoj 
program, a tak najmä vo volebnom období prichádza k zahlcovaniu komunikač-
ných kanálov politickou komunikáciou. Ako teda politické subjekty dosiahnu, 
aby vynikli medzi konkurenciou? Aké inovatívne postupy môžu politické sub-
jekty používať? Aké výhody má tradičný prístup a, naopak, prečo je v niekto-
rých prípadoch efektívnejšie používať inovatívny prístup? Toto je dôležité naj-
mä pre politické strany s nižším rozpočtom, ktoré sa vďaka kreativite  
a správnym prístupom k marketingu môžu dostať do pozornosti médií a voličov 
rovnako ako politické strany s omnoho väčším rozpočtom na volebnú kampaň. 

Analýzu inovácií v politickej marketingovej komunikácii sme zvolili preto, že 
v súčasnosti si môžeme všimnúť čoraz väčší výskyt neštandardných politických 
subjektov, často až extrémistických. Tieto subjekty navyše získavajú stále väčšiu 
podporu voličov, a to aj napriek tomu, že veľkosť ich mediálneho priestoru je  
v porovnaní so štandardnými politickými stranami oveľa menšia. Aké nástroje  
a prístupy sú také účinné, aby dokázali poraziť omnoho väčší mediálny priestor? 

Práca vysvetľuje problematiku marketingovej komunikácie v politike, jej 
význam a úlohy. Venuje sa zároveň aj vymedzeniu inovácií v politickej marke-
tingovej komunikácii, ich porovnaniu na Slovensku a vo svete, ich účinnosti  
a ku koncu aj zhodnoteniu účinnosti inovácií.  

Marketingová komunikácia v politike 

Politická marketingová komunikácia je interaktívny proces týkajúci sa odo-
vzdávania informácií medzi politikmi, médiami a verejnosťou. Proces operuje 
smerom dolu od vládnych inštitúcií a politických subjektov k občanom, vodo-
rovne medzi politickými činiteľmi, a taktiež smerom nahor od verejnej mienky 
k politickým subjektom a inštitúciám. 

Úlohu marketingovej komunikácie v politike môžeme opísať pomocou mo-
delu AIDA (Attention, Interest, Desire a Action), pod ktorým sa skrýva proces 
komunikácie z pohľadu príjemcu vedúci spotrebiteľa k premene na zákazníka. 
AIDA je model overený históriou, keďže vznikol už koncom 19. storočia, ale 
vďaka svojej jednoduchosti nachádza uplatnenie aj v moderných formách mar-
ketingovej komunikácie. Skratka AIDA znamená v preklade: 

 Attention – Pozornosť. 
 Interest – Záujem. 
 Desire – Túžba. 
 Action – Akcia. 
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Obr. 1 Grafické zobrazenie modelu AIDA1 

Model AIDA si môžeme v prenesenom zmysle predstaviť ako sito (obr. 1), 
cez ktoré prechádzajú spotrebitelia až k želanej akcii, pričom každým krokom 
sa znižuje ich počet. 

Úlohou marketingovej komunikácie v politike na základe modelu AIDA bu-
de upútať pozornosť, vzbudiť záujem a túžbu a podnietiť recipientov k akcii. 
Poďme sa však bližšie pozrieť na to, čo sa pod jednotlivými zložkami modelu 
AIDA skrýva.  

Upútanie pozornosti je vždy prvým krokom akejkoľvek komunikácie. Reci-
pientov totiž nie je možné presviedčať bez toho, aby upriamili pozornosť na náš 
komunikačný kanál. 

Vzbudiť záujem je dôležité, aby sme si pozornosť recipienta udržali a vedeli 
tak s ním ďalej pracovať. Záujem dokážeme vzbudiť najmä zobrazovaním vý-
hod produktu, v našom prípade výhod volebného programu, ideí atď. 

Keď sa nám podarilo u recipienta vzbudiť záujem, musí marketingová ko-
munikácia pretaviť tento záujem na túžbu vlastniť daný produkt, v našom prí-
pade voliť daný politický subjekt, prípadne túžiť po výhre daného subjektu vo 
voľbách. Túžbu dokáže marketingová komunikácia vzbudiť na základe ilustrá-
cie riešenia nejakého problému, alebo vyvolania pozitívnych pocitov z predsta-
vy, aké by to bolo, ak by daný politický subjekt vyhral voľby. 

Celý proces a úloha marketingovej komunikácie by bola úplne zbytočná, ak 
by sme recipienta na konci procesu nepriviedli k vykonaniu akcie, a teda k odo-
vzdaniu hlasu danému politickému subjektu. Ak už recipient po produkte túži, 
čo mu môže brániť v „kúpe“ produktu? Môže to byť vplyv okolia, ale aj racio-
nálne, emocionálne a morálne argumenty. Preto musí marketingová komuniká-

                                                           
1  https://blog.triad.sk/wp-content/uploads/2010/12/AIDA-model.gif 
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cia presvedčiť recipienta, že sa pre voľbu politického kandidáta alebo strany 
rozhodol správne. 

Je zaujímavé pozrieť sa na úlohu politickej marketingovej komunikácie aj  
z pohľadu zadávateľa a opísať ju procesom, ktorý realizuje zadávateľ tak, ako to 
uvádza Horňák.2 V takomto prípade si podľa Horňáka zadávateľ, v našom prí-
pade politický subjekt, najskôr ujasní predmet (problém), ktorý chce riešiť,  
a stanoví si cieľ, ktorý mu pomôže daný problém vyriešiť. V politickom marke-
tingu bude predmetom zvyčajne úspech vo voľbách. Na základe predmetu  
a cieľa získa politický subjekt základnú predstavu o cieľovej skupine. Nasleduje 
prieskum, v rámci ktorého sa analyzuje predmet, cieľ, cieľová skupina, ale aj 
situácia, v ktorej bude proces prebiehať. Na základe prieskumu sa okrem pre-
hodnotenia predmetu, cieľa a cieľovej skupina stanoví finančný rozpočet a určí 
sa aj časový, územný a mediálny plán komunikačného procesu. Ďalším krokom 
je vytvorenie adekvátnych propagačných prostriedkov, ktoré sa zverejnia na 
základe mediálneho plánu. Záverom tohto procesu je vyhodnotenie účinnosti, 
ktoré vykoná politický subjekt napríklad vyhodnotením výsledkov volieb. 
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Obr. 2 Reklamný proces realizovaný zadávateľom3 

Nástroje marketingovej komunikácie v politike 

Pre napĺňanie svojich úloh opísaných modelom AIDA využíva marketingová 
komunikácia nástroje, ktoré sú pre ekonomický aj politický marketing takmer 
totožné. Líšia sa len formou využitia týchto nástrojov. Tieto nástroje môžeme 
označovať spoločným pomenovaním promotion mixu. Do promotion mixu patrí 
podľa Horňáka4 reklama, public relations, osobný predaj, podpora predaja  
a direct marketing, ale Horňák5 hovorí napríklad aj o dôležitosti sponzoringu, 
výstav a veľtrhov v mixe integrovanej marketingovej komunikácie. Jabloński6 

                                                           
2  HORŇÁK, P., 2010, s. 66. 
3  HORŇÁK, P., 2010, s. 66. 
4  HORŇÁK, P., 2010, s. 33 – 34. 
5  HORŇÁK, P., 2010, s. 35. 
6  JABLOŃSKI, W., 2006, s. 125. 
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uvádza nástroje komunikačného mixu v politickom marketingu a priraďuje  
k nim aj príklady konkrétnych foriem marketingovej komunikácie. Jabloński 
uvádza len päť nástrojov politického marketingu, ako nám však ukazuje prax, 
politické subjekty začínajú využívať aj sponzoring, výstavy a veľtrhy, preto 
bude vhodnejšie používať rozdelenie nástrojov politického marketingu podľa 
Horňáka. 

Navyše Jabloński podľa nášho názoru nezohľadnil veľmi dôležitý aspekt,  
a tým sú ľudia, konkrétne lídri a predstavitelia politických subjektov. Tento 
aspekt je podľa nášho názoru taký dôležitý, že ho musíme pokladať za ďalší  
z nástrojov politickej marketingovej komunikácie. 

Pri výbere nástrojov v marketingovej stratégii musíme brať do úvahy mnoho 
faktorov: akú cieľovú skupinu chceme osloviť, čo chce politický subjekt voli-
čom odkázať, množstvo dostupných finančných prostriedkov a taktiež, v akých 
voľbách bude daný nástroj použitý.  

Napríklad pri celoštátnych voľbách dávajú politické subjekty veľký dôraz na 
reklamu, a to hlavne z dôvodu oslovenia čo najväčšieho počtu voličov za čo 
najkratší čas. Opakom sú komunálne voľby, pri ktorých reklama nie je až taká 
veľmi dôležitá, ale významnejšiu úlohu tu zohráva osobný predaj, keď kandidáti 
komunikujú s voličom priamo a dochádza k vzájomnej interakcii. 

Tab. 1 Komunikačný mix7 

Reklama 
noviny, stranícke časopisy, brožúry, 
letáky, plagáty, billboardy, rozhlas, 

televízia, internet 

Priamy marketing listy voličom, aktívne internetové stránky 

Podpora predaja reklamné predmety, koncerty za účasti 
politikov 

Public relations prejavy, sponzorstvo, besedy, tlačové 
konferencie, dobročinné akcie 

Osobný predaj stretnutia s kandidátom, priamy rozhovor, 
meetingy, zjazdy, konferencie 

 
 
Ako vidíme, medzi komunálnou a celoštátnou politikou existujú rozdiely  

v nasadení komunikačného mixu, a to najmä v preferenciách nasadzovania jed-

                                                           
7  JABLOŃSKI, W., 2006, s. 125. 
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notlivých kanálov a v miere ich využívania. Z dôvodu menších rozpočtov na 
volebnú kampaň nemôžu regionálne politické subjekty využívať nástroje v takej 
miere, ako je to pri celoštátnej politike, a potom je to aj z dôvodu správneho 
zacielenia na cieľovú skupinu. Pri komunikačných kanáloch s dosahom na celé 
územie štátu by išlo o neefektívne využ ívanie zdrojov, keďže rozptyl komuni-
kačného posolstva by bol široký a len v malej miere by sa dostal k recipientom, 
ktorých sa týka. Aj z tohoto dôvodu je v regionálnej politike uprednostňovaná 
forma osobného predaja. Pri celoštátnych voľbách by bola forma osobného 
predaja z časového hľadiska veľmi náročná, a tak sa uprednostňuje reklama. 
Existuje však aj prepojenie medzi komunálnou politikou a celoštátnou politi-
kou, keď voličov pri regionálnych voľbách nepriamo ovplyvňuje celoštátna 
politika a naopak.  

Základné nástroje komunikačného mixu v politike ukazuje tabuľka 1.  

Vymedzenie inovácií  

Podľa definície Michníka „Inovácia je nová idea či koncept v ekonomickej 
oblasti (t. j. (vy)nájdenie nových alebo vylepšených produktov, služieb, procesov 
či technológií) a jej zavedenie do praxe; inými slovami: komplexná zostava 
aktivít od invencie až po implementáciu invencie. V užšom zmysle je to len krea-
tívny proces, v ktorom sa kombinujú existujúce veci novým spôsobom s cieľom 
vyrobiť/ponúknuť jedinečnú vec, v ešte užšom zmysle je to len nová idea či kon-
cept.“8 Lexikón slovenského jazyka chápe pojem inovácia ako zavádzanie, za-
vedenie niečoho nového alebo nový jav.  

Pojem inovácia je spojený s niečím novým, evolučným, prekvapivým a no-
vátorským. Preto budeme na účely tejto práce za inovácie považovať vzorce 
správania sa politických subjektov, ktoré sú prítomné v ich nástrojoch a for-
mách propagácie a odlišujú sa od vzorcov využívaných väčšinou ich konkuren-
cie. 

Doposiaľ tvorila najvýznamnejšiu zložku propagácie politických subjektov 
reklama v televízii a v tlači. Tohto tradičného prístupu sa držia aj politické sub-
jekty na Slovensku. S vývinom internetovej siete sa však stali informácie tak-
mer nepretržite a bez obmedzenia dostupné pre všetkých. Zároveň s internetom 
sa vyvíjali v poslednom období aj sociálne siete a blogy, vďaka ktorým sa  
o svoje názory a postoje na politické dianie môže podeliť so zvyškom sveta 
prakticky ktokoľvek. A tak to, čo bolo donedávna výsadou len niekoľkých vy-
davateľských domov, je dnes už bežnou praxou tisícok ľudí po celom svete. 
Navyše vďaka inteligentným mobilným telefónom, ktoré nosia ľudia neustále 
pri sebe a ktoré umožňujú zaznamenať fotografiu alebo video a okamžite ho 
šíriť na sociálnych sieťach, sa dostávajú politické subjekty pod drobnohľad 
verejnosti. Dnes už každá správa, či odkaz so zaujímavým obsahom má poten-
                                                           
8  MICHNÍK, L., 1995, s. 43. 
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ciál stať sa virálnou a nekontrolovateľne sa šíriť v prostredí internetu. Preto 
môžeme predpokladať, že v budúcnosti politický subjekt, ktorý ovládne svojou 
komunikáciou internetový priestor, dokáže najefektívnejšie ovplyvniť voličov.  

To, že tradičné médiá strácajú dych a čoraz viac používateľov smeruje svoju 
pozornosť na nové médiá, si začali uvedomovať aj firmy, a preto presúvajú čoraz 
väčšiu časť svojich marketingových rozpočtov práve na online reklamu. Podľa 
mediálnej agentúry Zenit Optimedia9 v roku 2017 tvoril celosvetový podiel re-
klamných investícií na internete až 37,6 %, čím predbehol podiel investícií v tele-
vízii (34,1 %), rádiu (6,2%), v časopisoch (5,2 %) a v novinách (9,5 %), pričom 
trend investícií v prospech internetu má do roku 2020 na základe prognóz narásť 
ešte viac (obr. 2). Tento trend bezpochyby prenikol aj do politického marketingu, 
a to najmä vo svete. Na Slovensku sa zatiaľ stretávame skôr s tradičným prístu-
pom politických subjektov k nákupu mediálneho priestoru, aj keď v posledných 
rokoch sa objavuje aj na našej politickej scéne čoraz viac subjektov, ktoré vo 
svojej komunikácii prenikajú čoraz viac do online prostredia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Podiel globálnych výdavkov na reklamu v médiách (%)10 

Inovácie v politickej marketingovej komunikácii na 
Slovensku a vo svete 

Inováciám v politickom marketingu podliehajú komunikačné kanály aj kre- 
atívne koncepty, ale za inovácie môžeme v tomto prípade považovať aj aktivity, 
ktoré sa doteraz v politickom marketingu nevyužívali.  
                                                           
9  BERNARD, J., 2018.  

10  BERNARD, J., 2018.  
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Pokiaľ ide o inovatívne komunikačné kanály v politickom marketingu na 
Slovensku, musíme spomenúť najmä internet. Aj keď v posledných rokoch 
začali politické subjekty na Slovensku zvyšovať svoju vizibilitu aj na internete, 
stále z tejto oblasti nevedia vyťažiť všetok potenciál. Okrem webových stránok 
a fanúšikovských profilov na sociálnej sieti Facebook, ktoré má už každý rele-
vantný politický subjekt, nájdeme len málo aktivít slovenských politikov na 
internete. Takmer úplne absentuje prítomnosť politických strán na iných sociál-
nych sieťach, ako sú napríklad Instagram, Twitter, Google+, Snapchat, či Lin-
kedIn, a aj napriek prítomnosti na Facebooku nevyužívajú politické subjekty 
všetky jeho možnosti propagácie. Politici sa väčšinou spoliehajú len na organic-
ký dosah ich príspevkov a nevyužívajú napríklad finančnú podporu príspevkov 
s cieľom zvýšiť ich dosah, prípadne platené reklamy, ktorými možno zacieliť 
príspevok na relevantnú skupinu voličov. Samozrejme, sú tu aj výnimky, ako 
napríklad strany SaS, OĽaNO-Nova, Smer-SD, Sme rodina a Most-Híd, ktoré 
síce využívajú aj platené možnosti propagácie na Facebooku, najmä pred voľ-
bami, ale investície do nich sú v pomere k ostatným mediálnym kanálom zane-
dbateľné.  

Bezpochyby najväčšou inováciou v politickom marketingu na našom území 
je využívanie blogov a vlogov politikov, ktoré potom šíria na svojich faceboo-
kových profiloch, prípadne na internetových portáloch. Ak sa ale pozrieme na 
vlogy z hľadiska obsahu a spracovania, aj tu vidíme priestor na zlepšenie. Vlo-
gy pôsobia zväčša neprofesionálne, a to pre neprirodzené vystupovanie politika 
a pre nekvalitne pripravený obsah, ktorý je v mnohých prípadoch len reakciou 
na konkurenčné subjekty a jeho pridaná hodnota pre recipientov je takmer nulo-
vá. Blogy a vlogy by taktiež mali mať istú periodicitu a z hľadiska obsahu by 
mali podporovať celkovú komunikačnú stratégiu. Blogy a vlogy by mali mať 
určenú oblasť, ktorej sa venujú. Toto je dôležité z hľadiska budovania pozície 
politika ako odborníka v niektorej oblasti. Vďaka špecificky zameranému obsa-
hu si dokáže získať pozornosť recipientov, pre ktorých je téma relevantná,  
a zároveň sa v danej téme stáva opinion leadrom. 

Za inovatívne aktivity na Slovensku, ktoré priamo či nepriamo súvisia s poli-
tickým marketingom, môžeme považovať vydávanie kníh, dobrovoľníctvo čle-
nov politického subjektu alebo napríklad predvolebné piesne, používanie celeb-
rít, či napríklad cestu okolo Slovenska na bicykli.  

Asi najznámejšie knihy politikov, ktoré súviseli s ich predvolebnou kampa-
ňou, boli knihy Slovenské tabu (Vladimír Mečiar, 2001), Kde je vôľa, tam je 
cesta – Môj maratón (Mikuláš Dzurinda, 2002), Dobrý deň, cestná kontrola 
(Robert Fico, 2002), Nutná obrana (Robert Fico, 2002) a Fešák nie som, ale 
variť viem! (Richard Sulík, 2015).  

Dobrovoľníctvo, alebo pomoc členov politických strán na verejnoprospeš-
ných projektoch je v zahraničí bežnou praxou. Ide o skvelý spôsob, ako praco-
vať s miestnymi komunitami, vytvárať si dobré PR a zároveň ukázať ľudskú 
stránku politikov. Na Slovensku sa tieto aktivity s politickou kampaňou nespá-
jali, pokiaľ nevzniklo politické hnutie Progresívne Slovensko. Ich prvý kontakt 
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s potenciálnymi voličmi bol sprostredkovaný práve cez dobrovoľnícke aktivity 
členov. Ide pritom o prácu s miestnymi komunitami v mestách a obciach.  

 Ďalšou aktivitou, ktorá sa nevyužíva v politickom marketingu na Slovensku 
bežne, a preto ju môžeme zaradiť medzi inovácie, je vytvorenie predvolebných 
hymien. Asi najznámejšie použitie tejto aktivity je spojené s piesňou strany 
HZDS „Vivat Slovakia“, ktorá v roku 1994 doslova zaplavila Slovensko a do-
konca sa v tom čase dostala aj do hitparády na televízii Nova. V klipe k piesni 
vystupovali v tom čase najvplyvnejší ľudia HZDS, ktorí dokonca v nahrávke aj 
spievali. Asi najplodnejším obdobím tvorby predvolebných hymien bol rok 
2016. SNS v tomto roku vytvorila pieseň „Moje miesto“, vznikla pieseň o pos-
lancovi za OĽaNO-Nova Jozefovi Viskupičovi s názvom „Poslanie“, ktorú pre 
neho nahral rapper Levo, a svoju volebnú hymnu si osobne naspieval Martin 
Poliačik z SaS. Poliačik zvolil podobu hip-hopovej piesne, v ktorej prespieval 
program pre školstvo. Aj keď už pravdepodobne žiadna z predvolebných hy-
mien nedosiahla taký ohlas ako pieseň HZDS z roku 1994, Poliačik svojou 
piesňou tiež vzbudil záujem najmä na sociálnych sieťach, kde dosiahol viac ako 
450 000 prehratí piesne. 

So stranou HZDS sa spája aj ďalšia inovatívna aktivita v politickom marke-
tingu na Slovensku, a to použitie celebrít, najmä tých zahraničných. Vtedajší 
predseda HZDS Vladimír Mečiar slávnostne otváral v rámci kampane pred voľ-
bami v roku 1998 jeden diaľničný úsek za druhým. Na slávnostné otváranie si 
vždy zavolal hviezdy svetového formátu, ktoré mu s prestrihávaním slávnostnej 
pásky pomáhali. Išlo o topmodelku Claudiu Schiffer, hercov Gérarda Depar-
dieu, Claudiu Cardinale, Ornellu Muti či Claude Brasseura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 Bilbord Obamu v počítačovej hre11 

Takmer všetky aktivity, ktoré považujeme na Slovensku v politickom mar-
ketingu za inovatívne, sú v zahraničí takmer pri každej kampani neodmysliteľ-
                                                           
11  BARRET, D., 2008.  



Ján Jászberényi 173 
INOVÁCIE VO VYBRANÝCH OBLASTIACH POLITICKEJ MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE 
 

  

nou súčasťou. Napriek tomu dokážu marketingoví pracovníci napríklad v USA 
prísť v politických kampaniach s novými aktivitami, ktoré dokážu lepšie mobi-
lizovať voličov a zaujať cieľovú skupinu. Príkladom je product placement  
v počítačových hrách. Obama pri svojej prezidentskej kampani v roku 2008 
nechcel podceniť oslovenie najmladších voličov. Aj preto sa dohodol na umies-
tnení svojich digitálnych billboardov v deviatich videohrách od spoločnosti 
Electronic Arts Inc., išlo napríklad o populárne herné spracovanie amerického 
futbalu NFL 09, závodnú hru Burnout, NHL, NBA alebo NASCAR.12 

V digitálnom prostredí je priestor aj na ďalšie inovácie pre politické kampa-
ne. Svedčí o tom napríklad aj vznik online hier počas prezidentskej predvoleb-
nej kampane v USA v roku 2016. Aj keď online hry nevznikali na podporu 
kandidáta, ale skôr na zosmiešnenie konkurenčného kandidáta. Vzniklo tak 
viacero hier inšpirovaných postavou Donalda Trumpa, ako napríklad hra 
Trump’s Simulator (www.TrumpSimulator.com), ktorej cieľom bolo brániť 
USA pred migráciou Mexičanov a Číňanov. Virálnou sa stala taktiež online hra 
Trump Donald (www.TrumpDonald.org), v ktorej mohli používatelia pomocou 
trúbky odfúkavať Trumpovu ofinu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 5 Online hra inšpirovaná Donaldom Trumpom13 

Ak hovoríme o inováciách, určite nesmieme vynechať mobilný marketing. 
Vďaka rôznym aplikáciám, ktoré si môže používateľ nainštalovať do svojho 
mobilného telefónu alebo tabletu, s ním dokážu politické subjekty komuniko-
vať. Mobilné telefóny nosí väčšina populácie stále so sebou, a preto môže byť 
tento spôsob komunikácie veľmi intenzívny a účinný. Príkladom dobrého vyu-
žitia mobilného marketingu sú aplikácie, ktoré zoskupujú online správy  
a zmienky v online prostredí o kandidátovi a potenciálny volič si tak nemusí 

                                                           
12  BARRET, D., 2008.  
13  http://trumpdonald.org/ 
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aktuálne správy vyhľadávať, ale nájde ich vždy na jednom mieste, a to priamo 
vo svojom telefóne. Taktiež vďaka push notifikáciám tieto aplikácie používate-
ľa automaticky oboznamujú s novou aktualitou, ktorá o sledovanom kandidáto-
vi pribudla. Použitie mobilného marketingu je samozrejmosťou v USA, na Slo-
vensko však zatiaľ tento trend neprenikol. 

Medzi digitálne inovatívne postupy patrí aj využívanie sociálnych sietí. Aj 
keď v súčasnosti využívajú už takmer všetky politické subjekty nejaké sociálne 
siete, najmä Facebook a YouTube, za inovatívne považujeme skôr využívanie 
menej bežných sociálnych sietí, ako napríklad Twitter, Instagram a Snapchat. 
Využívanie sociálnych sietí priamo súvisí aj s potenciálnou voličskou základ-
ňou každého politického subjektu. Twitter, ktorý sa vo veľkej miere využíva vo 
svete a najmä v USA, je napríklad špecifický svojou stručnosťou. Tento kanál 
využívajú politické subjekty, ale najmä konkrétni kandidáti na rýchlu a presnú 
komunikáciu so svojimi priaznivcami, protikandidátmi a hlavne novinármi, 
ktorí sa profily politikov naučili sledovať a ich vyjadrenia, „tweety“, môžu jed-
noducho vkladať do redakčného obsahu ako citácie. Vďaka popularite tejto 
sociálnej siete dokáže jednoduchá a bezplatná správa zasiahnuť tisícky používa-
teľov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6 Tweet Hillary Clinton14 

Ďalšou vo svete populárnou sociálnou sieťou, ktorú využívajú najmä mladí 
ľudia a je teda vhodná pre politické subjekty, ktoré majú práve takúto cieľovú 
skupinu, je Snapchat. Sociálna sieť, ktorej základ tvoria fotky alebo krátke  
videá (maximálne 10 sekúnd) tzv. „snapy“, ktoré si používatelia medzi sebou 
posielajú. 

Aj napriek tomu, že takmer vo všetkých odvetviach sú inovácie považované 
za prínosné, musíme si uvedomiť, že sú často dvojsečnou zbraňou. A inak tomu 
                                                           
14  https://twitter.com/hillaryclinton 
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nie je ani v politickej marketingovej komunikácii, čoho dôkazom sú prezident-
ské voľby v USA z roku 2016. Tieto voľby sa totiž zapísali do histórie politic-
kého marketingu z dôvodu doposiaľ nevídaného množstva použitých komplex-
ných dát (big data), najmä zo sociálnych sietí na účely volebnej kampane. 
Prezidentskému kandidátovi Donaldovi Trumpovi v predvolebnej kampani po-
máhala konzultantská firma Cambridge Analytica, ktorá analyzovala používa-
teľské účty na sociálnej sieti Facebook a pomocou toho vytvorila psychologický 
profil potenciálnych voličov. Následne týchto voličov systém rozdelil do kate-
górií, podľa ktorých potom mohol presne cieliť reklamu na internete. 

Bolo dokázané, že Cambridge Analytica dokáže vďaka svojmu algoritmu ur-
čiť podľa aktivít používateľa na sociálnej sieti jeho politickú a sexuálnu orientá-
ciu a taktiež jeho farbu pleti, a to s viac ako 80 % presnosťou. Táto spoločnosť 
navyše získané dáta zo sociálnej siete spárovala s dátami ďalších firiem, naprí-
klad zo zákazníckych kariet, a dokázala tak určiť pomerne presný komplexný 
profil používateľa. V tomto prípade ide o nepochybný zásah do súkromia po- 
užívateľov, a to aj napriek tomu, že čiastkové údaje poskytli dobrovoľne rôz-
nym spoločnostiam. 

Inovácie sú bezpochyby trendom, ktorý sa nezadržateľne blíži. Môžeme len 
predpokladať, akú silu získajú inovácie v politickej marketingovej komunikácii 
v budúcnosti, ak už teraz vidíme, že dáta dokázali vo významnej miere ovplyv-
niť voľbu hlavy štátu v takej veľmoci, akou je USA. Je ťažké odhadnúť budúci 
vplyv politickej marketingovej komunikácie na priebeh volieb, ale už teraz mô-
žeme s istotou povedať, že dôležitú úlohu budú zohrávať dáta. A ten, kto ich 
bude vedieť najlepšie použiť, bude mať nepopierateľnú výhodu.  

Účinnosť inovácií  

Za najinovatívnejšie strany v zmysle použitia komunikačných kanálov v par-
lamentných voľbách v roku 2016 musíme označiť strany Sas, OĽaNO-Nova, 
Sme rodina a Sieť. 

Stratégia ako komunikovať na internete bola pri každej zo zmienených poli-
tických strán trochu iná. Zatiaľ čo niektoré strany stavili na virálne sa šíriace 
videá, iné strany investovali do internetových reklám, direct mailov a podobne. 
Asi najinovatívnejším spôsobom poňal prezentáciu strany v internetovom pro-
stredí Boris Kollár, líder strany Sme rodina, ktorý komunikoval so svojimi vo-
ličmi primárne prostredníctvom vlogov, ktoré následne zdieľal na sociálnych 
sieťach. Forma vlogov je dnešnej mladej generácii blízka, a to hneď z niekoľ-
kých dôvodov. Ľudia v uponáhľanej dobe nemajú čas čítať články, ale radšej si 
pozrú alebo vypočujú video. Navyše dynamický obsah videa je divácky oveľa 
atraktívnejší ako statický obsah článkov. Vďaka archívu viacerých vlogov tak 
môže mať akákoľvek strana alebo hnutie akúsi alternatívu online televízie  
s neporovnateľne menšími investíciami za mediálny priestor ako pri klasickom 
televíznom vysielaní, ale pritom s možnosťou osloviť porovnateľný počet reci-
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pientov. Výhodou je navyše možnosť podrobnej analýzy interakcie divákov, čo 
pri televízii možné nie je. Pri vlogoch však zohráva veľmi dôležitú úlohu líder 
politickej strany, ktorý vo vlogoch vystupuje. Je veľmi dôležité, aby bol daný 
líder vo videu prirodzený, presvedčivý, charizmatický, dobrý rečník a navyše 
zorientovaný v problematike, o ktorej hovorí. Určitou dávkou podmieňuje 
úspešnosť vlogu aj vzhľad lídra. 

 Inovatívny prístup v použití komunikačných kanálov však sám osebe nesta-
čí na dostatočné oslovenie cieľovej skupiny. Príkladom je strana Sieť, ktorá 
mala na internete a najmä na sociálnych sieťach pomerne dlhú a masívnu kam-
paň. Prieskumy dokonca spočiatku naznačovali, že Sieť sa môže stať novým 
lídrom pravice. Postupne sa však odkrývalo čoraz viac informácií z okolia lídra 
strany Sieť Radoslava Prochádzku. Jeho vyjadrenia, v ktorých bolo cítiť nekon-
zistentnosť s komunikáciou strany, nakoniec zapríčinili slabý volebný výsledok 
a nakoniec rozpad strany. 

Ďalšie zlé príklady použitia inovatívneho komunikačného kanálu sme mohli 
vidieť pri komunálnych voľbách v roku 2014, ale aj pri komunálnych voľbách  
v novembri 2018. Kandidáti na poslancov, ale aj primátorov, či starostov síce 
využívajú na svoju propagáciu aj sociálne siete, ale nedostatočne, respektíve 
nepresne nastavili zacielenie reklamy. V týchto prípadoch je teda časté, že reci-
pientom sa zobrazujú kandidáti z úplne iného mesta, pričom sociálne siete 
umožňujú cieliť svoju reklamu pomerne presne. Takýmto nesprávnym použitím 
komunikačného kanálu sa k recipientom dostávajú zbytočné a nerelevantné 
informácie, ktoré potom spôsobujú zahltenosť recipientov, ktorým následne 
môže uniknúť komunikácia pre nich relevantných kandidátov. Nesprávne zacie-
lenie reklamy taktiež spôsobuje zbytočné výdavky na strane inzerenta. 

Pri účinnosti inovácií sa môžeme pozrieť aj na mladú politickú stranu Prog-
resívne Slovensko, ktorá už krátko po svojom vzniku podľa prieskumov dosa-
hovala hranicu takmer 5 %. Je zaujímavé, že takýto výsledok v prieskume dosa-
hovala strana, ktorá v tom čase komunikovala len prostredníctvom internetu  
a dobrovoľníctva. Myslíme si, že práve dobrovoľníctvo členov strany a práca  
s miestnymi komunitami hrajú kľúčovú úlohu pri týchto pozitívnych výsled-
koch v skorých predvolebných prieskumoch. Na našom území ide o pomerne 
nezvyčajný spôsob predvolebnej komunikácie, ale vidíme, že takýto spôsob 
komunikácie je v zahraničí pomerne úspešný. Navyše tu nemôžeme opomenúť 
ani spoločenský rozmer takéhoto spôsobu predvolebnej komunikácie. Dobro-
voľníci zo strany Progresívne Slovensko riešia problémy miestnych komunít  
a pomáhajú zveľadiť a zlepšiť život komunít v okolí. Politická marketingová 
komunikácia sa tak stáva prospešná pre celú spoločnosť. 

