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PRÍBEH AKO NÁSTROJ REKLAMY IV. 

Príbehy značiek a ich produktov 

A STORY AS AN ADVERTISING TOOL IV. 

Stories of brands and their products 

prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD. 
 

Motto:  

Naše životy sa skladajú z príbehov a náš život je jeden veľký príbeh.  

Príbehy počúvame, vidíme, žijeme... Príbehy nás učia, tešia, zabávajú,  

ale aj inšpirujú k tvorbe nových príbehov...  
Pavel Horňák 

Abstrakt: V predošlých častiach štúdie „Príbeh ako nástroj reklamy“ sme 

hľadali základné definície, znaky a funkcie príbehu. Následne sme ich za-

sadzovali do celkového rámca marketingovej komunikácie. Skúmali sme 

prítomnosť príbehu v reklamných textoch (titulky, slogany, názvy) 

v tlačených a tlačových propagačných prostriedkoch i v televíznej rekla-

me. Cieľom tejto štúdie je predstaviť príbehy legendárnych značiek, ktoré 

zaplavili celý svet: Levi´s, Coca-Cola a Marlboro. Poukázať na fakt, že  

k ich úspechu pomáhajú aj tieto príbehy, ktoré môžu byť inšpiráciou pre 

tvorcov reklamy aj v súčasnosti. 

Kľúčové slová: príbeh, reklama, marketingová komunikácia, značka, 

logo, legenda  

Abstract: In the previous sections of the study "Story as an advertising 

tool" we looked for basic definitions, features and functions of the story. 

Subsequently, we put them into the overall framework of marketing 
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communication. We researched the presence of the story in advertising 

texts (headlines, slogans, titles) in print and print promotional media as 

well as in television advertising. The aim of this study is to present the 

stories of legendary brands that have flooded the world: Levi´s, Coca-

Cola and Marlboro. To point out the fact that these stories, which can be 

an inspiration for ad creators today, also help their success. 

Keywords: story, advertisement, marketing communication, brand, logo, 

legend 

 Úvod  

Predmetom tejto štúdie sú príbehy troch legendárnych značiek. Zvolili sme 

najznámejšie americké značky, ktoré vznikli koncom 19. storočia, ale aj 

v súčasnosti sa s nimi stretávame na celom svete. Je to značka prvých džínsov 

na svete Levi´s, značka najznámejšieho nealkoholického nápoja Coca-Cola 

a značka najznámejších cigariet Marlboro. Aj v 21. storočí sa pokojne môžete 

napiť Coca-Coly a oblečené pritom môžete mať džínsy značky Levi´s. Rovnako 

by ste si mohli aj zapáliť cigaretu značky Marlboro. Túto značku sme však do 

našej „trojice“ zaradili nielen preto, že je to najznámejšia a najpredávanejšia 

značka cigariet na celom svete, ale aj preto, že je spätá s viacerými zaujímavými 

príbehmi. Aj s tými, ktoré v súčasnosti bojujú proti fajčeniu.  

Pre komplexnosť tejto časti môžeme zhrnúť, resp. zopakovať v skratke zá-

kladné poznatky z predošlých častí. V prvej časti sme vymedzili základné cha-

rakteristiky príbehu, jeho efektívne využitie v reklamných textoch. Za príbeh 

považujeme primárne udalosť, ktorá sa odohráva v konkrétnom čase a priestore 

a okrem chronologického postupu je pre ňu charakteristický často aj logický 

postup. Príbeh tvoria primárne tri komponenty. Sú nimi dej, hrdina príbehu 

a rozprávanie. Jeho základnou funkciou je dorozumievacia, resp. upevňujúca 

(zapamätanie potrebných skutočností), ale aj zábavná a ďalšie. Medzi princípy 

by mohla patriť originalita, vo vzťahu k obsahu i forme, aktuálnosť pre reci-

pienta a niektoré ďalšie.  

Naša definícia príbehu by mohla znieť takto: Príbeh je verbálnou, resp. písa-

nou, filmovou a pod. formou vyrozprávaná príhoda, udalosť, spájaná spravidla 

chronologicky zostaveným dejom. Vždy má svojho hrdinu a patrí k základným 

prostriedkom ľudskej komunikácie, ale aj vzdelávania, či zábavy. Pre našu prá-

cu je však dôležité, že ak je príbeh aj základným prostriedkom na zapamätanie 

si skutočnosti, dokonca na dorozumenie, tak je aj základným prostriedkom na 

efektívne pôsobenie v reklame. 

Okrem týchto hlavých charakteristík sme sa usilovali aj o využitie samotné-

ho slova príbeh a o zistenie jeho prítomnosti v krátkych, no najúčinnejších re-

klamných textoch, ktorými sú titulok, slogan a názov. V druhej časti sme hľada-

li prítomnosť príbehu v tlačených (letáky, plagáty, kalendáre...) a tlačových 
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propagačných prostriedkoch (primárne v inzercii) a v tretej sme podrobili vý-

skumu využitie príbehu vo všetkých jeho podobách vo vysielaní televízie.  

Cieľom tejto časti je prispieť k zvýšeniu efektivity reklamy prostredníctvom 

ďalších styčných bodov príbehu a reklamy, resp. oblastí ich využitia. Ako sme 

už uvideli, predmetom skúmania sú príbehy značiek. Základnou hypotézou 

ostáva tvrdenie, že príbeh je významným nástrojom reklamy vo všetkých 

jej podobách, teda aj pri zrode a existencii značiek tovaru. V tomto prípade 

nám však nejde len o to, aby sme našli príbeh vzniku, či existencie rekla-

mného artefaktu, ale aby sme vyslovili aj tvrdenie, že tieto príbehy sú často 

použité ako súčasť reklamnej kampane značky. Uvažovali sme aj nad mie-

rou pravdivosti týchto príbehov, resp. sme chceli zistiť, či je aspekt pravdivosti 

dôležitý pre efektívnu reklamnú funkciu príbehu. Hľadali sme aj odpoveď na 

otázku, či pri príbehoch značiek hrdina „nezatieňuje“ propagovaný predmet, 

ktorý prezentuje. Ako metódy sme použili analýzu dokumentov, resp. obsahovú 

analýzu dokumentov. Zdrojom bola nielen literatúra, ale aj pramene a konkrétne 

reklamné predmety skúmaných značiek (kožené nálepky, fľaše od Coca-Coly, 

plagáty atď.). Pomohli nám aj údaje z nášho výskumu, týkajúce sa príbehu vo 

všeobecnosti. V závere sa pokúsime potvrdiť či vyvrátiť čiastkové výskumné 

otázky, ale aj navrhnúť využitie príbehov v oblasti reklamy.  

1 Identifikácia príbehu prostredníctvom jeho 
charakteristických znakov v kontexte s aspektom 
pravdivosti 

1.1    Základné charakteristiky príbehu v kontexte s príbehmi 

značiek 

Pri hľadaní konštánt príbehu si pomôžme výsledkami nášho prieskumu, kto-

ré znázorňuje graf 1.  

Graf 1 Charakteristické znaky príbehu 
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Je evidentné, že príbeh charakterizuje primárne jeho dej, ale aj jeho hrdina 

a rozprávanie – storytelling. Pri vybraných značkách je to tiež tak. Dej je pre 

príbeh, samozrejme, nevyhnutný, ale do popredia tu vystupuje aj jeho hrdina – 

značka, resp. produkt, ktorý značka predstavuje. Jeho reprodukcia – rozprávanie 

už závisí priamo od média, ktoré produkt v jeho konkrétnej forme prezentuje. 

To nám potvrdila aj otázka týkajúca sa konštánt príbehu v TV reklame 

(graf 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 Hlavní hrdinovia príbehu v TV reklame 

Hrdinom príbehu musí byť jednoznačne produkt, ale značná časť responden-

tov (33 %) sa domnieva, že hrdinom môže byť aj osoba, ktorá konkrétny pro-

dukt a jeho značku prezentuje. Túto skutočnosť treba tiež vziať do úvahy, pre-

tože len vhodne zvolený „hrdina“ produkt úspešne predstaví publiku, a tým 

pomôže pri jeho predaji, či zapamätaní, preferencii značky atď. Toľko 

k identifikácii príbehu v zmysle jeho určenia, stanovenia jeho znakov. Hrdinom 

príbehu v kontexte so značkou môže byť samotný zakladateľ firmy, ktorého 

možno obsadiť do reklamy, resp. herec, ktorý ho predstavuje. 

Identifikáciu však môžeme chápať aj v inom zmysle slova, že sa s hrdinom 

príbehu identifikujeme sami. Prežívame prostredníctvom rozprávaného deja 

jeho akcie, dobrodružstvá, problémy, emócie... V tomto prípade (napr. kovboj 

Marlboro) hrdina zatieňuje samotný produkt, no súčasne identifikáciou s ním 

recipient akceptuje aj túto „chlapskú“ značku. 

Tretím výkladom identifikácie by malo byť hľadanie príbehu zvolených sle-

dovaných značiek. 

Pokiaľ ide o príbehy vkomponované do produktov a značiek, tak tu sa situá-

cia často prekrýva. Ľudská pamäť starobylé príbehy eviduje a často ich využíva 

v podobe príkladov, metafor, „ľudových múdrostí“, ponaučení atď. Je to tak už 

v prípade Biblie, starých eposov a pod. „Jóbova zvesť“ nás nepoteší, keď je 

niekto prirovnávaný ku Kainovi, v mysli sa nám vynorí príbeh bratovraha, sizy-

fovské útrapy nám evokujú človeka valiaceho kameň do kopca, či pri metafore 

„Achilova päta“ vieme, že ide o slabinu človeka, či jeho plánu... Za všetkým 

stojí príbeh. 
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V našom už citovanom výskume sme pred dvomi rokmi oslovili 400 respon-

dentov (v ČR a SR) s otázkou, ktorú funkciu reklamy považujú za primárnu 

(graf 3). V kontexte s príbehom je zaujímavé, že ekonomickú funkciu respon-

denti veľmi nezdôrazňujú, je na tom spolu so vzdelávacou funkciou najhoršie. 

Logicky na prvom mieste „víťazí“ spomenutá informatívna funkcia. Nezane-

dbateľnú rolu však prideľujú respondenti aj funkcii etickej, estetickej, ale aj 

zábavnej. A práve informatívna a zábavná funkcia reklamy je „príbehovosti“ 

najbližšia...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 3 Poradie dôležitostí funkcií reklamy 

Práve aspekt zábavy posúva príbeh v oblasti značiek do popredia. Skutoč-

nosť, že ľudia majú príbehy radi pre ich zábavnú funkciu, možno využiť aj 

v reklame. S pomocou najsilnejších emocionálnych apelov, ktorými sú humor, 

sex a strach, môžeme spolu so zábavou dosiahnuť aj výrazný reklamný efekt.  

1.2 Je dôležitá v príbehu jeho pravdivosť? 

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Príbehy týkajúce sa značky 

môžu byť vymyslené rýdzo pre reklamnú kampaň, ich obsah je často prispôso-

bený vlastnostiam značky. Býva zveličený, aby šokoval, aby sa recipientom 

vryl do pamäti a plnil svoju reklamnú funkciu. No sú aj príbehy, ktoré sú prav-

divé, „vymyslela ich skutočnosť“ a šokujú o to viac. Často tromfnú svojím ob-

sahom aj tie vymyslené. V našich výskumoch sa nám potvrdzuje, že väčšina 

respondentov považuje za základný princíp príbehu pravdivosť. V prípade prí-

behu značky to však celkom neplatí. Recipient pri príbehu značky chápe, že 

jeho dej sa nemusí zhodovať s realitou. Pravdivosť vyžaduje pri vlastnostiach 

a funkciách produktu, tie by princípu pravdivosti zodpovedať isto mali.  

Sú teda príbehy produktov a ich značiek, ktoré sú reálne. Sú však aj príbehy 

produktov a značiek, ktoré sú „domyslené“, resp. sú celkom vymyslené. Ale 

čas, ktorý síce preveruje skutočnú hodnotu vecí, je k príbehom benevolentnejší. 
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Z reality často vytvára mýty. A reklama je v tomto smere mimoriadne produk-

tívna.  

Kým prejdeme k reklamným artefaktom, spomeňme si príbeh produktu. So 

slávnou Da Vinciho freskou Posledná večera sa spája príbeh, podľa ktorého 

majster hľadal roky tvár pre postavu Krista. Stovky mužov ponúkali svoju tvár, 

aby podľa nej namaľoval ušľachtilú tvár neschopnú úskokov, či zrady. Šesť 

mesiacov Da Vinci maľoval hlavnú postavu svojho obrazu. Ďalších šesť rokov 

potom maľoval jednotlivých učeníkov. Len jedno miesto zostávalo na stene 

prázdne, miesto pre tvár Judáša. Opäť dlhé mesiace hľadal tvár poznamenanú 

pokrytectvom, zlobou, schopnú zradiť najlepšieho priateľa. Až sa dozvedel, že 

v Ríme odsúdili mnohonásobného zločinca na trest smrti. Keď ho zbadal, po-

chopil, že našiel posledný model pre svoj obraz. Ďalších šesť týždňov maľoval 

lotra. Keď maľbu dokončil, odsúdenec sa otočil a spýtal sa: „Vy ma naozaj 

nepoznáte, vy naozaj neviete, kto som?“ „Nie, nikdy v živote som vás nevidel,“ 

odpovedal majster. Trestanec sklopil oči a pozeral na prach na nádvorí, jeho 

pery zašeptali: „Veď podľa mňa ste pred šiestimi rokmi maľovali Krista...“
1
  

Na otázku, do akej miery je príbeh pravdivý, môže odpovedať len história. 

Podobu silného príbehu mu mohli dať umelci, narátori hľadajúci senzáciu, či 

pár nadšencov, ktorí chceli propagovať slávny obraz, alebo príbeh samotný. To, 

že sa z neho stal jeden z hitov skupiny Rangers
2
, z neho robí reklamný artefakt 

vďaka hlasu interpreta, majstrovstvu textára, ale predovšetkým silou prekvapu-

júceho príbehu, ktorý viacerí poslucháči ešte nemuseli poznať...  

Podobné príbehy vidíme aj v self promotion u umelcov. Ale aj v textoch na 

obálkach zvukových nosičov hercov, či spevákov. Niekedy sa stávajú tieto 

osobnosti akoby tovarom. Predovšetkým tí, ktorí sa stali legendami. Krátky 

slovník slovenského jazyka definuje legendu takto: vymyslené rozprávanie 

o historickej alebo inak známej osobnosti, lokalite, udalosti (osoba, skala opra-

dená legendami, kolujú o ňom legendy...).
3
 Aj keď ďalšie významy tohto slova 

sú epický útvar, či vysvetľujúci text ku grafickému znázorneniu, pre nás je ur-

čujúci prvý význam.  