O tom, že aj v komunálnej politike môžeme nájsť inovatívne spôsoby komu-
nikácie, sme sa mohli presvedčiť v komunálnych voľbách v roku 2018. Kon-
krétne išlo o súboj o miesto primátora v Nitre, kde proti dlhoročnému primáto-
rovi, ktorý bol v kresle 12 rokov, zabojoval mladý, 31-ročný občiansky 
aktivista. Kampaň mladého občianskeho aktivistu Mareka Hattasa okrem iného 
zaujala napríklad aj použitím piva ako propagačného prostriedku. Hattas si  
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v miestnom malom pivovare dal uvariť svoju značku piva, ktorá sa následne 
počas celej predvolebnej kampane predávala vo vybraných nitrianskych podni-
koch. Pivo nieslo názov Marek Hattas. Tento spôsob propagácie bol doplnený aj 
o sociálny rozmer, pretože, ako uviedol Marek Hattas na svojej facebookovej 
stránke (obr. 7), celý výťažok z výroby a predaja piva bol darovaný Zariadeniu 
sociálnych služieb, ktoré sa stará o deti a mládež so smutnými životnými prí-
behmi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7 Komunikácia kandidáta Hattasa v komunálnych voľbách  
cez Facebook15 

Zhodnotenie účinnosti inovácií a tradícií 

Na účinnosť inovatívnych alebo tradičných formátov marketingovej komu-
nikácie sa musíme pozerať z viacerých uhlov. Prvým uhlom pohľadu je finanč-
ná efektivita. To znamená, aké výdavky musel politický subjekt zaplatiť, aby 

                                                           
15  https://www.facebook.com/hattasprimatorom/ 
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získal jeden voličský hlas vo voľbách. Druhým uhlom pohľadu je celkový zisk 
voličských hlasov politického subjektu vo voľbách. 

V prvom prípade si pomôžeme grafom, ktorý zobrazuje, koľko stál politický 
subjekt jeden hlas vo voľbách (obr. 8). Sumu za jeden hlas sme vyrátali delením 
oficiálnych nákladov strany na kampaň počtom získaných hlasov.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8 Suma za jeden získaný hlas v parlamentných voľbách  
v roku 201617 

Vidíme, že najlepší výsledok v tomto prípade, a teda najefektívnejšiu komu-
nikáciu mali strany SaS a Sme rodina, vynímajúc stranu ĽSNS, o ktorej feno-
méne sme sa už zmienili. Práve strany SaS a Sme rodina sme v tejto práci vy-
zdvihovali za ich použitie inovatívnych komunikačných kanálov. Ďalšie dve 
strany, ktoré sme spomínali ako strany/hnutia, ktoré komunikovali vo voľbách 
inovatívne, boli OĽaNO-Nova a Sieť. OĽaNO-Nova sa v tomto porovnaní efek-
tivity drží približne v strede medzi zvolenými politickými stranami. Aj keď sme 
hovorili, že toto hnutie vo svojej predvolebnej kampani používalo pomerne 
často internetové prostredie, podľa nášho dotazníku vyplýva, že voliči zachytili 
pri tomto hnutí ako druhé najčastejšie kanály práve offlinové nosiče ako bilbor-
dy, letáky a plagáty. A potom je tu strana Sieť, ktorú sme už spomínali v súvis-

                                                           
16  SLM, 2016.  
17  SLM, 2016.  
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losti s naozaj masívnou predvolebnou kampaňou a nakoniec aj v súvislosti  
s veľkým prepadom voličských preferencií pre postoj jej lídra. V tomto prípade 
sa investované výdavky do komunikácie prepočítali vzhľadom na slabý volebný 
výsledok a ukazujú sa ako neefektívne. Ak by však strana Sieť získala taký 
počet hlasov, aký mala v predvolebných prieskumoch (takmer 15 %), keď bola 
vnímaná ako nový líder pravice, tak by sa táto komunikačná kampaň ukázala 
ako veľmi efektívna s prepočítaným výdavkom na jedného voliča okolo 5 €.  

Z druhého uhla pohľadu, keď sa pozeráme na celkový zisk voličských hla-
sov vo voľbách, jednoznačne zvíťazila strana Smer-SD. Aj keď umiestnenie 
tejto strany sa z hľadiska efektivity vynaložených prostriedkov na predvolebnú 
kampaň blíži v rebríčku porovnania s ostatnými politickými stranami, ktoré sa 
dostali do parlamentu, k polovici. Strana Smer-SD použila správne komunikač-
né kanály, ktoré mali dostatočný dosah na jej cieľovú skupinu voličov. Vzhľa-
dom na charakter cieľovej skupiny, a teda najmä na jej vek, boli pri predvoleb-
nej kampani strany Smer-SD použité najmä tradičné komunikačné kanály, 
ktoré, ako vidíme v porovnaní efektivity vynaložených prostriedkov, strácajú na 
tie inovatívne.  

Na základe spracovaných informácií a porovnania vidíme, že inovatívne for-
my politickej marketingovej komunikácie sú efektívnejšie pri prepočítaní výdav-
kov na jeden získaný hlas, ale mix komunikačných kanálov v predvolebnej kam-
pani nemôže prihliadať len na efektivitu, ale aj na cieľovú skupinu politického 
subjektu. Platí teda, že politický subjekt musí komunikovať tam, kde sa vyskytujú 
jeho voliči. Aj keď inovatívne formy politickej marketingovej komunikácie priná-
šajú nesporné výhody oproti tradičným formám, nie je možné ešte tradičné formy 
marketingovej komunikácie z politického marketingu vylúčiť. Môžeme však 
povedať, že trendom u mladších generácií je väčšie vnímanie inovatívnych fo-
riem, a teda sa pravdepodobne v budúcnosti dočkáme používania tradičných fo-
riem v čoraz menšej miere. Myslíme si však, že sa nemusíme báť úplného zániku 
používania tradičných foriem, pretože budú v mixe komunikačných kanálov na-
ďalej tvoriť zmysluplnú úlohu ako doplnkové komunikačné kanály.  

Záver 

Napriek tomu, že politické subjekty na Slovensku sú odlišné v tónoch svojej 
komunikácie, prezentujú rôzne volebné programy a majú rôzne cieľové skupi-
ny, tak pri využívaní nástrojov a foriem politickej marketingovej komunikácie 
zmýšľajú veľmi podobne. Každý politický subjekt využíva naozaj široké portfó-
lio foriem a nástrojov politickej marketingovej komunikácie, ale môžeme v nich 
vidieť podobný vzorec – tradíciu. Napriek tomu sa už niektoré politické subjek-
ty na Slovensku naučili používať aj inovatívne formy a nástroje, ktoré ponúkajú 
nové možnosti oslovovania voličov.  

Inovatívne formy a nástroje v politickej marketingovej komunikácii prináša-
jú politickým subjektom efektívnejšie vynaloženie finančných prostriedkov  
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v predvolebnej kampani. Rovnako však treba povedať, že v predvolebnej kam-
pani nejde len o finančnú efektivitu prepočítanú na jeden získaný hlas, ale ide 
najmä o celkový počet získaných hlasov vo voľbách. Preto politické subjekty 
musia komunikovať najmä takým spôsobom, ktorý zasiahne a ovplyvní ich 
voličov, a to aj v prípade, že nejde o najefektívnejšie vynaložené finančné pro-
striedky. Vhodná stratégia politickej marketingovej komunikácie bude z toho 
dôvodu kombinovať inovatívne aj tradičné formy a nástroje. 

Súčasným trendom v politickej marketingovej komunikácii najmä v zahrani-
čí je využívať moderné a digitálne technológie. Vďaka tomu sa do politického 
marketingu dostáva spôsob komunikácie, ktorý bol doteraz využívaný len veľ-
kými komerčnými značkami. Príkladom je použitie samostatných aplikácií, 
sociálnych sietí alebo komunikácia kandidátov v počítačových hrách. Politická 
komunikácia sa tak dostáva na jednej strane bližšie k voličom, ale na druhej 
strane sa stáva všadeprítomnou, a to aj na miestach, kde sme na ňu doteraz ne-
boli zvyknutí.  

Nové technológie a inovácie sú užitočné pre politické subjekty a v istom 
zmysle aj pre recipientov, ktorí sa ľahšie dostávajú k informáciám, no nové 
technológie môžu byť neeticky zneužité a majú veľký potenciál na manipuláciu 
voličov vďaka dátam, ktoré zbierajú. V takom prípade je na mieste zamyslieť sa 
nad modelom etického kódexu politickej marketingovej komunikácie a nad jeho 
dodržiavaním. 
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Abstrakt: Táto štúdia sa zaoberá problematikou sociálnych sietí a šírenia 
hoaxov prostredníctvom nich. Sociálne siete sa stali každodennou súčas-
ťou života ľudí. Cez sociálne siete riešime prácu, ale aj zdieľame súkrom-
ný život. Práve to sa stáva veľkým lákadlom podvodníkov a šíriteľov ho-
axov. Zo sociálnych sietí sme vybrali konkrétne platformu Facebook. 
Pozornosť sme venovali poplašným správam, ktoré mali za cieľ vzbudiť 
záujem alebo vystrašiť. Cieľom štúdie bolo poukázať na hrozby, ktoré so-
ciálna sieť prináša. Rovnako sme pozornosť venovali podvodom, na ktoré 
sa mnohí nechali nachytať. Predstavili sme stránku Polície Slovenskej re-
publiky, ktorá má za cieľ vyvracať hoaxy a informovať verejnosť. V sú-
časnosti sa v spojitosti s pandémiou COVID-19 objavuje veľa podvodov a 
nepravdivých informácií. Niektoré z nich sme vybrali a bližšie opísali. 
Štúdiou sme chceli poukázať, že šírenie dezinformácií je fenoménom sú-
časnosti a dopátrať sa k pravde je dlhá a tŕnistá cesta. 

Kľúčové slová: sociálna sieť, Facebook, hoax, podvod, hrozba, polícia 

Abstract: This study deals with the issue of social networks and the dis-
semination of hoaxes through them. Social networks have become an eve-
ryday part of people's lives. We solve work through social networks, but 
we also share private life. And this is exactly what is becoming a great at-
traction for fraudsters and hoax spreaders. We chose the specific Face-
book platform from social networks. We paid attention to alarm messages 
that were intended to arouse interest or intimidate. We have just pointed 
out the threats that the social network brings. We have also paid attention 
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to fraud, which many have been caught in. We presented the website of 
the Police of the Slovak Republic, which aims to refute hoaxes and in-
form the public. Currently, there is a lot of fraud and false information in 
connection with the COVID-19 pandemic. We have selected some of 
them and described them in more detail. The study wanted to point out 
that the spread of misinformation is a phenomenon of the present time, 
and finding the truth is a long and thorny path. 

Keywords: scial network, Facebook, hoax, scam, threat, police 

Úvod 

Sociálne siete ovplyvňujú každého jedného z nás. Trávime na nich pomerne 
veľa času, a preto sú ideálnym nástrojom na šírenie rôznych poplašných správ, 
ktoré varujú pred neexistujúcim nebezpečným problémom. Hoaxy a rôzne pod-
vody sa stávajú súčasťou každodenného života a veľakrát je veľmi ťažké odha-
liť pravú podstatu veci. Už od útleho detstva je preto dôležitá mediálna výcho-
va, aby sme sa vedeli obrniť pred takýmito podvodmi a vyhýbať sa im. 

V štúdii sme sa zamerali na sociálnu sieť Facebook, prostredníctvom ktorej 
sa šíria poplašné správy. Pozreli sme sa na typické texty poplašnej správy a na 
ich obsah. Okrem opisu hoaxu, sme uviedli reálne prípady zo života, s ktorými 
sa stretávala polícia a ktoré sa snažila uviesť na pravú mieru. 

V súčasnosti sa šíri veľa hoaxov najmä v súvislosti s koronavírusom. Od za-
čiatku pandémie polícia riešila viac ako sto poplašných správ a dezinformácií. 
Proti dezinformáciám bojuje už od roku 2018 prostredníctvom stránky Hoaxy  
a podvody – Polícia SR. Pred prvou vlnou pandémie mala ich stránka takmer 
40-tisíc fanúšikov. Ich počet sa ale každým dňom zvyšoval a po pár mesiacoch 
sa zdvojnásobil. Dokazuje to zvýšený záujem o získavanie pravdivých informá-
cií, keďže tých nepravdivých neustále pribúda. 

Hoaxy spojené s pandémiou sa začali šíriť najmä počas druhej vlny pandé-
mie. Jej nečakaný príchod a mimoriadne opatrenia počas prvej vlny zaskočili aj 
tvorcov dezinformácií a na šírenie poplašných správ neboli pripravení. Najskôr 
sa objavili informácie iba o tom, že ochorenie zámerne vypustili do sveta sveto-
vé mocnosti. Stále ale chýbali inšpirácie zo zahraničia, ktoré by si slovenskí 
šíritelia mohli osvojiť. Ďalšie mesiace boli pre konšpirátorov už plodné. Získali 
dostatok času na prípravu, a to sa prejavilo počas druhej vlny ochorenia začiat-
kom septembra. Koronavírus začali podceňovať a označili ho napríklad za ľah-
kú formu chrípky. Správy okamžite zarezonovali medzi ľuďmi a tí hoaxy začali 
šíriť ďalej. 
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Sociálne siete 

Sociálne siete vytvárajú priestor na sprostredkované interakcie spriaznených 
skupín. V súčasnosti sú aj masovokomunikačným médiom. Charakteristickým 
prvkom sociálnych sietí je existencia profilov. Umožňuje záujemcom o interak-
ciu zostaviť si zoznam priateľov a najmä vyhľadávať ďalších. Spájajú ich rov-
naké alebo podobné záujmy, či politické presvedčenie. Sociálne siete im dávajú 
priestor nielen komunikovať medzi sebou, ale aj navzájom si vymieňať obsah, 
videá a fotografie.1 

Sociálne siete sú fenoménom súčasnosti. Hovorí sa, že ak nie ste na sociál-
nych sieťach, jednoducho neexistujete. Je to celosvetový trend posledných ro-
kov. Každý deň narastá počet používateľov. Ovplyvňujú nielen spôsob komuni-
kácie, ale aj jej intenzitu a kvalitu. 

Zámerom súčasných používateľov už nie je iba spájanie sa s ostatnými. So-
ciálne siete sú efektívnym nástrojom na vzájomné vymieňanie rôznych mediál-
nych obsahov. Dôležitosť sociálnych sietí si uvedomujú aj tradičné médiá – 
tlač, rozhlas aj televízia. Známe časopisy, rozhlasové a televízne stanice majú 
založený profil, na ktorom komunikujú so svojimi cieľovými skupinami. Nie-
ktoré médiá svoj profil aktívne propagujú v rámci selfpromotion.2 

Vďaka sociálnym sieťam vedia médiá podávať neustále aktuálne informácie 
a aktualizovať ich. K téme dokážu okamžite priniesť fotografiu alebo video. 
Príkladom sú rôzne katastrofy. Médiá pridajú video z miesta činu, pričom záber 
nemusí byť zhotovený priamo nimi. Videá môžu poslať ľudia. Veľkou výhodou 
je aj živý online prenos. Ten sa osvedčuje najmä pri športových akciách. Na to, 
aby si médium na sociálnej sieti získalo svoje publikum, musí mať atraktívny  
a prehľadný profil. Keďže používateľ nemá čas čítať dlhé správy, osvedčeným 
trikom sú odkazy na najzaujímavejšie články, či reportáže.3 

Ďalšou výhodou sociálnych sietí je ich presnosť a možnosť opravy chýb. 
Noviny ani televízia si nemôžu dovoliť okamžite opraviť chybu. Internet a so-
ciálne siete takúto možnosť ponúkajú. Rovnako na chybu môžu upozorniť aj 
používatelia. S tým súvisí interaktivita. Na sociálnych sieťach môžu používate-
lia s médiami komunikovať.  

Komunikácia je v tomto prípade obojstranná a obojsmerná. Recipient môže 
kreovať mediálny obsah a aktívne sa zapájať do procesu. Používatelia môžu na 
obsah reagovať prostredníctvom online diskusií, taktiež môžu prejaviť aj svoj 
názor.4 

Sociálne siete však majú aj odvrátenú stranu. Podľa Tomáša Šalmona sú so-
ciálne siete vytvorené s cieľom zarobiť veľké peniaze. Ani jedna sociálna sieť 
nie je založená na princípe pomôcť ľuďom. Dojem, že sociálna sieť je tu pre 

                                                           
1  GLADIŠ, M., 2010, s. 42. 
2  GLADIŠ, M., 2010, s. 42. 
3  ONDRÁŠIK, B., 2010, s. 310. 
4  ONDRÁŠIK, B., 2010, s. 311. 
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ľudí a nič sa im nemôže stať, je lož. Opak je teda pravdou, ľudia sú tu pre so-
ciálnu sieť. Sociálne siete investujú obrovské peniaze do toho, aby návštevníka 
dokázali zachytiť a už nepustiť. Na jednej strane sú siete nástrojom na komuni-
káciu, propagáciu a zábavu. Na druhej strane sú nebezpečným nástrojom a no-
vodobou závislosťou.5 Sú Facebook či Twitter nebezpečné sociálne siete? „Zlí  
a nebezpeční sú ľudia, ktorí sú pripravení zbierať o vás všetky súkromné údaje, 
a aj tí, ktorí sa zaregistrovali a prihlásili presne tak ako vy.“6 

Na sociálnych sieťach si treba dávať pozor aj na súkromné informácie. Čím 
viac o sebe používateľ prezradí, tým viac môže sociálna sieť informácie využiť 
na bombardovanie reklamou. Dokonca nepriatelia môžu informácie zneužiť 
proti konkrétnemu používateľovi. Z dôvodu prezradenia citlivých údajov má 
ktokoľvek ľahšiu cestu k oklamaniu alebo zneužitiu. Neodporúča sa preto pri-
dávať fotografie vo veľkej kvalite, pretože sa z nich dokážu odčítať osobné 
údaje. Tie môžu byť následne zneužité na vytváranie falošných profilov.7 

Medzi najznámejšie sociálne siete, ktoré používajú slovenskí používatelia, 
patria: Facebook, Pokec, Twitter, LinkedIn, YouTube, ale aj Wikipedia. Je ich 
však oveľa viac. 

Facebook patrí v súčasnosti medzi populárne sociálne siete. Má obrovskú 
používateľskú základňu. Vo svojich začiatkoch slúžil na to, aby ľudia mohli 
medzi sebou komunikovať. Jeho typickou črtou je newsfeed – plocha, ktorá sa 
ukáže používateľom hneď po prihlásení. Môžu si pozrieť, čo majú ich priatelia 
nové, kto napísal status a akú fotografiu pridal. 

Tým, že sa postupne pridávalo viac používateľov, stalo sa z Facebooku 
miesto na tvorenie názorov na svet. Bežný používateľ už nevidí iba príspevky 
kamarátov, ale aj sponzorované odkazy na články a reklamu. Do tohto virtuál-
neho priestoru sa denne prihlási viac Slovákov, než si ich večer pozrie správy  
v televízii.8 Obľúbenosť Facebooku ale nemusí byť trvalá. Svedčia o tom mnohé 
opustené profily, ku ktorým sa už používatelia nevrátia. Dôvodom môžu byť iné 
sociálne siete, ale aj odchody pre chýbajúce vedomosti, ako sieť ovládať.9 

Twitter je ďalšou využívanou sociálnou sieťou. Pripomína spravodajský por-
tál. Na sieti môže byť ktokoľvek reportérom. Správa nesmie obsahovať viac ako 
140 znakov. Rozdiel medzi Facebookom a Twitterom je jednoznačný. Používa-
teľ Twitteru môže uverejňovať krátke správy, pričom nemusí žiadať o súhlas 
iného používateľa, aby sledoval jeho správy. Nejde preto o klasickú sociálnu 
sieť, ale skôr o informačné médium. Pripomína dokonca masové médium. Až 
85 % tzv. tweetov súvisí so spravodajstvom.10 

LinkedIN je sociálna sieť, ktorá sa zameriava na profesionálnu komunitu, 
zastrešuje ľudí z mnohých oblastí profesionálneho života. Využíva sa najmä na 
                                                           
5  ŠALMON, T., 2020, s. 81. 
6  ŠALMON, T., 2020, s. 82. 
7  ŠALMON, T., 2020, s. 82. 
8  ŠNÍDL, V., 2017, s. 8. 
9  POSPÍŠILOVÁ, M., 2016, s. 113. 

10  GLADIŠ, M., 2010, s. 42. 
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hľadanie kvalifikovaných pracovníkov, ale aj na vytváranie nových obchodných 
vzťahov. Na tejto sociálnej sieti možno vytvárať odborné skupiny s podobným 
zmýšľaním, čo sa týka názorov, a taktiež sa možno zapájať sa do diskusií  
v spomínaných skupinách.11 

Sociálna sieť YouTube je obľúbená najmä u mladšej generácie. Na video-
portáli sa delia o svoju audiovizuálnu tvorbu. Platforma umožňuje vyhľadávať 
obsah, ukladať videá, hodnotiť ich, komentovať a diskutovať. V súčasnosti sme 
svedkami toho, ako platforma využíva funkcie televízie a filmu, inšpiruje sa ich 
formátmi a žánrami. YouTube sa stal nielen priestorom pre rýchlu zábavu, ale aj 
miestom pre zárobkovú činnosť. Youtuberi majú v súčasnosti obrovský vplyv 
na publikum a sami seba nazývajú influenceri.12 

Hoaxy 

Hoaxmi sa označujú výmysly, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach. Šíria sa 
preto, pretože to dovolia ľudia. Zverejňujú ich zo strachu, šoku a hlavne z neve-
domosti. Dôležitú úlohu zohrávajú emócie. Šírenie nebezpečnej správy je podľa 
mnohých riešením, ako zachrániť svet. Na sociálnych sieťach sa dennodenne 
objavujú správy, ktoré vyvolajú obrovský záujem. Šíritelia sa stávajú zároveň aj 
obeťami. Za všetko môže nepozornosť a najmä nevedomosť.13 

Typický text poplašnej správy obsahuje niekoľko bodov: 

 snaží sa presvedčiť svojou dôležitosťou – prináša šokujúce až dych 
berúce informácie, upozorňuje na nové nástrahy, 

 dôveryhodné zdroje varujú – správa a jej autor sa snaží presvedčiť ve-
rejnosť, že varovanie prišlo od spoľahlivého zdroja, 

 unikla tajná informácia – autor poplašnej správy uvádza, že unikla taj-
ná informácia, o ktorej médiá mlčia a v žiadnom prípade sa o nej ne-
môže hovoriť, ale on ju objavil a vyzýva ľudí, aby ju šírili ďalej, 

 výzva k ďalšiemu rozoslaniu – tento bod poplašná správa vždy obsa-
huje, poháňa ľudí, aby správu ďalšej šírili, tí bez rozmýšľania výzvu 
počúvnu.14 

Hoaxy sú väčšinou dokonale zamaskované. Poznáme jednoduchý a zložitý 
hoax. Jednoduchý hoax sa snaží vyvolať rozruch. Často je to niečo šokujúce, čo 
vzbudí pozornosť. Núti ľudí informáciu okamžite šíriť ďalej. Prináša informá-
ciu, ktorú sa nikde inde používatelia nedočítajú, pretože údajne médiá mlčia. 
Zložitý hoax je už ťažšie rozoznateľný. Text je opäť šokujúci, ale výmysel je 

                                                           
11  LEMONWEB, 2015. 
12  MORAVČÍKOVÁ, E., 2018, s. 296. 
13  ŠALMON, T., 2020, s. 173. 
14  HOAX.CZ, 2019. 
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čiastočne založený na pravde. Obsahuje rôzne pospájané fotografie. Rovnako 
ako jednoduchý hoax využíva aj falošné informácie.15 

Šalmon vo svojej publikácii uviedol jeden z najstarších hoaxov, aký sa na 
Slovensku šíril. Išlo o varovanie pred drogami v tetovačkách. Nalepovacie teto-
vačky údajne obsahovali nebezpečné drogy. Ľudia to mali zistiť tak, že v teto-
vačke sa objavila modrá hviezdička. 

Od vzniku Facebooku sa hoaxom darí. Bol a je výborným sprostredkovate-
ľom poplašných správ. Najskôr boli úplne jednoduché, v súčasnosti ich majú 
problém rozoznať aj odborníci. Autorom hoaxov je zvyčajne človek, ktorý túži 
po peniazoch alebo iba po efekte svojej práce.16 

Medzi klasické hoaxy patria: 

 varovanie pred vírusmi a rôznymi útokmi na počítač – najčastejšie ty-
py poplašných e-mailov; 

 opis iného nereálneho nebezpečia – správy varujú pred vymysleným 
nebezpečenstvom z bežného života, často je to zmes klamstiev a polo-
právd, ktoré človek nevie s istotou posúdiť; 

 falošné prosby o pomoc – ako sme už spomínali, môže ísť o skutočnú 
prosbu o pomoc, ktorá sa začne masovo šíriť až po jej aktuálnosti, a na 
druhej strane môže ísť o žartovanie, ktoré útočí na ľudské city; 

 výmysly o mobilných telefónoch – tu ide o vymyslené alebo neúplné 
informácie o mobilných telefónoch; 

 petície a výzvy – môže ísť o vymyslenú petíciu zo žartu alebo o ne-
domyslenú snahu bojovať za určitú vec. Petícia šírená e-mailom často 
neobsahuje potrebné údaje, aby bola petícia platná. Na druhej strane, 
ak k petícii pripojíte osobné údaje, dávate ich k dispozícii komukoľ-
vek, kto e-mail dostane. Správa s vašimi údajmi sa tak šíri pyramído-
vo na ďalšie adresy. Kedykoľvek sa môže zmeniť aj text údajnej petí-
cie a váš podpis tak môže byť pod niečím, s čím vôbec nemusíte 
súhlasiť; 

 ponuky na jednoduchý zárobok – väčšinou ide o správy ponúkajúce 
odmenu alebo zľavu na služby za hromadné rozosielanie e-mailov, ale 
môže ísť aj o žartovnú správu, ktorá sľubuje za jej ďalšie rozoslanie 
lákavú odmenu; 

 reťazové listy šťastia – existujú rôzne listy šťastia šírené z poverčivos-
ti alebo len z čistej neznalosti; 

 žartovné správy – ide o rôzne žartovné správy, ktoré si posielajú ka-
maráti medzi sebou. Tu je dôležité spomenúť, že nie všetci ľudia majú 

                                                           
15  ŠALMON, T., 2020, s. 174. 
16  ŠALMON, T., 2020, s. 175. 
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rovnaký zmysel pre humor, a preto nie je príliš vhodné takéto správy 
hromadne šíriť na všetky adresy.17 

Hoaxy nie sú príjemná záležitosť a prinášajú veľa škôd. V prvom rade obťa-
žujú príjemcov. Hoaxy zbytočné zapĺňajú e-mailovú schránku a oberajú ľudí  
o čas. Šíria nebezpečné rady, nadbytočne zaťažujú servery. Používateľ z dôvodu 
preposielania hoaxov dokáže prezradiť dôverné informácie. Klamlivé správy 
dokonca poškodzujú meno firmy či inštitúcie. Negatívne na hoaxoch je aj to, že 
informácie sú často prijímané ako pravdivé, bez ich overenia. Hoaxy ovplyvňu-
jú správanie človeka, vplývajú na jeho psychiku, môžu vzbudiť pocity viny 
alebo pocity ohrozenia. V neposlednom rade nepravdivé správy môžu posilňo-
vať poverčivosť.18 

Dôležitou radou je preto nutnosť overovať si úplne všetko. Nielen to, čomu 
používateľ nerozumie, ale aj to, čo sa zdá byť podozrivé. V prvom rade by si 
mal zistiť, kto je za pozadím vytvoreného obsahu, tiež je dôležité overiť si fak-
ty, či o udalosti informujú aj iné zdroje, napríklad seriózne médiá. Tiež je dobré 
si všímať emotívnosť obsahu príspevku a najmä dátum vzniku diela. Fotografie 
a videá sa tiež dajú overiť prostredníctvom rôznych programov. Rovnako treba 
overiť, či už nejde o vyvrátený hoax. Ak vyhľadávanie nepomôže, možno sa 
obrátiť na políciu, ktorá sa venuje poplašným textom.19 

Prezídium Policajného zboru v roku 2018 spustilo novú stránku na sociálnej 
sieti Facebook. Jej hlavným cieľom je zhromažďovanie hoaxov a podvodov, 
ktoré sa šíria predovšetkým prostredníctvom internetu. Obsah stránky „Hoaxy  
a podvody – Polícia SR“ je aktualizovaný podľa potreby a aktuálneho vývoja.  

Oficiálna stránka „Polícia Slovenskej republiky“ je aj naďalej hlavným ko-
munikačným kanálom Policajného zboru, ale keďže na nej denne pribúda viace-
ro príspevkov, môže sa stať, že upozornenia na poplašné správy zanikajú. To 
bolo dôvodom vytvorenia samostatnej stránky, ktorá zhromažďuje práve prí-
spevky o hoaxoch a podvodoch. „Zámerom stránky je, aby sa užívatelia inter-
netu na ňu vracali v akýchkoľvek prípadoch, keď si nebudú istí hodnovernosťou 
stránky, e-mailovej správy, respektíve masovo šírenej správy.“20 Policajný zbor 
považuje hoaxy za nebezpečný nástroj šírenia dezinformácií a manipulácie 
značnej časti spoločnosti. „Stránka ,Hoaxy a podvody – Polícia SR‘ preto po-
skytne aktuálny a jednoduchý prehľad nepravdivých, zavádzajúcich, manipula-
tívnych, ale aj podvodných tém, ktoré rezonujú vo svete internetu.“21 

Šírenie nepravdivých informácií, teda takzvaných hoaxov na internete, môže 
byť vyhodnotené ako trestný čin. Trestného činu sa jednotlivci môžu dopustiť 
vtedy, ak je šírená informácia schopná vyvolať „aspoň u časti obyvateľstva 

                                                           
17  HOAX.CZ, 2019. 
18  ZODPOVEDNE.SK, 2019. 
19  KAČINOVÁ, V., 2018, s. 283. 
20  TASR, 2018. 
21  TASR, 2018. 
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vážne znepokojenie“. Za takýto trestný čin môže hroziť väzenie od dvoch do 
ôsmich rokov.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Facebooková stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR  
Zdroj: FB Hoaxy a podvody – Polícia SR 

Hoaxy a podvody na sociálnej sieti Facebook 

Vo výskume sme sa rozhodli zamerať na šírenie poplašných správ a podvo-
dov na sociálnej sieti Facebook, ktorú využívajú milióny ľudí. Keďže cieľom 
štúdie je zistiť, aké typy podvodov sa na sieťach vyskytujú, vybrali sme niekoľ-
ko príkladov, na ktoré upozornila samotná Polícia Slovenskej republiky. Polícia 
vytvorila na sieti Facebook stránku Hoaxy a podvody – Polícia SR, ktorá nám 
poslúžila ako materiál na výskum. Na jednotlivých prípadoch sme poukázali, 
aké hoaxy sa na internete vyskytujú. Tiež sme venovali pozornosť podvodom, 
na ktoré polícia upozornila.  

Štúdia pozostáva z dvoch fáz. V prvej fáze sme na základe knižných a elek-
tronických zdrojov vypracovali teoretickú časť práce. Použité pramene sme 
uviedli v zozname použitých zdrojov. Získané poznatky nám poslúžili na reali-
záciu druhej fázy. Zmapovali sme hoaxy a podvody, ktoré sa šíria na sociálnej 
sieti Facebook.  

Poplašné správy o koronavíruse 

Koronavírus naháňa strach mnohým rodinám. Dennodenne sú vystavené tla-
ku z mnohých strán. Informácie o pandémii sa šíria rýchlosťou blesku. V mno-
hých prípadoch je problém rozoznať pravdu od klamstva. Práve strach ľudí je 
hnacím motorom na šírenie poplašných správ. 
                                                           
22  SITA, 2018. 
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Polícia za posledné obdobie zaznamenala hneď niekoľko falošných správ, 
ktoré sa okamžite dostali do obehu a ľudia ich vo veľkom šírili na sociálnej sieti 
Facebook. Na verejnosť sa dostala správa o falošných sms-kách o evakuácii pre 
koronavírus. Zo správy vyplývalo, že Ministerstvo vnútra SR organizuje evaku-
áciu z dôvodu rozšírenia pandémie a občania sa majú dostaviť na určené miesto. 
V tomto prípade dokonca polícia podala trestné oznámenie a začala trestné stí-
hanie pre trestný čin šírenia poplašnej správy.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Poplašná SMS správa  
Zdroj: FB Polícia Slovenskej republiky 

Rovnako ľudí vystrašili aj informácie, ktoré sa šírili prostredníctvom správ 
cez Facebook. Situácia s koronavírusom bola vo februári 2020 ešte na Sloven-
sku stabilná. V čase, keď nebol potvrdený ani jeden prípad nákazy, neznámy 
páchateľ posielal zaručené správy o tom, že koronavírus na Slovensku už je  
a informácie sa zamlčujú z dôvodu parlamentných volieb. Prípady sa mali obja-
viť v Bratislave, Trenčíne, či v Humennom. Polícia opäť hoax vyvrátila.24 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Údajne utajené prípady koronavírusu na Slovensku  
Zdroj: FB Polícia Slovenskej republiky 

Na sociálnej sieti sa objavil komentár používateľky, ktorá bez uvedenia rele-
vantných zdrojov strhla lavínu šírenia. Vo svojom statuse strašila ľudí, že Ústred-

                                                           
23  HOAXY A PODVODY – POLÍCIA SR/FACEBOOK, 2020a. 
24  HOAXY A PODVODY – POLÍCIA SR/FACEBOOK, 2020b. 
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ný krízový štáb a vláda majú pre Slovákov prichystané potravinové lístky, potra-
viny budú na prídel a banky zmrazia časť finančnej hotovosti na účtoch. Odvolá-
vala sa na dva zdroje, ktoré ale nemenovala. Polícia vyvrátila poplašnú správu. 
Ústredný krízový štáb svoje rozhodnutia a vyhlášky komunikuje vždy cez oficiál-
ne komunikačné kanály alebo tlačové besedy. Zdôraznil, že aj v prípade extrémne 
zlej epidemiologickej situácie budú obchody vždy otvorené.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 Varovanie o plánoch vlády 
Zdroj: FB Polícia Slovenskej republiky 

Pred prvým spustením celoplošného testovania na Slovensku sa zase šírila 
dezinformácia o tom, ako testovanie môže spôsobiť poškodenie mozgu. Ano-
nymný článok sa šíril v rôznych skupinách na Facebooku. Zavádzajúci bol naj-
mä nadpis článku, ktorý hlásil poškodenie mozgu pacientky po teste na Covid-
19. Nadpis vytváral dojem, že samotný výter poškodil mozog. V skutočnosti ale 
ľudia šírili informáciu úplne vytrhnutú z kontextu. Vedecký článok v časopise 
JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery opísal ojedinelý prípad ženy, 
ktorá mala zriedkavú poruchu – drobné otvory v lebke a v tomto kontexte jej 
výter skutočne spôsobil problémy. Súhra zriedkavých okolností, keď zdravotní-
ci zrejme nevedeli o stave pacientky, spôsobila komplikácie. V žiadnom prípade 
ale štúdia nenaznačila, že by samotné testovanie bolo nebezpečné. Polícia vtedy 
ľudí vyzvala, aby nešírili na sociálnych sieťach príspevky len na základe bom-
bastických nadpisov. Rovnako sa objavili aj statusy, že testovanie je tajný plán 
na čipovanie a ovládanie ľudí. Hoaxy opäť polícia vyvrátila.26 

                                                           
25  HOAXY A PODVODY – POLÍCIA SR/FACEBOOK, 2020c. 
26  HOAXY A PODVODY – POLÍCIA SR/FACEBOOK, 2020d. 



192 Henrieta Hačundová 
HOAXES AND SCAMS ON THE SOCIAL NETWORK FACEBOOK 

 

  

V spoločnosti rezonovali protesty, ktoré sa v roku 2020 konali počas zákazu 
zhromažďovania. Protestujúci chceli vyjadriť nesúhlas s opatreniami vlády  
v súvislosti s koronavírusom. Po nepovolených zhromažďovaniach sa na Face-
booku objavili dve videá a fotografia z protestu v Bratislave aj s „odbornými 
výkladmi“. Ich cieľom bolo očierniť a šíriť klamstvá o zasahujúcich policajtoch. 
Podľa prvého videa si policajti sami hádzali petardy. Druhé video malo navodiť 
dojem, že zranený policajt na proteste simuloval pád na zem, pretože ho nič 
nezasiahlo. Šírila sa tiež fotka 15-ročného chlapca, ktorý mal náhodou prechá-
dzať okolo protestu a mal dostať zásah gumeným projektilom. Keďže sa správy 
začali šíriť rýchlosťou blesku, polícia okamžite zasiahla. Na svojej stránke zve-
rejnila podrobné vysvetlenia ku všetkým príspevkom, vyvrátila poplašné správy 
a podrobne uviedla fakty.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 Klamlivé videá z protestov  
Zdroj: FB Hoaxy a podvody – Polícia SR 

Strašenie Facebookom 

Polícia upozornila aj na ďalší hoax, ktorý sa šíril. Cieľom bolo zastrašiť ľudí. 
Išlo o poplašnú správu, podľa ktorej Facebook údajne zverejní správy, ktoré ste 
doteraz posielali známym. Používatelia mali skopírovať svoj „nesúhlas“ s po-
stupom Facebooku do statusu a takto šíriť informáciu ďalej. Podľa polície išlo  
o zábavku niekoho, kto sa doma nudí. Vymyslel si status a zabáva sa na tom, 
ako ho ľudia bezhlavo šíria ďalej. Spoločnosť Facebook, ako každá komerčná 
spoločnosť, má vlastné pravidlá, ktoré sú verejne dostupné a každý jeden po- 
užívateľ si ich môže naštudovať. Je dôležité vedieť, že registráciou a používa-
ním Facebooku súhlasíte so všetkými jeho pravidlami a nie je možné, aby ste si 
ich prispôsobovali podľa seba napísaním statusu.28 

                                                           
27  HOAXY A PODVODY – POLÍCIA SR/FACEBOOK, 2020e. 
28  HOAXY A PODVODY – POLÍCIA SR/FACEBOOK, 2019a. 
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Obr. 6 Nesúhlas s postupom Facebooku.  
Zdroj: FB Hoaxy a podvody – Polícia SR 

Rómovia dostanú drevo zadarmo 

Tejto téme sa už venovali aj médiá, ktoré poukázali na nezmyselný hoax ší-
riaci sa na webových stránkach Magazin1.sk a Prehladsprav.sk. Podľa nich 
Rómovia budú od štátu dostávať drevo zadarmo. Nebola to však pravda. Išlo  
o prekrútené informácie o projekte, ktorého cieľom je minimalizovať krádeže 
dreva a zamestnať Rómov na aktivačných prácach. Vtedajší splnomocnenec pre 
rómske komunity Ábel Ravasz vtedy uviedol, že podnik Vojenské lesy a majet-
ky poskytne obciam v okrese Stará Ľubovňa drevený odpad a lis na jeho spra-
covanie. Lis budú obsluhovať prevažne Rómovia v rámci aktivačných prác. 
Vyrobené brikety budú patriť obci, ktorá ich bude môcť za výhodnú cenu pre-
dávať miestnym obyvateľom. Zadarmo tak nikto nič nedostal.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7 Drevo zadarmo  
Zdroj: FB Hoaxy a podvody – Polícia SR 

                                                           
29  HOAXY A PODVODY – POLÍCIA SR/FACEBOOK, 2019b. 
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Prosba o pomoc 

Na Facebooku sa často šíria aj informácie, ktoré vyzývajú na pomoc chorým 
deťom. Pomôcť možno poslaním určitej sumy peňazí na účet. Alebo vyzývajú 
ľudí príspevok šíriť ďalej a za každé zdieľanie dostane dotyčná osoba peniaze. 
Je dôležité vedieť, že ak dáte lajk, alebo budete príspevok šíriť ďalej, nikomu 
nepomôžete. 

Ak chce človek pomôcť, v okolí existujú známe organizácie, ktorým môže 
darovať peniaze.30 Zbierka, ktorú organizuje súkromný profil, má len ťažko 
úzku spoluprácu s Facebookom, ktorý by preplatil počet lajkov. Zbierka by sa 
mala dať spätne overiť na stránkach organizácie. Stránka bez jasných odkazov  
s vyššou oficialitou vytvára pochybnosti. Facebook ako taký nepodporuje žiad-
ne zbierky, ktoré prebiehajú kliknutím na lajk a zdieľaním. Rovnako tak ani 
žiadne organizácie takéto zbierky nepodporujú. Príbeh za príspevkom je vždy 
vymyslený a fotografie zneužité bez pôvodného príbehu.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8 Pomoc chorým deťom  
Zdroj: FB Hoaxy a podvody – Polícia SR 

Falošné súťaže 

Okrem hoaxov sa na sociálnych sieťach objavuje množstvo falošných súťaží. 
Anonymné stránky vyhlasujú súťaže o atraktívne ceny, väčšinou sú to drahé 
autá či mobily. Typickým príkladom je stránka Audi SVK, ktorá vystupovala 

                                                           
30  HOAXY A PODVODY – POLÍCIA SR/FACEBOOK, 2018. 
31  ŠALMON, T., 2020, s. 109. 
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ako oficiálny distribútor tejto značky. Na svojom profile zverejnila správu, že 
bude žrebovať výhercov luxusných áut. Treba spomenúť, že tieto autá majú 
hodnotu viac ako 100-tisíc eur. Žiadne žrebovanie však nakoniec neprebehlo  
a o pár týždňov sa objavil na stránke oznam, že ju preberá nový správca, ktorý 
sa dištancuje od predošlého obsahu. Tento údajný nový správca následne začal 
ponúkať prípravky na zväčšenie pŕs za 40 eur. Tieto príspevky sa tak automa-
ticky zobrazovali ľuďom, ktorí sa pôvodne chceli zapojiť do súťaže o luxusné 
auto.32 

Kedysi žiadali podvodníci hlas do nejakej súťaže a nazbierali si peniaze pre 
seba. Bola to forma zábavy. V súčasnosti sú už oveľa sofistikovanejší. Vďaka 
dôverčivosti a trikom dokážu oklamať. Často príspevok žiada lajk, zdieľanie, 
označenie kamarátov alebo do komentára treba napísať určité slovo. Najčastej-
šie sa uvádza slovo „hotovo“. V podvodných súťažiach chýbajú jasné pravidlá  
a podmienky a odvolanie sa na oficiálne stránky. Ak používateľ nenájde, kto je 
správca stránky, kto je organizátor súťaže, s určitosťou ide o podvod. Facebook 
zobrazuje tiež dátum založenia stránok, ten pomôže rovnako odhaliť pokus  
o podvod. V prípade ak ste sa stali „výhercom“ a máte pochybnosti, podvodník 
môže komunikovať vulgárne.33 Autormi súťaží sú väčšinou mladí ľudia. Vďaka 
súťažiam môžu vytvoriť úspešnú stránku, na ktorej sa dá neskôr predávať prie-
stor. Žiadna firma nevytvorí súťaž, z ktorej by nič nemala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 9 Falošná súťaž o luxusné auto.  
Zdroj: FB Audi SVK 

                                                           
32  ŠNÍDL, V., 2019. 
33  ŠALMON, T., 2020, s. 99. 
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Platobné údaje 

Ďalšou podvodnou stránkou bola stránka s názvom Vyhraj To, ktorá fungo-
vala na podobnom princípe ako spomínaná predchádzajúca súťaž – akože vás 
vyberú, sľúbia veľkú výhru, ale na overenie potrebujú všetky údaje z vašej kar-
ty. Polícia vtedy varovala, že nikto nikomu nič nedá za zdieľania. A ak sa ľudia 
chcú zapojiť do súťaží, tak iba cez stránky, ktoré majú pri svojom názve modrú 
fajku. Znamená to, že sú reálni a overení. Zároveň vyzvali občanov, aby boli 
obozretní a podobné súťaže ignorovali, nahlásili ich priamo Facebooku. V prí-
pade, že prišli o peniaze, išli vypovedať na políciu alebo varovali svojich kama-
rátov. Polícia dokonca v prílohe svojho príspevku uviedla komunikáciu s po-
chybnou stránkou.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10 Falošná výhra v súťaži  
Zdroj: FB Polícia Slovenskej republiky 

Podvodníci dokážu vylákať od ľudí nemalé čiastky peňazí. Polícia nedávno 
upozornila, že niekto zneužil facebookovú stránku pre deti a pýtal platobné 
údaje z karty. Podvodníci pozmenili názov stránky hudobníkov hrajúcich detské 
piesne. Lákali ľudí na finančné odmeny v rámci ich súťaže. Keďže detskí spe-
váci sú v súčasnosti veľmi populárni, mnohí ľudia na podvod naleteli.35 

Podobným podvodom bola stránka Žrebovanie, ktorá odosielala mnohým 
správy. Opäť podvodníci zaručovali výhru a pred odoslaním výhry žiadali číslo 
platobnej karty. Polícia okamžite upozornila na pokus o podvod. V mnohých 
prípadoch vyzvala, aby stránku ľudia nahlásili.36 

                                                           
34  POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY/FACEBOOK, 2017. 
35  HOAXY A PODVODY – POLÍCIA SR/FACEBOOK, 2020f. 
36  HOAXY A PODVODY – POLÍCIA SR/FACEBOOK, 2020g. 
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Obr. 11 Podvod s platobnými údajmi  
Zdroj: FB Hoaxy a podvody – Polícia SR 

Tým, že používateľ poskytne údaje z platobnej karty, sprístupní tak podvod-
níkovi svoj účet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12 Podvodná stránka  
Zdroj: FB Hoaxy a podvody – Polícia SR 

Na dennodennom poriadku sú podvodné profily. Nedávno polícia upozornila 
na podvodný profil Kelvina z Marylandu, ktorý písal slovenským ženám. Skú-
šal to večnou láskou a fotkou mačičky. Jeho cieľom bolo získať peniaze, aby 
bol „vykúpený“ zo služieb OSN v Saudskej Arábii. Profil bol podvodný, preto-
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že mal neurčité fotky, žiadnu históriu a ženám písal lámanou slovenčinou, ktorú 
pravdepodobne skopíroval cez Google prekladač. Kelvin sľuboval veľkú dôveru 
a lásku ako obetu. Polícia varuje, aby ľudia na takéto správy nereagovali a rad-
šej ich vymazali.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 13 Podvodný profil 
Zdroj: FB Hoaxy a podvody – Polícia SR 

Lákavé ponuky 

Na Facebooku sa vyskytujú inzeráty s lákavými ponukami. Ak sa ozvete jeho 
autorovi, často dostanete správu, podľa ktorej máte zaplatiť iba 10 eur ako vstup-
ný poplatok. Peniaze ale už nikdy neuvidíte a prácu nedostanete. Síce ide o malú 
sumu, ale pre niekoho môže mať väčšiu hodnotu. Preto je dôležité neveriť takým-
to lákavým ponukám, ktoré núkajú veľa peňazí za takmer ničnerobenie.38 Rovna-
ko pribúdajú ponuky na prácu z domu. Tá naozaj existuje, ale nikto ju nedostane 
len tak. Z domu pracujú väčšinou skúsení ľudia, o ktorých nadriadený vie, že sú 
pre firmu potrební. Ponuky práce bez rôznych zmlúv, či osobných stretnutí sú 
rizikom. Veľkým problémom sú ponuky, ktoré komunikujú zárobok a nie náplň 
práce. V tomto prípade sa odporúča na ponuku nereagovať. Od záujemcov môžu 
vylákať osobné údaje, peniaze za školenia, licencie a už sa neozvú.39 

Z výskumu sme zistili, že na sociálnej sieti Facebook eviduje Polícia Slo-
venskej republiky veľké množstvo hoaxov. V súčasnosti sa najviac poplašných 
a podvodných správ objavilo v súvislosti s koronavírusom. Obyvateľom prichá-
dzali falošné sms-ky. Rovnako sa na začiatku pandémie vyskytli poplašné sprá-

                                                           
37  HOAXY A PODVODY – POLÍCIA SR/FACEBOOK, 2020h. 
38  HOAXY A PODVODY – POLÍCIA SR/FACEBOOK, 2019c. 
39  ŠALMON, T., 2020, s. 245. 
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vy o zamlčiavaní potvrdených prípadov nákazy. Strach vyvolala aj zmena pod-
mienok Facebooku. V správe sa písalo o tom, že všetky súkromné fotografie sa 
stanú verejné. Opäť polícia upozornila, že niekto sa chcel pobaviť a vymyslel 
správu, ktorú rozposielal niekoľkým používateľom. Obľúbené sú tiež prosby  
o pomoc. Podvodníci využívajú choré deti na to, aby získali peniaze. Tie sa 
snažia vylákať aj prostredníctvom falošných súťaží. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 14 Falošný zárobok  
Zdroj: FB Hoaxy a podvody – Polícia SR 

Polícia zdvíha varovný prst nad súťažami, ktoré žiadajú od zúčastnených 
platobné údaje. Ľudí vyzýva, aby takéto súťaže a správy ignorovali a nahlásili. 
Na sociálnej sieti Facebook sa tiež objavili falošné profily, ktoré sa takisto sna-
žili vylákať peniaze. Počas výskumu sme si všimli veľké množstvo pracovných 
ponúk. Sľubujú lákavé finančné odmeny, ponuka je podmienená poslaním urči-
tej sumy peňazí. Tie už ale záujemcovia nikdy neuvidia. 

Záver 

Štúdia sa zaoberala sociálnymi sieťami, pretože sú každodennou súčasťou 
našich životov. Bez nich si už mnohí nevedia predstaviť deň a už vôbec nie to, 
že by ho mali bez nich začať. Sociálne siete sú dobrým nástrojom na sprostred-
kovanie predaja, ale aj nákup, nehovoriac o marketingových ťahoch, ktoré vy-
skakujú z každej strany. 

Sociálne siete majú ale aj negatívnu stránku. Sú výborným prostredím na ší-
renie klamstiev a podvodov. Za krátky čas sa dokáže dezinformácia dostať  
k miliónom ľudí. Práve preto sme sa v štúdii venovali šíreniu hoaxom. V súčas-
nosti sa ich objavuje čoraz viac a sú ťažko rozpoznateľné. Preto je dobré o nich 
hovoriť, niektoré sa totiž dokážu s malými obmenami stále opakovať. Zo so-
ciálnych sietí sme vybrali konkrétne platformu Facebook. Je výborným nástro-
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jom na šírenie poplašných správ. Cieľom práce bolo poukázať na hrozby, ktoré 
sociálna sieť prináša. Veľkým problémom sú aj podvodníci, ktorí sa snažia od 
ľudí vylákať nemalé množstvo peňazí. Ako sme spomínali, niekedy je ťažké 
rozoznať hoax od pravdy. Preto sme predstavili stránku Polície Slovenskej re-
publiky, ktorá má za cieľ vyvracať hoaxy a informovať verejnosť. Uviedli sme 
niekoľko konkrétnych príkladov, ktoré rezonujú v našej spoločnosti. Z policaj-
nej stránky sme primárne čerpali informácie do našej práce, pretože sú overené 
a potvrdené. 

Cieľom štúdie bolo priblížiť poplašné správy, klamstvá, či podvody, ktoré sa 
šíria na sociálnej sieti Facebook. Zamerali sme sa na typické texty poplašnej 
správy a čo obsahujú. Uviedli sme reálne prípady zo života, s ktorými sa stretla 
aj polícia a ktoré riešila. Výborný priestor na šírenie hoaxov dáva takisto pan-
démia COVID-19, ktorá trápi Slovensko a celý svet. Upozornili sme na tieto 
dezinformácie, ako akési varovanie pred ďalším šírením nezmyslov. Nezmys-
lami je boj so zákernou chorobou ťažké vyhrať. 

Je alarmujúce, že napriek tomu, že sa technologicky vyvíjame, mentálne 
zrejme zaostávame, keďže hoaxov stále pribúda a každý deň naletí takýmto 
šíriteľom nezmyslov viac a viac ľudí. Je preto dôležité sa v tejto oblasti stále 
vzdelávať, inak sa môže stať, že nás nezmysly úplne pohltia a to bude do bu-
dúcna veľmi veľkým výkričníkom pre spoločnosť. 
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PUBLIC RELATIONS IN THE HEALTH SERVICE 

Mgr. Daniela Vunhu 
 

Abstrakt: Tak ako propagovanie akýchkoľvek produktov, aj produkty  
z farmaceutického priemyslu si našli svojich priaznivcov v širokej verej-
nosti. Na rozdiel od propagácie iných výrobkov, farmaceutiká podliehajú 
prísnemu zákonu o reklame. Práve preto je dôležité postaviť marketingo-
vý mix efektívne s cieľom predať svoje výrobky širokej verejnosti. Public 
relations je jedným z efektívnych nástrojov, ktorý nám dokáže pomôcť aj 
v podmienkach prísneho zákona o reklame. 

Kľúčové slová: marketing, PR, zákon o reklame, lekár, verejnosť, rekla-
ma 

Abstract: Just as the promotion of any product, products from the phar-
maceutical industry have found their supporters on the mass market.  
Unlike the promotion of other products, pharmaceuticals must follow 
strict advertising law. That is why it is important to build a marketing mix 
effectively to sell the products to the public. 
Public Relations is one of the most effective tool that help us to avoid 
breaking the Advertising Law.  

Keywords: marketing, Public Relations, advertising law, doctor, publici-
ty, advertising  

Úvod 

Hoci farmaceutický priemysel je reprezentovaný výrobou liečiv, zdravotníc-
kych pomôcok a kozmetiky, komunikácia medzi týmito kategóriami je značne 
odlišná. Kým kozmetiku či zdravotnícke pomôcky môžu výrobcovia a predajcovia 
komunikovať slobodne, na liečivá sa vzťahuje pomerne prísny zákon o reklame.  
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Otvorené hranice nám ukázali, ako sú jednotlivé trhy rôzne aj z pohľadu prí-
stupu k reklame na lieky, aj legislatívou, ktorá upravuje komunikáciu farmaceu-
tických liečiv. V Spojených štátoch možno bežne vidieť v nadlinkovej kampani 
reklamu na onkologické lieky, na Slovensku to možné nie je. Tam, kde reklama 
nemá dosah, dostáva väčší priestor komunikácia prostredníctvom nástrojov 
public relations (PR). Práve farmaceutický priemysel je výborným príkladom 
toho, ako sa vie široká verejnosť vďaka public relations dozvedieť o priazni-
vých účinkoch farmaceutického produktu.  

Fungovanie public relations vidíme aj v súčasnosti, pri masívnej komunikácii 
týkajúcej sa očkovania proti Covid-19, ochoreniu, ktoré zasiahlo celú planétu. 
Jednotlivé spoločnosti v odborných štúdiách dokazujú svoju účinnosť, informácie 
sa v krátkom okamihu dostávajú prostredníctvom médií ku konečnému prijímate-
ľovi. Jednotlivci si vymieňajú skúsenosti medzi sebou a dnes je „odborníkom“ na 
vakcináciu každý, kto vlastní profil na niektorej zo sociálnych sietí.  

Službu public relations nevyužíva spoločnosť Pfizer po prvýkrát. Výrazné 
využitie public relations možno pozorovať už v minulosti, keď farmaceutická 
spoločnosť uvádzala na slovenský trh tzv. modrú tabletku.  

1  Public relations v službách zdravotníctva 

Hoci si to neuvedomujeme, s public relations, jej účinkami a vplyvom, sa 
stretávame takmer na každom kroku. Ovplyvňuje naše názory a postoje, životný 
štýl a veľmi často formuje prostredie, ktoré pôsobí na nás.1 

„Public relations, ako súčasť marketingovej komunikácie, nemá jednotnú 
definíciu. Zvyčajne sa toto slovné spojenie prekladá ako vzťahy s verejnosťou – 
takéto vnímanie PR je dávno prekonané. PR zahŕňajú celý súbor aktivít, ktoré 
smerujú k verejnosti, k ovplyvňovaniu jej názorov, k presviedčaniu k aktivite, 
avšak vždy s ohľadom na prijímateľa, teda v porozumení s konečným recipien-
tom. Vzťah však nikdy nie je jednorazová aktivita, naopak, chápeme ho ako 
dlhodobú aktivitu, ktorú nemožno navždy zachovať v stave, v ktorom sme ju 
nadviazali. Každý vzťah je nevyhnutné nadviazať, budovať, udržiavať a napo-
kon aj rozvíjať. Aj z týchto dôvodov public relations nemá jednotnú medziná-
rodne uznávanú definíciu, s ktorou by sa stotožnili teoretici a praktici.“2 

Podľa Svobodu podstatu PR tvoria komunikačné procesy a aktivity, pričom 
sú k dispozícii dve základné skupiny prostriedkov a foriem: 

 prostriedky a formy individuálneho pôsobenia (osobný rozhovor, tele-
fonát, listy), 

 prostriedky a formy skupinového pôsobenia (eventy a podujatia, pla-
gáty, letáky, výročné správy).  

                                                           
1 KOPECKÝ, L., 2013.  
2 CHUDINOVÁ, E., 2019, s. 13. 
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Prvoradé ciele PR vo väčšine prípadov sú:  

 starať sa o postavenie a záujmy organizácie,  
 predchádzať útokom proti nim, a ak sa objavia, vyrovnať sa s nimi,  
 získavať podporu ostatných skupín.  

Ciele public relations sa obvykle členia na strategické a taktické ciele.  
V oboch prípadoch je pre správne stanovenie cieľov public relations nutné po-
znať analýzu východiskového stavu, analýzu súčasného imidžu a stanovenie 
imidžu, ktorý je potrebný dosiahnuť, a napokon samotný plán, ktorý rozpraco-
váva ciele do konkrétnych realizačných úloh.3 

Podľa Asociácie PR Slovenskej republiky zaznamenala viac ako polovica 
agentúr v roku 2006 rast viac ako 10 %, preto možno rok 2006 hodnotiť ako 
veľmi priaznivý pre rozvoj komunikácie a PR. Odvtedy toto číslo stúpa a PR je 
na Slovensku považované za jeden z kľúčových nástrojov marketingovej komu-
nikácie.  

Väčšina agentúr združených v Asociácii PR Slovenskej republiky (ASPRS) 
zaznamenali v roku 2006 významný rast, čo možno pripísať najmä rastu eko-
nomiky na Slovensku, a tým aj rastu výkonnosti firiem — potenciálnych klien-
tov. V roku 2006 zaznamenali agentúry nárast nových klientov aj spomedzi 
slovenských firiem, ktoré začínajú využívať služby PR vôbec po prvýkrát. Slo-
vensko tiež nasleduje celosvetový trend preskupenia zdrojov v oblasti komuni-
kácie, podľa ktorého sa výrazne zvyšujú investície do public relations a indivi-
duálnej, interaktívnej komunikácie s cieľovými skupinami v rôznych formách. 
Predstavitelia agentúr združených v APRSR sa zhodujú, že sa zvyšuje dopyt po 
strategických komunikačných službách, rozvíja sa oblasť externej komunikácie 
a public affairs. Čo sa týka sektorov, najvýznamnejší rozvoj objemu aj portfólia 
služieb bol zaznamenaný v zdravotníctve, spotrebnom tovare, lifestyle produk-
toch a v IT. Tento trend trvá dodnes, možno však predpokladať, že po skončení 
krízy spôsobenej epidémiou COVID-19 sa tento trend zmení.  

„Súčasná doba vyžaduje od PR v zdravotníctve komplexný prístup a orientá-
ciu nielen na produkt, ale na celkovú problematiku ochorenia. Svojou podstatou 
tak PR nahrádzajú nedostatočné aktivity štátu. Komunikácia problematiky 
zdravia je z etického, spoločenského, ale aj politického hľadiska citlivou otáz-
kou. PR v oblasti zdravotníctva boli až do začiatku 90. rokov zamerané najmä 
na podporu produktov u medicínskej verejnosti. V záujme kultivácie a rozširo-
vania trhu však farmaceutické firmy v súčasnosti investujú aj do osvety a vzde-
lávania verejnosti o zdraví, pretože osveta realizovaná štátom nie je dostatočná. 
Oblasť zdravotníctva a zdravia kladie na využívanie komunikačných nástrojov 
špecifické požiadavky, ktorým som sa venovala v prvých kapitolách mojej práce. 
Napriek tomu je tu však dostatočný priestor na využitie jednotlivých PR nástro-
jov. V súvislosti s komunikáciou produktov, konkrétne liekov, sa čoraz častejšie 
                                                           
3 SVOBODA, V., 2009. 
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kladie dôraz na porovnanie skutočných nákladov a prínosov liečby, ako aj zain-
teresovanosť pacienta na ochrane vlastného zdravia.“4 

PR ako súčasť firemnej a produktovej komunikácie zaujímajú pevné posta-
venie aj v stratégii a aktivitách farmaceutických firiem a firiem podnikajúcich  
v oblasti zdravotníctva. Uvedenie nového produktu či terapie, resp. celkové 
rozšírenie trhu si vyžadujú vytvorenie povedomia o danom ochorení, informo-
vanie o novom spôsobe liečby a produktoch, ktoré sú na rozdiel od iných pro-
duktov často viazané na lekársky predpis. Súčasťou podnikateľského prostredia 
v oblasti zdravotníctva sú tak, ako v každom inom business sektore, inštitúcie  
a orgány, ktoré ovplyvňujú úspech produktu, služby, ako aj podnikanie danej 
firmy.5 

Stanovenie priorít v oblasti zdravotníctva, štátnej zdravotníckej politiky, 
tvorba kritérií na liečbu jednotlivých ochorení sú tiež určitou výzvou pre PR. 
Formovanie verejnej mienky môže viesť k vytvoreniu preferencií pre dané 
ochorenie, resp. spôsob liečby. Vo všeobecnosti možno na trhu PR pozorovať 
kvalitatívny posun v poskytovaných službách. Vyššie požiadavky na profesio-
nalitu a orientácia na výsledok posúvajú PR od najčastejšie využívaných vzťa-
hov s médiami k sofistikovanejším službám – ku komunikácii prostredníctvom 
internetu, strategickému poradenstvu, krízovej komunikácii a pod. Tento posun 
je obzvlášť viditeľný v komunikácii v oblasti zdravotníctva.  

Príkladom prepojenia viacerých komunikačných nástrojov je projekt Zdravo 
dýchať, ktorý pre farmaceutickú spoločnosť GlaxoWellcome v októbri 1999 
realizovala agentúra Interel, PR. Cieľom projektu bolo zaradiť problematiku 
prieduškovej astmy a respiračných ochorení do politickej agendy, upútať pozor-
nosť médií a laickej verejnosti a súčasne zdôrazniť potrebu dostupnosti kvalit-
nej a modernej liečby. Pravidelná komunikácia s médiami prispela ku kontinu-
álnemu budovaniu povedomia novinárov a laickej verejnosti o respiračných 
ochoreniach a ich vplyve na kvalitu života pacienta. Projekt Zdravo dýchať 
nadviazal na doterajšie aktivity. Jeho cieľom bolo upriamiť pozornosť politikov, 
verejných činiteľov, ale aj verejnosti na život astmatika. Základom projektu 
bola výstava kresieb, ktoré vyjadrovali pocity detských pacientov pri astmatic-
kom záchvate. Priedušková astma bola v rámci výstavy chápaná ako cesta, po-
čas ktorej hravou komixovou formou sprevádzali návštevníkov dva kľúče – 
červený a zelený.  

Farby kľúčov boli zvolené podľa farieb na semaforoch, ktoré pre pacientov  
v Škole astmy predstavujú pozitíva a negatíva ochorenia a životosprávy. 

Jednou z pozitívnych skúseností v oblasti PR sú osvetové kampane, vše-
obecne prispievajúce ku kvalite života, uvedomenia si významu prevencie  
a zodpovednosti za vlastné zdravie. Z tých mimoriadne vydarených na Sloven-
sku možno spomenúť kampaň o tom, že lieky nepatria do rúk deťom (Glaxo-
Smith-Kline), alebo celoslovenské podujatie v devätnástich mestách na Sloven-

                                                           
4 ASOCIÁCIA PR AGENTÚR SLOVENSKA: Novinky, 2020.  
5 ASOCIÁCIA PR AGENTÚR SLOVENSKA: Novinky, 2020.  



Daniela Vunhu 207 
PUBLIC RELATIONS V SLUŽBÁCH ZDRAVOTNÍCTVA 
 

  

sku Zdravé mestá (Pfizer). Takéto kampane a investície do nich zvládnu iba 
lídri na trhu, ale práve takýmto spôsobom potvrdzujú svoju líderskú pozíciu. 