Ako príklad môžeme uviesť úryvok z textu na obale LP platne Johnyho  

Casha, ktorá vyšla vôbec ako prvá jeho platňa vo vtedajšom Česko-Slovensku 

v roku 1976. Miloslav Langer tu hovorí o spevákovi: „Cash se stal již za svého 

života legendou do té míry, že snad ani on sám už nedokáže rozlišit kde končí 

skutečnost a kde začíná fikce, kterou už asi i sám začíná žít. Když připravoval 

svá alba , věnovaná průkopnické historii starého Západu, skutečně jej projel 

jeepem, kánoí a prošel pěšky stezky prvých osadníku. Zabil divokého králíka 

nožem na 20 metru ne ze sportu, ale z hladu...“
4
 Skrátka, keď Johny Cash spieva 

o živote na americkom Západe, veríte mu, že tam bol... Johny Cash sa stal nie-

                                                           
1  Podľa: https://www.youtube.com/watch?v=BgkK4eILmyk&ab_channel=6529 
2  Najväčšími hovorenými hitmi Mirka Černého boli – Balíček karet, Sto let, Zatím co ty spíš atď. 
3  Krátky slovník slovenského jazyka, 1978, s. 179. 
4  LANGER, cover 2, 1976. 
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len legendou, ale aj značkou. Značkou, ktorá vypredala koncerty nielen 

v Nashvile, ale aj v mnohých mestách Európy, či v Austrálii... Exitujú záznamy, 

podľa ktorých predal viac nosičov ako Elvis Presley...  

Tento príklad uvádzame aj preto, lebo v reklamných textoch sa často stretá-

vame aj so zveličením, ktoré sa dostáva na hranicu pravdivosti. A stretneme sa 

aj s polopravdami, či s celkom lživými informáciami. Johnyho Casha predsta-

vovali často aj ako miešanca, ktorý bol zo štvrtiny Indián. V jednom rozhovore 

s úsmevom uviedol, že nejakú indiánsku krv po predkoch má, ale takú vzdiale-

nú, že uvedený pomer krvi je len reklamnou rozprávkou.  

Aspekt pravdivosti možno teda v kontexte s dejovou podstatou príbehu pri 

značkách chápať isto benevolentnejšie. Hlavne, ak je spojený s humorným rie-

šením, pri ktorom recipient ľahko odlíši fantáziu od reality. Podobne to môže 

byť aj s hrdinom – predstaviteľom, ktorý predmet, resp. značku prezentuje 

v podobe príbehu. V prípade benefitov výrobku však musíme s princípom prav-

divosti zaobchádzať výrazne opatrnejšie. 

2 Príbehy vybraných značiek a ich produktov 

V knihe Reklama
5
, v časti „Rozvoj americkej reklamy – vznik agentúr 

a veľkých značiek“ uvádzame príklady troch značiek, ktoré síce vznikli na pôde 

USA, ale stali sa svetovými a dodnes takými aj sú. Bolo to v 19. storočí. „Roz-

voj ekonomiky podnietil zdokonalenie obalov, výkladov a prispel aj k vzniku 

legendárnych značiek, napr. – Levi Strauss Overalls 1873, Coca Cola 1886.“
6
 

2.1 Legenda Levi´s 

Ak sa dostaneme k príbehom skutočných produktov a ich značiek, tak je si-

tuácia často podobná. Legenda sa viaže aj k prvým a najznámejším džínsom na 

svete, ktorých vznik datujeme už od roku 1853. Začnime svetoznámou firmou 

i značkou Levi´s. Pôvodný príbeh hovorí o vysťahovaleckých vozoch osídlen-

cov amerického Západu. Z plátna týchto vozov dal našiť podnikateľ Levi 

Strauss pracovné nohavice. Pravda? Zrodenie legendy bolo prozaickejšie.  

V skutočnosti nemecko-židovský obchodník Levi Strauss pricestoval do USA, 

kde založil firmu na výrobu hrubého plátna vhodného na stany a vozy. Neskôr 

sa však ukázalo, že táto látka je vhodná aj na oblečenie pre zlatokopov 

a roľníkov pracujúcich v ťažkých podmienkach. No až po stretnutí s krajčírom 

Jacobom Davisom v roku 1870 sa zrodili prvé džínsy. Strauss zaplatil patent, na 

ktorý jeho dovtedajší zákazník nemal dostatok financií, a v roku 1873 sa dostali 

                                                           
5  HORŇÁK, 2018, s. 173. 
6  TELLIS, 2000, s. 33. 
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na svet prvé džínsy značky Levi´s. K tým sa postupne pridali dve ďalšie legen-

dárne americké džínsy „veľkej trojky“ Lee a Wrangler.
7
  

Názov džínsy pochádza podobne, ako aj Levi Strauss z Európy. Typickým 

znakom týchto pracovných nohavíc bol totiž ich materiál vyrábaný v Chieri 

v Taliansku a exportovaný z prístavu Genoua (Janov) – preto označenie jeans... 

Až najznámejší produkt Levi´s 501 s kovovými gombíkmi v rázporku z roku 

1890 bol vyrobený z látky, ktorá pochádzala z Manchestra. Názov však ostal 

a dostal sa do celého sveta. „Levisky“ sa stali podľa magazínu Time „módnou 

ikonou 20. storočia“
8
. Logo spoločnosti znázorňujúce dva kone, ktoré sa márne 

snažia roztrhať džínsy, vzniklo v roku 1868. Ďalší príbeh prezentujúci kvalitu 

materiálu. Preto sa tento rok v niektorých prameňoch uvádza aj ako rok vzniku 

tejto značky vôbec. Na koženom štítku džínsov zostal dodnes. Z posledných 

sloganov je najznámejší „Go forth“.
9
 

Kampaň na nahé džínsy „Naked jeans“ uviedla na trh kreatívna riaditeľka 

bruselskej agentúry Young and Rubicam Ida van Bladel v roku 1973, teda sto 

rokov po vzniku značky. Po kampaniach, ktoré boli skôr konzervatívne, táto 

prezentovala džínsy ako „druhú kožu“. 
10

  

S nahotou sa pohrávala aj značka RIFLE, ktorá prišla na trh v 60. rokoch 20. 

storočia vo vtedajšom Česko-Slovensku. Legendárne džínsy sa stali uniformou 

mladých, neskôr všetkých ročníkov. Značka sa stala takou silnou, že pomeno-

vanie rifle sa začalo používať aj pre všetky džínsy bez ohľadu na to, akej boli 

značky. Paradoxne sa toto označenie používa často aj dnes, dávno potom, ako 

značka zmizla z obchodných pultov. Najväčší paradox je v tom, že pomenova-

nie rifle používa pre džínsy aj generácia, ktorá značku RIFLE vôbec nezažila, 

a pritom takto pomenúva aj tie najslávnejšie levisky...  

Reklamu u nás džínsy nepotrebovali, a najmä reklamu v štýle nahoty by aj 

tak príslušné orgány „do sveta nepustili“.  

Pri tejto príležitosti uvedieme jeden skutočne pravdivý príbeh z našej kniž-

ky: Úsmevy cez slzy – alebo absurdity totality (obr. 1). 

Keď som raz stál v rade na Rifle a potupne čakal, či sa mi ujde, vybehol 

spoza plenty malý človiečik, ktorý v skúšaných nohaviciach takmer zmi-

zol. Kričal na ľudí: Je to dobré, ako vyzerám? Ako taký ...! Ozvalo sa 

z radu a panáčik si bez ohľadu na výrok tovar šťastný niesol domov.  

Smiešne sa mi to zdalo asi mesiac. Až do chvíle, keď som si šťastný odnie-

sol sám svoju prvú džínsovú košeľu Wrangler č. 45. Bola o pár čísel väč-

šia, ale posledná, a prečo by mi ju žena neprešila... 

 

                                                           
7  Podľa: PETROV, 2019, s. 14 – 15.  
8  Tamtiež.  
9  SALEM, 2013, s. 170.  

10  PETROV, 2019, s. 39. 
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Obr. 1 Ilustrácia v knižke Úsmevy cez slzy – alebo absurdity totality, 

ktorú nakreslil náš drahý, dnes už nežijúci kolega Ing. Ján Valter, PhD. 

S príbehom „blue jeans“ som sa však stretol aj nedávno pri kúpe džínsov 

značky Wrangler v Zlíne. Visačka uvádzala, že nohavice sú nielen zabezpečené 

špeciálnymi vreckami proti zlodejom, ale že po druhom vypratí začnú vylučo-

vať špeciálnu látku, ktorá pôsobí blahodarne na naše nohy... No comment...  

2.2 Príbeh Coca-Coly  

Legenda o vzniku najslávnejšieho nápoja na svete je pravde výrazne bližšia, 

ako to bolo v prípade džínsov. Podľa nej John S. Pemberton, lekárnik z Atlanty, 

vylepšil v roku 1886 tonik prísadou zvanou coca, ktorá sa dostala aj do názvu 

nápoja. Neskôr k sirupu pridal sódovú vodu. Nápoj bol na svete a v roku 1892 

bola založená spoločnosť Coca-Cola. O tri roky neskôr sa tento nápoj stal obľú-

beným v celej krajine. V roku 1906 zverila firma svoju reklamu agentúre 

D´Arcy, a tak sa zrodila jedna z najznámejších značiek na svete.
11

 „Hvězdný 

produkt nápoj Coca-Cola je opravdovou legendou. Jde v podstatě o mix kofeinu 

(1,29 mg na 100 ml), cukru, kyseliny foforečné, sycené vody (která dělá nápoj 

šumivým) a velmi tajných přírodních aromatických látek, jejichž složení 

v daném čase znají použe dva manžéři.“
12

  

Zaujímavé je, že zloženie týchto aromatických látok poznajú len dvaja ľudia. 

Či je toto tvrdenie pravdivé, nevieme. No v každom prípade to dodáva príbehu 

značky tajomné pozadie. Vieme, že ľudia najradšej počúvajú okrem návodov 

(často klamlivých, ktorým je napríklad ten, ako sa naučiť za týždeň cudzí jazyk 

a pod.) aj tajomstvá a príbehy. Takže „tajomný“ príbeh je v každom prípade 

skvelou reklamou pre značku. 

                                                           
11  PINCAS, LOISEAU, 2009, s. 34 – 35.  
12  SALEM, 2013, s. 158. 
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Citovaný Salem uvádza, že Pemberton odvodil nápoj od francúzskej „vínnej 

coly“ a že pôvodne išlo o zmes kokaínu a kofeínu. V roku 1904 však už bol 

kokaín z nápoja odstránený.  

Stretávame sa tiež s označením kola – a to nielen pre známu konkurenčnú 

značku Pepsi Cola. Dnes na trhu nájdeme aj značky Fritz Cola, Vivi Cola atď., 

ale aj slovenské značky s názvom Kofola či Šofola atď. Slovo Coca-Cola je vraj 

najčastejšie vyslovované slovo na celom svete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Fotografia reklamného predmetu, ktorý autor tohto príspevku 

dostal od svojich študentov – ďalší príbeh... 

Značka Coca-Cola prežila tri storočia a ešte stále boduje na prvých priečkach 

Top značiek sveta. K reklamným predmetom so značkou Coca-Cola patria aj jej 

obaly, ktoré sú tiež registrované ako ochranná známka (obr. 2). Prečo nie, keď 

na svete sú už aj múzeá v tvare obrovskej fľaše Coca-Coly...  

Coca-Cola sa u nás kedysi predávala len v Tuzexe. A slovenská rodina si 

ju priniesla slávnostne na svoj nedeľný stôl. Z výletov napr. do Rumunska 

sme síce poznali Pepsi Colu, ale na Slovensku to bol nápoj, z ktorého sme 

ako deti dostali len pohárik a znalecky ochutnávali chuť nedosiahnuteľ-

ného Západu... Plechovky sa nezahadzovali. Vrchná časť obalu sa odre-

zala a mali ste úžasný obal na tužky a na perá... Podobne ako sa zo zni-

čených džínsov šili tašky a štítky z nich prišívali na odev domácej 

výroby...  

Príbeh týkajúci sa tajomného zloženia produktu sa nespája len s legendárnou 

Coca-Colou. Počas návštevy Becherovky v Karlových Varoch som sa dozvedel 
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podobný. „V dnešnej dobe sú v karlovarskom podniku len dvaja ľudia, ktorí 

poznajú celé výrobné tajomstvo Becherovky, a nedá sa očakávať, že by ho spo-

ločnosť niekedy prezradila verejnosti. Títo dvaja vyvolení sú jediní, ktorí môžu 

vstúpiť do miestnosti nazvanej ,Drogikamr‘, názov používaný ešte v dobe Be-

cherov, a ktorí raz týždenne pripravia zmes bylín a korenín.“
13

 Vo firme nám 

príbeh „vylepšili“ o informáciu, že títo dvaja manažéri nesmú ani spolu cesto-

vať tým istým lietadlom... Ale reklamný prospekt „Tajomstvo trinásteho pra-

meňa“, ktorý mi venovali, bol nápaditou, originálnou a zaujímavou ukážkou 

reklamy alkoholického nápoja v čase socialistického systému, keď bola reklama 

na alkohol viac-menej zakazovaná. Príbehy sa nám vynárali v mysli, aj keď 

nám v návštevnej miestnosti ukázali knihu hostí, v ktorej sa nachádzali podpisy 

celej plejády známych svetových hercov a iných osobností. 

2.3 Príbeh Marlboro 

„K džínsom Levi´s a nápoju Coca-Cola pribudla značka Marlboro, ktorá sa 

spojením kovboja a cigarety stala azda najúspešnejšou reklamnou kampaňou na 

celom svete...“
14

 

Príbeh tejto značky je rovnako fascinujúci ako príbeh muža, ktorý ju vymys-

lel. Leo Burnet totiž založil svoju agentúru v čase veľkej hospodárskej krízy, 

keď jeho čin považovali za šialenstvo všetci odborníci v oblasti. A dokázal z nej 

urobiť najväčšiu reklamnú agentúru v USA s výnimkou New Yorku.
15

 Cigarety 

Marlboro boli totiž pôvodne ženskými ľahkými cigaretami, s ktorými začínal 

v roku 1847 Philip Morris v Londýne. Po tridsiatich rokoch prešla značka do 

USA. Bez filtra s červeným náustkom však u žien nezaznamenali úspech. Po-

tom však prišiel prelom. Chicagská agentúra vedená Leom Burnettom. Ten dal 

značke silnejšiu príchuť, slávnu „červenú strechu“: revolučný sklopný vršok 

krabičky a prvá reklama v roku 1954 mala obrázok kovboja. Slogany – „Choď 

tam, kde je chuť“, alebo s nadčasovým duchom slobody – „Choď do Marlboro 

Country“. Za desať rokov sa značka Marlboro stala najpredávanejšou značkou 

cigariet na celom svete.
16

 Kaňony, hory, púšte nekonečného amerického Západu 

sa stali domovom kovboja Marlboro. V polovici 60. rokoch 20. storočia sa prí-

beh značky spojil s hudbou E. Bernsteina z klasického westernu Sedem statoč-

ných. Odvtedy už v reklame vystupoval vždy len kovboj, predtým aj muži iných 

profesií.
17

 

Príbeh značky pokračoval až do zákazu reklamy na cigarety. Ako pointu tu 

možno uviesť víťaznú kampaň študentov súťažiacich na festivale Cannes Lions 

v v diciplíne Young Lions. Zobrazený kovboj s mŕtvym koňom a s nápisom: 

                                                           
13  Podľa: https://sk.wikipedia.org/wiki/Becherovka 
14  HORŇÁK, 2018, s. 173. 
15  HORŇÁK, 2014, s. 260. 
16  LOUIS, s. 108.  
17  Tamtiež, s. 111. 
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Pasívne fajčenie zabíja... No a bodku za príbehom dáva smrť predstaviteľa pr-

vého kovboja značky. Zomrel na rakovinu pľúc...  

Napriek všetkým zákazom či koncu reklamných kampaní je od roku 1972 až 

do dnes Marlboro najlepšie predávanou značkou cigariet na svete.
18

 

Výrobca značky Marlboro u nás... Cigarety od spoločnosti Philip Moris 

prišli neskôr... U nás na Slovensku v 60. rokoch fajčili nielen študenti 

Sparty za osem korún, keď neboli peniaze, tak Bystrice za korunu šesťde-

siat. V prípade nutnosti aj značku Detva, desať kusov za korunu, ktoré 

používali ľudia aj do šatníkov proti moľom. Americké cigarety stály 20 

korún a boli sviatočným artiklom pre bežnú populáciu. Dnes je to však 

najpredávanejšia značka cigariet aj u nás...  

2.4 Ďalšie legendárne značky 

Značiek, ktoré dosiahli vrchol vo svojom odbore, je nespočetné množstvo. 

Mohli by sme spomenúť napríklad značky, ktoré majú doživotnú záruku, napr. 

zapaľovače ZIPPO, automobily Rols Royce a ďalšie. Na záver spomeňme ešte 

aspoň jednu, ktorá dokázala v reklame to, o čom ostatné len snívajú. Jej meno 

sa stalo slovným druhom.  

2.4.1 Xerox 

Asi za najväčší úspech značky možno považovať to, keď sa stane synony-

mom pre činnosť, ktorú jej produkty predstavujú. Podobne ako sa stalo označe-

nie rifle synonymným pre všetky džínsové produkty, stalo sa synonymom pre 

aktivitu rozmnožovacích prístrojov slovo xeroxovať. Aj napriek tomu však 

značka v minulosti takmer skrachovala. Reklamu mala síce firma skvelú, no 

zabudlo sa na ostatné marketingové opatrenia, resp. kvalitne definované 

a dodržiavané zložky marketingového mixu.  

V skutočnosti sú mnohé príbehy na pohľad všedné, sila ich produktov ich 

však transformuje do podoby výsostne použiteľných reklamných artefaktov. 

A naopak. Takže ani nezáleží na tom, že reklama bola úžasná, keď firma Xerox 

krachovala. Ale to už je o spojení reklamy a marketingu, ktorého je reklama 

nevyhnutnou súčasťou. Skrátka, aj keď bol produkt skvelý a reklama tiež, tak sa 

„zabudlo“ na jeho cenu a distribúciu. 

 

 

                                                           
18  DOMANISKÝ, 2020, s. 27. 
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 Záver 

Záverom možno zhrnúť, že príbeh reklamy pokračuje evidentne aj v podobe 

príbehov produktov a ich značiek. Pokiaľ však ide o príbehy sledovaných zna-

čiek, tak spoločným identifikačným znakom ostávajú konštanty určujúce dej, 

ktorými sú rozprávanie, dej a hrdina. Ak rozprávanie berieme ako reálnu súčasť 

cesty, po ktorej sa k nám príbeh dostane, tak ho môžeme pridať k druhým dvom 

znakom. Možno dodať, že silné značky majú spravidla za sebou aj silné príbehy. 

Levi´s – hrdinom v reklamných príbehoch je produkt džínsy. Zdôrazňujú to 

prakticky všetky reklamné artefakty firmy. Príbeh prisťahovalca Leviho Straus-

sa, či už vymyslený, alebo ten pravdivý v reklame, resp. skôr v spotrebe značky, 

nezohráva väčšiu rolu. Skôr to, že spoločnosť prišla s týmto produktom na trh 

ako prvá, to sa „počíta“. Slovo prvý, či legenda používa firma častejšie 

a evidentne to pomáha.  

Coca-Cola – hrdinom v tomto prípade je naozaj produkt – nápoj. Legendár-

ny nápoj, ktorý pozná celý svet. Roky bojoval s konkurenčnou Pepsi-Colou. 

Príbeh Johna Pembertona je síce relatívne známy, no aj napriek tomu, že je 

pravdivý, reklame evidentne v súčasnosti až tak nepomáha. Značke skôr pomá-

hajú príbehy, ktoré komunikuje vo svojich reklamných výpovediach. Hrdinami 

sú mladí, resp. všetci, ktorí nápoj pijú, a na Vianoce im ho privezie na známom 

kamióne Santa.  

Marlboro – hrdina je v tomto prípade na prvý (možno aj na druhý...) pohľad 

nezávislý, slobodný, ikonický kovboj túlajúci sa po slobodnej, krásnej krajine – 

krajine „Marlboro“. Pravdivosť jeho príbehov, ktoré poznáme z reklamných 

artefaktov, nie je pre recipienta dôležitá. Zvláštne, že kovboj taký spätý 

s príbehom často „predbehne“ v známosti, či sympatii tovar, čo však v tomto 

prípade nie je vôbec na škodu. Naopak. Príbeh kovboja trval 40 rokov 

a priviedol značku na vrchol známosti i predajnosti na celom svete. Dej sa odo-

hrával väčšinou na nekonečných pláňach predstavujúcich obraz slobody... Re-

klamu produktu zatieňuje len zdanlivo, identifikáciou s kovbojom preberajú 

fajčiari aj značku cigariet. Takže kovboj je idolom mužov i žien, ako povedal 

môj syn: „Muži by chceli byť ním – a ženy s ním.“  

Na výskumnú otázku, či je aspekt pravdivosti dôležitý pre efektívnu rekla-

mnú funkciu príbehu, možno odpovedať, že v prípade týchto, ale isto aj iných 

legendárnych značiek nezohráva veľkú rolu. Reklame a efektivite marketingu 

pomáha skôr sila príbehu. 

Na otázku, či pri príbehoch značiek „nezatieňuje“ propagovaný predmet hr-

dina, ktorý ho predvádza, možno odpovedať nie celkom jednoznačne. Spravidla 

tomu tak nie je. Z uvedených značiek tak môže pôsobiť iba kovboj Marlboro, 

no ten tiež pomáha len reklame produktu. 

Naša základná hypotéza, že príbeh je významným nástrojom reklamy 

vo všetkých svojich podobách, teda aj pri zrode a existencii značiek tovaru, 

je z nášho pohľadu potvrdená. Ako aj tvrdenie, že tieto príbehy sú často 

použité ako súčasť reklamnej kampane značky. Domnievame sa, že prav-
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divosť v príbehoch legendárnych značiek môže reklamnému pôsobeniu 

pomôcť, no nie je nevyhnutná.  

Príbeh nám teda môže pomôcť v reklame nášho produktu jednoznačne. Mô-

že pomôcť svojou zaujímavou dejovou líniou, profesionalitou rozprávača, resp. 

formy rozprávania, či hrdinom, ktorý v ňom vystupuje. Jeho použitie umocňuje, 

keď je predmet v kontexte s propagovaným produktom (nielen ľadové medvede 

jedia nanuky...), ale môže šokovať aj tým, že s ním vôbec nesúvisí...  

Zhrnúť možno, že hrdinom musí byť jednoznačne produkt, ale aj že príbeh je 

reklamným nástrojom značiek. Súčasťou príbehu značiek sa stávajú aj osobnos-

ti, ktoré ich preslávili, to bude však už predmetom poslednej štúdie – príbehy 

reklamných mágov. Asi ako sa hovorí aj v rozprávkach – to je však už iný prí-

beh...  
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VÝVOJOVÉ TENDENCE PRAXE A TEORIE REKLAMY V ČESKU 

POČÁTKEM 20. STOLETÍ 

DEVELOPMENT TENDENCIES OF PRACTICE AND THEORY  

OF ADVERTISING IN THE CZECHIA AT THE BEGINNING  

OF THE 20TH CENTURY 

prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. 
 

Abstrakt: Konec 19. a počátek 20. století byl obdobím bouřlivého rozvo-

je české společnosti také v oblasti reklamy. Již roku 1906 vychází první 

česká teoretická kniha o reklamě, začínají vznikat první reklamní poradny 

pro inzerenty, postupně se etablují první reklamní agentury. Ucelená teo-

rie reklamy je publikována v roce 1927 v knize J. Brabce – Zásady vý-

nosné obchodní reklamy-která čerpá z amerických reklamních zkušeností 

a aplikuje je na české podmínky. Zároveň vychází několik časopisů o re-

klamě, které sehrávají významnou edukační roli u českých výrobců a ob-

chodníků.  

Klíčová slova: průmyslová revoluce, vývoj médií, teorie reklamy, knihy 

a časopisy o reklamě, reklama a kultura, výzkum trhu, public relations 

Abstract: The end of the 19th and the beginning of the 20th century was 

a period of rapid development of Czech society also in the field of adver-

tising. As early as 1906, the first Czech theoretical book on advertising 

was published, the first advertising counselling centres for advertisers be-

gan to emerge, and the first advertising agencies were gradually estab-

lished. A comprehensive theory of advertising is published in 1927 in  

J. Brabec's book - Principles of Profitable Commercial Advertising - 

which draws on the American advertising experience and applies it to 

Czech conditions. At the same time, several magazines on advertising are 
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published, which play an important educational role for Czech producers 

and traders. 

Keywords: The Industrial Revolution, media development, advertising 

theory, books and magazines on advertising, advertising and culture, 

market research, public relations 

1 Vývojové tendence praxe a teorie reklamy v Česku 
počátkem 20. století 

Přelom 19. a 20. století a čtyři navazující dekády století 20. byly obdobím 

skutečně nevídaného dynamiky společnosti v historii českého národa – 

v industrializaci, obchodě, kultuře, stávajícím systému periodického tisku, ná-

stupu nových médií-fotografie, filmu, rozhlasu atd. Rozvíjí se telegrafické, poš-

tovní a telefonní spojení, země se postupně elektrifikuje, budují se elektrárny. 

Ve světě je vyvinut spalovací motor, jehož existence umožňuje vývoj automobi-

lového průmyslu a mobilitu veřejnosti, rozvíjí se letectví, lodní doprava. 

V českých zemích jsou založeny významné podniky těžkého a lehkého strojí-

renství-Škodovy závody v Plzni – slévárny a strojírny, Křižíkovy závody – 

elektrotechnická továrna, Kolben a spol. ve Vysočanech. 
Druhá průmyslová revoluce znamenala skutečně zásadní kvalitativní a kvan-

titativní předěl v dosavadních výrobních a obchodních vztazích, který byl dán 

především postupnou masifikací výroby, která dovolovala ve stále větší míře 

vyrábět zboží shodných parametrů ve velkých sériích. Bylo by možno hovořit  

o technickovědecké revoluci umožňující nástup monopolního kapitalismu; 

s jistou mírou nadsázky bychom mohli typizovat hlavní rysy tohoto světodějné-

ho pohybu: byla to elektřina a výrobní pás. České země byly na tento zásadní 

posun ve výrobě a obchodě dobře připraveny: tvořily nejrozvinutější část Ra- 

kouska-Uherska – pocházelo odsud až 40 % veškeré průmyslové výroby 

v habsburském mocnářství. Češi drželi prvenství také například ve výrobě cuk-

ru, sladu, či v produkci piva.
1
 

Urbanizace a industrializace země vyžaduje nové metody a formy organiza-

ce hospodářského života, z hlediska naší tematiky především ve sféře zásobo-

vání a budování obchodní sítě. Efektivní zvládnutí prodeje masově vyráběného 

zboží vyžadovalo také masovou organizaci prodeje, která nebyla možná bez 

masové informovanosti potenciálních spotřebitelů. 

Odborná knižní publicistika o reklamě, která vychází v této době, častokrát 

upozorňuje na fakt, že výroba v masovém rozsahu funguje, ale není dostatečně 

zvládnuta stránka odbytová – tedy nabídka a prodej. Reklama jako systematické 

                                                           
1 Podrobnější charakteristika tohoto období viz: PAVLŮ, D.: Počátky organizace a instituciona-

lizace reklamy v české společnosti na přelomu 19. a 20. století. In BAČUVČÍK a kol., 2015,  

s. 13 – 50. 
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účelová informační činnost postupně nabývá v hospodářském životě společnosti 

druhé poloviny 19. století na významu: jako sociálně ekonomický jev ji zazna-

menaly dobové naučné slovníky – např. Slovník naučný v redakci Fr. L. Riege-

ra
2
, i když jeho hodnocení není pro reklamu počátku druhé poloviny 19. století 

příliš lichotivé. Nicméně nezbytnost nalézt efektivní komunikační nástroj in-

formující cílovou veřejnost o nabídce jak výrobků konečné spotřeby na maloob-

chodním trhu, tak i výrobků na trhu výrobců (B2C, B2B) vede k postupnému 

etablování reklamy jako seriózního informačního zdroje. Nepochybně k tomu 

přispívá profesionalizace reklamní práce, zejména aktivity spojené s postupným 

přerodem inzertních kanceláří na stále kvalifikovanější reklamní agentury.  

Základním reklamním prostředkem v 19. století je inzerát. V roce 1885 vy-

chází sice drobná publikace
3
 (28 stran textu a 82 stran inzerátů) s názvem Vše-

obecná inzertní kancelář, kterou vydává stejnojmenná inzertní kancelář v Praze, 

nicméně významná svým obsahem. Inzertní kanceláře byly místem zrodu re-

klamních agentur – byť cesta k plnohodnotné full servisové agentuře byla ještě 

vzdálena v perspektivě 30-40 let. Tato publikace prezentuje systém práce kan-

celáře a její služby inzerentům. Vznikaly jako zprostředkovatelský článek mezi 

vydavatelem – médiem – a klientem: výrobcem a obchodníkem; nabízejícím  

a poptávajícím. Zadavatelé inzerce (obchodníci, podnikatelé) potřebovali profe-

sionální poradenskou službu, protože neměli odborné zdatné spolupracovníky  

a sami neuměli formulovat reklamní text, titulek, vybrat vhodné argumenty, 

ilustraci, nedokázali najít optimální tiskové médium z hlediska segmentace na-

bídky, neznali nastavení frekvence opakování inzerce apod.  

Za důležité považujeme, že citovaná publikace na několika místech upozor-

ňuje na své služby, které bychom mohli klasifikovat jako agenturní: „Po přání 

navrhuje insertní kancelář vhodné časopisy k inzerování a doporučuje jednotlivé 

z nich dle jejich směru, působení a nákladu, dodává též rozpočty a návrhy 

zdarma a franko.“
4
 Prezentuje se zde jednoznačná poradenská služba klientům. 

V kapitole OBCHODNÍK INZERUJ autor nabádá inzerenty, aby komunikovali 

se svými klienty seriózně (bez švindlu), věcně, nepracovali se superlativy, na-

opak ale používali poutače textu-titulek, ilustraci, různou velikostí inzerátu. 

Zdůrazňuje, že „nesmí zapomínati na velkou část čtenářstva, která inzertní část 

listu zcela ignoruje a toliko nápadných návěští si všímá.“
5
 

Velmi silnou pozici v inzertním průmyslu v evropském regionu nepochybně 

zastávala inzertní evropská kancelář Rudolfa Moose, založena 1867. I když 

jejím hlavním posláním bylo zprostředkovat inzertní komunikaci, sahaly její 

ambice k mnohem komplexnějším službám: „při větších propagačních akcích 

ochotně dodám příslušný plán a rozpočet / obstarám provedení objednávek tis-

kopisů všeho druhu, zejména prospektů, oběžníků, ceníků, navštívenek a nále-

                                                           
2  RIEGER, 1868, díl sedmý, s. 308 – heslo Reklam, reklama. 
3  Všeobecná inzertní kancelář v Praze 1885. 
4  Ibid, s. 7. 
5  Ibid, s. 11. 