1.1 Public Relations spoločnosti Ratiopharm 

„Filozofia spoločnosti Ratiopharm – vyvíjať a produkovať vysokokvalitné 
liečivá pri nízkych nákladoch a ponúkať ich pod nechránenými názvami za at-
raktívne ceny – znamenala celosvetový významný prínos k redukcii výdavkov za 
zdravotnícku starostlivosť.“6 

Koncepcia spoločnosti Ratiopharm nemala vplyv len na cenovú politiku. 
Stanovila aj nové štandardy hodnotenia farmaceutickej a terapeutickej kvality 
liečiv. Spoločnosť Ratiopharm vyvinula nové kritériá a metódy výskumu bio-
dostupnosti a bioekvivalencie. Tieto výskumy priniesli nové poznatky v oblasti 
biofarmakológie. Za posledných 27 rokov bolo ich základnou stratégiou ponú-
kať širokú paletu produktov predstavujúcich menej nákladnú alternatívu origi-
nálnych patentovaných produktov pri množstve indikácií. 

V posledných rokoch sa Ratiopharm angažuje aj na medzinárodných trhoch.7 
Cieľom je ponúkať kvalitné a lacné generiká nielen na domácom trhu, ale aj na 
celom svete. To, samozrejme, znamená, že spoločnosť musí brať do úvahy prí-
slušné predpisy a terapeutické preferencie konkrétnej krajiny. Rozhodnutie, aký 
produkt sa bude vyvíjať pre tú-ktorú krajinu, je založené na hodnotách ziste-
ných počas rozsiahleho prieskumu trhu. Samozrejme, spoločnosť Ratiopharm 
dúfa, že každý produkt bude vhodný pre trh vo viacerých krajinách, ale to ju 
neodradzuje od vývoja produktov špeciálne pre jednu krajinu. 

Trendy v mnohých krajinách naznačujú, že zvyšovanie nákladov sa stáva 
hlavným problémom zdravotnej starostlivosti. Následkom toho sa význam ge-
nerík bude ešte zvyšovať. Svoju obchodnú činnosť spoločnosť prispôsobuje 
podmienkam v jednotlivých krajinách. 

„Zdravie na celom svete 
Zdravie na celom svete zdravie je to najhodnotnejšie, čo máme. Bez zdravia 

sa všetko ostatné stáva nepodstatným. Matka príroda nás však nevybavila do-
konalosťou, všetky nedostatky sa ešte zvýrazňujú vplyvom životného prostredia, 
stresom a nevhodným stravovaním, ako aj dedičnými predpokladmi. Byť člove-
kom, znamená byť aj chorý, pomáhame liečiť. Ratiopharm znamená zdravie.“8 

Spoločnosť Ratiopharm chce, aby sa ľudia uzdravili, aby zostali zdraví a aby 
pomohli ostatným vyliečiť sa. Preto ponúka lieky obsahujúce látky, ktoré sú 
účinné, ale aj cenovo dostupné.  

Hodnoty spoločnosti sú: 

                                                           
6 RATIOPHARM, 2020.  
7 RATIOPHARM, 2020.  
8 RATIOPHARM, 2020. 
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 Svetová značka v starostlivosti o zdravie. 
 Široká ponuka generík. 
 Vysoká kvalita. 
 Priaznivé ceny. 
 Osobný vzťah so zákazníkom. 

Ratiopharm podporuje široký okruh najrôznejších projektov a iniciatív v ob-
lasti športu a kultúry, v sociálnej oblasti a pri ochrane životného prostredia. 

Sociálne programy 

Unicef: Od roku 2001 Ratiopharm a Unicef úzko spolupracujú na riešení 
zdravotných problémov. Podporujú lokálne vzdelávacie programy zamerané na 
pomoc ľuďom pri riešení zdravotných problémov. Preto sa bude spoločnosť 
Ratiopharm, pôsobiaca v 23 krajinách po celom svete, podieľať aj na ďalších 
projektoch Unicefu. 

Senegal: Jeden z projektov v Senegale je zvlášť dôležitý pre senegalské že-
ny. Ženská obriezka je týranie: pohlavné orgány mladých žien sú brutálne mr-
začené. Akt obriezky je nenapraviteľný zásah do ženskej psychiky. A dodržia-
vanie tejto hroznej tradície je naďalej každodenným javom v skoro 30 afrických 
krajinách. WHO odhaduje počet obrezaných žien na 130 miliónov na celom 
svete. Každý rok sa ďalšie 2 milióny žien stanú obeťami tohto hrozného aktu. 
Situácia sa ale začína zlepšovať aj vďaka pomoci spoločnosti Ratiopharm. 

Ochrana životného prostredia 

Koncept: Podstatnou časťou filozofie spoločnosti Ratiopharm je ochrana ži-
votného prostredia. Ako jedna z prvých farmaceutických spoločností v Nemec-
ku je nositeľkou environmentálneho loga Európskej únie od februára 1996. Na 
získanie tohto certifikátu nestačí len dodržanie štandardných podmienok: sa-
motná stratégia spoločnosti musí byť zameraná na aktívnu podporu ochrany 
životného prostredia a najmä musí v tejto oblasti dosahovať kontinuálny pok-
rok. To sa dá dosiahnuť len striktným dodržiavaním koncepcie ochrany život-
ného prostredia vo všetkých oddeleniach spoločnosti.9 

Výročné záznamy: Základnou metódou hodnotenia vplyvu firmy na životné 
prostredie je environmentálna bilancia, v ktorej sa v priebehu roka vyhodnocujú 
všetky materiálové vstupy a výstupy. Environmentálna bilancia bola zavedená  
v roku 1992 a odvtedy sa každoročne používa na stanovenie environmentálneho 
hodnotenia firmy. 

                                                           
9 RATIOPHARM, 2020,  
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2  Online komunikácia vo farmaceutickom priemysle 

Pokiaľ chce farmaceutická spoločnosť využívať výhody komunikácie pro-
stredníctvom internetu, mala by predovšetkým začať svojou vlastnou prezentá-
ciou. Internet je pre prezentáciu farmaceutickej spoločnosti dôležitým médiom, 
pretože umožňuje uvádzať informácie a reklamné posolstvá v štyroch oblastiach 
komunikácie:10 

 Reklamné stránky farmaceutickej spoločnosti. 
 Reklamné stránky farmaceutickej spoločnosti pre odborníkov. 
 Verejne prístupná odborná informačná služba (nereklamné oddelenie). 
 Všeobecné informácie o zdraví a chorobách (nereklamné informácie).  

Pretože v rámci niektorých okruhov komunikácie možno uvádzať informácie 
a reklamu na lieky na predpis, musia stránky dodržiavať isté pravidlá. Predo-
všetkým akýkoľvek používateľ internetu musí byť vždy varovaný pred vstupom 
na stránky určené pre odborníkov. Toto varovanie je dôležité pre prípad, že 
spotrebiteľ – neodborník na stránky pre odborníkov vstúpi. Rozhodne bude ich 
obsah vnímať inak, než keby vôbec nemal tušenie, že číta informácie pre leká-
rov. V prípade tlačených médií tiež nemôžeme spotrebiteľovi zabrániť, aby si 
zakúpil časopis určený lekárom. Jediný rozdiel medzi internetom a tlačovými 
médiami je veľkosť bariéry, ktorá delí spotrebiteľov od informácií určených 
odbornej verejnosti. 

Reklamné stránky sú obvykle prvými stránkami farmaceutickej spoločnosti, 
na ktoré sa používateľ internetu dostane. Na všeobecných stránkach farmaceu-
tickej spoločnosti je dôležité dbať o to, aby na nich nebola šírená zakázaná re-
klama na lieky na predpis zameraná na širokú verejnosť. Do posolstiev týchto 
stránok je možné zahnúť všeobecné informácie o pôsobení a histórii spoločnos-
ti, rôzne informácie o aktivitách, kontaktné údaje, informácie o osobách pracu-
júcich v spoločnosti a podobne. Na úvodnej stránke možno umiestniť odkazy, 
ktoré umožnia vstup do ďalších druhov komunikácie, ako napríklad do „Verej-
ne prístupnej odbornej informačnej služby“, alebo do reklamných stránok urče-
ných pre odborníkov.11 

3  Umenie komunikácie v zdravotníctve na príklade 
uvedenia „modrej tabletky“ na slovenský trh 

Viagra, alebo modrá tabletka, je liek, ktorý dostal pomenovanie zo slov „Vi-
talita“ a „Niagra“” a slúži na liečenie impotencie. Je to výnimočný vynález  
z toho pohľadu, že do uvedenia Viagry na trh sa absencia erekcie u mužov dala 

                                                           
10 METYŠ, K., BALOG, P., 2006, s. 158. 
11 METYŠ, K., BALOG, P., 2006, s. 159. 



210 Daniela Vunhu 
PUBLIC RELATIONS IN THE HEALTH SERVICE 

 

  

liečiť alebo korigovať iba vsadením protézy, zdĺhavou psychoterapiou alebo 
rôznymi injekciami. Od toho času však už máme k dispozícii aj túto tabletku, 
ktorá je dostupná aj u nás. 

Po vyhlásení konkurzu na reklamnú kampaň pre produkt Viagra v roku 
2001, sa viaceré reklamné agentúry zapojili do tvorby kreatívneho návrhu re-
klamnej kampane na základe propozícií, ktoré im zasielala farmaceutická spo-
ločnosť. 

Po odprezentovaní kreatívneho návrhu, zhodnotení prehľadu prác, ktoré 
agentúra realizovala pre svojich klientov, a celkovej reklamnej činnosti, bola 
vyhlásená za víťaza konkurzu a realizátora projektu kampane modrá tabletka 
reklamná agentúra W5. Táto agentúra má dlhoročné skúsenosti s tvorbou re-
klamy a reklamných kampaní pre farmaceutické spoločnosti, ktoré sú svetovými 
lídrami na farmaceutickom trhu. Títo strategickí klienti uvádzajú na slovenský 
trh produkty, ktoré sú v zahraničí dobre známe, ale pre našich spotrebiteľov 
úplne nové. Najznámejšími klientmi sú napr.: Boehringer – Ingelheim, alebo 
Pfizer, so svojím celosvetovo známym produktom Viagra. 

Výhodou bolo, že agentúra vďaka svojmu dlhoročnému pôsobeniu na slo-
venskom trhu v oblasti farmácie dobre poznala slovenského spotrebiteľa, trh  
a vedela, ako najlepšie uviesť takýto zahraničný produkt na domácom trhu. 

Pre úspešné uvedenie nového produktu Viagra celosvetovo pôsobiacej far-
maceutickej spoločnosti a pre uplatnenie marketingovej komunikácie na zahra-
ničnom trhu, akým je pre firmu Pfizer slovenský trh, bolo nevyhnutné uskutoč-
niť jeho dôkladnú analýzu a získať potrebné informácie o množstve faktorov, 
ktoré pôsobia na slovenskom trhu, ako je sociálna štruktúra spoločnosti, úroveň 
vzdelania, miera gramotnosti v krajine, miera ekonomického rastu, právne ob-
medzenia reklamy v oblasti farmaceutického priemyslu, životný štýl obyvateľ-
stva a podobne. 

3.1  Charakteristika produktu Viagra 

Viagra je liek obsahujúci účinnú látku sildenafil. Je dostupný vo forme mod-
rých tabliet v tvare zaoblených kosoštvorcov (25, 50 alebo 100 mg). Liek sa 
používa na liečbu dospelých mužov s erektilnou dysfunkciou (nazývanou aj 
impotencia) pri neschopnosti dosiahnuť alebo udržať dostatočne pevný penis 
(erekciu) pre uspokojivú sexuálnu aktivitu. Aby bol liek Viagra účinný, je po-
trebná sexuálna stimulácia. Výdaj lieku je na lekársky predpis.12 

Liek Viagra sa skúmal v štyroch hlavných štúdiách, na ktorých sa zúčastnilo 
1 690 mužov vo veku od 19 do 87 rokov, a porovnával sa s placebom (zdanli-
vým liekom) počas 12 a 26 týždňov. V dvoch z týchto štúdií sa použilo pevne 
stanovené dávkovanie (pacientom bola určená dávka 25, 50 alebo 100 mg)  
a v dvoch štúdiách bolo dávkovanie flexibilné (pacienti začali s dávkou 25 mg  
                                                           
12 EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2010.  
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a mohli prejsť na 50 mg alebo 100 mg v závislosti od ich odpovede). Okrem 
toho sa vykonali aj štúdie s pacientmi, ktorí mali zranenie miechy, a s pacientmi 
s cukrovkou. Hlavná miera účinnosti bola založená na schopnosti mužov do-
siahnuť a udržať erekciu. Výsledky sa zaznamenávali do osobitného dotazníka, 
ktorý sa vypĺňal doma za použitia bodovacieho systému podľa päťbodovej 
stupnice, pričom bod 5 zodpovedal najlepšiemu výsledku. 

Vo všetkých štúdiách bol liek Viagra výrazne účinnejší ako placebo. Počet 
bodov v dotazníku pri otázke, ako často bol pacient schopný dosiahnuť pohlav-
ný styk, sa pohyboval od 2 bodov bez liečby až po 3 alebo 4 body pri užívaní  
50 mg dávky lieku Viagra. V štúdiách s pevne stanovenou dávkou lieku podiel 
pacientov, ktorí nahlásili, že liečba zlepšila ich erekcie, bol 62 % (25 mg), 74 % 
(50 mg) a 82 % (100 mg) v porovnaní s 25 % v prípade pacientov, ktorí užívali 
placebo. 

Európska komisia 14. septembra 1998 vydala spoločnosti Pfizer Limited po-
volenie na uvedenie lieku Viagra na trh platné v Európskej únii. Platnosť povo-
lenia na uvedenie na trh bola predĺžená 14. septembra 2003 a 14. septembra 
2008. 13 

Cena jednej „modrej tabletky“ sa pohybuje medzi 7 – 9 eurami.  

3.2  Analýza konkurencie 

Na európskom trhu sa objavil iba jeden konkurent, schopný konkurovať 
modrej tabletke. Ide o produkt Cialis, známy ako „žltá tabletka“, ktorý nedosia-
hol takú popularitu ako Viagra. 

Konkurencia vznikla aj na ázijskom trhu. Rovnako ako pri iných výrobkoch, 
ázijské produkty konkurujú najmä cenou. Výrobca liečiv Kunnath Pharmaceuti-
cals má na výrobok, zaručujúci lepšiu erekciu, dokonca atestáciu vo Veľkej 
Británii a USA14. Najdôležitejšou výhodou novej tabletky je, samozrejme, nízka 
cena. Za jednu tabletku Viagry sa v súčasnosti platí zhruba 7,7 eur, za novinku  
z Indie s názvom Musli Power zaplatí záujemca iba 10 centov.  

3.3  Stratégia spoločnosti Pfizer a jej reklamné aktivity 

Za strategické považuje spoločnosť Pfizer ciele, ktoré sa týkajú trhovej pozí-
cie firmy, to je úloha, akú má hrať firma na jednotlivých trhoch. 

Ľudia s problémom erektilnej dysfunkcie nepovažujú impotenciu za prob-
lém, pričom práve neplnohodnotný sexuálny život partnerov je častým dôvo-
dom partnerských konfliktov, nevery, rozvodov. 

                                                           
13 EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2010.  
14 AKTUALITY.SK: KOKTEJL. 2013.  
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Cena: Pri zostavovaní ceny musela spoločnosť podrobne rozanalyzovať trh 
na Slovensku a prispôsobiť cenu spotrebiteľovi za predpokladu, že cena pokryje 
výrobné náklady a spoločnosť dosiahne predpokladaný zisk. Navrhovaná cena 
musela byť v súlade s cenovou politikou firmy, legislatívnym rámcom a lieko-
vou politikou platnou pre slovenský farmaceutický trh. 

Miesto: Produkt Viagra je liekom, ktorý je výlučne na lekársky predpis,  
a preto sa bude predávať len v lekárňach. 

Cieľová skupina nie sú len starší muži, ale spotrebiteľmi sa stanú i mladší 
muži vykonávajúci fyzicky alebo psychicky náročnú prácu, stredná a vyššie 
kvalifikovaná skupina. Kvalita a schopnosť značky je preukázateľná, čo doka-
zujú výsledky klinických testov a milióny spokojných zákazníkov. 

Reklamná agentúra uskutočnila: 

 zasielanie elektronickej pošty: informovala o produkte,   
 zasielanie elektronickej pošty: motivácia na vyskúšanie, ukážky,   
 zasielanie elektronickej pošty: presvedčiť lekárov, aby produkt odpo-

rúčali a predpisovali. 

Medzi ďalšie aktivity patrí kooperácia so špičkovými odborníkmi a spolu-
práca so Slovenkou sexuologickou spoločnosťou, sponzorovanie akcií, nemoc-
níc a centier, umiestnenie reklamy v zdravotníckych časopisoch, usporiadanie 
sympózií pre lekárov a lekárnikov. Prospekty a letáky agentúra distribuovala 
pre spotrebiteľov v čakárňach a lekárňach. 

Správne načasovanie začiatku reklamnej kampane je jeden z hlavných bo-
dov, ktoré majú zásluhu na úspešnej kampani. 

Kúpna sila slovenskej populácie sa líši, pretože je nižšia ako v iných štátoch, 
čo je odrazom nižšej životnej úrovne. 

Cena produktu je pevne stanovená a je záväzná vzhľadom na skutočnosť, že 
ide o liek na predpis. Limitovaný rozpočet, stanovený vedením farmaceutickej 
spoločnosti Pfizer, nemal byť prekročený, alebo len minimálne, čo agentúra 
zvládla. 

3.4  Uvádzacia kampaň 

Agentúra musela ešte pred samotným začiatkom kampane vybudovať prie-
stor pre vstup „modrej tabletky“ na slovenský trh. Nebola to ľahká úloha, keďže 
otázka mužskej potencie bola pre väčšinu občanov tabu. 

Zo strany agentúry bola nutná citlivá komunikácia, pretože na slovenskom 
trhu sa mal prvýkrát objaviť preparát takéhoto druhu. Vhodne nakombinovať 
prostriedky marketingovej komunikácie bolo náročné, ako napríklad, keď sa 
verejnosť prvýkrát stretla s dámskou hygienickou vložkou, kondómami alebo  
s antikoncepciou. 
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Problémy sa museli riešiť citlivo, vzhľadom na to, že slovenský národ je 
prevažne katolíckeho vierovyznania, s nie malým počtom ortodoxných veria-
cich, pre ktorých sex je hriechom a nie súčasťou dobre fungujúceho partnerské-
ho vzťahu. Táto časť sa niesla v duchu hesla „Máme riešenia na váš problém“. 

Pred samotným procesom komunikácie bolo pre úspešné vybudovanie znač-
ky dôležité venovať pozornosť tzv. poziciovaniu značky a kľúčovému odkazu 
pre komunikáciu. Poziciovanie značky je obraz značky, taký, aký ho vníma 
spotrebiteľ alebo zákazník, vytvára sa ako výsledok pôsobenia komunikačných 
kanálov reklamy, pôsobenia reprezentantov, direct marketingu a podobne. 

Uvádzacia kampaň i udržiavacia kampaň a ich časti sa niesli v duchu na seba 
logicky nadväzujúcich posolstiev. 

Predlaunch, ktorý sa začal realizovať na slovenskom trhu v roku 2001 a nie-
sol sa v duchu sloganu „Stojí to za to“, bol charakteristický odtabuizovaním 
témy erektilnej dysfunkcie. Kreatívny zámer niesol posolstvo „Šťastné víťaz-
stvo“ v bledomodrých farbách a v tejto časti došlo k spusteniu tzv. modrej lin-
ky, kde sa muži mohli intímne a v súkromí rozprávať o svojom probléme. Pred 
spustením modrej linky prebiehala inzercia v časopisoch, v čakárňach u lekárov 
a v lekárňach boli umiestnené tlačové materiály odkazujúce na modrú tabletku. 
Keďže je tento produkt liekom na predpis a podlieha zákonu o reklame, ktorý 
nedovoľuje uvedenie názvu lieku a názvu výrobcu, došlo k zmene piktogramu 
Pfizer na piktogram vyobrazujúci malý telefón na modrej tabletke.  

Modrú linku zrealizovala farmaceutická spoločnosť Pfizer so zámerom oslo-
viť potenciálneho spotrebiteľa diskrétnou formou. Na otázky odpovedali odbor-
níci z oblasti ako sexuológia, urológia. Táto linka tvorila základ komunikácie  
s laickou verejnosťou. Spolu so sprevádzkovaním linky sa vytvorila inzercia, 
letáky, kartóny, ktoré sa umiestňovali v lekárňach, čakárňach najskôr u odbor-
ných lekárov a neskôr u všeobecných lekárov, pretože tí predstavovali prvý 
kontakt s pacientom. 

V tomto období prebiehala aj TV reklama, ktorá neuvádzala názov výrobcu 
a ani meno produktu, opäť z dôvodu zákonu o reklame, ktorý nepovoľuje re-
klamu liekov na predpis, ale odvolávala sa práve na modrú linku a možnosť 
zlepšenia sexuálneho života. 

Komunikácii prostredníctvom internetu sa venovala i venuje veľká pozornosť, 
pretože pre lieky na predpis, akým je aj modrá tabletka, môže predstavovať najú-
činnejší a súčasne legálny nástroj pre komunikáciu so spotrebiteľom. Je zrejmé, 
že ľudia sa čoraz častejšie zaujímajú a aktívne hľadajú informácie o zdraví. Far-
maceutická firma, ktorá ponúka odborníkom i spotrebiteľom to, čo hľadajú, zís-
kava výhodu pre seba i pre svoju značku. Z týchto dôvodov farmaceutická spo-
ločnosť Pfizer v období predlaunchu zriadila spolu už so spomínanou 
telefonickou linkou, tzv. modrou linkou aj webovú stránku www.potencia.sk, 
ktorá pre potenciálnych spotrebiteľov predstavuje ešte vyšší stupeň diskrétnosti 
pri komunikácii s lekárom. 

Pre odbornú verejnosť sa vymyslel slogan „skúsenosť je poklad“, pre túto 
cieľovú skupinu bol produkt modrá tabletka už dobre známy, a preto sa stavalo 
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na dobrej skúsenosti odborníkov s týmto preparátom a predpokladalo sa, že ho 
budú predpisovať bez ďalšieho priameho oslovovania. 

Pre laickú verejnosť vo fáze launchu sa uplatnilo posolstvo „ešte lepšie ako 
predtým“, pričom v tomto období sa v duchu uvedeného posolstva realizovala 
nová inzercia, PR články, kartičky pre pacientov, letáky a plagáty. Najzaujíma-
vejšou ideou však boli kartičky, ktoré boli umiestňované v čakárňach u sexu- 
ológov, urológov a neskôr u všeobecných lekárov. Keďže je erektilná dysfunkcia 
problém veľmi intímny a nekomunikuje sa o ňom príjemne, kartičky predstavo-
vali svojou existenciou zlepšenie komunikácie medzi pacientom a jeho lekárom. 
Potenciálny pacient si kartičku zobral v čakárni a bez toho, aby musel zdravot-
nej sestričke povedať, prečo k lekárovi prišiel, dal lekárovi kartičku do ruky, čo 
sa ukázalo ako funkčné a obľúbené z dôvodu diskrétnosti. 

Tretia fáza uvádzacej kampane bola príznačná vstupom nových konkuren- 
tov na slovenský trh v roku 2003. V tomto období vstúpili na trh zahraničné 
farmaceutické spoločnosti. So svojimi posilňujúcimi prípravkami sa objavili 
Bayer  
v spolupráci s GlaxoSmithKline s preparátom Levitra, ktorá zaznamenala na 
trhu veľký nástup, ale spoločnosť Pfizer konkurencia neohrozila natoľko, aby 
sa zmenila stratégia kampane, ktorá už v tom čase bola rozbehnutá a preuká-
zateľne účinná. Tato časť sa pre odbornú i laickú verejnosť niesla v duchu 
„riešenie bez slov“, pričom sa kládol dôraz na zjednodušenie komunikácie 
obojsmerne:  

 
komunikácia lekár – pacient, 
komunikácia pacient – lekár . 
 
Naďalej sa distribuovali kartičky do lekární a čakární, ale už s novým dizaj-

nom, ktorý sa uplatnil aj pri inzercii, plagátoch, samolepkách atď. 
V tomto období začal vychádzať časopis s názvom Modré listy, časopis in-

formatívneho charakteru o sexuálnom zdraví určený laickej verejnosti. Bol dis-
tribuovaný do čakární a lekární, k dispozícii bol v ambulanciách urológov, se-
xuológov a všeobecných lekárov.  

3.5  Udržiavacia kampaň a konkurenčný boj 

Cieľom druhej časti, teda udržiavacej kampane, bolo poistenie a udržanie 
pozície značky na trhu najmä voči najsilnejšiemu konkurentovi v odvetví, a to 
produktu Cialis pod marketingovým názvom „žltá tabletka“, ktorý bol na našom 
trhu rovnako kvalitne odkomunikovaný ako modrá tabletka. Ostatní konkurenti, 
ktorí prišli so svojimi produktmi, sa na trhu neudržali, neboli modrej tabletke 
schopní konkurovať. 

Finálna časť sa niesla v duchu hesla „skúsenosť je poklad“ a realizovala sa  
v priebehu roka 2004. Pre odbornú verejnosť sa vytvoril nový detail aid, kde bol 



Daniela Vunhu 215 
PUBLIC RELATIONS V SLUŽBÁCH ZDRAVOTNÍCTVA 
 

  

zobrazený vývoj oboch silne si konkurujúcich produktov a poukázalo sa na 
benefity modrej tabletky oproti konkurenčnému produktu Cialis. Pričom sa 
predpokladalo, že odborná verejnosť má už dostatočné skúsenosti s modrou 
tabletkou pri liečbe svojich pacientov. 

Konkurenčný boj týchto dvoch produktov prebiehal u laickej verejnosti vy-
tvorením klubu, ktorého cieľom bolo udržať si lojalitu mužov užívajúcich mod-
rú tabletku. 

Tento klub sa nazval „Real Man Club“, v rámci ktorého sa organizovali ak-
cie pod názvom „večer ozajstných mužov“ a s výstižným posolstvom „tam, kde 
iní končia, my sa nechystáme“. Výhodou členstva v tomto klube bol zjednodu-
šený a diskrétny prístup k produktu na základe jeho osobného kontaktu s leká-
rom. Člen klubu poznal svojho lekára, ktorý bol tiež členom tohto klubu, a na 
základe vyšetrenia si mohol kedykoľvek vyžiadať aj telefonicky recept na pro-
dukt. 

4  Zmeny v registrácii liekov a farmaceutických 
výrobkov 

Vstupom Slovenska do EÚ sa zmenilo niekoľko podstatných vecí v sloven-
skej legislatíve a výnimkou nezostala ani úprava v oblasti registrácie liekov. 

Liek môže byť v EÚ schválený a registrovaný pre uvedenie na trh na vnútro-
štátnej úrovni členského štátu alebo centrálne na úrovni EÚ. Takáto registrácia 
potom platí na území všetkých členských štátov. Liekov, ktoré boli registrované 
len v konkrétnom členskom štáte/štátoch, je ale oveľa viac, až 80 %. 

Cieľom novej smernice Európskej komisie bolo zabezpečiť, aby všetky lieky 
a liečivá podliehali rovnakým pravidlám pri schvaľovaní a registrovaní zmien, 
ktoré sa týchto liekov týkajú. Napríklad, ak sa zmení výrobný proces daného 
lieku, zmení sa jeho obal, adresa výrobcu, prípadne informácie v príbalovom 
letáku. 

Podľa platných pravidiel sa schvaľovanie týchto zmien riadi buď vnútroštát-
nymi predpismi, ktoré však môžu byť rôzne, alebo predpismi EÚ, ak bol liek na 
začiatku schvaľovaný centrálne. V jednotlivých štátoch sú rôzne postupy pri 
preskúmavaní liekov, rôzne dĺžky lehôt na zavedenie zmien, a aj požiadavky, 
pokiaľ ide o dokumenty, ktoré treba predložiť. Zosúladenie týchto prvkov bolo 
veľmi prospešné pre ochranu verejného zdravia. Efektívnejší systém mal mať  
v neposlednom rade pozitívny vplyv aj na farmaceutický priemysel ako celok. 

Harmonizácia legislatívy priniesla lepšiu ochranu spotrebiteľa, menšiu byro-
kraciu, zvýšila sa flexibilita a je prínosom pre bezpečnosť a zvýšenie informo-
vanosti pacienta.15 

                                                           
15 EURACTIV.SK, 2008. 
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Záver 

Distribúcia liekov spadá do oblastí, ktoré sú vo zvýšenej miere koordinované 
opatreniami štátnych orgánov. Tento stav je spôsobený dôležitosťou liekov pri 
ovplyvňovaní zdravia z celospoločenského hľadiska.  

Vo farmaceutickom priemysle pozorujeme konkurenčné prostredie, čo mô-
žeme sledovať aj v aktuálnej situácii spojenej so vznikom vakcíny proti 
COVID-19. Zdravá konkurencia dáva priestor v širokej miere využívať nástroje 
marketingového manažmentu.  

Využitie všetkých zložiek marketingového mixu je rozsiahle, adekvátne  
k úrovni trhového prostredia v tejto oblasti.  

Veľký priestor sa v oblasti farmácie ponúka PR aktivitám, ako aj direct mar-
ketingu. Naopak, menej využívaným spôsobom sú televízne spoty, ktoré sú do 
veľkej miery obmedzené zákonom o reklame. 

Vo farmaceutických spoločnostiach, ako som uviedla na príklade Ratio- 
pharm, je zjavné, že väčšia a známejšia firma, si môže dovoliť vynaložiť oveľa 
väčšie financie na rôzne PR aktivity, ktoré zlepšujú jej dobré meno a výrazne 
napomáhajú v distribúcii produktov. Ale samotné PR aktivity, ako ani iné osa-
motené nástroje komunikačného mixu nedokážu bez pomoci ostatných nástro-
jov zázraky. Preto je veľmi dôležité, aby podniky účinne kombinovali jednotli-
vé nástroje komunikačného mixu, nespoliehali sa iba na jeden nástroj a nové 
produkty uviedli na trh originálnym a kreatívnym spôsobom. Príkladom využi-
tia celého komplexu marketingových nástrojov je bez pochýb kampaň spoloč-
nosti Pfizer. Ak by podobným spôsobom postupovali aj iné farmaceutické sku-
piny, verejnosť by sa dozvedela viac užitočných informácií o liekoch a nových 
produktov z dielne farmácie. Ale na to treba kreatívny prístup reklamných agen-
túr, ktorým dokážu obísť obmedzenia vyplývajúce zo zákona o reklame a záro-
veň ľudí informovať o všetkých možnostiach a pozitívach, aké dané farmaceu-
tické produkty ponúkajú. 
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V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE 
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Abstrakt: Práca analyzuje, skúma a špecifikuje marketingové aktivity  
v auto-mobilovom priemysle na úrovni B2B a B2C marketing a porovnáva  
a definuje rozdiel medzi importérom a dílerom v automobilovom priemysle.  
V prvej časti si zadefinujeme marketingové aktivity, ktoré sa v automobi-
lovom priemysle používajú a v druhej časti sa budeme konkrétne venovať 
značke ŠKODA. Zanalyzujeme právomoci marketingových oddelení 
formy, akými komunikujú a na základe prieskumu vyhodnotíme, či sú 
používané marketingové aktivity užitočné a správne nastavené z pohľadu 
B2B a B2C marketingu. 

Kľúčové slová: Automobilový priemysel, automobily, importér, díler, 
ŠKODA, marketingová komunikácia, nad linky, pod linky, klient 

Abstract: The presented article examines and specifies the automotive 
industry's marketing activities at the B2B and B2C marketing level and 
compares and defines the difference between importer and dealer in the 
automotive industry. 
In the first part, we will define the marketing activities used in the automo-
tive industry, and in the second part, we will focus specifically on the 
ŠKODA brand. We analyze the powers of marketing departments in how 
they communicate and, based on a survey, evaluate whether the marketing 
activities used are valid and adequately set in B2B and B2C marketing. 

Keywords: Automotive, Cars, Importer, Dealer, ŠKODA, Marketing 
Communication, above the line, below the line, client 
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ÚVOD 

Pojem business to business alebo business to customers (B2B a B2C) marke-
ting sa v prostredí firiem skloňuje čoraz častejšie. Výroba produktov, služby 
určené na ďalšie spracovanie alebo predaj treťou stranou podliehajú širokej 
konkurencii rovnako ako produkty určené na priamy predaj zákazníkovi. B2B 
sektor vyžaduje využívanie klasických komunikačných kanálov, ale aj špecific-
ké aktivity vyžadujúce si konkrétny segment, ktorému sa spoločnosť venuje. 
Automobilový priemysel je jeden zo sektorov, kde sa uplatňujú oba spôsoby 
propagácie na rôznych úrovniach.  