24 Dušan Pavlů 

DEVELOPMENT TENDENCIES OF PRACTICE AND THEORY OF ADVERTISING  
IN THE CZECHIA AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY 

pek co nejlevněji a nejpřesněji.“
6
 Tedy nejen zprostředkování inzerce, ale i kla-

sická kreativní činnost, spojená s komunikační strategií zadavatele. Výstižně 

tento proces charakterizoval Josef Poláček: „Koncem 19. století byly položeny 

základy nového pojetí reklamních agentur. Z prostého nákupu a prodeje inzer-

tního prostoru a výtvarně-technického uspokojování požadavků zákazníka se 

začalo přecházet k nové koncepci podnikání. Agentura byla nucena zajímat se 

hlouběji o odbytové a tím i propagační problémy klienta, seznamovat se s po-

tenciálním trhem, hledat cesty k formulování propagačních sdělení, analyzovat 

použití jednotlivých propagačních prostředků a jejich nejvhodnější nasazení.“
7
  

Vošahlíková 
8
 konstatuje, že nejstarší reklamní agentura v habsburské mo-

narchii byla založena 1855 v Hamburku a působila ve většině německy mluví-

cích zemí. Zejména ve Spojených státech amerických se ve druhé polovině  

19. století začíná velmi dynamicky rozvíjet reklamní průmysl, který je přiroze-

nou reakcí podnikatelské sféry na stále nasycenější konkurenční trh. Pincas,  

S., Loiseau, M. uvádějí základní data vývoje amerických reklamních agentur 

(tab. 1), které však poměrně záhy vytvářejí sítě ve více zemích. 
9
  

Tab. 1 Vznik a založení významných světových reklamních agentur 

USA 

1842 VOLNEY B. PALMER / Philadelphia 

1869 N. W. AYER & SON / Philadelphia 

1906 D´ARCY / Saint Louis 

1911 MAC MANUS / Detroit 

EVROPA 

1880 A.DELA MAR / Amsterodam 

1892 LONDON PRESS EXCHANGE / Londýn 

1926 PUBLICIS / Paříž 

1935 LEO BURNETT / Chicago  

 

Z každodenní reklamní praxe inzertní kanceláře – zárodečně reklamní agen-

tury – postupem doby jednoznačně vyplynula potřeba formalizovat některé 

postupy, osvědčené aktivity a přístupy, které přinesly zadavatelům plánovaný 

zisk, analyzovat a zobecňovat zásady a principy, na jejichž osnově byly vytvo-

řeny a postupně tak budovat základy teorie reklamy.  

Jan Brabec tento proces charakterizuje takto: „Postupem doby, když rekla-

mních znalostí přibývalo a k jejich ovládnutí bylo třeba specialistů, měnily i tyto 

kanceláře svoji povahu a přeměňovaly se a dosud přeměňují v to, čím by měly 

                                                           
6  DĚDIČ, Č. J.: Funkce insertní kanceláře. In POŠTOLKA, 1940, s. 246. 
7 POLÁČEK, 1983, s. 5. 
8 VOŠAHLÍKOVÁ, 1999, s. 85. 
9 PINCAS, LOISEAU, 2009, s. 20. 
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býti, totiž odborným specialisovaným obchodem, prodávajícím služby, které by 

obchodník sám těžko dovedl či mohl obstarati…. Reklamní kanceláře jsou urče-

ny k tomu, aby přebraly velkou část velice důležité, ba možno  

říci základní funkce obchodní, tvoření poptávky a obstarávaly ji výkonněji 

nežli on sám.“
10

 

1.1 První knihy o reklamě na českém území 

Snaha formulovat základy reklamní teorie, která by velmi rychle sloužila re-

klamní praxi jako soubor osvědčených principů, zásad a návodů k efektivní 

reklamní službě, velice záhy nalezla svou odezvu v prvních knižních publika-

cích a ve vzniku odborných časopisů s tematikou teorie a praxe reklamy.  
Prvním syntetičtějším pojednáním o reklamě je nesporně kniha Zdenko Šin-

dlera MODERNÍ REKLAMA. Soudím, že na dobu před 116 lety, jde stále  

o knihu překvapivě odborně kvalifikovanou, jež zobecňuje řadu praktických 

informací z tehdejší aktuální reklamní praxe. Zdenko Šindler byl reklamní prak-

tik-stratég, kreativec i textař-majitel pražské reklamní agentury Moderní rekla-

ma. „Největší světové firmy děkují za své úspěchy reklamě. Ona jest krví, hyb-

nou silou obchodu a průmyslu.“
11

  

Cenné na jeho přístupu k reklamě je to, že si již tehdy byl vědom interdiscip-

linarity oboru, integrace všech komunikačních kanálů s jednotným řízením, 

které koordinuje všechny firemní projevy ke stanovenému komerčnímu i komu-

nikačnímu cíli. Cenný vhled do dobové reklamy poskytuje Šindler zejména tam, 

kde charakterizuje jednotlivé reklamní prostředky, jejichž výčet je na danou 

dobu nebývale bohatý: plakáty, reklama novinami (inzeráty, články, entrefilets-

zpravodajský text s reklamním zaměřením), prospekty, brožury, letáky, ceníky  

a doporučení na dopisech i dopisnicích, nabídky (oferty) a vzorky, reklama 

pohyblivá – jezdící, chodící, létací, vzdušná. Výkladní skříně, názvy zboží, eti-

kety, obaly. Za zvláštní a nežádoucí druh považuje americkou reklamu, tedy 

reklamu barnumského typu. 
12

 

Šindler považuje reklamu za průsečík věcných informací a umělecké formy 

zpracování, velkou pozornost věnuje inzerátu a plakátu, výběru jazykových 

prostředků, reklamní argumentaci, práci s titulkem. V závěru publikace zveřej-

ňuje adresy českých malířů-umělců, kterým je možno adresovat „objednávky 

obchodních uměleckých plakátů(affiší).“
13

 Je možné, že estéti by s velkým 

překvapením četli některá jména klasiků první poloviny 20. století, kteří také 

realizovali reklamní zakázky: Jan Beneš, Antonín Hudeček, Adolf Kašpar,  

                                                           
10  BRABEC, 1927, s. 354. 
11  ŠINDLER, 1906, s. 1. 
12  Ibid, s. 9. 
13  Ibid, s. 61. 
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Alfons Mucha, Jan Preissler, Vojtěch Preissig, Antonín Slavíček, Victor Stretti, 

Max Švabinský, Bedřich Waschmann, Josef Wenig. 

Druhou významnou publikací z počátku století byla kniha Vojty Holmana: 

REKLAMA A ŽIVOT (1909). Tento autor se reklamou zabývá v komplex- 

nějších souvislostech, které potvrzují hlubší ponor do tématiky teorie reklamy  

a zároveň dokládá vyšší nároky na profesionalizaci celého vznikajícího rekla-

mního průmyslu. „Moderní společenská organisace směřuje k výrobě zboží 

v massách a tyto massy zboží opět musí v massách nalézti své odbytiště. A toho 

bez reklamy dosíci nelze, ba mnohý toho ani s reklamou nemůže dokázati.  

Reklama není nutným zlem, ba ona není vůbec pouhým zlem, stejně jako není 

též bezpodmínečným dobrem. Zahrnuje v sobě dobré i zlé, sprosté i vznešené, 

slovem všechny vlastnosti, jež všeobecné obcování s lidmi s sebou přináší. Re-

klama sleduje vždy stejný účel, jen prostředky její se mění, dle doby a zvyků 

národa.“
14

  

V. Holman zkoumá reklamu jako historicky vzniklý a podmíněný jev, který 

má své národní i mezinárodní charakteristiky, funkce a vlivy. Reflektuje fakt, že 

reklama je významnou součástí kultury a zároveň zdůrazňuje její kulturotvor-

nou integrální roli v procesu industrializace, technické vyspělosti společnosti, 

jež umožňuje zdokonalovat proces výroby spotřebních statků a návazně i utvá-

řet, racionalizovat a kultivovat proces jejich nabídky veřejnosti.  

„V úvodu zbývá nám ještě zmíniti se pouze o charakteristice její národní  

a mezinárodní. Umění každé, tedy i reklamní, je mezinárodní, ale přece 

vlivem poměrů místních, stává se taktéž národně charakteristickým…. Ta-

koví vynikající reklamní velikánové (Barnum – DP) převyšují pouze mi-

lionový zástup oněch pracovníků, jimž Reklama poskytuje denní chléb. 

Kdyby činnost této armády dala se zastaviti, svět vyšinul by se ze své drá-

hy. Přestaly by se otáčet ve dne v noci běžící tisíce cylindrů u strojů tiska-

cích, bez práce by byly celé armády sazečů i se svými stroji sázecími, ti-

cho nastalo by v papírnách, litho -, foto-, zinko - a xylografiích, nečinně 

stáli by malíři, grafici, rytci, knihaři, nosiči, lepiči. Poštovnictví, doprav-

nictví, vůbec celá společenská organisace byla by vyvrácena; výrobě od-

ňat byl by odbyt. Uvědomíme-li si toto vše, nebude nám ani třeba vystu-

povati proti předsudkům, jako by reklama byla nemorální, či nezdravá, 

jako by byla nezřízenou soutěží nebo dokonce zbytečností, podmíněnou 

jedině přílišnou ziskuchtivostí.“
15

  

Holman zde potvrzuje vznik nového komunikačního průmyslu, který do 

svého nitra vtahuje řadu technických a uměleckých profesí, svébytnou kreativní 

strukturu, která má samozřejmě také vysokou společenskou odpovědnost za 

konečné dílo. Tento fakt Holman několikrát v textu zdůrazňuje a dokládá prak-

                                                           
14  HOLMAN, 1909, s. 8. 
15  Ibid, s. 11 – 13. 
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tickými příklady – např. upozorňuje na roli reklamy při upevňování hygienic-

kých návyků, při snaze o vymýcení některých nemocí. Autor postihuje i některé 

obecnější principy efektivní reklamní činnosti. Sleduje např. plánovitost, seg-

mentaci cílových skupin, odbornost tvůrců reklamy a trendy jejich vzdělávání; 

potvrzuje tedy jasný trend požadavků oboru na jeho profesionalizaci a institu-

cionalizaci. V. Holman se skutečně zabývá širšími než jen úzce účelovými 

otázkami běžného reklamního provozu, například přemýšlí o korporátní identitě 

a konstatuje, že snaha továrníka a obchodníka, by měla „především vésti 

k tomu, aby vytvořil si elegantní knihovnu svých obchodních spisů, které by  

i v množství tam, kde se sejdou, působily ušlechtilým dojmem a za svého původ-

ce hovořily řečí všeobecně nejpříjemnější. Tato knihovna má míti především, 

pokud to jen trochu jde, jednotný ráz v typografické úpravě, a řekněme  

i v materiálu alespoň onom, který na první pohled působí, na př. obálka ceníků 

a katalogů, aby všecky moje katalogy tvořily jednu garnituru, a sice garnituru 

elegantní. … Připočtěme k tomu pak i naše jednotné a charakteristické tiskopisy 

drobné, jako kuvéry, memoranda, účty, faktury a lístky dodací, o nichž výše byla 

řeč a jež všecky do důsledku mají provedenou úpravu typografickou jednotně,  

a máme obraz reklamy tak živé, a tak snadno v mysli utkvívající.“
16

  

Obě tyto publikace z první dekády 20. století výstižně dokládají základní te-

oretická východiska úvah o dobové teorii a praxi reklamy. Jsou cenná nejen 

svým záběrem širších a ekonomických a sociokulturních souvislostí, ale také 

zachycením dobové struktury používaných reklamních prostředků, a snahou  

o přechod od jednotlivých, izolovaných reklamních projevů ke složitějším ko-

munikačním aktivitám v podobě reklamních akcí. 

1.2 Dvacátá léta 

Vznik samostatné Československé republiky v říjnu 1918 byl nejen datem 

vzniku nového státu, ale v reklamní sféře také počátkem velkého rozvoje oboru. 

Lze to dokumentovat nejen širokou knižní a časopiseckou odbornou produkcí, 

ale i velkým nárůstem počtu reklamních agentur nejrůznější velikosti, zaměření, 

kvality, profesionality, zkušeností: byť se zatím nepodařilo dohledat jakákoliv 

data o počtu agentur v období 1. republiky, tak z inzerce reklamních agentur 

v nejrůznějších zdrojích jsou tyto tendence patrné.  
Z produkce dvacátých let je nezbytné se zmínit o několika knižních a časopi-

seckých titulech, které výrazně utvářely dobový odborný diskurs na téma spo-

lečnost-ekonomika-obchod-reklama. Rok 1923 obohatil teoretickou diskusi  

o dvě knihy: František Uhlíř vydal UČEBNICI RACIONÁLNÍ REKLAMY
17

, 

František Svěntý publikaci REKLAMA.
18

  

                                                           
16  Ibid, s. 96. 
17  UHLÍŘ, 1923, s. 40. 
18  SVĚNTÝ, 1923, s. 42. 
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Uhlíř se podivuje nad „chudostí naší literatury tohoto druhu“ a snaží se do 

jisté míry systematizovat reklamní strategii: zavádí pojmy reklamy zaváděcí  

a udržovací (v podobném pojetí jak tak činí i současná teorie), reklamu hlavní  

a podružnou, podle rozsahu velkou, střední a malou. Za reklamu hlavní pak 

považuje inzerci a plakáty – tedy nejpoužívanější dobové reklamní prostředky. 

Mezi podružné – doplňkové řadí obaly, výkladní skříně, značku, kinoreklamu, 

doporučování, letáky, prospekt, brožury, výstavy a veletrhy, velkoplošnou re-

klamu na fasádách a ohradách, obchodní cestující, alegorické průvody a obrazy, 

obdarovávání (vzorky a degustace), vyvolávání-všechny tyto prostředky 

v základních rysech také charakterizuje, popisuje jejich typické rysy a formy 

uplatnění. Stejně jako Šindler, s despektem hodnotí „reklamu americkou“, která 

se vyznačuje „obzvláště velkou bezohledností a dryáčností.“
19

  

F. Svěntý se více soustřeďuje na otázky efektivnosti reklamního působení: 

„Ze stanoviska čistě obchodního, jest tedy reklama prostředkem k získání pe-

něz; nepřináší-li toho výsledku, pak jest špatná a nutno ji změniti. Proto má býti 

pověřen tím úkolem člověk způsobilý, neboť často závisí na něm osud celého 

závodu. Základní znalosti, nutné k úspěšnému provozování reklamy, jsou dle 

souhlasného úsudku odborníků tyto: Znalost zákazníků, znalost zboží, znalost 

prostředků k odbytu zboží a znalost způsobů ku získání zákazníků čili znalost 

reklamních prostředků.“
20

 Studuje reklamní strategií – zavádí pojem reklamní 

plán, zabývá se segmentací, snaží se aplikovat některé psychologické zákonitos-

ti vnímání do obsahu i formy reklamních prostředků. 

Odborná veřejnost – především řídící pracovníci výroby a obchodu – si stále 

více uvědomují nezbytnost organicky včlenit reklamu jako součást celkové 

odbytové politiky do systému řízení a udělit jí také patřičnou vážnost a význam. 