Dvadsiate prvé storočie by sa dalo nazvať aj storočím technológií a automo-
bilovej revolúcie. Hoci sa štáty a rôzne organizácie venujúce sa životnému pro-
strediu snažia o zníženie emisií a zníženie produkcie automobilov, vozidlá dnes 
patria k neodmysliteľnej súčasti dopravy a takmer každá rodina vlastí jedno až 
viac vozidiel. Z automobilov sa pomaly stáva spotrebný tovar, ktorý sa po 
skončení záruky vymení za novší či lepší model. Vlastniť automobil už nepatrí 
k výsadám strednej a vyššej triedy spoločnosti. Ceny automobilov už nie sú také 
vysoké v porovnaní so mzdou, ako tomu bolo v minulosti, a tým sa stávajú vo-
zidlá súčasťou bežného života. Spájaním značiek do koncernov, a tým rozširo-
vaním ponuky môžu výrobcovia automobilov zasiahnuť širokú cieľovú skupinu.  

Odlíšiť sa vo svete konkurencie vôbec nie je jednoduché a každá spoločnosť 
sa snaží nájsť jedinečný spôsob, ako zaujať zákazníka. V automobilovom prie-
mysle nájdeme rôzne cieľové skupiny, ktoré sa delia na veľa drobných špecific-
kých marketingových persón. Základné delenie je predaj hotového vozidla, a to 
z pohľadu B2B aj B2C, a ďalej samotná výroba, ktorá sa sústreďuje na dodáva-
teľov rôznych častí potrebných na výrobu, a v tomto prípade môžeme skôr roz-
právať o B2B komunikácii. Ak sa bližšie sústredíme na predaj hotových vozi-
diel, tiež sa na marketing pozeráme z uhla B2B, B2C a dokonca B2B2C  
v závislosti od konkrétnej značky automobilov. Celoplošná komunikácia verzus 
lokálna až regionálna je jednou z ciest, ktorou sa značky automobilov snažia 
presvedčiť koncového klienta. Konverziou medzi propagáciou a klientom je 
práve kúpa či servis konkrétnej značky vozidla. 

Práve preto v krajine, v ktorej automobilová značka pôsobí, je zastúpená vý-
hradným importérom. Importér zastrešuje dovoz a predaj automobilov, after 
sales, ale aj celoplošnú komunikáciu. Koncový predaj má však za úlohu autori-
zovaný díler pre konkrétnu značku. 

Špecifiká marketingovej komunikácie v automobilovom 
priemysle  

Automobil v súčasnosti nepatrí medzi výsady vyššej vrstvy, ale medzi kaž-
dodenne používaný nástroj či spotrebný tovar, ako napríklad mobil či iný ná-
stroj, ktorý nám uľahčuje život, či už v práci, alebo v súkromí. Produkcia auto-
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mobilov zo dňa na deň narastá a nie je výnimočné, keď jedna rodina vlastní dva 
a viac automobilov. Práve Slovensko patrí medzi dôležitých producentov auto-
mobilov. Ich výroba tvorí veľkú časť HDP. Aj koncom roka 2018 prišlo k zvý-
šeniu HDP, a to o 1,1 % v porovnaní s predošlým rokom. Automobilový prie-
mysel tvorí najvyššie zisky. „Celkovú ziskovosť najvýznamnejšie ovplyvnil 
dosiahnutý kladný hospodársky výsledok v priemyselnej výrobe 760,9 milióna 
eur, z toho vo výrobe motorových vozidiel, návesov, prívesov a ostatných do-
pravných prostriedkov 223,2 milióna eur a vo veľkoobchode a maloobchode 
680,5 milióna eur.“1  

Doba sa však mení a s ňou aj postoj k technológiám a novým prístupom. 
Hoci automobilový priemysel je zdrojom príjmov veľkej časti obyvateľstva 
Slovenska, prichádza obdobie automatizácie, ktorá neobíde ani Slovensko,  
a pomaly, ale isto môže prísť o prácu nemalé percento obyvateľov. 

„Slovensko sa dlhodobo drží v prvej päťdesiatke najinovatívnejších krajín 
sveta, momentálne sa zaradilo na 36. priečku. Vyplýva to z najnovšieho mera-
nia inovatívnosti ekonomík s názvom Global Innovation Index 2018 (GII).“2  

Nejde však len o samotných zamestnancov výrobných závodov či konštruk-
térov, ale každého jedinca, ktorý má čo-to spoločné s automobilmi, kde určite 
patrí aj propagácia. Týmto sa dostávame do odvetvia marketingovej komuniká-
cie a propagácie práve v automobilovom priemysle.  

Schopnosť odlíšiť sa vo svete plnom konkurencie je čoraz ťažšie. Preraziť  
v automobilovom priemysle, kde konkurencia zo dňa na deň narastá, v období, 
keď sa stierajú rozdiely medzi značkami prémiových a bežných vozidiel.  
V období, keď aj „lacnejšie značky“ automobilov ponúkajú výbavy a technoló-
gie na takej úrovni ako luxusnejšie značky, je schopnosť odlíšiť sa čoraz nároč-
nejšia.  

Nájsť dieru na trhu v automobilovom priemysle je náročné, nie však nemož-
né. Ako príklad môžeme uviesť elektromobily. Každá jedna automobilka vyna-
kladá obrovské prostriedky na technológie, ktoré znižujú produkciu emisií CO2, 
zlepšujú bezpečnostné prvky v automobiloch, uľahčujú riadenie či komfort 
počas jazdy. Presne týmto spôsobom sa značky snažia odlíšiť vo svete veľkej 
konkurencie, no keďže sa nakoniec všetky snažia o jedno, prichádzame k prob-
lému, že klienti sa v množstve inovácií strácajú a nie sú schopní zapamätať si, 
čo ku komu patrí. V tomto bode prichádza na rad propagácia a snaha stať sa čo 
najviac zapamätateľným. Aj v automobilovom priemysle je marketingová ko-
munikácia viac ako nevyhnutá a podľa Kellera je definovaná: „Prvky marketin-
gového a teda aj komunikačného mixu v automobilovom priemysle zahŕňajú: 
osobný predaj, reklamu v médiách, point-of-purchase advertising, B2B marke-
ting a marketing na spotrebiteľov, event marketing a ďalšie, napríklad online 
médiá.“3  

                                                           
1  TASR, 2018. 
2  SITA, 2018. 
3  KELLER, K. L., 2009, s. 141. 
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Ak ide o propagáciu v automobilovom priemysle, nejde len o predaj samot-
ného vozidla, ale dôležitou časťou ziskov je najmä servis a predaj náhradných 
dielov, ktorý by sme mohli zahrnúť do samostatnej časti pod názvom after sales 
marketing. Samostatné oddelenie, ktoré má dôležitú úlohu pri tvorbe ziskov.  

Importér vs. díler 

Nielen v automobilovom priemysle, ale vo všetkých nadnárodných spoloč-
nostiach, v ktorých sa predaj uskutočňuje pod iným podnikateľským subjektom 
ako samotná výroba, môžeme hovoriť o importérovi a dílerovi, alebo o dovoz-
covi, či zástupcovi výroby zahraničnej spoločnosti pre určitý trh a predajcovi 
tovarov, ktorý výrobok distribuuje koncovému spotrebiteľovi. 

Všetky značky automobilov sa na Slovensko dovážajú pod záštitou jednotli-
vých importérov, ktorí však neuskutočňujú predaj, no zastrešujú dovoz, objed-
návanie produktov, podporu pre dílerskú sieť, after sales marketing a zároveň 
celoplošnú marketingovú komunikáciu. Samotný predaj uskutočňujú rôzne dí-
lerstvá, ktoré vystupujú ako samostatný podnikateľský subjekt s vlastným ob-
chodným menom a po splnení všetkých kritérií získavajú licenciu na autorizo-
vaný predaj vozidiel špecifických značiek. 

Dlhoročný novinár a odborník na automobilový priemysel inžinier Hilvert 
rozdelil vo svojej knihe Kúpa a predaj osobných automobilov predajcov alebo 
dílerov do troch skupín: 

 
„Jedno-značkový 
Takýto predajca sa špecializuje len na jednu značku. Samozrejmosťou je aj 

značkový autorizovaný servis a predaj náhradných dielcov. Väčšinou máte  
k dispozícii celé portfólio všetkých typov a modelov a dostatok predvádzacích 
automobilov. Úzka špecifikácia len pre jednu značku zvýhodňuje takéhoto pre-
dajcu vďaka väčšiemu predaju rovnakých automobilov, a tým aj väčších skúse-
ností so servisom. 

 
Viac- značkový 
Dnes už množstvo predajcov, ponúka v predajniach niekoľko značiek auto-

mobilov pod ,jednou strechouʻ, tzv. multibrand. Ak má predajca dostatočne 
veľkú predajnú plochu a spĺňa kvalitatívne a kvantitatívne podmienky jednotli-
vých výrobcov, dokáže tak lepšie využiť servisné zázemie, a tak zákazníkom 
poskytnúť väčšiu škálu typov. Ak zákazníkovi nebude vyhovovať typ danej znač-
ky, jednoducho prejde niekoľko krokov a môže si vybrať z druhej alebo ďalšej 
značky.  

 
Neautorizovaný predaj 
Aj na Slovensku pôsobia neautorizovaní predajcovia, ktorí majú vlastné pre-

dajné priestory. Najčastejšie ponúkajú nové automobily na internete, v autoba-
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zároch a v ostatnom čase sa vyskytujú aj v ponukách leasingových spoločností – 
formou operatívneho prenájmu automobilov. Občas sú na internete ponuky 
poradcov predaja nových automobilov, ktorí majú dohody s autorizovanými 
predajcami a za úplatu vedia zaobstarať vysnívaný automobil za lepšiu cenu.“4  

Na to, aby sa spoločnosť mohla stať autorizovaným dílerom, musí splniť 
niekoľko zložitých podmienok, naplniť ISO normy, dodržiavať predpísanú kor-
porátnu identitu a množstvo ďalších podmienok. Po splnení všetkých požiada-
viek získa certifikát, ktorý ju oprávňuje vystupovať pod značkou. Certifikáty nie 
sú navždy a díler musí prejsť každý rok, pri niektorých brandoch aj viackrát za 
rok, auditom, na základe, ktorého môže aj naďalej vykonávať predaj a servis 
vozidiel. Pokiaľ nie sú splnené podmienky od importéra, môže prísť k odobratiu 
licencie. Audit sa vzťahuje na rôzne časti: napríklad správne dodržiavanie kor-
porátnej identity a dizajn manuálu, presne dodržiavané postupy pri predaji  
a tvorbe zmlúv, dodržiavanie predpísaných ISO noriem, a tak isto vystupovanie 
samotných predajcov, prijímacích technikov, recepčných. Pravidlá sa vzťahujú 
na všetkých zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s klientom, ale tak isto aj 
na interné postupy a v neposlednom rade aj na dodržiavanie dresscodu. Okrem 
veľkých auditov sa niekoľkokrát za rok uskutoční mysteryshopping, pri ktorom 
sa hodnotia predajcovia v niekoľkých bodoch. Pozdrav, dôveryhodnosť, infor-
matívnosť, vystupovanie, predstavenie produktov, otázky týkajúce sa preferen-
cií a ďalšie. Taktiež sa vykonáva mystery call a mystery mail.5 

Spôsob, do akej miery samotný importér dohliada na dodržiavanie podmie-
nok na udelenie certifikátu, si určujú samotné značky importérov alebo samotný 
koncern.  

Marketingové oddelenie  

Marketing patrí k neoddeliteľnej súčasti podnikateľských aktivít a čím ďalej, 
tým viac si to uvedomujú aj podnikatelia nielen v ekonomicky vyspelých štá-
toch. Najmä pri menších podnikateľoch sa stretávame s problémom nedostatoč-
ných financií, a teda s neschopnosťou vynaložiť na marketingové aktivity dosta-
točné finančné prostriedky. Niektoré firmy, najmä nadnárodné korporáty, majú 
veľké marketingové oddelenia, ktoré zastrešia väčšinu propagačných aktivít, 
takzvane „inhouse“, alebo na druhú stranu firmy zverujú komunikáciu smerom 
von do rúk reklamných, PR či digitálnych agentúr. Častým fenoménom je aj 
kombinácia zástupcov rôznych častí propagácie priamo vo firme na marketin-
govom oddelení, ktorí ďalej komunikujú s agentúrami.  

Marketingové oddelenie má v podnikoch rôzne postavenie, ktoré je priamo 
ovplyvňované rôznymi faktormi, ako je napríklad veľkosť podniku, činnosti, 
ktoré podnik vykonáva, trh, na ktorom pôsobí, finančná situácia a rôzne ďalšie 

                                                           
4  HILVERT, J., 2015, s. 19 – 20. 
5  Zdroj: Výstup z mysteryshoppingu (Interný dokument), 2018. 
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externé vplyvy. Jedným z hlavných predpokladov úspechu firmy je správny 
systém riadenia marketingových aktivít.6  

Aj v súčasnosti sa však stretávame s názormi, že marketingové oddelenia sú 
„vyhodené peniaze do vzduchu“, a preto sa práve takýmto oddeleniam firmy 
vyhýbajú, aj keď by určite mali byť súčasťou každej väčšej spoločnosti. O to 
viac pri multibrandových, či multiproduktových firmách.  

„Ako multiproduktové multimarketové spoločnosti rastú, často premieňajú 
svoje väčšie produkty alebo trhové skupiny na samostatné divízie s vlastnými 
oddeleniami a službami. To vyvoláva otázku, aké marketingové služby a aktivity 
by mali byť uchované v korporátnom ústredí. Niektoré firmy majú malý firemný 
marketingový personál; a niektorí radšej udržiavajú silný firemný marketingový 
personál.“7 

Ak sa opäť vrátime k automobilovému priemyslu, tak automobilky tvoria 
veľké koncerny a pod jednou strechou spájajú rôzne brandy, s rôznymi cieľo-
vými skupinami a rôznymi targetmi. Ako príklad môžeme uviesť koncern FCA, 
ktorý združuje značky ako FIAT, Alfa Romeo, Dodge, Ram, Jeep a ďalšie. 
Každá značka má svoje vlastné marketingové oddelenie, ktoré, samozrejme, 
spolupracuje s externými dodávateľmi, ale stále spadá pod nariadenia obchod-
ného sídla FCA. Každá z týchto značiek má do istej miery voľnú ruku, no musí 
sa držať aj koncernových zásad.8  

Z centrál samotných značiek sú ďalej marketingové aktivity delegované na 
importérov v rôznych krajinách, kde konkrétna značka pôsobí. Importéri v kra-
jinách majú určený rozpočet, ktorý schvaľuje priamo centrála, na vyvíjanie 
vlastných marketingových aktivít, no vo veľkej miere musia dodržiavať globál-
nu komunikáciu, ktorá prichádza z centrály. Napríklad importérom značky 
ŠKODA je na Slovensku ŠKODA Auto Slovensko, s. r. o., ktorá priamo spadá 
pod výrobcu z Mladej Boleslavi. Marketingové aktivity upravujú smernice dané 
priamo centrálou v Mladej Boleslavi, ktoré si musí ŠKODA Auto Slovensko,  
s. r. o., priamo implementovať do svojich procesov.  

Importér následne zastrešuje globálnu komunikáciu na danom trhu a lokálnu 
presúva na svojich dílerov, ktorí majú za úlohu reprezentovať značku v okolí 
svojho pôsobenia. Keďže je však díler samostatný podnikateľský subjekt, môže 
vyvíjať marketingové aktivity, ktoré budujú jeho meno aj v širšom zmysle  
a globálnejšie. Pri prezentácii značky, pre ktorú je autorizovaným dílerom, musí 
dodržiavať prísne pravidlá. Zo strany importéra hovoríme o B2B komunikácii 
smerom k dílerovi a o B2C komunikácii smerom ku koncovému zákazníkovi,  
t. j. celoplošná reklama spadá do skupiny B2C a dílerstvo do B2B.  

 
 

                                                           
6  KOTLER, P., AMSTRONG, G., 1990, s. 55. 
7  KOTLER, P., 2002, s. 54. 
8  BHASIN, H., 2018b. 
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Zloženie a kompetencie marketingového oddelenia 

Marketingové aktivity kedysi vykonávali samotní predajcovia, ako sa však 
nároky na takýto druh aktivity zvyšovali, prišlo k vytvoreniu samotných odde-
lení. Kotler a Keller vo svojej knihe zhrnuli nasledujúce: „Moderné marketin-
gové oddelenia môžu byť usporiadané viacerými a niekedy prekrývajúcimi spô-
sobmi: funkčne, podľa prístupu produktu alebo brand managementu, maticovo, 
podľa korporácie či divízie.“ 9 

Postavenie marketingového oddelenia vieme rozdeliť do nasledujúcich kate-
górií: 

a) marketing ako rovnocenná funkcia v podniku – marketing má rovnocenné 
postavenie vo firme ako ostatné oddelenia a prikladá sa mu rovnaká dôle-
žitosť,  

b) marketing ako dôležitejšia funkcia v podniku – niektoré firmy pripisujú 
marketingu dôležitú úlohu, stavajú ho až nad úroveň iných oddelení, 

c) marketing ako hlavná funkcia v podniku – nadradená funkcia a niekedy 
má moc aj nad inými oddeleniami. 

Ideálny stav je vtedy, keď všetky oddelenia spolupracujú, snažia sa marke-
ting pochopiť, aj keď to nie je ich primárna náplň práce, a prinášajú kreatívne 
nápady.10  

Na Slovensku máme hneď niekoľko importérov, ako napríklad už spomína-
ná ŠKODA Auto Slovensko, s. r. o., Volkswagen Slovakia, a. s, alebo PSA 
Slovakia, s. r. o., ktorí majú svoje marketingové oddelenia, ktoré majú na sta-
rosti preberanie, preklad a implementáciu globálnych marketingových aktivít na 
slovenský trh. Okrem toho aj tvorbu nových kampaní, ktoré sú presne vytvorené 
na náš trh. Taktiež kontrolujú dílerské marketingové aktivity. Ako príklad mô-
žeme uviesť ŠKODA Auto Slovensko.  

Ako výhradný importér značky ŠKODA nemôže priamo predávať tovar 
koncovému zákazníkovi, môže však udeľovať certifikáty dílerom a tí uskutoč-
ňujú koncový predaj. Import je zložený z viacerých oddelení: na vrchu stoja 
riadiaci pracovníci, teda konatelia spoločnosti, ktorí majú rozdelené povinnosti 
týkajúce sa financií, IT, nákupu, organizácie, HR, právneho oddelenie, a potom 
druhý segment je predaj, after sales, marketing, obchodná sieť. Bližšie sa bu-
deme venovať druhému segmentu. Ak sa pozrieme na štruktúru horizontálne, 
dostaneme sa k oddeleniu: 

 
 

                                                           
9  KOTLER, P., KELLER, L., 2007, s. 735. 

10  KOTLER, P., KELLER, L., 2007, s. 735 – 737. 
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 PR (public relations – vzťahy s verejnosťou) 
V praxi ide skôr o vzťahy s novinármi, teda o zapožičiavanie predvá-
dzacích vozidiel, organizáciu a účasť na press tripoch, o prípravu  
a preklad tlačových správ, o komunikáciu smerom k verejnosti ako 
zástupca spoločnosti, o kontrolu médií a ďalšie.  

 Predaj 
Jedno z najväčších oddelení importérov, ktoré má niekoľko členov  
a na starosti strategické plánovanie predaja, kontrolu dodržiavania 
predaja automobilov pri jednotlivých díleroch, správu veľkoodberov, 
oblastný predaj a produktový manažment. 

 Marketingové oddelenie 
Úlohou marketingového oddelenia importéra je zastrešenie globálnych 
kampaní pre vybraný trh, teda pokrytie celoplošnej propagácie na Slo-
vensku, preklad a implementácia koncernových reklám na slovenský 
trh a tvorba nových kampaní, ktoré promujú produkty týkajúce sa len 
slovenského trhu. Marketingové oddelenia sa ďalej delia na: špecialis-
ta CRM lead management, regionálny marketing, špecialista pre re-
klamu, kreativitu, prieskum trhu a referent pre eventy a administráciu 
oddelenia. 

 After sales marketing 
Neoddeliteľnou súčasťou propagácie v automobilovom priemysle je aj 
after sales marketing, ktorý má za úlohu zvýšiť predaj originálnych 
náhradných dielcov, a tak isto návštevnosť autorizovaných servisov  
a starostlivosť o zákazníka pri servisných službách a po zakúpení  
automobilu.11  

 
Počet členov a veľkosť jednotlivých oddelení sa pri importéroch môže líšiť  

v závislosti od veľkosti spoločnosti a od portfólia značiek, ktoré zastupujú, lebo 
nie všetci importéri na Slovensku zastupujú výhradne jednu značku.  

Díleri sú povinní vykazovať určitú propagačnú činnosť v súlade s korporát-
nou identitou a dodržiavať prísne pravidlá, ktoré sú spísané v smerniciach  
a zmluvách medzi nimi a importérom. 

Ich úlohou je propagovať pobočku danej značky v mieste pôsobenia a v oko-
lí. Ak sa pozrieme na dílerstvá v Bratislave, tak nárok na regionálnu podporu zo 
strany importéra má napríklad dílerstvo, ktoré je lokalizované v Dúbravke  
a môže použiť také komunikačné nástroje, ktoré zasiahnu klientov práve v Dúb-
ravke. „Systém podpory regionálnej reklamy autorizovaných partnerov ŠKODA 
je určený pre autorizovaných predajcov a autorizovaných servisných partnerov 
ŠKODA v Slovenskej republike. Regionálnou reklamou sa rozumie reklama 
                                                           
11  Organizačná štruktúra ŠKODA Auto Slovensko, 2018. 
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inzerovaná v príslušnej oblasti autorizovanými predajcami a autorizovanými 
servisnými partnermi ŠKODA, a spĺňajúca požiadavky Pravidiel pre poskytova-
nie príspevku a Reklamných design manuálov značky ŠKODA.“12  

Multibrandový díler musí dodržiavať pravidlá, ktoré vyplývajú zo zmlúv 
všetkých značiek, ktoré zastupuje. Okrem toho, keďže ide o samostatný podni-
kateľský subjekt, môže propagovať svoju vlastnú obchodnú značku. Nie je však 
povinnosťou dílerov mať samostatné marketingové oddelenie. V jednobrando-
vých dílerstvách väčšinou marketingové oddelenie zastupuje predaj. Multibran-
dové dílerstvá zväčša majú aj menšie samostatné marketingové oddelenia. Na 
Slovensku k nim patria napríklad DANUBIASERVICE, a. s., IMPA Bratislava, 
a. s., HÍLEK a spol., a. s., alebo Todos Bratislava, s. r. o. Na príklade spoloč-
nosti Todos si môžeme priblížiť marketingové oddelenie v dílerstve. V spoloč-
nosti, ktorá sa zaraďuje medzi stredne veľkých podnikateľov a zároveň medzi 
multibrandového dílera, môže byť vertikálna štruktúra firmy takáto: vedenie 
spoločnosti, ekonomické oddelenie, kontrola kvality, marketingové oddelenie,  
a následne samostatné pobočky spoločnosti, kde na čele každej pobočky stojí 
riaditeľ.  

Marketingové oddelenie v dílerstve má za úlohu preberanie propagačných 
aktivít od importérov prezentovaných značiek a implementáciu loga dílerstva, 
tvorbu vlastných propagačných stratégií a aktivít na vlastnú propagáciu. Ako 
sme už spomínali, importér podporuje dílerstvo určitým finančným kompenzo-
vaním, ktoré si každá značka určí na základe interných pravidiel. Niekedy sa 
počíta s percentom z predaja automobilov, inokedy importér prepláca určitú 
časť, ktorá sa percentuálne vypočítava podľa výšky investovaných vlastných 
prostriedkov. Propagácia, ktoré spadá pod podporu od importéra, však musí 
spĺňať prísne stanovené pravidlá. Väčšina recipientov však nepozná rozdiel 
medzi importérom a dílerom a nevníma dílera ako samostatný podnikateľský 
subjekt. Vníma ho ako značku konkrétnych automobilov. Práve preto je dôležitá 
aj osobitná propagácia samostatného podnikateľského subjektu, čo v praxi zna-
mená investovanie finančných aj nefinančných prostriedkov na propagáciu zna-
čiek, ktoré díler zastupuje, a zároveň aj vlastnú prezentáciu. 

Cieľ  

Hlavným cieľom práce je zistiť, či forma, akou importér zaväzuje komuniko-
vať svojich dílerov smerom navonok, má zmysel aj pre samotného dílera, ktorý 
funguje ako samostatný podnikateľský subjekt, alebo je výhodná len pre samot-
ného importéra. Na dosiahnutie naplnenia cieľov práce sme si zvolili značku vo-
zidla ŠKODA, a to zo strany importéra ŠKODA Auto Slovensko, a. s., a dílera 
tejto značky, samostatný podnikateľský subjekt Todos, s. r. o. Pre dosiahnutie 

                                                           
12  Interná smernica ŠKODA Auto Slovensko, 2014. 
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primárneho cieľa je potrebné splniť ďalšie sekundárne ciele (označené ako SC), 
ktoré sú nasledujúce:  

 SC1: Zistiť aktuálny stav spoločných marketingových aktivít z hľadi-
ska funkčnosti a vizuálneho dizajnu s aplikovaným dílerským logom.  

 SC2: Zistiť schopnosť koncového zákazníka rozlišovať medzi impor-
térom a dílerom. 

 SC3: Zistiť, či je pre koncového zákazníka dôležitý díler alebo len 
samotná značka automobilu. 

SC1 nám umožní výber konkrétnych propagačných aktivít s aplikovaným 
logom dílera, a tým schopnosť koncového zákazníka rozlíšiť medzi importérom 
a dílerom. SC2 poskytnú zistenia, či koncový zákazník dokáže rozlíšiť medzi 
importérom a dílerom, alebo nerozlišuje, že ide o dva samostatné podnikateľské 
subjekty. SC3 nám pomôže vyriešiť, či je pre koncového zákazníka dôležitý 
díler ako podnikateľsky subjekt a či jeho marketingové aktivity rozhodujú  
o tom, kde si automobil zakúpi, alebo ho v rozhodovaní ovplyvnia iné faktory. 

Výskumné metódy 

Na splnenie cieľov sme použili kvantitatívnu metódu formou online dotazní-
ka na 100 respondentoch.  

Objektom kvantitatívneho prieskumu sú ľudia, návštevníci, potenciálni alebo 
existujúci klienti. Niektorí z nich podliehajú limitujúcim faktorom, ktoré sú 
odvodené od cieľovej skupiny automobilky ŠKODA Auto Slovensko, s. r. o. 
Limitujúce faktory sú vek 18 až 55 rokov a pohlavie, keďže značka má široké 
portfólio modelov s rôznymi cieľovými skupinami a chceli sme zasiahnuť kaž-
dú jej časť. 

Výsledky práce 

Práve značka ŠKODA je špecifická svojimi prísnymi nariadeniami a dodr-
žiavaním korporátnej identity, čo vo veľkej miere napomáha k udržaniu pevné-
ho miesta na trhu. Značka ŠKODA dlhodobo patrí k najpredávanejším automo-
bilom na Slovensku a práve preto nás zaujímalo, či patrí aj medzi prvú značku 
automobilu, ktorá respondentom napadne. Na prvom mieste sa v skutočnosti 
objavila značka ŠKODA. Na druhom mieste sa nachádza značka BMW aj znač-
ka Mercedes-Benz. Nasledovali Volkswagen, Renault, Kia a Mazda. Vo vý-
sledkoch pri tejto otázke sa objavili ešte značky Cadillac, Audi, Hyundai, Toyo-
ta, Infiniti, Ford, Volvo, Bugatti Veyron, Honda, Citroën, Suzuki, Mini Cooper, 
Range Rover, Porsche, Seat, Nissan, Peugeot a Dacia. Z tejto otázky vyplýva, 
že recipientom ako prvá napadne značka ŠKODA, no predpokladali sme, že pri 
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číslach predajov a pri prvenstve, ktoré si značka ŠKODA už niekoľko rokov 
drží, bude rozdiel medzi značkami značne väčší.  

V nasledujúcej otázke sme zisťovali, či recipienti poznajú značku ŠKODA. 
Pri tejto otázke vyšiel výsledok, že 100 % recipientov značku pozná (graf 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 1 Povedomie respondentov o značke ŠKODA  

V praxi sa často stretávame s tým, že koncoví klienti nevedeli definovať 
rozdiel medzi importérom a dílerom, respektíve nemali odkiaľ vedieť, že ide  
o dva rozdielne subjekty.  

Respondentov sme sa opýtali, či vedia, aký je rozdiel medzi importérom  
a dílerom. Väčšina respondentov vie, aký je rozdiel medzi importérom a dílerom. 
Dokonca až 65 % opýtaných rozlišuje tieto dva pojmy. Opačný výsledok však 
vyšiel pri nasledujúcej otázke, v ktorej sme sa opýtali, či poznajú aspoň jedného 
dílera značky ŠKODA (graf 2). Až 53 % respondentov nepozná ani jedného díle-
ra tejto značky. Pri odpovedi „áno“ mali respondenti uviesť aj meno dílerstva, 
ktoré im napadne ako prvé. Najčastejšie sa objavilo dílerstvo s obchodným me-
nom Todos, s. r. o, na druhom mieste je dílerstvo Hílek a spol., a. s., a viackrát sa 
v odpovediach objavil díler Auto Valušek služby, s. r. o., Auto Lamač a spol., s. r. o., 
Impa Bratislava, a. s. Jeden raz sa objavili dílerstvá Porshe Inter Auto Slovakia  
a spol., s. r. o., Prvý trenčiansky autoservis, s. r. o., Autoprofit, s. r. o., Araver, a. s., 
Euromotor a spol. s. r. o., a Auto centrum Ros, a. s.  

Dotazníkom sme zistili, že väčšia časť opýtaných chápe rozdiel medzi po-
jmami importér a díler, aj keď rozdiel medzi tými, ktorí vedia, čo tieto pojmy 
znamenajú, a tými, ktorí ho nepoznajú, nie je veľmi veľký. Nasledujúca otázka 
nám ukázala, že konkrétne pri značke ŠKODA recipienti nepoznajú názvy dí-
lerstiev.  

Doterajšie výsledky nám ukázali, že všetci respondenti poznajú značku 
ŠKODA Auto, ale len 65 % vie, aký je rozdiel medzi importérom a dílerom,  
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a 47 % pozná aj názov konkrétneho autorizovaného dílera značky ŠKODA. 
Doterajšie výsledky nám napokon vyvrátili prvú hypotézu, ktorá hovorí, že 
koncový zákazník nerozlišuje medzi dílerstvami ako samostatnými podnikateľ-
skými subjektami a importom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 2 Pomer povedomia o dílerstvách značky ŠKODA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 3 Pomer povedomia o konkrétnych dílerstvách značky ŠKODA  
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Toto tvrdenie vyplýva aj z nasledujúcej otázky, pri ktorej mohli respondenti 
vybrať z viacerých možností názov dílerstva, ktoré poznajú (graf 3). Medzi 
odpoveďami sa nachádzala aj možnosť, že nepoznajú ani jeden z uvedených 
podnikateľských subjektov. Takto však odpovedali celkovo dvaja zo 100 res-
pondentov. Najviac známe dílertsvo je Hílek a spol., a. s., s viditeľným rozdie-
lom. Až 74 respondentov pozná práve toto dílerstvo. Druhé najznámejšie díler-
stvá sú Todos Bratislava, s. r. o., a Porsche Inter Auto Slovakia a spol., s. r. o, 
ktoré rozoznáva 42 respondentov. S nie veľkým rozdielom skončilo Auto Valu-
šek služby, s. r. o, (37 respondentov) a Auto Lamač a spol., s. r. o, (36 respon-
dentov). Ostatné dílerstvá poznalo čoraz menej respondentov, čo však môže byť 
zapríčinené aj veľkosťou dílerstiev a tiež dĺžkou ich pôsobenia na trhu. 