Není proto překvapivé, že Masarykova akademie práce na svém prvním mezi-

národním kongresu pro vědecké řízení práce v Praze v roce 1924 věnovala pos-

tavení reklamy v řízení obchodní politiky pozornost v několika příspěvcích. 

Zdůrazněna byla např. nutnost systematického ekonomického vzdělávání mladé 

středoškolské generace také v oblasti prodeje a „moderních metod odbytových – 

akvisice, reklama a její účinnost, inserce, zástupci a cestující. … Zákaznictvo, 

informace, poptávka nabídka.“ B. Popper se zabýval vědeckým vedením prode-

je, přičemž za východisko všech dalších úvah považoval „studium trhu a mož-

nosti odbytu všeobecně“. V části věnované reklamě (používá termín propagan-

da) při charakteristice reklamních aktivit cílených výrobcem na obchodní sféru, 

za vhodné reklamní prostředky považuje rozdělování vhodných a praktických 

předmětů denní potřeby, novinářské zprávy, vlastní časopisy průmyslových 

závodů, které vycházejí periodicky a přinášejí popis závodu, jeho úspěchy atd. 
21

 Zde již spatřujeme aplikaci public relations, ačkoliv tato aktivita není takto 

terminologicky ukotvena, jako je tomu již o 6 let později v úvahách o styku 

                                                           
19  UHLÍŘ, 1923, s. 25. 
20  SVĚNTÝ, 1923, s. 6. 
21  POPPER, 1924.  
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s veřejností na českých drahách. Důležitou roli v úvahách B. Poppera sehrává 

vědomí velké přesvědčovací síly propagace značky a značkového zboží, která 

ovšem musí být podložena vysokou kvalitou produktu. Dobová propagace  

u cílového zákazníka již pracuje např. s plakáty, inzeráty, zprávami, reklamními 

dopisy a brožurami, ale i s pořádáním a obesíláním výstav, s módními přehlíd-

kami, předváděním – demonstracemi, rozdělováním zboží zdarma, se slevami  

a nabídkovými dopisy.  

Zcela principiální, systematický pohled na reklamu v podmínkách Českoslo-

venské republiky, v potřebných širších sociokulturních a ekonomických souvis-

lostech, přináší v roce 1927 Jan Brabec, když publikuje svoje ZÁSADY 

VÝNOSNÉ OBCHODNÍ REKLAMY-NA ZÁKLADĚ AMERICKÝCH 

STUDIÍ A ZKUŠENOSTÍ.
22

 J. Brabec v této knize buduje ucelenou teorii 

reklamy, která v jeho podání vychází především ze znalostí – dnes bychom řekli 

z tvrdých dat, která jediná mohou být správným východiskem reklamní kreativi-

ty: strategie i formy sdělení. „Nežli obchodník přikročí k provádění reklamy, 

jest třeba, aby měl určitý plán, co chce prováděti a jak to prováděti. Plán není 

možný bez znalostí fakt.“
 23

 Brabec se v textu stále vrací k řešení dosud nedosta-

tečně reflektovaného konfliktu: moderní ekonomika a hospodaření nespočívá 

jen ve výrobě, ale i v oběhu – distribuci – a spotřebě. Ale tyto dva obory – oběh 

a spotřeba – se opozdily ve vývoji a teprve dohánějí náskok dynamiky výrob-

ních procesů. 
Potřebná fakta je nezbytné zjistit „předběžným vyšetřením trhu“, které obsa-

huje pět zásadních kroků, které jediné mohou přinést potřebná fakta pro rozho-

dování o finanční částce, potřebné pro realizaci efektivní reklamní akce, vedou-

cí k naplnění plánovaných cílů: nezbytné je vyšetření zboží, vyšetření jeho 

kupců, konkurence, odbytových systémů a prodejních způsobů a odbytové or-

ganizace. 

Velmi významný je Brabcův akcent na pochopení podstaty reklamního ko-

munikátu: „Reklamou obrátí nejprve jejich zřetel k potřebě. Naučí je cítiti ji 

velmi živě. Potom jim ukáže, jak právě jeho zboží se pro ni znamenitě hodí, jak 

způsobem opravdu jedinečným ji řeší. Ne zboží samo o sobě, ale to, co zboží 

koná, k čemu může býti použito a jak použito, jest rozhodné a na to musí býti 

obrácena pozornost.“
24

 „Když obchodník prozkoumal naznačeným způsobem 

zboží, jeho cenu i obal, jest věcí lehkou, aby sestavil seznam kupních důvodů, 

tj. proč mají spotřebitelé jeho zboží kupovati. Ty pak uvede reklamou před pro-

spektivní kupce.“
25

 Brabcova obsáhlá publikace přináší na svou dobu velmi 

mnoho nových myšlenek, jimiž se předchozí literatura vůbec nezabývala, nebo 

se jich dotkla velmi letmo: například psychologie jako věda pro reklamu zcela 

                                                           
22  BRABEC, 1927. 
23  Ibid, s. 73. 
24  Ibid, s. 79 – 80.  
25  Ibid, s. 83. 



30 Dušan Pavlů 

DEVELOPMENT TENDENCIES OF PRACTICE AND THEORY OF ADVERTISING  
IN THE CZECHIA AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY 

nezbytná, apely, reklamní text a práce s jazykem, reklamní plán a reklamní 

kampaň, exportní reklama, reklamní kanceláře a reklamní poradci atd.  

Při vzniku Reklamního klubu československého v roce 1927, profesního 

spolku sdružujícího nejvýznamnější představitele reklamního průmyslu a důle-

žité zadavatele reklamy, sehrávala opět významnou roli Masarykova akademie 

práce.
26

 V roce 1931 vydává MAP – Masarykova akademie práce – publikaci 

Pro zdravý rozvoj obchodu.
27

 Ve své době se jednalo o průkopnický čin, který 

signalizoval další zvědečtění reklamní činnosti: autoři konstatovali nedostatek 

objektivních údajů ze spotřebitelské sféry, které by jim umožňovaly skutečně 

vědecké plánování obchodní politiky, včetně reklamních činností. Proto usku-

tečnili první statistickou anketu o poměrech obchodu, podniknutou Ústavem pro 

vědeckou organisaci obchodu při MAP v roce 1930 v obvodu Velké Prahy. 

„Jestliže se zhospodárnění výrobního procesu děje rychlým tempem i tehdy, 

když nemůžeme mluviti o stoprocentním užitku, jsou otázky, související se 

zhospodárněním distribuce řešeny tempem, odpovídajícím konservativnímu 

charakteru celé distribuce. … Především dlužno zdůrazniti, že otázka distribuce 

je jedině otázkou národohospodářskou a funkce obchodu. Naše situace po této 

stránce je málo utěšená. Především nám chybí řádná statistika obchodu, stejně 

jako mono – i topografická studia jednotlivých skupin obchodních.“
28

  

MAP proto připravil a realizoval první výzkumnou anketu na vzorku 60 vý-

robních a velkoobchodních závodů. Zároveň se dotazoval 16 maloobchodních 

firem – stavební potřeby, kovové zboží, elektrotechnika, optika a radiotechnika, 

hodinářství a klenoty, obchody obuvnické, konfekční, hračkářské a galanterní, 

koženými výrobky, papírnické, obchody se sklem a porcelánem, s vínem a liké-

ry, koloniální, cukrovinkářské, voňavkářské a mydlářské, drogistické. Anketa 

přinesla některé autentické pohledy na racionalizační úsilí podnikatelů a snah  

o zavádění odborných a nových postupů do řízení všech procesů, které jsou 

s výrobou a obchodem spojeny. 

Pro tematiku vývoje reklamy jsou důležité otázky, které se týkají reklamních 

aktivit podniků jak v segmentu B2B, tak B2C. Jejich činnost je podle sdělení 

respondentů podporována rozesíláním reklamních materiálů, tištěných nabídek, 

prostřednictvím personalizovaných nabídkových dopisů, obchody s vínem často 

pracují s reklamními předměty „jako akvisiční pomocí“, textilní branže využívá 

zasílání vzorků obchodníkům poštou, s podporou inzerce v novinách a časopi-

sech. Obecněji se konstatuje používání různých reklamních tištěných prostřed-

ků. Zajímavé přitom je, že zástupci velkoobchodu jsou velmi kritičtí vůči malo-

obchodníkům při hodnocení jejich pasivity při získávání konečného zákazníka – 

obchodníci jen čekají, až „kupec přijde do krámu. Dotazníky souhlasně vypoví-

dají, že mnohý detailista potravinář málo dbá na vnitřní ba i vnější úpravu krá-

mu, o reklamě ani nemluvě. Nejsilnější akvisiční zbraní našich detailistů jsou 

                                                           
26  PAVLŮ, 2017.  
27  KOL., 1931, s. 64. 
28  Ibid, s. 9 - 10. 
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obyčejně výkladní skříně, které zejména u voňavkářů, papírníků, lahůdkářů  

a v oborech cukrovinek, zboží zlatnického i klenotnického dosahují pěkné 

úrovně.“
29

  

F. Munk při analýze režijních nákladů dotazovaných maloobchodních jedno-

tek konstatuje, že „u velké většiny našich maloobchodních závodů není náklad 

na reklamu dosud úměrný celkové režii, Desetiny, ba setiny procenta jsou důka-

zem, že odbytové možnosti a prostředky nové doby nebyly maloobchodem do-

sud plně využity.“ 
30

 

Reklamě byly speciálně věnovány dvě otázky s tematikou pomoci zvyšování 

odbytu:  

 Jakou reklamou: insercí, výkladními skříněmi, letáky, diapozitivy 

v biografech atd. Systematicky či nahodile? Co v reklamě zdůrazňují?  

 Stanovují si náklady na reklamu na celý rok? Realizují reklamu sami 

nebo prostřednictvím odborníka? Kolik procent činí náklady na re-

klamu?  

Z ankety vyplynuly dobové zajímavé údaje.
31

 

Tab. 2 Podíl reklamy na ročním obratu firmy 

Maloobchod v % ročního obratu 

Elektrotechnika 2-10 

Textil 0,3-5,5 

Parfumerie a mydlářství 2-5 

Foto, kino, radiopřístroje 4 

Obchodní domy ¼-3,2 

Obuv 3 

Koloniál ¼-2 

Sklo 1-3 

Papír a kancelářské potřeby 1-2 

Stavební materiál ¼-1 

Zdroj: KOL., 1931, s. 64. 

Z charakteristiky použitých reklamních prostředků je zřejmý celkový přeh-

led skladby a frekvence dobových reklamních médií: 80 % odpovědí uvádí na 

prvním místě jako nejčastěji používaný prostředek výkladní skříň, následuje 

vývěsní štít-firemní tabule a úprava prodejních místností. Obecně autoři publi-

kace konstatují, že estetická hodnota těchto tří prvků má stoupající tendenci, 

ačkoliv chybějí státní školy, jež by vyučovaly aranžérskému umění, tento před-

                                                           
29  Ibid, s. 26. 
30  Ibid, s. 43. 
31  Ibid, s. 59. 
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mět není zařazen na pokračovacích kupeckých školách, stejně jako nauka  

o reklamě a odbytových prostředcích. 

Druhým obsáhlejším souborem reklamních prostředků je novinová a časopi-

secká inzerce – týdeníky, odborné a krajinské časopisy, jejichž výběr jako nosi-

čů reklamy se řídí povahou obchodu. Dále sem patří plakáty, kalendáře, brožur-

ky a různé reklamní předměty (např. krabice na kávu), letáky atd. Světelná 

reklama je charakterizovaná jako reklama formou diapozitivů v kinech, či pro-

mítání světelné reklamy na fasádě prodejní místnosti, výjimečně pak se uvádí 

používání reklamních filmů.  

Financování reklamy a stanovování reklamních rozpočtů je podle výsledků 

ankety obvykle individuální, není předem stanoveno: o jeho výši se rozhoduje 

případ od případu na základě zkušeností z let minulých a na základě docíleného 

odbytu v přechozím roce. Přesný reklamní plán je aplikován jen u obchodních 

domů nebo u maloobchodních podniků většího formátu.  

Reklama je většinou realizována přímo vlastníkem obchodu a jen výjimečně 

za pomoci reklamního odborníka. V nepatrném množství odpovědí bylo po-

znamenáno, že podnik má vlastní propagační oddělení.
32

  

1.3 Public relations  

Spojené státy americké byly pro československou reklamní veřejnost největ-

ším vzorem: čeští autoři knih i časopiseckých studií čerpali především 

z amerických zdrojů, americká kultura byla jasně patrná i ve způsobu oblékání 

obchodních představitelů, převzatých kulturních zvyklostech obchodního jed-

nání atd. Technický rada státních drah publikoval ve Zprávách železničních 

inženýrů článek, který uvažuje o zapojení public relations do obchodní politiky 

železniční přepravy. Zřejmě vůbec poprvé se v české literatuře v roce 1932 

objevuje pojem public relations. Autor konstatuje, že železniční správa musí 

vyvíjet činnost hlavně třemi směry: 1. činnost propagační-jež má za úkol navá-

zati co nejlepší styky s veřejností, informovati a přesvědčit veřejnost o všech 

výhodách železniční dopravy, a tak čeliti automobilové konkurenci; 2. organi-

sovat činnost akviziční, zprostředkující vazbu mezi veřejností a železnicí 

s cílem získat co největší počet nových zákazníků pro přepravu osob i zboží  

a 3. – působit na vývoj poměrů v obchodu a průmyslu s cílem vzniku nových 

podniků – nových klientů.
33

 Zevrubně popisuje komunikační aktivity americ-

kých železničních společností: „Styk železnic s veřejností obstarává u většiny 

amerických železnic zvláštní oddělení pro styk s veřejností, Department of  

Public Relations. O jeho důležitosti svědčí, že šéf tohoto oddělení má titul  

vicepresidenta.“
 34

 Uvádí např. že v r. 1929 vydalo 46 železničních společností 

                                                           
32  Ibid, s. 61. 
33  PETŘVALDSKÝ, 1932, s. 6.  
34 Ibid, s. 7. 



Dušan Pavlů 33 

DEVELOPMENT TENDENCIES OF PRACTICE AND THEORY OF ADVERTISING  
IN THE CZECHIA AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY 

 

v USA za propagaci v tisku přes 8 milionů dolarů – v přepočtu 270 milionů 

korun. Zdůrazňuje důležitou roli podnikových časopisů určených zaměstnan-

cům a jejich rodinám, stejně jako časopisů typu PR pro cestující veřejnost při 

upevňování reputace železniční služby. Při úvaze o převzetí ověřených zkuše-

ností z reklamní praxe v USA, zdůrazňuje K. Petřvalský: „V prvé řadě bude 

třeba, aby se u generálního ředitelství čs. státních drah utvořilo oddělení pro-

pagační pro styk s veřejnost. Po vzoru amerických drah a uvedených příkladů, 

bude míti toto oddělení za úkol starati se o informování veřejnosti o všech vý-

hodách železniční dopravy s tím hlavním zřetelem, aby dráha získala sympatie 

veřejnosti, a nejen udržela své dosavadní zákazníky z dopravy osobní 

a nákladní, ale aby přivedla nazpět i zákazníky ztracené.“
35

 Zároveň by se toto 

propagační oddělení zabývalo organizací tiskové služby, mělo by budovat že-

lezniční reklamu, zejména ve spolupráci s privátními podniky. Dalším úkolem 

by mělo být vydávání vhodného propagačního a informačního časopisu pro 

zaměstnance a pro veřejnost.  
Výčet významných publikací o reklamě by nebyl úplný, pokud bychom ne-

zmínili také bohatou časopiseckou produkci, která byla výhradně tematicky 

věnována reklamní teorii a praxi, nebo se tematika reklamy objevovala v jejich 

obsahu jako součást řešení prodejních úkolů.  

Prvním specializovaným časopisem je v české produkci titul REKLAMA – 

odborný časopis pro všeobecnou reklamu, který v letech 1895-1896 vydává 2x 

měsíčně F. Klika. V letech 1922-1941 vychází časopis OBCHODNÍ RÁDCE, 

který je částečně věnován reklamě v maloobchodě a živnostenském podnikání. 

Po krátký čas -1923/1925 je na trhu také odborný titul NOVÁ REKLAMA.  

V letech 1926-1932 vychází titul ORGANIZACE-REKLAMA-OBCHOD, 

od roku 1927–1949 je pravidelně měsíčně vydáván časopis TYP, které je výraz-

nou měrou orientován právě na reklamní tematiku a je zároveň nepsaným pod-

porovatelem Reklamního klubu československého. V roce 1934 je podniknut 

pokus o vydávání časopisu ARANŽÉR, v letech 1938-1939 firma Baťa přichází 

na odborný trh svých profesních aranžérských specialistů s časopisem 

ARANŽÉR BAŤA. V letech 1938-1944 je na odborném časopiseckém trhu také 

titul RE-VY (Reklama + Výklad) - pro moderní reklamu a podnikání. 

 Závěrem 

Souhrnně lze konstatovat, že česká reklamní teorie a praxe se v průběhu ně-

kolika málo dekád 20. století postupně etablovala jako komunikační aktivita 

specifického zaměření, která se ve stále větší míře opírala o vědecké poznatky 

z mnoha oborů společenských věd. Vytvářela si specifické instituce – reklamní 

agentury, zájmové spolky, vyprofilovala postupně požadavky na profesní kvali-

fikaci, pomáhala formovat obsah studia na středních a vysokých školách 

                                                           
35 Ibid, s. 33. 
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s přihlédnutím k požadavkům reklamní praxe. Zejména zkušení praktici rekla-

my, členové Reklamního klubu československého a některých dalších profes-

ních uskupení, byli těmi, kdo v 50. a 60. letech 20. století, znovu kvalifikovaně 

budovali československou propagaci – marketingovou komunikaci.  
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OBALOVÝ DIZAJN AKO NÁSTROJ MARKETINGOVEJ 

KOMUNIKÁCIE 

PACKAGING DESIGN AS A TOOL OF MARKETING 

COMMUNICATION 

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. 
 

Abstrakt: Autor sa v predloženom príspevku venuje analýze obalového 

dizajnu, jeho významu v oblasti marketingu, marketingovej komunikácie 

a brandingu. Obsah článku rieši teoretické vymedzenie obalu a jeho pos-

tavenie v systéme marketingu, charakteristiku vzťahu medzi obalom 

a produktom, funkcie obalu a základné druhy obalových materiálov. Prí-

spevok je taktiež zameraný na skúmanie obalu a jeho významu v rámci fi-

remnej identity a firemného imidžu, v procese budovania značky, v spô-

sobe ochrany obalového dizajnu (jeho registrácie ako ochrannej známky), 

ale aj na kreatívne aspekty obalového dizajnu v kontexte aktuálnych tren-

dov marketingovej praxe.  

 

Kľúčové slová: obal, obalový dizajn, produkt, druhy obalov, funkcie 

obalu, obalový materiál, marketingová komunikácia, značka, ochranná 

známka 

Abstract: In the presented article, the author deals with the analysis of 

packaging design, its importance in the field of marketing, marketing 

communication and branding. The content of the article addresses the 

theoretical definition of packaging and its position in the marketing sys-

tem, the characteristics of the relationship between packaging and pro-

duct, packaging functions and basic types of packaging materials. The 

paper also focuses on the study of packaging and its importance in corpo-
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rate identity and corporate image, in the process of building a brand, in 

the way of packaging design protection (its registration as a trademark), 

but also on creative aspects of packaging design in the context of current 

trends in marketing practice. 

Keywords: packaging, packaging design, product, types of packaging, 

packaging functions, packaging material, marketing communication, 

brand, trademark 

 Úvod 

Obal je dominantným prvkom zohrávajúcim dôležitú úlohu pri prvom stret-

nutí spotrebiteľov s produktom/značkou na mieste predaja. Vhodne navrhnutý 

dizajn obalu dokáže nielen prilákať pozornosť spotrebiteľa, ale taktiež sa môže 

stať kľúčovým faktorom pri jeho rozhodovaní o kúpe produktu. Obal taktiež 

ovplyvňuje vzťah spotrebiteľa k značke aj po zakúpení produktu, keď sa roz-

hodne obal otvoriť a použiť zakúpený výrobok. V istých prípadoch môže byť 

dokonca dizajn obalu taký vizuálne príťažlivý a môže mať takú estetickú hod-

notu, že po otvorení produktu spotrebiteľ obal nevyhadzuje a použije ho aj na 

iný účel, napr. ako dekoráciu. V predloženom príspevku sa preto budeme po-

drobnejšie venovať mnohým aspektom obalového dizajnu v kontexte marketin-

gu, marketingovej komunikácie a brandingu. 

 Obal a jeho postavenie v systéme marketingu 

Význam a dôležitosť obalového dizajnu dokazuje fakt, že mnohí autori
 
ho 

považujú za súčasť marketingového mixu.  

Marketingový mix definujeme ako súbor taktických marketingových nástro-

jov výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky, ktoré treba vzá-

jomne zosúladiť a vyvážiť tak, aby dokázali dosiahnuť optimálny výsledok na 

trhu. 

Na označenie marketingového mixu sa používa aj skratka 4P: 

 product (výrobok), 

 price (cena), 

 place (miesto, distribúcia), 

 promotion (marketingová komunikácia).
1
 

Ku klasického modelu 4P sa však v marketingovej teórii priraďujú aj ďalšie, 

nemenej dôležité prvky (5P, 6P, 7P, 8P, 9P)
2
, ako napr.: 

                                                           
1  Bližšie pozri HORŇÁK, 2010, s. 9 – 42. 
2  Bližšie pozri JAKUBÍKOVÁ, 2008, s. 146 – 148. 
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 people (ľudia), 

 packaging (obal), 

 programming (tvorba programov), 

 partnership (spolupráca, partnerstvo), 

 physical evidence (materiálne prostredie) atď. 

K rastúcemu významu obalu ako marketingového nástroja prispelo viacero 

faktorov
3
: 

 Samoobslužný predaj: Stále viacej výrobkov sa predáva na samoob-

služnej báze. Vzhľadom na to, že 50 až 70 percent všetkých nákupov 

je impulzívnych, musí účinný obal vykonávať mnoho predajných 

úloh, napr. prilákať pozornosť, opísať charakteristiky výrobku, vzbu-

diť dôveru spotrebiteľa a vytvoriť celkový priaznivý dojem.  

 Bohatstvo spotrebiteľov: Zvyšujúce sa bohatstvo a narastajúca kúpy-

schopnosť spotrebiteľov znamená, že spotrebitelia sú ochotní priplatiť 

si za pohodlie, vzhľad, spoľahlivosť a prestíž lepších obalov. 

 Imidž spoločnosti a značky: Obaly v rámci svojej komunikácie pou-

žívajú identifikačné prvky značky (logo, tvar, farebná kombinácia, ty-

pografia atď.), čím prispievajú k okamžitému rozpoznaniu produktu 

a k jeho priradeniu ku konkrétnej firme alebo značke. V regáloch ob-

chodov dokážu vytvoriť tzv. billboardový efekt.  

 Príležitosť k inováciám: Jedinečné alebo inovatívne balenie (napr. 

znovuuzatvárateľné fľaše) môže priniesť veľké výhody spotrebiteľom 

a zisk výrobcom.  

 Vzťah medzi produktom a obalom  

Obalový dizajn je integrálnou súčasťou produktu a patrí k jeho základným 

zložkám. Samotný pojem produkt môžeme chápať v užšom aj širšom výz-

name. „Produkt definujeme jako cokoli, co lze nabídnout k upoutání pozor-

nosti, ke koupi, k použití nebo ke spotřebě, co může uspokojit touhy, přání 

nebo potřeby. Produkty zahrnují více než jen hmotné zboží. V širším smyslu 

sem patří fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace, myšlenky i jejich 

kombinace.“
 4
 

Produkt funguje na troch úrovniach (obr. 1), pričom každá z nich zvyšuje je-

ho hodnotu pre zákazníka. Na prvej úrovni ide o základný produkt. Základný 

produkt je jadrom celkového produktu a predstavuje základné prínosy, ktoré 

spotrebitelia hľadajú a ktoré im pomáhajú riešiť ich problémy. Sú teda skutoč-

ným účelom a dôvodom na kúpu produktu. Zo základných prínosov produktu sa 

na druhej úrovni vytvára vlastný produkt, ktorý je doplnený o ďalšie súčasti, 

                                                           
3  Spracované podľa KOTLER, KELLER, 2013.  
4  Spracované podľa KOTLER a kol., 2007.  
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akými sú napr. úroveň kvality, funkcie výrobku a služby, dizajn, názov značky, 

balenie a ďalšie atribúty. Okolo základného a vlastného produktu sa na tretej 

úrovni buduje tzv. rozšírený produkt, ktorý spotrebiteľom poskytuje ďalšie do-

plnkové služby a prínosy (napr. popredajný servis, rôzne záruky viažuce sa  

k produktu, dodávka tovaru na miesto určenia a príp. aj jeho inštalácia, posky-

tovanie spotrebiteľského úveru, či možnosti postupného splácania produktu).
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Tri úrovne produktu  

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Viacero veľkých firiem či spoločností má vo svojom portfóliu množstvo 

spotrebiteľských značiek produktov (obr. 2), ktoré sa ponúkajú na trhu. Nárast 

tejto ponuky a zvýšenie konkurenčného prostredia mali za následok zmenu 

marketingových praktík a značky sa začali objavovať aj pri rôznych druhoch 

spotrebného tovaru, pri ktorom sa predtým jeho označenie konkrétnou značkou 

nevyžadovalo. 

 

                                                           
5  Bližšie pozri KOTLER a kol., 2007, s. 615, 616.  
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Obr. 2 Ukážky z portfólia produktových značiek spoločnosti PepsiCo 

Zdroj: http://www.pepsico.com/image/human-sustainability-product-2.jpg  

 Obal ako súčasť firemnej identity a firemného imidžu 

Obaly a obalový dizajn sú neodmysliteľnou súčasťou firemnej identity 

a taktiež sa vo veľkej miere podieľajú na budovaní imidžu firiem a spoločností, 

na tom, ako vnímajú firmu/spoločnosť nielen zákazníci a spotrebitelia, ale aj 

široká odborná či laická verejnosť. V praxi sa často stretávame s prípadmi, keď 

sa bežne zamieňajú pojmy firemný dizajn, firemná identita a firemný imidž. Aj 

keď je firemný dizajn najviditeľnejšou formou prezentácie firiem, spoločností, 

resp. značiek na trhu, s ktorou sa verejnosť najčastejšie stretáva, je iba jednou 

zo zložiek firemnej identity. Firemná identita je rámcový, strešný pojem, ktoré-

ho súčasťou sú okrem firemného dizajnu aj firemná komunikácia, firemná kul-

túra a samotný produkt (konkrétne ponuka produktov či služieb firmy). Vzá-

jomná kombinácia a použitie všetkých spomenutých prvkov vytvára v praxi 

celkový imidž firiem, teda presnejšie to, ako firmu, resp. značku vníma jej oko-

lie. Systém firemnej identity, jej jednotlivé zložky a ich vzťah k firemnému 

imidžu detailnejšie zobrazuje nasledujúca schéma (obr. 3). 

Firemná identita (Corporate Identity): Súbor rozličných prostriedkov 

a aktivít firmy, na základe ktorých sa utvára jej komplexný obraz. Jej súčasťou 

je história firmy, hodnoty, ciele, vízie, filozofia a hlavná stratégia firmy. Firem-

ná identita zároveň zahŕňa jednotný vizuálny štýl firmy/značky, spôsob komu-

nikácie vo vnútri firmy, ale aj mimo nej, celkovú firemnú kultúru a jej prezentá-

ciu v podobe firemných produktov/služieb. Všetky tieto prvky firemnej identity 

zároveň vytvárajú celkový imidž firmy, preto je budovanie firemnej identity 

dôležitým, no zároveň dlhodobým, systematickým procesom, ktorý by mal byť 

premyslený, riadený a koordinovaný. 

Produkt (Product): Súvisí s celkovým portfóliom produktov/služieb firmy, 

ktoré sú určené cieľovým skupinám spotrebiteľov. Do tejto oblasti môžeme 

zaradiť viacero prvkov súvisiacich s produktmi a službami firmy, napr. ich kva-

lita, funkčnosť, dizajn, obal, cena a hodnota, distribúcia, servis, záruky a ďalšie 

benefity.  

http://www.pepsico.com/image/human-sustainability-product-2.jpg
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Obr. 3 Systém firemnej identity vo vzťahu k firemnému imidžu 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Firemná komunikácia (Corporate Communications): Úlohou firemnej 
komunikácie je zabezpečiť jednotný štýl rozličných druhov komunikač-
ných aktivít firmy, spoločnosti s rôznymi skupinami verejnosti. Firemná 
komunikácia smeruje jednak do vnútra firmy, vtedy hovoríme o tzv. in-
ternej komunikácii, jednak smerom von z firmy, k širokej verejnosti, čo 
označujeme pojmom externá komunikácia. Do oblasti firemnej komuni-
kácie možno zaradiť aj všetky nástroje marketingovo-komunikačného 
mixu od public relations cez reklamu, osobný predaj, podporu predaja až 
po direct marketing, či nové formy marketingovej komunikácie (digitálna 
komunikácia, mobile marketing atď.). Dôležitým nástrojom firemnej 
komunikácie sú najmä vzťahy s verejnosťou – public relations, kam za-
raďujeme napr. komunikáciu so zamestnancami (Human Relations), ko-
munikáciu s obchodnými partnermi a akcionármi firmy (Investor Rela-
tions), ale aj komunikáciu s novinármi a médiami (Press Relations 
a Media Relations). Okrem PR je dominantnou súčasťou firemnej komu-
nikácie aj reklama. Firemná reklama, tzv. Corporate Advertising, pred-
stavuje jednotný spôsob propagácie produktov/služieb firmy, alebo zna-
čiek v rámci rôznych médií (napr. noviny a časopisy, rozhlas, televízia, 
internet atď.), čím sa zvyšuje celkový komunikačný účinok reklamnej 
kampane. 

Firemná kultúra (Corporate Culture): Systém dlhodobo dodržiavaných 

a všeobecne akceptovaných hodnôt, či postojov firmy, jej nepísaných zásad, 

etických noriem, rôznych pravidiel, ktorými sa riadi a podľa ktorých sa aj sprá-

va. Firemná kultúra má výrazný vplyv nielen na správanie sa zamestnancov, ale 

Corporate  
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(firemná identita) 

Corporate  
Design 

(firemný dizajn) 

Corporate  
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(firemná kultúra) 
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aj na širokú verejnosť. Je ovplyvnená viacerými zložkami – históriou firmy, jej 

tradíciou, správaním sa vo vzťahu k verejnosti, rozhodnutiami vedenia, charak-

terom a prioritami, celkovým prostredím firmy a pracovnou klímou. Tvorba 

firemnej kultúry je intenzívnym a dlhodobým procesom, ktorý môže mať vý-

razný vplyv na zvýšenie efektivity práce aj na pozitívny imidž firmy. 