Ďalej nás zaujímalo, či respondenti sledujú niektorého z dílerov značky 
ŠKODA na Facebooku, no sledovateľov spomedzi respondentov je len 19 %.  
V ďalšej otázke sme sa spýtali, či sú fanúšikmi importérskej ŠKODA fanpage 
na Facebooku. Zo vzorky respondentov dokonca menšia časť, t. j. 18 %, sleduje 
importérsku fanpage. Výsledkom odpovedí na tieto dve otázky je, že recipienti 
nemajú záujem sledovať značku ŠKODA ani autorizovaného predajcu na so-
ciálnej sieti Facebook. Podľa výsledkov má dokonca díler viac sledovateľov, ale 
odpovede na otázky nesúhlasia s počtom sledovateľov na tejto konkrétnej so-
ciálnej sieti. ŠKODA Auto Slovensko má celkovo 81 093 sledovateľov (obr. 1) 
a Todos sleduje 3 457 fanúšikov (obr. 2).  

 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Počet sledovateľov fanpage ŠKODA Auto Slovensko  
na Facebooku v roku 2019 

 
 
 
 
 

Obr. 2 Počet sledovateľov fanpage Todos na Facebooku v roku 2019 

Nasledujúce dve otázky patria ku kľúčovým otázkam, ktoré sme v explorač-
nej metóde použili. Obe otázky sa zamerali na pozornosť na vybraný vizuál. 
Pýtali sme sa, čo si ako prvé všimnú na vybranom vizuáli (obr. 3, 4).  
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Obr. 3 Vybraný vizuál ŠKODA Roadshow díler Todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 Vybraný vizuál ŠKODA 5 rokov pohody s aplikáciou loga dílera 

Respondenti mali na výber tri možnosti. Pýtali sme sa, či si ako prvé všimnú 
značku ŠKODA, logo Todos alebo niečo iné (obr. 3). Pri tomto konkrétnom 
vizuáli si až 53 % respondentov všimlo značku ŠKODA, 20 % z respondentov 
si všimlo logo Todos a 27 % respondentov si všimlo niečo iné. Pri možnosti iné 
bolo dôležité uviesť, ktorá časť vizuálu ich upútala najviac.  

Ďalšia otázka bola tiež zameraná na vizuál (obr. 4). Rovnako ako v predošlej 
otázke sme sa respondentov pýtali, čo ich na vizuáli zaujme ako prvé. Možnosti 
odpovedí boli rovnaké ako pri predchádzajúcej otázke, a teda, či si ako prvé 
všimli značku ŠKODA, logo spoločnosti Todos alebo niečo iné. 
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Pri druhom vybranom vizuáli vyšli výsledky ešte výraznejšie v prospech 
značky ŠKODA. Až 67 % recipientov odpovedalo, že ako prvé si všimli značku 
ŠKODA, 26 % respondentov si vybralo možnosť iné a len 7 % respondentov si 
ako prvé všimlo logo spoločnosti Todos (graf 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 4 Graf primárnej pozornosti recipientov na vybranom vizuáli 

Záver 

Koncový zákazník pozná sémantický rozdiel medzi importérom a dílerom. 
Na vybraných vizuáloch si skôr všimne logo ŠKODA ako logo samotného díle-
ra. Konkrétneho dílera si vyberá skôr na základe geografických údajov ako pre-
ferencie. Koncový zákazník si primárne vyberie značku automobilu než lojalitu 
k dílerstvu. Súčasné nastavenie pravidiel, vyplývajúcich z dizajn manuálu, je 
pre propagáciu dílera nedostatočné.  

Výsledkom tejto práce je splnenie primárneho cieľa. Zistili sme, že súčasné 
nastavenie je výhodnejšie pre importéra ako pre dílera.  

Ak sa však pozrieme na propagáciu v automobilovom priemysle ako takú, 
jednoznačne môžeme tvrdiť, že dôležitou súčasťou propagácie je B2B aj B2C 
marketing. Ak by importér značiek nepožadoval ním nastavenú komunikáciu od 
svojho dílera, zmizla by jednotná vizualita značky. Koncový zákazník, ktorý je 
zároveň aj najdôležitejším, by mohol byť zmätený, ak by každé dílerstvo upred-
nostňovalo svoju značku pred komunikáciu značky, ktorú predáva. Aj na zákla-
de nášho prieskumu môžeme vyhodnotiť, že koncový zákazník nedbá až tak  
o dílerstvo, v ktorom si vozidlo kupuje, ale zohľadňuje samotný brand vozidla. 
Aby značka dosiahla rozpoznateľnosť na lokálnej úrovni, musí jej komunikácia 
smerom ku zákazníkovi podliehať jednotnému dizajn manuálu. Ak však chce 
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značka dosiahnuť úspech na medzinárodnej úrovni, musí tlačiť na jednotnú 
komunikáciu ešte väčšmi.  

V tejto práci sme sa na B2B komunikáciu zamerali z pohľadu importéra a dí-
lera, a teda vo výsledku šlo o B2B2C komunikáciu. Ale súčasný svet plný pok-
roku a technológií si vyžaduje aj od automobiliek adaptáciu a moderný prístup  
k inováciám. Hoci výrobcovia automobilov sa snažia veľkú časť výroby zastre-
šiť pod jednu strechu, vývoj napreduje tak rýchlo, že si vyžaduje spoluprácu  
s externými dodávateľmi. Svet konkurencie je však veľký v každej oblasti, a tak 
vnikajú nové príležitosti na marketingovú B2B komunikáciu tak na strane im-
portéra (výrobca) a dodávateľa alebo subdodávateľa, ako aj na strane importéra 
a dílera.  
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THE SURVEY OF PUBLIC ATTITUDE TOWARDS  

THE CAMPAIGN “OD TATIER K DUNAJU” 
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Abstrakt: Prácu tvorí prieskum názorov a postojov verejnosti a tvorcu 
reklamy vo vzťahu ku kampani „Od Tatier k Dunaju“, propagujúcej vod-
ku značky Familia Premium. V práci je opísaná metodológia prieskumu 
sú v nej interpretované výsledky tohto prieskumu. Cieľom bolo najmä 
zdôrazniť nevyhnutnosť etickej regulácie reklamy na alkohol na praktic-
kom príklade. 

Kľúčové slová: etika, reklama, Rada pre reklamu, Etický kódex, alkohol 

Abstract: In our work we aim to make the survey and public attitude to-
wards the campaign “Od Tatier k Dunaju” (“From Tatra Mountains to 
Danube river”) advertising Wodka Familia Premium. The study shows 
what methodology was applied within the survey and also presents the re-
sults of the survey. In our work we aim to show the need of ethical regu-
lation of alcohol advertising on practical example. 

Keywords: Ethic, Advertising, The Advertising Standards Council, Ethi-
cal codex, Alcohol 

Úvod 

Alkohol je celospoločenským problémom, a preto je aj reklama naň citlivou 
oblasťou hlavne z dôvodu jej pôsobenia na recipienta a vplyvu na spotrebu. 
Napriek tomu, že alkohol patrí medzi problémové produkty, je reklama naň  
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z právneho hľadiska, spomedzi problémových produktov, najmenej vymedzená. 
Preto v prípade alkoholu zohráva etická regulácia reklamy obzvlášť dôležitú 
úlohu. V práci preto kladieme dôraz na to, aby sme objasnili, ako nevyhnutne 
dôležité je pre reklamný priemysel v oblasti propagácie alkoholu, aby bola etika 
rešpektovaná, pričom problém riešime prakticky na príklade konkrétnej  
kampane. 

Prácu tak tvorí prieskum týkajúci sa kampane propagujúcej vodku Familia 
Premium. Práve na tejto kampani možno ukázať, ako môže neetická reklama 
pobúriť verejnosť a čo môže spôsobiť nerešpektovanie etiky v reklame. V úvo-
de opisujeme metodológiu prieskumu, vzorku respondentov, predmet, cieľ  
a hypotézy prieskumu. Nasleduje interpretácia výsledkov a vyvodenie záverov  
z tohto prieskumu. Účelom prieskumu nie je žiadny prevratný objav. Má slúžiť 
skôr ako názorná ukážka známeho, no často podceňovaného faktu, že reklama 
má byť predovšetkým etická. Ako možno vidieť, niektorí zadávatelia a tvorco-
via túto skutočnosť ignorujú, zjavne si neuvedomujúc, že neetickou reklamou 
nielen poburujú verejnosť, ale ohrozujú aj svoje záujmy. 

Metodológia prieskumu 

Kampaň spoločnosti GAS Familia na vodku Familia Premium bola za po-
sledné roky asi najviac diskutovanou kampaňou v rámci propagácie alkoholu. 
Často bola odsudzovaná ako poburujúca a neetická. Rozoberaná bola na mno-
hých diskusných fórach, kde ľudia namietali hlavne to, že osoby na vizuáloch 
sú mladé a môžu mať zlý vplyv na maloletých, alebo že sú zobrazené nevhodne 
a pôsobia opito. Zadávateľ reklamy, spoločnosť GAS Familia, však všetky tieto 
tvrdenia odmietol a vyvracal ich najmä tým, že zobrazené osoby sú plnoleté, pri 
fotení neboli pod vplyvom alkoholu a ani na vizuáloch priamo alkohol nepijú,  
a teda žiadne ustanovenie neporušili.1 Samozrejme, že tieto veci sa dajú doká-
zať, a tak je pochopiteľne preukázateľné, že žiadny zákon nebol porušený, no to 
ešte neznamená, že sú v poriadku aj z hľadiska etiky. Často je to ťažké posúdiť, 
no ak meraním kvality fungovania etickej regulácie reklamy je verejná mienka, 
potom by zadávateľov a tvorcov malo zaujímať nielen to, či reklama preukáza-
teľne porušila konkrétne ustanovenie, ale aj to, aký postoj ku kampani zaujíma 
verejnosť. V konečnom dôsledku to, aby reklama bola etická, nie je len v záuj-
me verejnosti, ale aj v záujme zadávateľov a tvorcov. Túto skutočnosť si zadá-
vateľ a tvorca tejto kampane buď neuvedomujú, pretože veria, že hranice etiky 
skutočne neprekročili, alebo podceňujú riziko toho, aké následky môže mať 
neetická reklama pre fungovanie celého priemyslu.  

 
 

                                                           
1  STRATÉGIE, HN ONLINE, 2014.  
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Vizuály kampane 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 1 Vizuál kampane „Od Tatier k Dunaju“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.  2 Vizuál kampane „Od Tatier k Dunaju“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Vizuál kampane „Od Tatier k Dunaju“ 
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Obr.  4 Vizuál kampane „Od Tatier k Dunaju“ 

Cieľ prieskumu 

Cieľom tohto prieskumu je objasniť rozdiel vo vnímaní etickej stránky tejto 
kampane medzi jej tvorcom a recipientami. Tiež sa snaží dokázať, že rešpekto-
vanie platných etických princípov je nevyhnutne dôležité obzvlášť v takej chú-
lostivej oblasti propagácie, akou je reklama alkoholu, a aké ďalekosiahle dô-
sledky môže mať porušovanie etiky práve v tejto oblasti. 

Hypotézy 

1. Základnou hypotézou prieskumu je, že väčšina recipientov sa nestotožní  
s názorom tvorcu kampane. Nemožno však predpokladať, že by názor ve-
rejnosti bol celkom jednotný a odchýlky v názoroch možno očakávať tak 
na základe veku, ako aj na základe pohlavia. Očakávaným výsledkom je, 
že v rámci respondentov budú kampaň vnímať kritickejšie hlavne ženy  
a takisto starší ľudia oproti ľuďom mladším.  

2. Druhým východiskovým predpokladom prieskumu je, že neetické kam-
pane u polovice respondentov ovplyvnia aj ich nákupné rozhodovanie. 

3. Očakávať sa dá takisto, že neetické kampane budú mať vplyv aj na hod-
notenie účinnosti súčasnej regulácie reklamy alkoholu. Zhruba u polovice 
respondentov možno predpokladať, že po tom, ako budú odpovedať na 
otázky súvisiace práve s etickou stránkou kampane „Od Tatier k Dunaju“, 
sa vyjadria, že súčasná regulácia reklamy alkoholu nestačí a že by si žela-
li jej sprísnenie práve z dôvodu niektorých neetických propagácií alkoho-
lických nápojov. 
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Predmet prieskumu 

Predmetom prieskumu je už spomínaná kampaň „Od Tatier k Dunaju“ spo-
ločnosti GAS Familia. 

Objekt prieskumu 

Vzhľadom na to, že cieľom prieskumu je predovšetkým dokázať dôležitosť 
rešpektovania etiky v reklame, bolo nutné vybrať takú vzorku respondentov, 
ktorá je schopná rozlíšiť, čo je v poriadku a čo, naopak, nie je v prípade prezen-
tovania na verejnosti. Ako sme už spomínali, Slováci sú veľmi tolerantní k pitiu 
alkoholu. Je však rozdiel medzi tým, čo sa deje v súkromí jednotlivcov, a medzi 
tým, čo sa verejne a masovo prezentuje v reklame. Preto bol na účely prieskumu 
použitý zámerný kvótový výber, ktorým sa stanovili presné kritériá pre každú 
vekovú skupinu respondentov. 

V prieskume sa tak skúmala laická verejnosť, ktorá neštuduje ani nepracuje 
v oblasti reklamy, vo veku od 15 do 45 rokov, a ktorá buď žije, študuje, alebo 
pracuje v Bratislave. Tento konkrétny vek respondentov bol stanovený preto, 
lebo reklama bola kritizovaná práve pre možný negatívny vplyv na mládež, 
takže by bolo vhodné zistiť, aký názor majú práve mladí ľudia a ich rodičia.  
Z toho dôvodu neboli skúmaní ľudia nad 45 rokov, pretože je predpoklad, že 
majú už dávno dospelé deti, ktoré majú svoje vlastné rodiny, a teda by už nepo-
ciťovali vplyv tejto reklamy priamo vo vzťahu k svojim deťom. Spodná hranica 
15 rokov bola učená z toho dôvodu, že je to vek, v ktorom nastupujú mladí ľu-
dia na stredné školy a práve v tomto období života získavajú skúsenosti s alko-
holom. Respondenti boli rozdelení do troch skupín, a to na stredoškolákov vo 
veku od 15 do 21 rokov, vysokoškolákov vo veku od 21 do 26 rokov a pracujú-
cich ľudí vo veku od 26 do 45 rokov. Aby prieskum ukázal dostatočne relevant-
né výsledky, bolo v ňom skúmaných celkovo 60 respondentov, čo znamená, že 
z každej skupiny ich bolo 20, a to 10 žien a 10 mužov.  

Ako sme už spomenuli, prieskum chcel ukázať názory ľudí, ktorí sú schopní 
posúdiť, čo je etické a neetické prezentovať verejne. Pri stredoškolákoch je 
ťažké presne vymedziť takýchto ľudí, no možno predpokladať, že väčšia prav-
depodobnosť natrafiť na takých jedincov je na gymnáziách, než napríklad na 
učilištiach bez maturity. Konkrétne išlo o študentov prvého až piateho ročníka 
bilingválneho gymnázia Alberta Einsteina. Z vysokoškolákov boli skúmaní 
študenti Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pretože 
práve budúci učitelia by mali byť schopní posúdiť možný negatívny vplyv na 
deti a mládež. Tretia skupinu respondentov bola charakterizovaná ako zamest-
naní ľudia patriaci do strednej sociálnej vrstvy s vlastnými rodinami a deťmi, 
pretože je pravdepodobné, že ľudia, ktorí sú už sami rodičmi, budú citlivejšie 
reagovať na to, s akým obrazom o alkohole ich deti vyrastajú. 



Gabriela Kosibová 241 
PRIESKUM POSTOJOV VEREJNOSTI VOČI KAMPANI „OD TATIER K DUNAJU“ 
 

 

Okrem názoru verejnosti sa prieskum snaží poukázať aj na to, ako rozdielne 
sa na vec môže pozerať človek, ktorý kampaň vytvoril. Preto objektom prie-
skumu je aj samotný tvorca kampane. Konkrétne išlo o Juraja Kováča, ktorý bol 
team leadrom a zároveň aj ideamakerom tejto kampane. 

Metódy 

Realizovaný prieskum sa dá klasifikovať ako kvalitatívno-kvantitatívny. 
Kvalitatívny preto, lebo v ňom boli zisťované hlavne názory a postoje tvorcu  
a verejnosti. Kvantitatívny z toho dôvodu, že bol zisťovaný aj počet responden-
tov, ktorí sa vyjadrili určitým spôsobom.  

Na tieto účely boli zvolené dve techniky exploračnej metódy. Prvou techni-
kou bol rozhovor realizovaný s tvorcom kampane Jurajom Kováčom, ktorý bol 
veľmi ústretový, a preto sa rozhovor konal ústnou formou na osobnom stretnutí. 
Vzhľadom na to, že v rámci verejnosti boli skúmané názory 60 respondentov, 
nebolo možné viesť rozhovor zvlášť s každým jedným z nich. Preto bola ako 
druhá technika zvolená písomná anketa, ktorá bola doručená jednotlivým res-
pondentom a následne po jej vyplnení zozbieraná. 

Všetky otázky v ankete boli otvorené, pretože na účely prieskumu bolo dôle-
žité nielen to, čo si respondenti myslia, ale aj zdôvodnenie, prečo si to myslia. 
Otvorené boli aj z toho dôvodu, aby neboli recipienti ovplyvňovaní ponúkanými 
možnosťami, ale vyjadrili sa celkom slobodne vlastnými slovami. Zdôvodnenia 
boli nutné len v niektorých otázkach. V iných neboli potrebné pre samotné úda-
je, ale skôr pre potvrdenie pravdivosti a hodnoty danej odpovede. Niektoré  
z otázok boli pomerne náročné a v celej ankete bolo veľa textu na čítanie, a tak 
existovalo riziko, že sa respondentom nebude chcieť toľko textu čítať alebo sa 
nad otázkami skutočne zamyslieť. V takom prípade, ak by odpovedali len áno 
alebo nie, bolo by možné spochybniť, či si to naozaj myslia, alebo iba z pohodl-
nosti napísali jednoslovnú odpoveď bez toho, aby sa nad otázkou zamysleli či 
dokonca prečítali celý text k otázke. Práve preto sa od nich vyžadovalo aj krátke 
zdôvodnenie a, našťastie, ho respondenti skutočne aj napísali, čo zaručuje, že 
výsledky prieskumu sú dostatočne relevantné. 

Otázky pre tvorcu kampane „Od Tatier k Dunaju“ 

1. Určite ste aj vy zaregistrovali, že verejnosť mala isté výhrady voči vizuá-
lom kampane „Od Tatier k Dunaju“ pre GAS Familia. Aký je váš osobný 
názor? Myslíte si, že boli tieto námietky opodstatnené a že vaša kampaň 
skutočne mohla porušiť etiku? 

2. Rada by som sa vás opýtala, či poznáte Etický kódex reklamnej praxe  
a jeho ustanovenia vzťahujúce sa na reklamu propagujúcu alkohol? 
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3. No ak ho poznáte, určite viete, že sa v ňom píše napríklad aj to, že rekla-
ma na alkohol nesmie zobrazovať maloleté osoby ani osoby, ktoré by bo-
lo možné za maloleté považovať. Takisto, že nesmie byť na maloleté 
osoby zameraná. Taktiež nesmie zobrazovať, navádzať alebo prezentovať 
súhlas s nadmernou konzumáciou alkoholu. A v neposlednom rade, že 
nesmie zobrazovať osoby v stave opitosti alebo také situácie, ktoré sú 
všeobecne považované za nevhodné a nerozumné. Práve to boli totiž naj-
častejšie námietky voči vašej kampani. Myslíte si, že bola vaša kampaň  
v súlade s týmito ustanoveniami? Prečo si to myslíte? 

4. Samozrejme, že vaše úmysly a ciele pre túto kampaň mohli byť v poriad-
ku. No nemyslíte si, že verejnosť napriek tomu mohla vašu kampaň vní-
mať ako neetickú, práve preto, že tieto zámery nepozná a vidí iba koneč-
nú podobu vizuálov? 

5. Tiež by som sa vás rada opýtala, či považujete súčasné fungovanie regu-
lácie reklamy alkoholu, hlavne samoregulácie, za efektívne a postačujú-
ce? Vieme, že aj na vašu kampaň bola podaná sťažnosť, ktorú Rada pre 
reklamu uznala ako opodstatnenú. Rešpektovali ste vy a zadávateľ toto 
rozhodnutie? 

6. Želali by ste si prísnejšiu reguláciu reklamy na alkohol? 

7. Myslíte si, že neetická reklama môže ovplyvniť vzťah spotrebiteľov  
k propagovanej značke/produktu? 

Anketa 

Vážený/á respondent/ka, 
 
rada by som vás požiadala o chvíľu vášho času na vyplnenie tejto an-
kety. Ide o prieskum, ktorého cieľom je zistiť subjektivitu vo vnímaní 
etických aspektov reklamy propagujúcej alkohol na príklade konkrét-
nej kampane spoločnosti GAS Familia „Od Tatier k Dunaju“. Anketu, 
samozrejme, nemusíte vyplniť, no zodpovedaním otázok môžete aj vy 
prispieť k riešeniu danej problematiky. Anketa je anonymná, preto, 
prosím, nepíšte svoje mená a podobné údaje. Otázky, prosím, vypĺ-
ňajte v takom poradí, v akom sú uvedené. Zmena poradia by mohla 
skresliť výsledky prieskumu. Všetky otázky sú otvorené, preto vás 
prosím, aby ste svoju odpoveď vždy aj v krátkosti zdôvodnili a neod-
povedali len jednoslovne.  
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Vizuály kampane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Myslíte si, že priložené vizuály sú z etického hľadiska v poriadku? Svoj 

názor zdôvodnite. 

2. Reklamu na Slovensku vymedzuje nielen zákon, ale aj Etický kódex re-
klamnej praxe. Vybrala som z neho niekoľko ustanovení, ktoré sa vzťa-
hujú na reklamu na alkohol: 

a) Reklama musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spot-
rebiteľovi. 

b) Reklama nesmie priamo ani v náznakoch prezentovať nezodpovedný 
postoj ku konzumácii alebo inej spotrebe alkoholických nápojov, naj-
mä čo do spotrebovaného množstva alkoholických nápojov. 

c) Reklama nesmie zobrazovať spotrebu alkoholických nápojov takým 
spôsobom alebo za takých okolností, ktoré sú všeobecne považované 
za nevhodné, nerozumné alebo protiprávne. 

d) Reklama nesmie prezentovať alebo naznačovať nadmernú konzumá-
ciu alkoholických nápojov alebo následky takejto konzumácie, najmä 
nesmie bez zjavného dôvodu prezentovať osoby v stave opitosti. Tiež 
nesmie vyjadrovať súhlas s nadmernou konzumáciou. 

e) Neprípustnou je reklama obsahujúca konzumáciu alkoholického nápo-
ja alebo jej náznak maloletým alebo osobou, ktorú možno považovať 
za maloletú. 

f) Reklama alkoholických nápojov nesmie byť zameraná na rizikové 
skupiny spotrebiteľov, medzi ktorými sú aj maloletí. 

 Sú podľa vás priložené vizuály v súlade s týmito ustanoveniami? Ak 
nie, napíšte, ktoré ustanovenie/nia boli porušené (stačí písmeno) a čím 
konkrétne bolo/i podľa vás porušené. 
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3. Považujete súčasnú reguláciu reklamy alkoholu za dostatočnú alebo by 
ste si želali jej sprísnenie? Ak by ste si želali prísnejšiu reguláciu reklamy 
na alkohol, prosím uveďte prečo a ako by ste si ju želali zmeniť. 

4. V prípade, že by aj vás pobúrila nejaká reklama, ovplyvnilo by to váš 
vzťah k značke či produktu, ktorý táto reklama propagovala? Vysvetlite 
ako a prečo. 

Doplňujúce informácie: 
 _____________________________________________________________  
 
Vek: 
 _____________________________________________________________  
 
Pohlavie:  
 _____________________________________________________________  
 
Zamestnanie (pracovná pozícia a typ spoločnosti, príklad: recepčná v hoteli, 
názov nie je nutný):  
 _____________________________________________________________  
 
Resp. škola (názov školy a rok štúdia): 
 _____________________________________________________________  

Interpretácia výsledkov prieskumu 

Názor tvorcu:  
Etické aspekty kampane 

1. Sú vizuály kampane z etického hľadiska v poriadku?  
Z rozhovoru s tvorcom vyplynulo niekoľko skutočností. Samozrejme, že 

tvorca kampane si nemyslí, že by jeho kampaň porušovala etiku.  

2. Sú vizuály v súlade s vybranými ustanoveniami kódexu?  
Nemyslí si ani, že by porušovala niektoré z vybraných ustanovení, čo nám 

odôvodnil tým, že osoby na vizuáloch sú plnoleté a podľa neho všetky aj vyze-
rajú ako plnoleté a že hoci kampaň bola zameraná na mladých ľudí, bola zame-
raná práve na plnoletých mladých ľudí. Priznáva, že mohla pôsobiť aj na tých, 
ktorí plnoletí ešte nie sú, no podľa jeho názoru je reklama to posledné, čo by ich 
naviedlo na spotrebu alkoholu. Tiež sa vyjadril, že kampaň nemožno považovať 
za neetickú pre zobrazovanie nadmernej či nezodpovednej spotreby alkoholu, 
pretože osoby na vizuáloch nie sú opité, ani na nich priamo nepožívajú alkoho-
lické nápoje. Zámerom kampane bolo podľa jeho slov zobraziť situácie, ktoré 
bežne zažívajú mladí ľudia. Takými je podľa tvorcu aj vozenie sa v nákupných 
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vozíkoch alebo cestovanie v kufri auta, keď chcú viacerí mladí niekam ísť, ale 
majú k dispozícii iba jedno auto. Ďalej, keď muž „zo srandy“ schmatne kama-
rátku a prehodí si ju cez plece, či „žúr“, ktorý sa pretiahne až do rána, a preto 
dievčatá vo vani raňajkujú cereálie. Tvorcovia sa údajne práveže snažili, aby 
bola kampaň v poriadku. Konkrétne v prípade dievčaťa prehodeného cez rame-
no ho pri fotení upravovali tak, aby krátke nohavice, ktoré má oblečené, neod-
haľovali priveľa, a aby bolo poza ruku muža, ktorý ju drží, vidieť jej tvár, že sa 
usmieva a že sa s ňou teda nič zlé nedeje. V prvom návrhu, ktorý bol prezento-
vaný klientovi,  spravili vraj kampaň celú trochu vysmiatejšiu, no to sa klientovi 
nepáčilo, a tak sa dostali k tejto verzii. V každom prípade však tvorca tvrdí, že 
to bolo robené celé s humorom a myslené ako „nadsádzka“. Snažili sa tým uká-
zať mladých ľudí, ktorí sa zabávajú, no nie nevyhnutne pod vplyvom alkoholu. 
Tvorca však pripúšťa, že niektorí ľudia napriek všetkému mohli ich kampaň ako 
neetickú vnímať. Dopredu s tým aj počítali, pretože to bola, podľa jeho slov 
„kampaň na hrane“. Je však toho názoru, že daná cieľová skupina kampaň po-
chopila správne. Usudzuje tak z toho, že kampaň bola podľa meraní jednoznač-
ne úspešná, pretože sa zvýšil predaj produktu. 

Názor verejnosti:   
Etické aspekty kampane 

1. Sú vizuály kampane z etického hľadiska v poriadku?  
Názor verejnosti na etickú stránku tejto kampane bol až zarážajúco jednoznač-

ný. Až 83 % (50 zo 60 respondentov) sa rovno v prvej otázke vyjadrilo, že kam-
paň z etického hľadiska v poriadku nie je. Iba 17 % (10 respondentov) sa vyjadri-
lo, že kampaň je podľa nich v poriadku. Dôvody, pre ktoré respondenti 
považovali kampaň za neetickú, sa dajú zhrnúť do piatich kategórií.  Najčastejšie 
vyjadrenia hovorili o tom, že kampaň ukazuje podľa nich mladistvých ľudí alebo 
že si myslia, že takáto kampaň môže mať negatívny vplyv na deti a mládež, či ich 
dokonca priamo navádzať k spotrebe alkoholu. Tak sa vyjadrilo celkovo 26 res-
pondentov. K frekventovaným dôvodom patrilo aj to, že podľa respondentov 
kampaň ukazuje nezodpovedné a nadmerné požívanie alkoholických nápojov, čo 
tvrdilo 18 opýtaných. Podľa 13 vyjadrení sa respondentom zdalo, že kampaň 
ukazuje nevhodné správanie sa. Až 12-krát bola kampaň označená doslovne za 
vulgárnu a 7-krát bolo namietané na dehonestáciu žien v tejto kampani. Tieto 
dôvody sa objavili u všetkých vekových skupín a oboch pohlaví, rozdielna bola 
iba ich frekvencia. Preto boli pre podrobnejší prehľad roztriedené zvlášť podľa 
vekovej kategórie i pohlavia. 

2. Sú vizuály v súlade s vybranými ustanoveniami kódexu?  
V druhej otázke boli respondenti oboznámení s niektorými ustanoveniami 

kódexu, vzťahujúcimi sa na reklamu alkoholu. Mali sa vyjadriť, či je podľa nich 
kampaň v súlade s týmito ustanoveniami. Len 7 % (4 zo 60 respondentov) tvrdi-
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lo, že ustanovenia neporušuje. Deväťdesiattri percent (56 opýtaných) uznalo 
porušenie niektorých ustanovení. U 10 %, 6 respondentov, tak nastala zmena 
oproti prvej otázke, z čoho vyplýva, že aj keď subjektívne kampaň možno ne-
vnímali ako neetickú, po prečítaní toho, čo reklama na alkohol smie a nesmie 
zobrazovať, aj oni uznali, že táto kampaň niektoré z platných zásad porušila. 

Interpretácia podľa pohlavia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 1 Prečo je podľa respondentov kampaň neetická –  
interpretácia podľa pohlavia 

Za neetickú v prvej otázke kampaň označilo 93 % žien (28 z 30 responden-
tov) a 73 %  percent mužov (22 z 30 respondentov). Možno vidieť (graf 1), že 
muži boli ku kampani omnoho zhovievavejší ako ženy, a to nielen v počte mu-
žov, ktorí kampaň označili za neetickú, ale aj v ich zdôvodneniach. Ženy boli vo 
svojich vyjadreniach podstatne kritickejšie. K najčastejším dôvodom u žien 
patrili výhrady k zobrazeniu mladých ľudí v tejto kampani, pretože si myslia, že 
by to mohlo mať negatívny vplyv na maloletých. Podobné vyjadrenia boli za-
znamenané v odpovediach 17 žien, no iba 9 mužov. Rovnomerne 10 ženských  
a 10 mužských výpovedí hovorilo o reklame ako neetickej pre zobrazenie nad-
mernej a nezodpovednej konzumácie alkoholu. Respondenti mali tiež pocit, že 
reklama zobrazuje nevhodné správanie. Takýmto spôsobom sa vyjadrilo 6 mu-
žov a 7 žien. Najvýraznejšie bolo však možné pozorovať rozdiel v námietkach 
na zobrazenie žien v tejto kampani. Až 6 ženám, no iba 1 mužovi sa zdalo také-
to zobrazenie ako ponižujúce. Na 10 žien kampaň ako celok pôsobila vulgárne, 
no vo vyjadreniach mužov sa podobné výhrady objavili iba 2-krát. 
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Graf 2 Ustanovenia, ktoré boli podľa respondentov porušené – 
interpretácia podľa pohlavia 

V odpovediach na druhú otázku možno sledovať posun názoru u 4 mužov  
a 2 žien (graf 2). Hoci väčšie množstvo mužov zmenilo svoj názor oproti prvej 
otázke, ženy boli aj v týchto vyjadreniach opäť kritickejšie. V druhej otázke sa 
celých 100 %, 30 opýtaných žien, vyjadrilo, že kampaň nie je v súlade s vybra-
nými ustanoveniami. Z mužov porušenie uznalo 87 % (26 mužov z 30 opýta-
ných). Iba 13 % mužov (4 respondenti) sa vyjadrilo, že kampaň je v súlade  
s ustanoveniami. To, že ženy boli v hodnotení opäť omnoho prísnejšie, možno 
vidieť aj v počte označení jednotlivých ustanovení, ktoré boli porušené podľa 
žien a ktoré podľa mužov. Najviac respondentov, 27 žien a 20 mužov, sa vyjad-
rilo, že kampaň porušuje ustanovenie o zákaze prezentácie nadmernej spotreby 
alkoholu, pretože podľa nich zobrazuje práve osoby v stave opitosti. Dvadsiatim 
trom mužom a 21 ženám sa tiež zdalo, že kampaň prezentuje nezodpovedný 
postoj ku konzumácii alkoholických nápojov. 20 žien a 16 mužov vnímalo situ-
ácie zobrazené na vizuáloch ako nevhodné. Až 15 žien a 10 mužov si myslí, že 
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reklama je zameraná na maloletých a 12 žien a 11 mužov dokonca považovalo 
osoby na vizuáloch za maloleté. V neposlednom rade, pre všetky ostatné dôvo-
dy si 13 žien a 9 mužov rozhodne nemyslí, že by táto kampaň bola vypracovaná 
s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. 