Firemný dizajn (Corporate Design): Rozsiahly systém vizuálnej prezentácie 

firiem, spoločností, na základe vopred definovaných firemných konštánt. Jeho 

významnou súčasťou sú napr. logo, ale aj ďalšie vizuálne prvky (farba, písmo  

a typografia), firemná grafika, propagačné materiály, tlačoviny, orientačná gra-

fika atď. Celkový vizuálny štýl sa stáva jedným z kľúčových aspektov, súvisia-

cich s budovaním imidžu firmy na trhu. Jednotný vizuálny štýl zároveň pomáha 

firmám, resp. značkám odlíšiť sa od konkurencie. Pomocou neho sa môžu stať 

nielen vizuálne príťažlivé, ale aj ľahšie zapamätateľné. Základnými vlastnosťa-

mi firemného dizajnu by preto mali byť najmä funkčnosť, čitateľnosť, ale aj 

estetika a vizuálna príťažlivosť. Každá firma má svoj charakteristický dizajn, 

ktorý na jednej strane môže byť neusporiadaný, chaotický, náhodný 

a nejednoznačný, alebo, naopak, dobre premyslený, jednotný, s jasným výz-

namom a funkčne prepojený. 

Firemný dizajn môžeme rozdeliť do rôznych oblastí, pričom medzi základné 

druhy patrí napr. priemyselný dizajn (úzko súvisiaci s dizajnom výrobkov – 

funkčná a estetická využiteľnosť výrobkov, ich technické parametre), dizajn 

obalov (slúži najmä na ochranu výrobkov, no nesmieme zabúdať ani na jeho 

informačnú a estetickú funkciu), grafický dizajn (predstavuje vytvorenie jed-

notného vizuálneho štýlu, jednotlivých vizuálnych prvkov slúžiacich na identi-

fikáciu firmy/značky na trhu) a dizajn pracovného prostredia (vytvára harmo-

nické a funkčné pracovné prostredie spolu s dodržiavaním jednotných 

firemných konštánt – patrí sem napr. interiér a exteriér firemných budov, firem-

né priestory, predajne, sklady, vrátane firemných uniforiem).
6 

Iba premyslené riadenie a koordinácia všetkých týchto spomínaných prvkov 

firemnej identity vytvára pozitívny firemný imidž (Corporate Image), ktorý 

súvisí s celkovým stavom vnímania firmy, je súhrnnou predstavou rozličných 

skupín verejnosti o konkrétnom subjekte (firme, spoločnosti, či značke).  

Obalový dizajn môže vo veľkej miere ovplyvňovať všetky zložky firemnej 

identity – od samotného produktu (obal, ktorý je súčasťou produktu) cez firem-

ný dizajn (dizajn obalu patrí k základným druhom firemného dizajnu) až po 

firemnú komunikáciu (vizuálne prvky firmy, či už v podobe tvarov, farieb, ty-

pografie sa používajú ako identifikačný prvok nielen v rámci firemnej komuni-

kácie, reklamných kampaní, ale aj v rámci obalového dizajnu) a firemnú kultúru 

(napr. ak je filozofiou firmy ochrana životného prostredia, ovplyvňuje to aj 

výber ekologického a recyklovateľného obalového materiálu pre jej produkty, 

čím aj verejne deklaruje svoje postoje). Medzi takéto príklady obalového dizaj-

                                                           
6  Rozdelenie firemného dizajnu na priemyselný dizajn, dizajn obalov, grafický dizajn a dizajn 

pracovného prostredia je spracované podľa KASAJ, 2009.  
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nu môžeme zaradiť napr. značku FED EX (obr. 4), ktorej obaly sa stali jedno-

tiacim identifikačným prvkom komunikácie značky a prestupujú viacerými 

úrovňami jej firemnej identity, vďaka čomu si značka dokázala vybudovať ori-

ginálny a nezameniteľný firemný imidž.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Obalový dizajn firmy FED EX 

Zdroj: https://www.fedex.com/en-us/shipping/packing/supplies.html 

 Obal ako základný prvok 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 autorov
7
 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 webovú stránku, ktoré môžeme považovať za akési pevné jadro identifikač-

ných prvkov 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 podnecoval predstavivosť 

a vyvolával pozitívne emócie, aby vystihoval celkový význam značky 

a vyjadroval jej hodnoty, prípadne aby bol univerzálny – použiteľný v rôznych 

krajinách a kultúrach (pokiaľ firma plánuje pôsobiť aj na medzinárodnom trhu, 

je potrebné dbať na to, aby bolo možné názov značky použiť aj v iných kraji-

nách bez toho, aby v inom jazyku nemal negatívny, poburujúci, zosmiešňujúci, 

resp. hanlivý, či urážlivý význam).
8
 

                                                           
7  Napr. KELLER, 2007, s. 210 – 245.  

 PŘIBOVÁ a kol., 2000, s. 43 – 46.  

 KARLÍČEK a kol., 2013, s. 125 – 128. 

8  Bližšie pozri ČUPKA, 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.
9
 

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.
10

  

Slogan – taktiež patrí k výrazným identifikačným prvkom značky, ale 

v porovnaní s názvom značky a logom nemá slogan takú dlhú životnosť 

a postupom času sa môže meniť. Preto patrí k najjednoduchšie zameniteľným 

prvkom značky a dá sa s ním pracovať oveľa flexibilnejšie. V praxi sa však 

často stretávame aj s prípadmi, keď sa slogan stal takou významnou a neoddeli-

teľnou súčasťou značky, že sa bez zmeny používa dlhodobo (napr. slogan znač-

ky 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 ná-

sledne prispieva k lepšej zapamätateľnosti značky a k zvyšovaniu jej hodnoty na 

trhu.
11

 

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.
12

 

URL, internetová doména, webová stránka – internetová doména je sú-

časťou URL (Uniform Resource Locator – jednotné označenie zdroja, reťazec 

                                                           
9  Bližšie pozri HEALEY, 2011. 

10  Bližšie pozri KŘÍŽOVÁ, 2020.  

11  Bližšie pozri SALEM, 2013.  
12  Bližšie pozri BAČUVČÍK, 2014, s. 101 – 123. 
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znakov, pomocou ktorých je možné 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. We-

bová 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 informovanie stálych i potenciálnych zákazníkov, ako aj ďalších záujmových 

skupín firmy/značky, umožňujú budovať vzťahy s rôznymi cieľovými skupina-

mi a vytvárajú prostredie pre obojstrannú komunikáciu.
13

  

Obal – má množstvo funkcií, chrániť produkt, umožňovať jeho skladovanie 

a prepravu, poskytovať informácie o výrobku a jeho použití, propagovať značku 

a výrobcu atď. Obal by mal vo svojom dizajne a celkovom vyhotovení spájať 

viaceré z už uvedených prvkov značky. Vhodne navrhnutý obal obsahuje jed-

notný vizuálny štýl značky – od jej názvu a mena cez logo, fareb-

nosť, typografiu až po použitie sloganu, či maskota značky. Tieto prvky sú naj-

častejšie súčasťou obalového dizajnu, spotrebiteľom tak pomáhajú identifikovať 

značku a odlíšiť ju od konkurencie.  

 Funkcie obalu a základné druhy obalových materiálov 

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.  

Podľa J. Kitu má obal tri základné funkcie
14

: 

Ochranná funkcia – základná funkcia obalu súvisiaca s udržiavaním 

a ochranou produktu. 

Manipulačná funkcia – obal uľahčuje a zrýchľuje manipuláciu s produktom 

počas prepravy, skladovania, v podmienkach samoobslužného predaja zase 

umožňuje vystavenie produktov, taktiež zjednodušuje výber a predaj. 

Komunikačná funkcia – súvisí s vonkajšou úpravou obalu, ktorý má naprí-

klad prilákať pozornosť zákazníkov, poskytnúť im potrebné informácie 

o produkte a jeho používaní, prípadne charakterizovať produkt. 

Z rozdelenia J. Kitu možno vidieť, že toto členenie vníma v procese výmeny 

a spotreby produktu ako jednotný systém zložený z troch na seba nadväzujúcich 

etáp: prepravný obal (ochranná funkcia), obchodný obal (manipulačná funkcia) 

a spotrebiteľský obal (komunikačná funkcia).  

                                                           
13  Bližšie pozri PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010, s. 219 – 224.  
14  Spracované podľa KITA a kol., 2002, s. 202, 203.  
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Medzi základné funkcie obalu by sme podobne mohli zaradiť aj ďalšie funk-

cie, ktoré sú v kontexte súčasnej marketingovej praxe nemenej dôležité, napr.: 

Identifikačná funkcia – spotrebiteľom pomáha obal identifikovať produkt, 

či značku a odlíšiť ich od konkurencie. Grafické prvky použité na obale by tak-

tiež mali byť nielen vizuálne príťažlivé, ale zároveň by mali vychádzať 

z vizuálnej identity značky (logo, farebná kombinácia, font písma atď.). Pomo-

cou nich si spotrebiteľ dokáže priamo prepojiť produkt s konkrétnou značkou.  

Estetická funkcia – estetický vzhľad obalu môže byť mnohokrát pre spotre-

biteľov motivujúcim faktorom pri výbere produktu a jeho následnej kúpe. Týka 

sa to najmä takých produktov, ako sú napr. parfumy, ktorých atraktívny obal – 

flakón zvyšuje ich prestíž a hodnotu. Vizuálne príťažlivý dizajn obalu vhodne 

prepojený s vizuálnou identitou značky dokáže zároveň budovať jej imidž. 

Vzhľad a príťažlivý dizajn obalu však nesmú byť uprednostňované na úkor jeho 

základných funkcií, akými sú ochrana produktu, prípadne jeho manipulačná 

funkcia.  

Ekologická funkcia – v rámci návrhu obalového dizajnu sa čoraz vo väčšej 

miere začínajú zohľadňovať ekologické požiadavky pri výbere obalových mate-

riáloch, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Je to dôležité najmä z toho dô-

vodu, že pri spotrebe tovaru sa obal nespotrebováva, ale stáva sa z neho odpad 

znečisťujúci životné prostredie. Podobným problémom však môže byť aj likvi-

dácia obalov, keď napr. spaľovaním odpadu sa do ovzdušia uvoľňujú jedovaté 

látky. Tlak verejnosti, mnohých štátov a organizácií sa zameriava na to, aby 

sme prehodnotili náš konzumný spôsob života, životný cyklus produktov 

a snažili sa o tzv. Zero Waste (nulový odpad)
15

 vrátane používania bezobalo-

vých produktov. Ak má byť obal ekologický a šetrný k životnému prostrediu, 

firma to musí riešiť už pri samotnom návrhu dizajnu obalu a výbere obalového 

materiálu, aby bol obal na jednej strane ekologický, ale na strane druhej, aby 

nestratil svoju funkčnosť.  

Ekonomická funkcia – určuje vzťah medzi cenou produktu a cenou obalu. 

Náklady na balenie je nutné brať do úvahy v celkovom pomere k výslednej cene 

výrobku. Výška ceny obalu závisí priamo od jeho požiadaviek, či už zo strany 

výrobcu, distribútora, ako aj samotného spotrebiteľa, aby obal chránil výrobok  

a zaistil jeho bezpečnú prepravu, aby zjednodušoval manipuláciu s výrobkom 

(vybaľovanie a skladovanie výrobku), aby pomáhal predávať, poskytol kom-

plexné informácie o produkte atď. Z celosvetového meradla vyplýva, že hodno-

ta obalu tvorí zhruba 5 % hodnoty tovaru, pri potravinárskych výrobkoch je to 

spravidla viac – 7 až 10 % ceny výrobku.
16

  

                                                           
15  Zero Waste (nulový odpad) je označenie pre životný štýl, ktorý podporuje opätovné využívanie 

všetkých zdrojov bez tvorby odpadu, jeho skladovania, alebo jeho spaľovania. Tento súbor 

princípov podporuje prepracovanie životného cyklu zdrojov tak, aby boli všetky produkty zno-

vu použité. Cieľom je dosiahnuť, aby žiadne odpadky neboli posielané na skládky, do spaľovní, 

alebo do oceánov. Bližšie pozri Zero Waste International Alliance. 2022. Zero Waste Defini-

tion. 2022. [online]. [cit. 2022-04-19]. Dostupné na: https://zwia.org/zero-waste-definition/ 

16  Bližšie pozri LEHMANN, WINER, 2005.  
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Z uvedených funkcií obalu vyplýva, že obal musí spĺňať viacero cieľov
17

: 

 identifikovať značku, 

 prinášať podrobné informácie o produkte (zloženie, spôsob používa-

nia, záručná lehota, krajina pôvodu atď.), 

 zjednodušovať prepravu a ochranu výrobku, 

 napomáhať pri jeho domácom uskladnení, 

 uľahčovať manipuláciu s výrobkom a jeho spotrebu. 

Funkcie obalu sú priamo ovplyvnené aj výberom obalového materiálu. Pre 

balenie sa používajú rôzne obalové prostriedky – obalové materiály, obaly 

a pomocné obalové prostriedky. Pod obalovým materiálom chápeme suroviny, 

polotovary, ako aj hotové výrobky určené na výrobu obalov a balenia. Predo-

všetkým ide o: 

 papier, kartón, lepenku, 

 keramiku, 

 sklo, 

 drevo, 

 kovy (predovšetkým oceľ a hliník), 

 textilné tkaniny (prírodné, alebo syntetické), 

 plasty, 

 materiály biologického pôvodu, 

 rôzne kombinácie týchto materiálov.
18

 

Keď je hotový návrh obalu, pred jeho uvedením do praxe je nutné ho najprv 

otestovať. Pri analýze obalu môžeme vychádzať z viacerých druhov testov. 

Technické testy zisťujú, či obal v rôznych podmienkach vydrží a dokáže chrániť 

výrobok. Vizuálne testy overujú, či je písmo použité na obale dostatočne čitateľ-

né a či farby obalu vzájomne ladia. Testy medzi distribútormi a dílermi majú 

za úlohu zistiť, či sa dá s obalom dobre manipulovať a či je vyhovujúci z hľadiska 

prepravy. Spotrebiteľské testy určujú, do akej miery je pre spotrebiteľov obal 

vizuálne príťažlivý, estetický a či ich dokáže presvedčiť ku kúpe produktu, napr. 

testovaním pomocou očnej kamery (tzv. Eye Tracking) vieme vyhodnotiť, ako 

dlho sa na obal spotrebitelia dívajú, čo ich na obale najviac zaujme, ako často si 

všímajú obal v porovnaní s konkurenciou – obalmi iných značiek atď.
19

  

 Obalový dizajn ako ochranná známka 

Na to, aby nedochádzalo k zneužitiu značky, loga, alebo ďalších identifikač-

ných znakov firmy, slúži tzv. ochranná známka. Ochranná známka môže obsa-

                                                           
17  Spracované podľa KOTLER, KELLER, 2013.  
18  Bližšie pozri KOLLÁR, 1999.  
19  Spracované podľa KOTLER, KELLER, 2013, s. 386.  
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hovať 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 označe-

nie, ktoré je schopné odlíšiť tovary/služby firmy, spoločnosti, resp. konkrétnej 

osoby od tovarov alebo služieb, ktoré ponúka konkurencia. V súčasnosti zo 

strany firiem a podnikateľských subjektov rastie tlak, aby bolo možné registro-

vať aj netradičné typy ochranných známok, napr. konkrétnu farbu, zvukové 

označenia (tóny, zvuky, ruchy), alebo čuchové označenia (vône, pachy), dizaj-

nérske návrhy, projekty a podobne. Ochrana sa preto vzťahuje na všetky nástro-

je, pomocou ktorých môžu spotrebitelia a široká verejnosť odlíšiť značku od jej 

konkurencie.  