Interpretácia podľa veku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 3 Prečo je podľa respondentov kampaň neetická – interpretácia 
podľa veku 

Zhovievavejší ku kampani boli mladší ľudia oproti ľuďom starším, hoci ani 
tí nemali o kampani pozitívnu mienku (graf 3). Zo stredoškolákov ju už v prvej 
otázke za neetickú označilo 75 % (15 z 20 opýtaných). Z vysokoškolákov to 
bolo 80 % (16 z 20 opýtaných). Z tretej vzorky respondentov, teda pracujúcich 
ľudí s rodinami vo veku od 26 do 45 rokov, až 95 % (19 z 20 opýtaných) ozna-
čilo kampaň za neetickú. Iba 5 stredoškoláci (25 %), 4 vysokoškoláci (20 %)  
a 1 spomedzi zamestnaných (5 %) sa v prvej otázke vyjadrili, že kampaň je  
z etického hľadiska v poriadku. Najkritickejšie na kampaň nazerá najstaršia 
vzorka respondentov, čo opäť možno vidieť najmä v zdôvodneniach odpovedí 
na prvú otázku. Predovšetkým oni kampaň považovali za vulgárnu. Takéto vy-
jadrenie sme zaznamenali u 6 zamestnaných ľudí a iba u 3 vysokoškolákov  
a 3 stredoškolákov. V porovnaní so študentmi im takisto viac prekážalo zobra-
zenie nadmernej a nerozumnej spotreby alkoholu, čo uviedlo ako dôvod 8  
z nich. Vo vyjadreniach študentov stredných a vysokých škôl sa tento dôvod 
objavil rovnomerne po 5-krát. Rovnomernejšie rozloženie možno vidieť v na-
mietaní na prezentáciu nevhodného správania sa, čo uviedli 4 stredoškoláci,  
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5 vysokoškoláci a 4 zamestnaní. Výhrady voči zobrazeniu žien v tejto kampani 
boli vyjadrené v odpovediach 3 zamestnaných, 3 vysokoškolákov a 1 stredoško-
láka. Najčastejšie spomínaným dôvodom bol negatívny vplyv na mladistvých. 
Vyjadrilo sa tak nielen 10 zo zamestnaných ľudí, ale aj samotní študenti, a to  
7-krát vysokoškoláci a až 9-krát stredoškoláci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 4 Ustanovenia, ktoré boli podľa respondentov porušené – 
interpretácia podľa veku 

V druhej otázke nastala zmena názoru oproti otázke prvej u 3 stredoškolákov 
a 3 vysokoškolákov. Celkovo tak v druhej otázke porušenie ustanovení uznalo 
90 % stredoškolákov (18 z 20 respondentov), 95 % vysokoškolákov (19 z 20 
respondentov) a rovnako 95 % (19 z 20 respondentov) zamestnaných ľudí. Iba 
10 % stredoškolákov (2 respondenti) a po 5 % (1 respondent) z vysokoškolákov 
a zamestnaných ľudí tvrdilo, že vybrané ustanovenia neboli kampaňou poruše-
né. Najviac ustanovení bolo porušených podľa názoru zamestnaných ľudí  



250 Gabriela Kosibová 
THE SURVEY OF PUBLIC ATTITUDE TOWARDS THE CAMPAIGN “OD TATIER K DUNAJU” 

 

 

a najmenej podľa študentov stredných škôl. Podľa 18 pracujúcich, 16 vysoko-
školákov a 13 stredoškolákov reklama prezentuje osoby v stave opitosti.  
15 zamestnaných, 18 vysokoškolákov a 11 stredoškolákov si myslí, že reklama 
prezentuje nezodpovedný postoj ku konzumácii alkoholu. 18 zamestnaných  
a rovnomerne po 9 študentov stredných a vysokých škôl považuje situácie zob-
razené na vizuáloch za nevhodné. Až 10 zamestnaných, 9 vysokoškolákov  
a 4 stredoškoláci považovali osoby na vizuáloch za maloleté a 9 zamestnaných 
ľudí, 10 vysokoškolákov a 6 stredoškolákov si myslelo aj to, že reklama je prá-
ve na maloletých zameraná. Z uvedených príčin sa 11 pracujúcich responden-
tov, 8 študentov vysokých škôl a 3 študenti stredných škôl vyjadrili, že reklama 
nebola pripravená zodpovedne vo vzťahu k spotrebiteľom. 

Porovnanie názoru verejnosti a tvorcu:  
Etické aspekty kampane 

Z doposiaľ uvedeného sa dá celkom jednoznačne povedať, že názor verej-
nosti je v  rozpore s názorom tvorcu, a to dokonca aj u mladých ľudí. Mladí 
ľudia síce vedia, že daná kampaň je obrazom skutočných situácií, do ktorých sa 
mladí ľudia, a možno práve aj respondenti tohto prieskumu, často dostávajú, no 
väčšina z nich sa vyjadrila celkom jednoznačne, že také čosi nepatrí do ulíc, kde 
to môžu vidieť aj deti. Z toho vyplýva, že už aj mladí ľudia si uvedomujú, že je 
rozdiel medzi tým, ako sa správajú v súkromí, a tým, čo je verejne prezentova-
né. A hoci tvorca tvrdí, že vizuály ukazujú mládež zabávajúcu sa bez alkoholu, 
ani mladí ľudia pri pohľade na túto kampaň nemali dojem, že by išlo o zábavu 
bez alkoholu, čo možno vidieť v grafe na predchádzajúcej strane. Väčšina res-
pondentov sa vyjadrila, že kampaň podľa nich prezentuje nadmernú a nezodpo-
vednú konzumáciu alkoholu. Niektorí dokonca považovali osoby na vizuáloch 
za neplnoleté a rovnako si myslia, že kampaň zobrazuje nevhodné a nerozumné 
správanie a že bola vypracovaná nezodpovedne. Tie isté výhrady v ešte väčšej 
frekvencii majú aj zamestnaní ľudia vo veku od 26 do 45 rokov. Vo výskume 
nebol riešený názor dôchodcov, u ktorých by bolo samozrejmé, že budú na vec 
pozerať prísne a že by nepochopili „nadsádzku“ ani v menej kontroverzných 
kampaniach. Pýtali sme sa mladých ľudí a rodičov týchto mladých ľudí a aj 
týmto respondentom sa kampaň zdá nie ako „kampaň na hrane“, ako sa vyjadril 
tvorca, ale ako kampaň ďaleko za hranicou tolerantnosti. 

Názor tvorcu:  
Spokojnosť so súčasnou reguláciou reklamy alkoholu 

3. Je súčasná regulácia reklamy alkoholu dostatočná alebo by bolo 
potrebné jej sprísnenie? Ak je potreba sprísnenia, prečo a ako by 
mala byť zmenená? 
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Tvorca si, pochopiteľne, neželal prísnejšiu reguláciu reklamy alkoholu, 
pretože by to komplikovalo jeho prácu. No voči súčasnému fungovaniu regu-
lácie má aj on svoje výhrady. Nie, že by ju nepovažoval za efektívnu, no vy-
jadril sa, že nedostatok vidí hlavne v etickej regulácii, a to preto, že kampane 
sú posudzované až po ich spustení. Sám sa vyjadril, že napríklad v prípade 
tejto kampane prišlo rozhodnutie rady o tom, aby bola kampaň pozmenená 
alebo stiahnutá, až týždeň po skončení kampane, a tak by zadávateľ rozhodnu-
tie nemohol rešpektovať, ani keby chcel, keďže už bolo po všetkom. Preto by 
podľa neho rada mala kontrolovať kampane ešte predtým. Nielen formou copy 
advice2, ako je to teraz, ktorá je platená, a preto podľa neho nemôže byť po-
stačujúca. 

Názor verejnosti:  
Spokojnosť so súčasnou reguláciou reklamy alkoholu 

3. Je súčasná regulácia reklamy alkoholu dostatočná alebo by bolo 
potrebné jej sprísnenie? Ak je potreba sprísnenia, prečo a ako by 
mala byť zmenená? 

Zo 60 respondentov iba 35 % (21 respondentov) považuje súčasnú reguláciu 
reklamy alkoholu za postačujúcu. Až 65 % (39 respondentov) ju za dostatočnú 
nepovažuje.  Vo vyjadreniach ľudí na to, prečo považujú súčasnú reguláciu za 
nedostatočnú, sa objavili tri typy zdôvodnení. Až 16 respondentov uviedlo ako 
dôvod vyjadrenie, že súčasná regulácia „očividne nie je dostatočná, vzhľadom 
na túto kampaň“, čím bola, samozrejme, myslená riešená kampaň „Od Tatier  
k Dunaju“. Ďalších 10 respondentov sa vyjadrilo, že si želajú prísnejšiu regulá-
ciu preto, lebo niektoré reklamy sú podľa nich za hranicou tolerantnosti. Zvyš-
ných 13 respondentov uviedlo ako dôvod, že reklama alkoholu má podľa nich 
negatívny vplyv na mládež, a preto by si želali sprísnenie jej regulácie.  

Respondenti sa mali vyjadriť aj k tomu, aké sprísnenie regulácie reklamy al-
koholu by si želali. Pätnásť respondentov si želá predovšetkým prísnejšiu kon-
trolu obsahu a zacielenia reklamy alkoholu, aby neboli reklamy, ktoré prezentu-
jú nadmernú konzumáciu alkoholu a nenavádzali na ňu hlavne mladistvých. Až 
10 respondentov uviedlo, že si želá úplný zákaz reklamy alkoholu, a ďalší 4 by 
si želali zákaz takejto reklamy aspoň na uliciach. Päť respondentov si želá, aby 
boli neetické reklamy pokutované, a zvyšných 5 respondentov neuviedlo presný 
spôsob, akým by chceli zmeniť reguláciu, ale napísali, že by chceli, aby sa regu-
lácia sprísnila tak, „aby neboli kampane, ako je táto“. 

 

                                                           
2  Posúdenie o súlade reklamy s Etickým kódexom, o ktoré môžu zadávatelia alebo tvorcovia 

požiadať pred zverejnením reklamy a ktoré je spoplatnené. 
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Interpretácia podľa pohlavia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 5 Zdôvodnenie nespokojnosti so súčasnou reguláciou reklamy 
alkoholu – interpretácia podľa pohlavia 

V otázke spokojnosti so súčasnou reguláciou boli kritickejšie opäť ženy (graf 
5). Až 23 z 30 opýtaných žien (73 %) nie je spokojných so súčasnou reguláciu  
a želalo by si jej sprísnenie. Z mužov sa tak vyjadrila podstatne menšia časť, 
hoci tiež išlo o nadpolovičnú väčšinu, a to presne 16 z 30 opýtaných (53 %). 
Rozloženie počtu žien a mužov v rámci jednotlivých zdôvodnení bolo však 
približne rovnomerné. Najviac respondentov z oboch pohlaví sa vyjadrilo, že 
súčasná regulácia očividne nie postačujúca vzhľadom na riešenú kampaň,  
a preto by si želali jej sprísnenie. Vyjadrilo sa tak 9 žien a 7 mužov. Osem žien 
a 5 mužov by si želalo prísnejšiu reguláciu, lebo si myslia, že reklama na alko-
hol má zlý vplyv na mladistvých. Zvyšných 6 žien a 4 muži ako dôvod uviedli, 
že niektoré reklamy sú podľa nich za hranicou tolerantnosti. 

Odchýlku medzi pohlaviami však opäť vidno vo vyjadreniach o želanej 
zmene v regulácii reklamy. Muži by sa väčšinou uspokojili s miernejšími rieše-
niami, zatiaľ čo viacero žien žiadalo radikálnejšie riešenia. Až 8 žien, no iba  
2 muži, sa vyjadrili, že by si želali úplný zákaz reklamy na alkohol. Ďalšie  
3 ženy a 1 muž by si želali zákaz takejto reklamy aspoň na uliciach. Muži by sa 
uspokojili aj s tým, aby boli neetické kampane pokutované, čo by podľa nich 
mohlo tvorcov motivovať k tomu, aby takéto kampane nerobili. Takýmto spô-
sobom sa vyjadrilo 5 mužov. Častým želaním u žien i u mužov bol prísnejší 
dohľad nad obsahom a zacielením reklamy na alkohol. To vo svojich odpove-
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diach napísalo až 9 žien a 6 mužov. Zvyšné 3 ženy a 2 muži by si želali len to, 
aby neboli kampane, akou je kampaň „Od Tatier k Dunaju“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 6 Požadované zmeny v regulácii reklamy alkoholu – interpretácia 
podľa pohlavia 

Interpretácia podľa veku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 7 Zdôvodnenia nespokojnosti so súčasnou reguláciou reklamy 
alkoholu – interpretácia podľa veku 
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Zarážajúcim zistením je, že pomer kladných a záporných vyjadrení v rámci 
generácií bol v tejto otázke rovnomerný. Z 20 opýtaných z každej vekovej kate-
górie sa až 12 stredoškolákov (60 %), 14 vysokoškolákov (70 %) a 13 pracujú-
cich ľudí nad 26 rokov (65 %) vyjadrilo, že si želá sprísnenie regulácie reklamy 
alkoholu. Rozdiel je viditeľný až pri konkrétnych zdôvodneniach, prečo sa im 
súčasná regulácia zdá nedostatočná. Študenti vysokých a stredných škôl sa  
v tomto prípade zhodli takmer stopercentne. Rovnako 4 študentom stredných 
škôl, ako aj 4 študentom vysokých škôl sa súčasná regulácia zdala nedostatočná 
preto, lebo niektoré kampane sú podľa nich za hranicou tolerantnosti. Až po 7  
z oboch skupín študentov sa vyjadrilo, že súčasná regulácia očividne nie je dos-
tatočná vzhľadom na kampaň na vodku Familia Premium. Traja vysokoškoláci 
a 1 stredoškolák si sprísnenie želajú preto, lebo reklama na alkohol podľa nich 
môže mať zlý vplyv na mládež. U zamestnaných sa pomer vyjadrení oproti 
študentom obrátil. Až 9 z nich by si želalo sprísnenie z dôvodu vplyvu na mlá-
dež. Dvaja respondenti sa vyjadrili, že súčasnú reguláciu nepovažujú za dosta-
točnú práve pre túto kampaň, a rovnako 2 preto, lebo niektoré reklamy sú podľa 
nich za hranicou tolerantnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Graf 8 Požadované zmeny v regulácii reklamy alkoholu – interpretácia 
podľa veku 

Z hľadiska želaného sprísnenia regulácie reklamy alkoholu mali zamestnaní 
ľudia oproti študentom radikálnejšie požiadavky (graf 8). Päť z nich si želá 
úplný zákaz reklamy na alkohol, čo si zo študentov želajú 3 vysokoškoláci  
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a 2 stredoškoláci. Ďalší 3 zo zamestnaných by boli za zákaz takejto reklamy na 
uliciach, čo si zo študentov želá iba 1 stredoškolák. Väčšine študentov by napro-
ti tomu stačila prísnejšia kontrola obsahu a zacielenia reklamy. Tak sa vyjadrilo 
po 7 zo študentov stredných, ako aj vysokých škôl. Zo zamestnaných sa tak 
vyjadril iba 1. Pokutovanie priestupkov by si však želali rovnako 2 zo zamest-
naných a zo študentov vysokej školy a 1 študent strednej školy. Rovnaké množ-
stvo respondentov, teda 2 zamestnaní, 2 vysokoškoláci a 1 stredoškolák sa vy-
jadrili, že by si želali takú reguláciu, ktorá by zabezpečila, aby neboli kampane, 
akou je kampaň spoločnosti GAS Familia. 

Porovnanie názoru verejnosti a tvorcu:  
Spokojnosť so súčasnou reguláciou reklamy alkoholu 

Ako možno vidieť na predchádzajúcich stranách, verejnosť nie je spokojná 
hlavne s obsahom a zacielením reklamy na alkohol a z toho dôvodu si mnohí, 
hlavne dospelí ľudia, želajú úplný zákaz takejto reklamy. Práve pre reklamu, 
ktorá porušuje etiku, si tak môžu myslieť, že súčasná regulácia reklamy na al-
kohol je neefektívna, a žiadajú jej sprísnenie. No ako vyplýva z vyjadrenia tvor-
cu, nedá sa povedať, že by kódex nerešpektovali, pretože si mysleli, že ich 
kampaň ustanovenia kódexu neporušuje, čo tvorca v rozhovore aj podrobne 
zdôvodnil. Samozrejme, že sa môže stať, že kampaň je pripravená s istým zá-
merom a verejnosť ho pochopí inak. No práve preto má verejnosť možnosť 
sťažovať sa na neetickú reklamu a rada je tu na to, aby tieto sťažnosti posúdila  
a vydala návrh riešenia situácie. Zaujímavé by bolo sledovať, ako by sa zacho-
vala spoločnosť GAS Familia po rozhodnutí rady. Či by kampaň stiahli, alebo 
nie. Nebolo to však možné zistiť, pretože rozhodnutie prišlo neskoro. Preto sa 
nedá povedať, že by bola súčasná regulácia reklamy celkom neefektívna, no 
určite je čo zlepšovať. Taký názor zastáva nielen verejnosť, ale v konečnom 
dôsledku aj samotný tvorca kampane. 

Názor tvorcu:  
Vplyv neetickej reklamy na vzťah spotrebiteľov k propagovanému 
produktu 

4. Ovplyvnila by neetická reklama vzťah recipientov k značke či 
produktu, ktorý táto reklama propagovala?  

Názor tvorcu bol v tomto bode celkom jednoznačný. Podľa neho neetická 
reklama určite zmení vzťah spotrebiteľov k propagovanej značke alebo produk-
tu. Odôvodnil to slovami: „Veď to je predsa úlohou reklamy – meniť názory  
a postoje ľudí.“ 
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Názor verejnosti:  
Vplyv neetickej reklamy na vzťah spotrebiteľov k propagovanému 
produktu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 9 Vplyv neetickej reklamy na vzťah spotrebiteľov k propagovanému 
produktu 

4.  Ovplyvnila by neetická reklama vzťah recipientov k značke či 
produktu, ktorý táto reklama propagovala?  

Až 45 % všetkých opýtaných (27 zo 60 respondentov) sa vyjadrilo, že ak by 
ich nejaká kampaň pobúrila, prestali by daný produkt kupovať (graf 9). Tridsať-
sedem percent (22 respondentov) sa vyjadrilo, že by produkt kupovať nepresta-
li, pričom to odôvodnili tým, že produkt a reklama sú pre nich dve rozdielne 
veci, alebo že si reklamu vôbec nevšímajú práve preto, aby sa ňou nenechali 
ovplyvniť. Zvyšných 18 % (11 respondentov) sa vyjadrilo, že to nevedia posú-
diť a záviselo by to od konkrétnej situácie. Ako ukázal prieskum, zmena vzťahu 
k produktu zrejme nezávisí veľmi od pohlavia, ale skôr od veku recipientov. 

Interpretácia podľa pohlavia 

Zmena nákupného správania u žien a mužov na základe neetickej reklamy sa 
ukázala ako približne rovnomerná. Produkt by na základe takejto reklamy pre-
stalo kupovať až 47 % mužov (14 z 30 opýtaných) a 43 % žien (13 z 30 opýta-
ných). Nákupné rozhodovanie by nezmenilo 33 % mužov (10 respondentov)  
a 40 % žien (12 respondentov). Zvyšných 20 % mužov (6 respondentov) a 17 % 
žien (5 respondentov) sa vyjadrilo, že by to záviselo od konkrétnej situácie. 

Interpretácia podľa veku 

Rozdiel v odpovediach možno vidieť na základe veku respondentov (graf 
10). Zo stredoškolákov by nákupné správanie na základe neetickej reklamy 
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zmenilo iba 30 % (6 z 20 opýtaných). Šesťdesiat percent (12 opýtaných) sa 
vyjadrilo, že by nezmenilo vzťah k značke, pretože sa pri kúpe nerozhodujú na 
základe reklamy. Zvyšných 10 % (2 respondenti) sa vyjadrilo, že nevedia posú-
diť, ako by sa zachovali, a záviselo by to zrejme od konkrétnej situácie. Vyso-
koškoláci boli menej tolerantní. Až 45 % (9 z 20 respondentov) sa vyjadrilo, že 
by sa takémuto produktu vyhýbalo, pretože by o ňom vďaka takejto reklame 
nemalo vysokú mienku. Iba 25 % (5 respondentov) by sa reklamou nenechalo 
ovplyvniť a 30 % (6 respondentov) sa vyjadrilo, že by to záviselo od konkrétnej 
situácie. Najkritickejšia bola opäť tretia vzorka respondentov, z ktorej sa až 60 % 
(12 z 20 respondentov) sa vyjadrilo, že by produkt prestalo kupovať zo zásady, 
pretože by nechceli prispievať svojimi peniazmi firme, ktorá sa takto prezentu-
je. Dvadsaťpäť percent (5 respondentov) tvrdilo, že si reklamu nevšíma,  
a preto by sa ňou nenechali pri kúpe ovplyvniť, hoci by aj bola neetická. Pät-
násť percent (3 respondenti) sa vyjadrilo, že to nevie posúdiť a záviselo by to od 
konkrétneho prípadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 10 Zmena vzťahu k značke na základe neetickej reklamy – 
interpretácia podľa veku 

Porovnanie názoru verejnosti a tvorcu:  
Vplyv neetickej reklamy na vzťah spotrebiteľov k propagovanému 
produktu 

Z vyjadrení verejnosti aj tvorcu vyplynulo, že neetická kampaň by v mno-
hých prípadoch zmenila vzťah k značke. Až 45 % všetkých respondentov sa 
vyjadrilo, že by takto propagovanú značku či produkt prestalo kupovať. Ako 
sme už spomenuli, najviac by to ovplyvnilo hlavne rozhodovanie zamestnaných 
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ľudí. Hoci v menšom počte, ale predsa, by to ovplyvnilo vzťah k značke či pro-
duktu aj u mladých ľudí. 

Výsledky prieskumu 

Z prieskumu vyplýva, že je veľký rozdiel medzi tým, ako sa na kampaň po-
zerá tvorca a recipient. Tvorca kampane mal síce množstvo zdôvodnení, prečo 
to, či ono ustanovenie nebolo porušené, no verejnosť si predsa nebude vyhľadá-
vať informácie o kampani, aby sa tieto dôvody dozvedela. Posudzuje ju iba na 
základe svojho subjektívneho vnímania. To má však každý človek iné, a preto 
nemožno vyhovieť všetkým, no pri množstve negatívnych vyjadrení k tejto 
kampani je jasné, že zámer kampane nebol pochopený u väčšiny. Varovaním 
pre tvorcu, no hlavne pre zadávateľa by malo byť, že ani cieľová skupina nepo-
chopila posolstvo kampane, ktorým podľa tvorcu malo byť zobrazenie mladých 
ľudí zabávajúcich sa bez alkoholu. No ani títo mladí ľudia pri pohľade na kam-
paň nemali pocit, že by išlo o zábavu bez alkoholu a na väčšinu z nich pôsobila 
nevhodne práve pre zobrazenie nadmernej konzumácie či nevhodného správania 
sa osôb na vizuáloch. Mnohí dokonca považovali osoby na vizuáloch za neplno-
leté, hoci tvorca tvrdí, že nie je možné aktérov reklamy považovať za neplnole-
tých, lebo tak nevyzerajú. Ani v tomto bode sa názory tvorcu a verejnosti ne-
stretli. Nezáleží na tom, koľko zdôvodnení má tvorca k tomu, prečo neboli 
ustanovenia porušené. To by bolo dôležité v otázke práva, no etika je omnoho 
citlivejšia a vychádza predovšetkým z verejnej mienky. No a v prípade tejto 
kampane sa verejnosť vyjadrila celkom jednoznačne – kampaň je neetická.  

Dodržiavanie etiky je dobrovoľné, preto nikto nemôže tvorcovi zakázať ro-
biť takéto reklamy naďalej. No varovaním by mali byť vyjadrenia respondentov 
o tom, že si práve pre neetické reklamy želajú sprísnenie regulácie reklamy na 
alkohol, podľa vyjadrení je dôvodom práve táto konkrétna kampaň. Tvorca sám 
povedal, že si sprísnenie regulácie reklamy alkoholu neželá, a práve preto by 
mal pri tvorbe kampane myslieť aj na to, aké dôsledky môže mať, keď recipien-
tov priveľmi pobúri.  

Nemožno však všetku vinu hádzať na tvorcu, pretože keby zadávateľ takúto 
kampaň neschválil alebo by si ju dokonca sám neželal, nikdy by sa nedostala do 
ulíc. Zadávateľ sa nemusí správať eticky, no môže sa mu potom stať aj to, že sa 
jeho produkty nebudú predávať. Až polovica respondentov sa vyjadrila, že by 
produkt propagovaný takouto neetickou reklamou prestala kupovať. Byť etický, 
je teda v záujme jeho zisku. V tomto prípade sa však zadávateľ zrejme necíti 
byť niečím takým ohrozený, keď sa po kampani zvýšil predaj jeho produktu. 
Tvorca si myslí, že je to preto, že cieľová skupina kampaň pochopila, no prie-
skum ukázal, že ju nepochopila tak, ako si myslel. Preto sa naskytá otázka, kto 
potom kupoval produkt práve na základe tejto reklamy. Je to zrejme človek, 
ktorému nevadí prezentácia nevhodného správania ľudí, ktorí pôsobia opito,  
a podobne zrejme preto, že sa s takýmto správaním sám stotožňuje. Ak zadáva-
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teľovi nevadí, že predáva takýto produkt, je to vyjadrením nielen etiky jeho 
reklamných kampaní, ale aj jeho vlastnej, ľudskej morálky. V takomto konaní 
mu, samozrejme, nie je možné zabrániť, no len dovtedy, kým verejnosť nepobú-
ri natoľko, že sa začne dožadovať úplného zákazu reklamy na alkohol. Ako 
ukázal prieskum, mnohí si ho želajú už teraz. A to by malo byť výstrahou aj pre 
zadávateľa, pretože zákaz reklamy na alkohol by jeho podnikanie mohol 
ovplyvniť. Preto by si mali zadávatelia a tvorcovia dávať pozor na to, čo komu-
nikujú a ako komunikujú aj vo svojom vlastnom záujme. 

Pri rozhovore s tvorcom kampane vyšla na svetlo zaujímavá skutočnosť,  
a to, že rozhodnutie rady prišlo až týždeň po skončení kampane. Nebolo tak 
možné zistiť, či by zadávateľ rešpektoval aspoň rozhodnutie rady. Preto by bolo 
potrebné súčasnú samoreguláciu zlepšiť, aby fungovala efektívnejšie a aby sa 
oblasť reklamy vyhla žiadostiam o prísnejšiu právnu reguláciu. Tvorca sa vy-
jadril, že by si želal kontrolu kampaní ešte pred spustením, no také čosi by  
v praxi zrejme nebolo reálne, pretože ani keby táto služba nebola platená, 
množstvo zadávateľov a tvorcov by pravdepodobne aj tak nedalo svoje kampa-
ne vopred posúdiť. A kontrolovanie všetkých kampaní by bolo zasa nemožné 
pre radu. Najjednoduchším riešením by mohli byť častejšie zasadnutia rady, aby 
sa o sťažnostiach stihlo rozhodnúť včas. 

Porovnanie výsledkov s hypotézami 

1. hypotéza: Základnou hypotézou prieskumu je, že väčšina recipientov sa 
nestotožní s názorom tvorcu kampane. Nemožno však predpokladať, že 
by názor verejnosti bol celkom jednotný, a odchýlky v názoroch možno 
očakávať tak na základe veku, ako aj na základe pohlavia. Očakávaným 
výsledkom je, že v rámci respondentov budú kampaň vnímať kritickejšie 
hlavne ženy a takisto starší ľudia oproti ľuďom mladším.  

Výsledok: Prieskum vo veľkej miere splnil očakávané výsledky. Potvrdi-
lo sa, že názor verejnosti na kampaň „Od Tatier k Dunaju“ je v rozpore  
s názorom tvorcu kampane. Rovnako sa potvrdilo aj to, že z recipientov 
kampaň kritickejšie posudzovali ženy oproti mužom a starší ľudia oproti 
mladším, hoci rozdiely neboli priveľmi markantné, pretože väčšina mu-
žov, ako aj väčšina mladých ľudí nepovažovala túto kampaň za etickú.  

 
2. hypotéza: Druhým východiskovým predpokladom prieskumu je, že ne- 

etické kampane u polovice respondentov ovplyvnia aj ich nákupné roz-
hodovanie. 

Výsledok: Potvrdená bola aj druhá hypotéza o zmene nákupného rozho-
dovania na základe neetickej reklamy. Štyridsaťpäť percent respondentov 
sa vyjadrilo, že by takto propagovaný produkt prestalo kupovať. 
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3. hypotéza: Očakávať sa dá takisto, že neetické kampane budú mať vplyv 
aj na hodnotenie účinnosti súčasnej regulácie reklamy na alkohol.  
U zhruba polovice respondentov možno predpokladať, že po tom, ako 
budú odpovedať na otázky súvisiace práve s etickou stránkou kampane 
„Od Tatier k Dunaju“, sa vyjadria, že súčasná regulácia reklamy alkoholu 
nestačí a že by si želali jej sprísnenie práve z dôvodu niektorých neetic-
kých propagácií alkoholických nápojov. 

Výsledok: Nespokojnosť so súčasnou reguláciou reklamy na alkohol pre-
siahla pôvodné očakávania, podľa ktorých bol takýto názor predpoklada-
ný u polovice respondentov, no v prieskume sa zistila až 65 % nespokoj-
nosť. Potvrdilo sa však to, že mnohí z respondentov súčasnú reguláciu 
nepovažujú za dostatočnú práve pre niektoré neetické kampane či dokon-
ca práve pre túto kampaň. 

Záver 

V prieskume sa jednoznačne potvrdilo, aké dôležité je rešpektovanie etiky  
v reklame. Ukázali sme, že nezáleží, koľko argumentov majú tvorca a zadávateľ 
k jednotlivým námietkam, ktoré im boli vytknuté. Záleží iba na tom, čo si  
o kampani myslia recipienti. Zadávateľov a tvorcov by ich názor mal zaujímať, 
pretože aj v prieskume sa ukázalo, ako veľmi môže aj jedna neetická kampaň 
ovplyvniť ich názor na efektivitu regulácie reklamy na alkohol a zároveň aj 
vzťah k takto propagovanému produktu. Prieskum ukázal aj niektoré úskalia 
súčasnej regulácie a želania verejnosti. Preto sme sa zamysleli aj nad tým, ako 
by bolo možné situáciu zlepšiť aj bez úplného zákazu reklamy  na alkoholické 
nápoje. 

Najdôležitejšie zo všetkého je, aby sa tvorcovia a zadávatelia riadili platnými 
etickými zásadami. Bohužiaľ, nie je možné navrhnúť nijaké úpravy, ktoré by to 
zabezpečili. Závisí to iba od zodpovednosti jednotlivých zadávateľov a tvorcov. 
No pri spracovávaní výsledkov prieskumu sme prišli aj na také úpravy, ktoré by 
podľa nás mohli zabezpečiť lepšiu ochranu spotrebiteľa pred neželaným vply-
vom reklamy alkoholu a ktoré by zároveň boli aj realizovateľné v praxi. Prvým 
zlepšením by mohlo byť varovanie o škodlivosti alkoholu. Tiež by bolo nutné 
prísnejšie obmedziť reklamu v televízii a na uliciach. V neposlednom rade by 
boli potrebné častejšie zasadnutia Rady pre reklamu a jej propagácia v médiách.  

Napriek tomu, že úplný zákaz reklamy na alkohol sa zatiaľ neukazuje ako 
efektívne riešenie, predsa len sa naskytajú možnosti pre prísnejšiu právnu regu-
láciu. Obzvlášť maloletí recipienti sú reklamou na alkohol ohrození. Takáto 
reklama sa síce nesmie vyskytovať v blízkosti škôl a iných miest určených pre-
dovšetkým deťom a mládeži, no keď sa maloletí dostanú do určitej vzdialenosti 
od týchto miest, sú reklamou na alkohol doslova zaplavení. Úplný zákaz von-
kajšej reklamy propagujúcej alkohol by sa zrejme nestretol s pochopením, ale 
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pre zlepšenie situácie by mohol byť efektívny aspoň zákaz takejto reklamy na 
zastávkach verejnej dopravy. Veď aký má význam zákaz reklamy na alkohol 
napríklad v škole a blízkom okolí, keď na zastávkach, kde maloletí čakajú na 
spoj zo školy a do školy, takáto reklama môže byť umiestnená. Hlavne keď 
práve zastávky sú tým miestom, kde ľudia venujú reklame najväčšiu pozornosť 
z dôvodu skrátenia si času pri čakaní. Verejnosť by takúto úpravu určite uvítala, 
čo potvrdzuje jednak realizovaný prieskum, v ktorom sa týmto spôsobom vyjad-
rilo niekoľko respondentov, a jednak aj sťažnosť na kampaň vodky St. Nicolaus 
„Vždy po ruke“. Sťažovateľovi sa nepozdávalo najmä umiestnenie tejto rekla-
my na autobusovej zastávke, kde ju môžu vidieť aj maloletí.3 Sťažnosť bola 
zamietnutá, pretože zatiaľ neexistuje zákaz takejto reklamy na zastávkach, no 
dokazuje to, že jej zakázanie by mohlo byť správnym krokom k ochrane malo-
letých pred reklamou na alkoholické nápoje. 

Podobne by pomohlo predĺženie času zákazu reklamy na alkohol v televízii. 
Súčasný zákaz do 22. hodiny síce chráni deti, no nechráni mládež, pretože tá sa 
v tom čase ešte môže nachádzať pri televízii. Takýto názor zastáva napríklad aj 
bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Alojz Hlina, ktorý podal 
návrh novely zákona, v ktorom sa požadoval predĺžiť tento zákaz do polnoci.4 
Návrh však nebol schválený, hoci bol jednoznačne opodstatnený. Aj keby však 
bol schválený, obmedzenie by sa opäť netýkalo piva, tak ako sa ho netýka ani 
teraz, hoci práve pivo je prvým alkoholickým nápojom, ktorý mladí ľudia skú-
šajú. Je však potrebné uznať, že pivovary vykazujú najzodpovednejší prístup  
k etike, preto ani nie je potrebné, aby bola reklama na pivo obmedzená časom. 
Vhodné by bolo napríklad obmedzenie na základe vysielaného programu, aby 
bolo možné takúto reklamu vysielať len v reklamných prestávkach počas prog-
ramov určených dospelým. Potom by už bolo len na zodpovednosti rodičov, aké 
programy dovolia svojim deťom sledovať. 

V neposlednom rade by bolo užitočné verejnosť edukovať o škodlivých  
a návykových vlastnostiach alkoholu. To by mala zabezpečovať sociálna rekla-
ma, no v našich podmienkach sa jej vyskytuje len veľmi málo. Preto by nebolo 
na škodu, keby každá fľaša obsahovala krátke varovanie o možných následkoch 
pitia alkoholu. Varovanie by takisto malo byť aj súčasťou reklamy. Potvrdzuje 
to aj zákon o reklame, v ktorom sa jasne hovorí, že reklama nesmie „prezento-
vať produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé životu 
alebo zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na škodlivosť výslovne 
a zreteľne neupozornilo“5. Takáto úprava by opäť bola aj v súlade s požiadav-
kami verejnosti. V prieskume Inštitútu pre štúdie alkoholu sa až 77 % opýta-
ných vyjadrilo, že na obale alkoholických nápojov by malo byť varovanie  
o rizikách pitia pre zdravie človeka.6 

                                                           
3  RADA PRE REKLAMU. Nálezy arbitrážnej komisie, 2014. 
4  HLINA, A., 2000. 
5  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov §3, ods. 1, písm. f. 
6  EURACTIV, 2011.  
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Zlepšenie by si vyžadovala aj etická regulácia. Tá síce vymedzuje reklamu 
na alkohol podrobne, preto sprísnenie v tejto oblasti nie je potrebné. Problémom 
však je, ako sme už spomínali v praktickej časti, že rozhodnutia rady sa často 
realizujú až potom, ako kampaň skončila. Pomohlo by, keby rada zasadala 
omnoho častejšie, vďaka čomu by stihla na problémy reagovať včas. Tiež by sa 
mala viacej propagovať, pretože väčšina ľudí podľa nás vôbec nevie o tom, že 
by sa mohli na neetickú reklamu sťažovať.  
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SOCIAL MEDIA NETWORKS AS A MEANS OF DIRECT 

COMMUNICATION OF POLITICIANS WITH THE CITIZENS  

Mgr. Ľubica Zubová  
 

Abstrakt: Virtuálne prostredie umožňuje v rámci využitia politického 
marketingu priamu komunikáciu s voličom a možnosť okamžitej reakcie 
na situácie, politické udalosti. Cieľom každého public relations v politic-
kej komunikácii je sprostredkovať odkaz. Sociálne siete však zabezpečujú 
možnosť získať priestor na bezprostrednú komunikáciu, čím sa prekoná-
vajú viaceré schémy iných foriem využívaných pri mediálnych odkazoch.  
Sociálne siete sa stali súčasťou politického brainstormingu. Ich význam  
a využitie v našom geopriestore boli v roku 2020 násobené celosvetovým 
ochromením spôsobeným pandémiou Covid-19.  

Kľúčové slová: politický marketing, sociálne siete, public relations, ko-
munikant, vláda, občan, médiá 

Abstract: In terms of political marketing and its application, virtual envi-
ronment allows for direct communication with the voter and provides op-
portunities of immediate reaction to situations and political events. The 
aim of all of public relations in political communication is to fabricate  
a message. Social networks, however, provide the opportunity to gain ac-
cess to direct communication with the subject, which overcomes numero-
us schemes of other forms present in public media messages.  
Social media networks became a part of political brainstorming. In 2020, 
their meaning and application in our geolocation were considerably incre-
ased by the world pandemic caused by COVID-19. 

Keywords: Political marketing, social networks, public relations,  
communicator, government, citizen, media  
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Politický marketing ako súčasť spoločenskovedných 
disciplín 

Politický marketing  

Politický marketing prvýkrát zadefinoval vo svojej knihe O profesionálnych 
vzťahoch s verejnosťou a politickej moci politológ Stanley Kelly v roku 1956. 
Opisuje v nej rastúci význam „človeka pre styk s verejnosťou“ v politických 
kampaniach.1 Podľa knihy Politika a politický marketing2 je politický marketing 
charakterizovaný ako „proces, prostredníctvom ktorého sú politickí kandidáti  
a politické idey nasmerované na voličov takým spôsobom, aby uspokojili ich 
politické potreby a získali tak podporu pre daného politického kandidáta a dané 
idey.“ Podľa stránky Oxfordbibliographies pri hesle politický marketing, ktoré 
zostavila známa nemecká vedkyňa v oblasti komunikácie a politiky Christina 
Holtz-Bacha, je uvedené: „politický marketing sa vyvinul z komerčného do 
vlastnej oblasti, ktorá je informovaná tromi materskými odbormi: marketing, 
politológia a komunikácia. Politický marketing, ktorý sa začal považovať za 
disciplínu a činnosť, sa zároveň odklonil od transakčnej perspektívy komerčné-
ho marketingu k iným modelom, ktoré sú lepšie prispôsobené politickému pro-
strediu“3 V uvedených definíciách je viditeľný pojmový posun a vývin, kde sa 
za polstoročie výskum marketingu dostal od obdobia povojnového prieskumu 
až po súčasné trendy. Kým prvá definícia zahrňuje do práce s verejnosťou vý-
lučne predvolebné politické kampane, druhá už rozširuje tému o politické idey  
a ich propagáciu mimo kampane. Nepriamo zahŕňa aj otázky mimovládneho 
lobbingu a neustálej politickej súťaže. Za východisko dnešného pohľadu poli-
tického marketingu možno považovať definíciu Christiny Holtz-Bacha. Jej zá-
kladom je vnímanie politického marketingu cez klasický marketing, komuniká-
ciu a politológiu. Uvedená definícia však nezahŕňa nový rozmer, ktorý priniesli 
sociálne siete v téme politického marketingu a ktorého analýza v súčasnosti nie 
je konštantne definovaná. Politický názor je vložený do bežného používateľské-
ho prostredia sociálnych sietí, kde prebiehajú sociologicky, resp. psychologicky 
merateľné interakcie. Uvedené tri pojmy marketing, komunikácia a politológia 
by teda pri ďalšom výskume mali byť rozšírené aj o sociologické, resp. psycho-
logické aspekty sociálnych sietí.  

V roku 2019 vyšla vo Wiley Online Library štúdia K. T. Peannagariho  
a S. Chakrabartiho Analysis of the literature on political marketing using a bib-
liometric approach, v ktorej autori pracovali s 214 publikáciami o politickom 
marketingu. Výsledkom je zhodnotenie a konštatovanie, že výskum politického 
                                                           
1  KELLY, S., 1956, s. 247. 
2  ŠTEDROŇ, B., POTŮČEK, M., PROROK, V., LANDOVSKÝ, J., ŘÍHA, D. a kol., 2013,  

s. 35, 257. 
3  https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-

9780199756841-0130.xml 
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marketingu je veľmi rozdrobený a potrebuje najmä zlepšiť spoluprácu medzi 
autormi.4  

Súčasný základ stredoeurópskeho vedeckého skúmania je ovplyvnený ame-
rickým a britským prostredím, kde výskum politického marketingu súvisel  
s aplikáciou nových postupov v komunikácii s voličom vo volebnej kampani 
jednotlivých politických lídrov. Výskum sa zaoberá aj otázkami lobbingu  
a rastu významu sociálnych sietí pre oblasť politického marketingu. Z najdôle-
žitejších vedeckých publikácií o marketingu je potrebné spomenúť prácu Politi-
cial marketing – Vive le Différence! European Journal of Marketing Causes od 
A. Locka a P. Harrisa5, Consederations on the evolutionof politicial marketing 
teory od Patricka Butlera a Phila Harrisa6 alebo prácu Politicial Managment and 
Marketing, ktorej autormi sú W. Cwalina, A. Falkovski a B. I. Newman7.  

Slovenské prostredie výskumu sa opiera najmä o výskum a príspevky čes-
kých autorov Chytilka, Eibla, Matuškovej: Teorie a metody politického marke-
tingu8, J. Křečka: Politická komunikace. Od res publica po public relations9.  

Maďarské vedecké prostredie vníma politický marketing cez aspekty vý-
chodného bloku. V knihe Trends in politicial communications in Hungary:  
A postcommunist expirience twenty years after fall of dictatorship10 autori B. 
Kiss a G. Szabó kriticky zhodnotili stav politickej kultúry v Maďarsku. Autori 
posúdili, že vďaka internetu sa upustilo od objektívnej reality a väčší dôraz sa 
prenáša na názor, na reprezentáciu seba, zvýraznenie emocionality na úkor 
pravdivosti a dekadenciu politiky na oblasť zábavy.11  

Marketing 

Politický marketing pojmovo vychádza zo všeobecného trhového marketin-
gu a využíva aj jeho prostriedky na ovládnutie „politického trhu“. Podľa Heleny 
Labskej je „marketing integrovaný komplex činností zameraných na trh, teda 
nie izolované akcie. Marketingový proces začína odhadom, výskumom potrieb 
spotrebiteľov [...] s využitím zodpovedajúcich nástrojov marketingového mi-
xu.“12 Pre politický marketing je charakteristické, že zákonitosti marketingu sú 
využiteľné a uplatňované v politickom prostredí. Je vytvorená marketingová 
stratégia a stanovenie cieľov. S časovou postupnosťou je do stratégie zahrnutý 
najprv výskum a segmentácia trhu, na základe vyhodnotených ukazovateľov je 

                                                           
4  PENNAGARI, K. T., CHAKRABARTI, S., 2019.  
5  LOCK, A., HARRIS, P., 1996.  
6  BUTLER, P., HARRIS, P., 2009.  
7  CWALINA, W., FALKOVSKI, A., NEWMAN, B. I., 2009. 
8  CHYTILEK, R., EIBL, O., MATUŠKOVÁ, A., 2012. 
9  KŘEČEK, J., 2013. 

10  SZABÓ, G., KISS, B., 2012. 
11  SZABÓ, G., KISS, B., 2012. 
12  LABSKÁ, H., 2010.  
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nastavený vhodný prostriedok na ovládnutie trhu. V politickom marketingu do 
segmentácie patrí rozdelenie občanov podľa dopredu stanovených kritérií, na-
príklad podľa veku, vzdelania, prostredia, v ktorom žijú, podľa ich požiadaviek 
a pod. Prostriedkom na ovládnutie trhu sú stanoviská a vymedzenie politickej 
strany, resp. jej lídra; ale aj vlády a jej premiéra (napr. o. i. sociálne, konzerva-
tívne, liberálne, pravicové, ľavicové, národnostné témy a pod.). Tak ako aj  
v prostredí všeobecného marketingu ďalším bodom je nastavenie komunikácie 
so spotrebiteľmi alebo voličmi, občanmi a táto výpoveď, ak má relevantne na-
stavené kritériá, má získať záujem voliča a pomôže nadobudnúť konkurenčnú 
výhodu pred inými politickými subjektmi, aby sa naplnila vytýčená politická 
stratégia. Po každom už aj čiastkovom pláne by malo byť uskutočnené vyhod-
notenie, ktoré flexibilne bude reagovať na vylepšovaní marketingového riade-
nia. Politický marketing sa tiež riadi princípmi ponuky a dopytu, reklamy, 
značky, loga a analýzami trhu.  

Uvedené spotrebiteľské správanie je uplatňované najmä vo volebnej kampa-
ni a aplikované pri politickom lobbingu. V posledných rokoch však práve ras-
tom významu sociálnych sietí je marketing využívaný aj mimo volebných kam-
paní a stáva sa dominantným pri komunikácii s občanmi, a to nielen v strednej 
Európe (skúmaná Matovičova vláda, Orbánova vláda), ale aj v anglosaských 
krajinách ako Veľká Británia (Boris Johnson) alebo USA (Donald Trump).  

Komunikácia – PR a politológia 

Základná definícia komunikáciu pomenúva ako „proces šírenia a prijímania 
(výmeny) myšlienok, informácií a oznamov (posolstiev, výpovedí)“13. Politická 
komunikácia, ako aj marketingová komunikácia je podmienená využívaním  
a uplatňovaním public relations (PR). Pre PR existuje niekoľko definícií, z kto-
rých vyplýva, že PR je nadstavbou bežnej komunikácie. PR je systematická 
riadiaca činnosť, ktorá pomáha pri práci s verejnosťou. V knihe Ladislava Ko-
peckého Public relations14 je spomenutých niekoľko definícií pre PR. Podľa 
jednej z nich „Public relations sú umením a spoločenskou vedou, ktorá analy-
zuje trendy, predvída ich následky, radí vedúcim predstaviteľom organizácií  
a realizuje program, ktoré slúžia ako záujmom organizácii, tak záujmom verej-
nosti.“15 

V politickej oblasti sú PR prostriedky využívané ako komunikačné konštruk-
ty práce s verejnosťou. Sociálne siete, tzv. hybridné médiá priniesli do politickej 
komunikácie aj negatívne impulzy a stratégie, ktoré deštruujú korektnú politic-
kú súťaž. Napríklad tzv. trollie farmy pracujú s klamstvom, diskreditáciou alebo 
s tzv. neoveriteľnou „pravdou“ ako povolenou možnosťou politického PR na 

                                                           
13  BREČKA, S., 2010.  
14  KOPECKÝ, L., 2013. 
15  KOPECKÝ, L., 2013. 
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popud politického vedenia niektorej krajiny proti inej krajine. Rovnako neprí-
pustným, no častým javom PR je populizmus alebo kult osobnosti, a to nielen  
v krajinách vedených diktátormi s centralizáciou moci a mediálnym prostredím 
podriadeným vláde. Všetky javy boli známe aj v minulosti, no sociálne siete ich 
zrýchlili a zintenzívnili. Odstránením masmédií v komunikácii s občanom sa 
odstránila aj kontrola politickej výpovede a názor odbornej verejnosti sa na 
sociálnych sieťach v komunikácii politik ↔ občan relativizoval.  

Za zlomový moment modernej politickej komunikácie, ktorý dal impulz  
a príklad iným politikom, bolo využitie sociálnych sietí (a nielen ich) vo voleb-
nej kampani Baracka Obamu v roku 2008 a v roku 2012. Barack Obama využil 
vo svojej kampani všetky dostupné možnosti na využitie dominancie na politic-
kom volebnom poli a úspešne eliminoval svojich prezidentských rivalov. Jeho 
marketingová stratégia stavila na internet. Analýza Obamových kampaní je 
ťažiskom viacerých vedeckých štúdií, ktoré nepriamo poukazujú na využitie 
sociálnych sietí v politickom marketingu. V štúdii produkovanej Univerzitou  
v Iowe16 sa Obamova kampaň hodnotí ako „priesečník medzi technológiou, 
architektonickou dostupnosťou platforiem sociálnych sietí a prienikom väčšej 
kultúry trollovania. Troll je hovorovo chápaný ako negatívne správanie, najmä 
medzi tradičnými médiami, ktoré si želá šikanovať a hanobiť nič netušiacich 
obyvateľov, a to všetko v mene ,robiť to pre lulzʻ“.  

V citácii sú uvedené dva pojmy, ktoré sa stávajú prospešnou súčasťou poli-
tického boja na internete. Trolling – poslovenčené troll, trollovať je podľa ox-
fordského slovníka17 slovo pôvodom zo severoamerickej angličtiny s výz-
namom chytať ryby vlascom s návnadou ťahaním za člnom; prenesene je slovo 
spojené s využitím internetu, prostredníctvom ktorého používateľ chce niečo 
získať; v prípade politika hlasy alebo podporu pre vlastné politické ciele. Pojem 
trolling má negatívnu konotáciu a v súvislosti s internetom znamená aj použí-
vanie nepravdivých alebo urážlivých správ na internete. Pojem lutz, lolz je slan-
gový výraz využívaný vo virtuálnom prostredí, odvodený od pojmu „LOL“  
s významom smiať sa nahlas18. V prípade volebnej kampane Baracka Obamu 
pojem naznačuje, že Obama pracoval s emóciami voličov bez výpovednej hod-
noty, bol „cool“, zabával. Uvedeným spôsobom oslovoval najmä mladých ľudí 
a vďaka využitiu sociálnych sietí dvakrát vyhral voľby. Dominanciu Obamu na 
sociálnych sieťach počas volieb v roku 2012 dokumentuje aj obrázok 1.19 

 
 
 
 
 

                                                           
16  BURROUGHS, B., 2013.  
17  OXFORD LEARNERʼS DICTIONARIES. [online]. 
18  OXFORD LEARNERʼS DICTIONARIES. [online]. 
19  https://www.socialbenchers.com/how-technology-has-shaped-the-victory-of-barack-obama 
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Obr. 1 Porovnanie zastúpenia kandidátov v prezidentských voľbách  
v USA na sociálnych sieťach  

Zdroj: www.socialbenchers.com 

Politológia  

Politológia je veda o politike, o histórii politiky, jej teórii, vládach a reži-
moch, ideológiách, politických zriadeniach, kultúre, voľbách, mechanizmoch 
vládnutia, politických stranách a politickej komunikácii. Andrew Heywood  
v knihe Politológia považuje masové médiá nielen za komunikačný kanál, ale aj 
za „súčasť politického procesu, ktorý nielen reflektuje, ale priamo ovplyvňuje 
distribúciu moci v spoločnosti.“20 Politológia ako vedná disciplína sa zaoberá 
viacerými otázkami v širokej štruktúre vedenia a organizácie štátnych útvarov 
od strohého mapovania a histórie politických zriadení až po vymedzenie čiast-
kových interdisciplinárnych tém s právom, náboženstvom, sociológiou alebo 
ekonomikou. Najzaujímavejší prístup vedeckého skúmania je obsiahnutý v po-
jme tzv. evolučnej politológie, ktorý v stredoeurópskom priestore načrtli Bohu-
mír a Jakub Štědroňovci v štúdii Směrem k evoluční politologii. Uvedená štúdia 
predpokladá, že „Evolučná politológia vychádza zo skutočnosti a vývoj prebie-
ha po sínusoide a logistickej krivke.“21 Politický systém je prirovnaný k biolo-
gickým organizmom. Štúdia tiež deklaruje, že politické udalosti na základe do-
sadených matematických algoritmov možno predvídať, prípadne ovplyvniť. 
Uvedená štúdia sa nezaoberá politickou komunikáciu, čo by bol ďalší priestor 
pre výskum, zaradenie alebo využitie PR v systéme evolučnej politológie (napr. 
výroková logika).  

                                                           
20  HEYWOOD, A. 2008.  
21  ŠTĚDROŇ, B., ŠTĚDROŇ, J., 2018. 
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Sociológia, psychológia, psychológia davu 

Politický marketing všeobecne tiež pracuje so sociálnymi aspektmi pri vý-
skume potrieb spotrebiteľov. Vedecký výskum sa zaoberá buď čiastkovými 
prípadovými štúdiami o sociálnych sieťach, alebo formálnym mapovaním rozo-
beraných tém.22 Podnetný výskum o nosnom vplyve sociálnych sietí na politic-
kú komunikáciu prináša indický vedec Francis Arackal v štúdii Social Media as 
a Tool of Political Communication.23 Arackal považuje v súčasnosti sociálne 
siete za najpoužívanejší politický komunikačný nástroj, ktorý využíva ideológiu, 
propagandu a presviedčanie.24 Arackal pracuje s pojmami ako algoritmy na 
zadávanie politickej reklamy na sociálnych sieťach a vznik profesionálnych 
agentúr, ktoré si politici najímajú na oslovenie občanov, priaznivcov. Arackal 
vyhodnocuje prostriedky, no ďalej vo svojej štúdii nehodnotí ich vplyvy, ktoré 
sú masové a ovplyvňujú správanie sa širokej verejnosti. Vzhľadom na hromad-
nú prítomnosť populácie je potrebné akceptovať aj algoritmy, ktoré sú genero-
vané pri davovej psychóze, kde primárnou reakciou na podnet je emocionálny 
občas až hysterický ohlas na úkor racionality.  

 Pri akceptácii „vodcu“, politika, sa spracovatelia informácie začnú 
správať jednoliato a charakteristicky ako masa, dav. Otázkou je, či pri politic-
kom marketingu je to chcený alebo vedľajší jav politickej komunikácie. Už Le 
Bon v 19. storočí položil základy skúmania davovej psychózy počas Francúz-
skej revolúcie. Podľa Le Bona vodcova „vôľa je jadrom, okolo ktorého sa for-
mujú a zjednocujú názory. Tvorí prvý zárodok formácie heterogénneho da-
vu.[...] Vodca sám býva zvyčajne jedným z vedených, z tých, ktorí boli 
hypnotizovaní ideou, [...] všetko mimo nej mizne a každý opačný názor sa zdá 
klamom a poverou. [...] Vodcovia vychádzajú z ľudí nervóznych, podráždených 
[...] každá rozumová úvaha sa rozbíja o jeho presvedčenie.“25 Aj keď fyzicky 
pri sociálnych sieťach sa osoby nestretnú, sú dodržané princípy, ktoré spĺňajú 
predpoklady homogénnej skupiny. Existuje vodca s názorom a masa ľudí, ktorí 
sa chcú pridať. Ďalším splneným atribútom je fanatizmus pri presadzovaní ná-
zoru a antagonizmus pri opačnom názore. V dostupnej odbornej vedeckej litera-
túre nie sú výsledky štúdií zaznamenané. Je však potrebné zmapovať a zadefi-
novať manipuláciu a možné nebezpečenstvo davu na sociálnych sieťach tak, 
ako to je to pri koncentrácií ľudí na demonštráciách a pod.  

Rok 2020 bol výnimočný aj výrazným obmedzením tém a politickou prefe-
renciou témy pandémie Covid-19. Celospoločenské obmedzenia znásobili ira-
cionálny dialóg, negatívne nálady v spoločnosti a všeobecný strach, prípadne 
občiansku neposlušnosť. Ďalší výskum tohto osobitého obdobia by priniesol 

                                                           
22  Napríklad štúdie: ZEEV, M. a kol., 2006; BRADSHAW, S., HOWARD, P., 2017.  
23  ARACKAL, F., 2016.  
24  ARACKAL, F., 2016. 
25  LE BON, G., 2016.  
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cenný posun pri jeho spracovaní a umožnil sledovať posun pri uplatnení PR  
v politickej komunikácii.  

Politický marketing na sociálnych sieťach 

Atraktivita sociálnych sietí ako Facebook alebo Instagram je podporovaná 
viacerými aspektmi. Najdôležitejším je priamy kontakt politickej garnitúry  
s občanmi, ktorí sociálne siete využívajú na rovnakých princípoch ako „občan – 
politik“. Na konkrétny PR produkt politika bezprostredne môže nadviazať ob-
čan formou komentára. Napĺňa sa tak princíp rovnoprávnosti a vzájomnej ve-
rejnej interakcie. Politik ↔ Občan  

Ruka v ruke s priamou komunikáciou však prichádza k skresleniu, zavádza-
niu a nátlaku. Deje sa tak najmä vtedy, ak nie je politický úrad v rovnováhe  
s osobnosťou politika, ktorý úrad reprezentuje ako jeho hlavný predstaviteľ. 
Vládny činiteľ nie je uzurpátor moci a všetky jeho vyhlásenia, odkazy a komen-
táre, ktoré majú na sociálnych sieťach charakter jednotlivca a súkromnej osoby, 
nekorešpondujú s jeho politickým postavením. Politik vo funkcii pri verejnom 
vyhlásení nie je súkromnou osobou, ale reprezentant politickej moci.  

Kritériá na politický odkaz na sociálnych sieťach sú variabilné a podliehajú 
osobnostnému charakteru politika. Presné vymedzenie najčastejšie použitých 
foriem PR produktu dáva priestor na ďalšie vedecké skúmanie rovnako ako 
možnosti a individuality jednotlivých politických predstaviteľov so zreteľom na 
ich zastávaný vládny post, ich hodnotové zameranie a súčinnosť s ostatnými 
členmi vlády. Dôležitým momentom pri nastavovaní tohto typu komunikácie 
nie je len samotný obsahu výsledku, ale aj docielenie emocionálnej jednoty 
vládneho predstaviteľa s prijímateľom odkazu.  

V rámci uvedenej interakcie sociálna sieť nevstupuje medzi donorom – poli-
tikom a akceptorom – občanom aktívne ani regulačne. Nevytvára vlastné analy-
tické produkty ani hodnotenia, resp. názory. Sociálna sieť zasahuje len v prípa-
de, ak by príspevky boli právne napadnuteľné a porušovali by ňou stanovené 
podmienky pre používateľov sociálnych sietí. Keďže názorové kritérium sociál-
nej siete v uvedenom prípade nevystupuje ako komunikátor, ale len ako plat-
forma umožňujúca kontakt, pre výskum je postoj sociálnej siete irelevantný. 

Využitie priamej diskusie pomyselne stiera hierarchizáciu zaužívanej komu-
nikácie, ktorú vytvára sprostredkovateľ – masmediálne médiá (webová stránka, 
audiovizuálne alebo printové médiá) – najčastejšie v podobe tlačovej konferen-
cie, rozhovoru v printovom médiu alebo politického stanoviska k rôznym té-
mam. Uvedené posolstvá sú sprostredkované najčastejšie oficiálnymi webový-
mi stránkami, audiovizuálnymi médiami alebo printovými denníkmi. 
Najčastejšími typmi zaužívaných vytváraných komunikátorov sú tlačová konfe-
rencia, rozhovor v printovom médiu alebo politické stanovisko hovorcov jed-
notlivých vládnych útvarov k rôznym politickým témam. Spätná väzba občana 
nie je bezprostredná a priama. Politik → Masmediálne médium → Občan 
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Spoločným primárnym prvkom oboch výstupov, priameho i sprostredkova-
ného, je informovať. Sekundárnym elementom je získať pozornosť a ovplyvniť 
verejnú mienku v téme problému. Vzhľadom na charakter mediálnych príspev-
kov nie je ich zastúpenie v tom-ktorom médiu rovnocenné, no obe sú žiaduce. 
Tlačové správy ponúkajú objektívnejšie a systematickejšie spektrum výsledkov 
exekutívy, ktoré spracovali kompetentní predstavitelia tlačových odborov jed-
notlivých vládnych úradov. Obraz vytváraný na sociálnych sieťach je informač-
ne plochejší, jednoduchší a subjektívny. Napriek tomu, že má predstavovať 
posolstvo jednotlivca, predsedu vlády alebo ministra, tiež by ho mal zastrešovať 
úrad, ktorý zastupuje.  

Dôležité je porovnávať oba výstupy, ich kvantitatívne a kvalitatívne zastú-
penie v mediálnom prostredí, podiel dosahu politického predstaviteľa na komu-
nikačný kanál a výsledky, ktoré PR marketing dosiahol u občanov v percentuál-
nych bodoch pozitívnych alebo negatívnych reakcií. V rámci porovnania 
ďalšími sledovanými ukazovateľmi by mal byť výber tém, dĺžka a dostupnosť 
príspevku, jeho časovo neobmedzená platnosť alebo časovo ohraničená plat-
nosť, reakcie novinárskej obce a ďalší priestor v masmediálnom prostredí.  

Skúmanie politického priestoru na sociálnych sieťach by malo stáť na ob-
jektívnych zdrojoch informácií selektovaných kvantitatívnou a kvalitatívnou 
metódou s využitím transparentných princípov podložených prieskumom so-
ciálnych sietí, médií a vládnych portálov. Uvedené poznatky musia byť násled-
ne analyticky kategorizované do menších celkov podľa tém, cieľov výpovede, 
druhov výpovede, pozitívnych alebo negatívnych komentárov, so zameraním sa 
na cieľové skupiny. Výber relevantných ukazovateľov deskriptívneho prvotné-
ho výskumu s využitím nedeklaratívnych metód by mal zabezpečiť čo najväčšiu 
objektivitu výskum.  

Záver 

Politický marketing je spoločenskovedná disciplína, ktorá v sebe spája prvky 
uplatňované v trhovom marketingu a interdisciplinárne v ňom môžeme nájsť 
spoločné záujmy s politológiou, PR komunikáciou alebo sociológiou.  

V súčasnosti sa využívajú sociálne siete ako hlavný nástroj politickej komu-
nikácie. Politickí predstavitelia využívajú súčasné možnosti virtuálneho pro-
stredia pri koncipovaní vlastných politických výpovedí. Uplatňuje sa tu priama 
komunikácia s verejnosťou. Politický establišment preferuje výpoveď na sociál-
nych sieťach pred výpoveďou v médiách. Sprievodnými javmi priamej komuni-
kácie sú negatívne nuansy, ako populizmus, dezinterpretácia, formovanie kultu 
osobnosti, tzv. permanentná volebná kampaň, zneužitie psychológie davu na 
vlastnú podporu alebo na elimináciu politického súpera, diskreditácia.  

Sociálne siete prinášajú pre politický trh neregulované prostredie, kde platí 
zdanie bezprávia a bezvládia. Vo virtuálnom politickom chaose zdanlivo nepla-
tia žiadne pravidlá. V rámci politického marketingu je preto žiaduce vytvoriť 
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regulačné princípy tak, ako je regulovaný aj trhový marketing, napr. Etickým 
kódexom reklamy, kódexom trhu, akceptáciou autorských práv a pod. 

Hlavnou témou politických výpovedí na sociálnych sieťach bola téma pan-
démie spôsobenej Covid-19. Pandémia výrazne ovplyvnila politické odkazy  
a pokryla mediálny priestor. Podstatná časť mediálnych výstupov smerovala na 
úspechy alebo neúspechy zvládania pandemickej situácie. Téma Covid-19 pre-
dostrela ďalšie komunikanty, akými sú trollovanie a emocionálny aspekt. Situ- 
ácia počas pandémie vyžadovala stratu individuality a prispôsobenie sa novým 
podmienkam, napr.: heslo – rúško, odstup, ruky; dobrovoľné testovanie, ktorým 
je však podmienené ďalšie fungovanie spoločnosti, zákaz vychádzania, zatvore-
nie prevádzok a pod. Vlna odporu proti opatreniam priniesla momenty, ktoré 
spĺňali kritériá manipulácie a davovej jednoliatosti napriek tomu, že spoločným 
miestom stretnutia nebolo námestie, ale sociálne siete.  
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