Ochrana sa vzťahuje najmä na: 

1. značku, jej podobu, logo, slogan, farebnú kombináciu, 

2. tvar výrobku alebo obalu (registrácia tradičných tvarov, ktoré 

majú kultúrny či náboženský pôvod však nie je možná), 

3. inojazyčný alebo alternatívny variant názvu, 

4. melódie, farby, zvuky a vône, 

5. dizajnérske návrhy – realizované i nerealizované ako symboly 

módnosti alebo inovatívnosti, 

6.  projekty – ziskových aj neziskových organizácií (napr. X faktor, 

American Idol, alebo projekty mimovládnych organizácií, napr. 

Konto bariéry, Ostrovy života atď.).
20

 

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. 

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-

                                                           
20  Spracované podľa SMOLKOVÁ, ŠTARCHOŇ, VILČEKOVÁ, OLŠANSKÝ, SMOLKA, 

KRAVEC, 2013.  
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teľné s jeho ochrannou známkou zapísanou do registra pre rovnaké, resp. po-

dobné tovary/služby.
 

Podať si žiadosť o zápis ochrannej známky môže akákoľvek právnická alebo 

fyzická osoba, ktorá má v rámci svojej podnikateľskej činnosti záujem používať 

túto ochrannú známku. Ochrannú známku je možné registrovať buď v krajine, 

v ktorej má prihlasovateľ trvalé bydlisko, prípadne štátnu príslušnosť, alebo 

v krajine, v ktorej firma pôsobí, resp. kde podniká. Vtedy hovoríme o tzv. ná-

rodnej ochrannej známke. Prihlášku národnej ochrannej známky v rámci Slo-

venskej republiky je možné podať na Úrade priemyselného vlastníctva Sloven-

skej 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 je však možné zaregistrovať aj na medzinárodnej úrovni. Ide o tzv. 

medzinárodnú ochrannú známku. V tomto prípade existujú rôzne možnosti 

registrácie. Buď sa podávajú prihlášky priamo vo vybraných krajinách, 

v ktorých chce prihlasovateľ získať ochranu (podmienky registrácie ochrannej 

známky závisia od krajiny, v ktorej sa podáva prihláška), alebo sa podá prihláš-

ka vo viacerých krajinách sveta naraz, čo umožňuje tzv. Madridská dohoda 

o medzinárodnom zápise ochranných známok a Protokol k Madridskej dohode. 

V rámci Madridskej dohody a Protokolu k Madridskej dohode sa vytvárajú  

a upravujú pravidlá podávania prihlášok, zapisovanie ochranných známok pre 

prihlasovateľov z členských štátov Madridskej únie. Členstvo má pre prihlaso-

vateľov viacero výhod – prihlasovateľ môže jedinou žiadosťou v jednom jazyku 

prihlásiť svoju ochrannú známku vo všetkých členských krajinách 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 je možné podať si aj tzv. ochrannú známku Spoločen-

stva, ktorá platí vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Majiteľ ochran-

nej 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 platí tiež desať rokov 

a po uplynutí tohto času môže byť registrácia obnovená vždy na ďalších desať 

rokov (ako v prípade národnej ochrannej známky).
21

  

V mnohých prípadoch je obal natoľko dôležitým identifikačným prvkom 

značky a má takú rozlišovaciu schopnosť, že si ho firma registruje ako ochrannú 

známku, aby nedošlo k jeho napodobňovaniu zo strany konkurencie. Takýmto 

príkladom je dizajn fľaše Coca-Cola, alebo charakteristický trojuholníkovitý 

dizajn švajčiarskej čokolády Toblerone (obr. 5).  

V rámci veľkého, neustále sa rozrastajúceho trhu, v ktorom podniká množ-

stvo rôznych firiem s rovnakým, resp. podobným zameraním, zhodných, alebo 

                                                           
21  Bližšie pozri Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. [online]. [cit. 2022-04-19]. 

Dostupné na internete: http://www.upv.sk/?ochranne-znamky 

http://www.upv.sk/?ochranne-znamky
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príbuzných tried konkurenčných výrobkov a služieb je vlastníctvo ochrannej 

známky veľmi dôležité, v istých prípadoch až nevyhnutné.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Dizajn obalu – ochranná známka (Coca-Cola, Toblerone) 

Zdroj: http://www.coca-cola.co.uk/125/coca-cola-bottles-history.html 

https://www.cph.dk/492c76/globalassets/6.- 

webshop/4.%20brandbilleder/tobleronemobile.jpg?width=949&mode=max 

 Kreatívne aspekty obalového dizajnu 

Pri navrhovaní obalu zohráva dôležitú úlohu aj kreativita. Ak dizajnéri 

spoja kreatívny návrh obalu s funkčným dizajnom, môže vzniknúť obal, ktorý 

je nielen originálny, ale dokáže výrazne odlíšiť produkt konkrétnej značky  

od jej konkurencie (napr. na mieste predaja) a zároveň môže zvýšiť jeho 

predaj.  

K takýmto príkladom môžeme zaradiť obal na cestoviny značky Nikita – 

priehľadné igelitové výrezy, v ktorých možno vidieť cestoviny, v kombinácii so 

ženskými tvárami zobrazenými na obale, vtipným spôsobom pripomínajú rôzne 

účesy (obr. 6, vľavo hore). Japonský dizajnér Naoto Fukusawa navrhol obaly 

džúsov, ktoré pripomínajú štruktúru ovocia, z ktorého je šťava vyrobená. To 

asociuje spotrebiteľom, že ovocný džús je čerstvý, prírodný produkt (obr. 6, 

vpravo hore). Kreatívny dizajn obalu je zároveň schopný funkčným spôsobom 

demonštrovať kvalitu produktu, resp. jeho hlavné benefity. Ako v prípade slú-

chadiel Panasonic zabalených v tvare pripomínajúcom hudobnú notu (obr. 6, 

vľavo dole), alebo vodotesných hodiniek značky Festina, ktoré sa predávajú 

v priehľadnom obale napustenom vodou (obr. 6, vpravo dole). 

http://www.coca-cola.co.uk/125/coca-cola-bottles-history.html
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Obr. 6 Ukážky kreatívneho dizajnu obalov  

Zdroj:  https://www.creativebloq.com/packaging/inspirational-packaging-912837 

V určitých prípadoch sa kreatívny obalový dizajn môže stať východiskom 

pre marketingovo-komunikačnú stratégiu značky. Medzi takéto príklady môže-

me zaradiť značku ABSOLUT. Originálna fľaša sa stala základom jedinečného 

marketingu, ktorý značku ABSOLUT preslávil na celom svete. Firma sa rozhod-

la vodku predávať vo fľašiach inšpirovaných historickými liekovkami z 18. 

storočia, pričom tradičné etikety boli nahradené textom vytlačeným priamo na 

fľaši, tým bola podčiarknutá jednoduchosť a tradícia vodky ABSOLUT (obr. 7, 

vľavo). Charakteristický tvar fľaše, ako dominantný identifikačný prvok značky 

ABSOLUT, sa stal hlavným jednotiacim prvkom reklamných kampaní pozostá-

vajúcich z množstva originálnych a kreatívnych variácií, pričom v nich bol za-

chovaný centrálny motív fľaše (obr. 7, vpravo). Značka ABSOLUT taktiež dala 

priestor aj mnohým talentovaným umelcom, aby produkt znázornili v ich typic-

kom umeleckom štýle a stali sa tak súčasťou reklamnej kampane. Značka 

ABSOLUT tak propagovala nielen seba a svoj produkt, ale aj súčasné umenie  

a výtvarníkov, ktorí sa do kampane zapojili. Tým, že komunikačná stratégia 

značky ABSOLUT bola postavená na nevšednom obale jej produktu, dokázala 

sa výrazne odlíšiť od konkurencie a aj vďaka tomu je dnes jednou z najpredáva-

nejších značiek vodky na svete. 

Podobným príkladom, ako vytvoriť z obalového dizajnu súčasť úspešnej 

kampane, je značka Red Bull. Táto značka od roku 1999 organizuje event 

s názvom Art of Can. Môžu sa na ňom zúčastniť profesionálni, ale aj amatérski 

umelci, pričom ich úlohou je vytvoriť z plechoviek Red Bullu umelecké diela, či 

už je to obraz, socha, 3D model atď. (obr. 8). Výstavy týchto kreatívnych ume-
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leckých diel sa následne konajú po celom svete (napr. Nový Zéland, Rakúsko, 

Nemecko, Holandsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo, Južná Afrika, Singapur, 

USA, Spojené arabské emiráty, Kuvajt a mnohé ďalšie).
22

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Ukážka obalového dizajnu a reklamnej kampane  

značky ABSOLUT 

Zdroj: https://ryangreenberg.com/files/2008/03/absolut-collage-96.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Ukážka obalového dizajnu značky Red Bull a eventu Art of Can  

Zdroj: https://www.redbull.com/mea-en/events/red-bull-art-of-can 

                                                           
22  Bližšie pozri www.redbull.com, 2022. Red Bull Art of Can, 2022. [online]. [cit. 2022-04-19]. 

Dostupné na: https://www.redbull.com/mea-en/events/red-bull-art-of-can 

http://www.redbull.com/
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 Záver  

V predloženom príspevku sme sa bližšie zamerali na analýzu možností funk-

čného využitia obalového dizajnu v marketingovej praxi, ako aj jeho významu 

pri tvorbe identity firmy a budovaní jej imidžu, či v procese budovania značky, 

keď obal patrí k jej základným vizuálnym prvkom. Obal má v mnohých aspek-

toch dôležitý význam pre všetky zúčastnené strany, či už je to výrobca, distribú-

tor, ale aj spotrebiteľ/zákazník. Obal zároveň musí v praxi spĺňať množstvo 

funkcií, ale v kontexte marketingovej komunikácie sa primárne kladie dôraz na 

jeho originalitu, jedinečnosť a rozlišovaciu schopnosť, aby mohol vzniknúť 

esteticky príťažlivý, no zároveň funkčný obalový dizajn. V obalovom dizajne 

badať čoraz výraznejší trend smerujúci k jednoduchosti a minimalizmu. Dizaj-

néri sa vyhýbajú zložitým tvarom, odstraňujú rôzne nepotrebné tvarové detaily, 

využívajú kombinácie malého počtu farieb a volia dobre čitateľné fonty písma. 

V súčasnosti sa taktiež kladie veľký dôraz aj na výber obalového materiálu, 

ktorý musí dokázať v dostatočnej miere chrániť produkt, ale taktiež musí byť 

ekonomický z hľadiska výroby, pričom by sa v čo najväčšej miere mala zo-

hľadňovať aj ekológia a ochrana životného prostredia. V neposlednom rade by 

sme nemali zabúdať ani na právnu ochranu obalu, pretože v mnohých prípadoch 

je obalový dizajn kľúčovým prvkom vizuálnej prezentácie značky.  
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PROUST ALSO REC  OGNIZED THE ADVERTISEMENT 
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Abstrakt: Cieľom tejto štúdie je poukázať, aké miesto má reklama 

v našom živote. Stala sa jeho bežnou súčasťou, že sa vyskytuje aj 

v literárnych dielach. A to naprieč jednotlivými literárnymi žánrami a tiež 

bez ohľadu na historické obdobie zobrazované v knihe. Naše najstaršie 

ukážky exploatácie reklamných prejavov do literatúry pochádzajú 

z významného a rozsiahleho literárneho diela Marcela Prousta, ktoré au-

tor začal písať v roku 1909 a pracoval na jeho zdokonaľovaní až do svojej 

smrti v roku 1922. Dodnes je toto dielo označované za vrchol literárnej 

tvorby. Nielen Proust zahrnul zmienky o reklame do svojich textov, robia 

tak i mnohí jeho nasledovníci až do súčasnosti. Dôkazom sú ďalšie ukáž-

ky z aktuálne vydávanej literatúry.  

Kľúčové slová: reklamný prejav, reklamný nosič, plagát, inzerát, televíz-

na reklama, reklamná kampaň, adresát, autor. román  

Abstract: The aim of this study is to show what place advertising has in 

our lives. It has become such a common part of it that it also appears in  

literary works. Across the various literary genres and also regardless of 

the historical period depicted in the book. Our oldest examples of the ex-

ploitation of advertising in literature come from the important and exten-

sive literary work of Marcel Proust, which the author began to write in 

1909 and worked on improving it until his death in 1922. To this day, this 

work is called the pinnacle of literary work. Not only has Proust included 

references to advertising in his texts, so do many of his followers to this 

day. The proof is other examples from the currently published literature. 

Keywords: Advertising speech, advertising medium, poster, advertise-

ment, television advertisement, advertising campaign, addressee, author. 
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 Úvod 

Konštatovanie, že reklama sa stala neodmysliteľnou súčasťou nášho života 

v súčasnosti,  už nikto nespochybňuje. Keďže prenikla do väčšiny ľudských 

aktivít, neostala pred ňou uchránená ani literárna tvorba. Zmienky o reklame 

nachádzame v rôznych druhoch literárnej tvorby z hľadiska formy i obsahu. 

Vyskytujú sa v románoch, poviedkach, novelách, detektívkach, romantických či 

historických románoch a neobídu ani sci-fi literatúru či fantasy. Z historického 

hľadiska nejde o žiadny novodobý trend. Hoci nikdy nebola reklama rozšírená 

do takej miery, ako je to v súčasnosti, do literatúry prenikla aj v dávnejších do-

bách.  

Prvé reklamné prejavy vznikli podľa niektorých nadšencov pre reklamu rov-

no so vznikom ľudstva. S týmto názorom si dovolíme polemizovať. Nemožno 

totiž súhlasiť s tým, že prvé informácie, ktoré si naši predkovia vymieňali, napr. 

ako lepšie uloviť mamuta alebo ako pestovať konkrétne rastliny, či ako spracú-

vať a uchovávať plody, môžeme považovať za sociálnu reklamu. Podľa nášho 

názoru to boli životne dôležité informácie, ktoré mali zlepšiť existenčné pod-

mienky skupiny, kmeňa, spoločenstva, a skôr by sme ich mali označiť za osve-

tu, šírenie vedomostí. 

Reklama je jednoznačne spojená s predajom, resp. výmenou tovaru za iný 

tovar, a tak mohla vzniknúť až v čase, keď nastával nadbytok produktov a bola 

možná ich výmena za iné produkty a neskôr za peniaze. Súhlasíme 

s konštatovaním profesora Horňáka, že reklama vznikla spolu s obchodom, 

takže v antike.
1
 Nespochybniteľným faktom však ostáva, že reklama siaha hl-

boko do minulosti ľudstva.  

Aj v literatúre sa objavila už v dobách dávno minulých, aj keď, prirodzene, 

podstatne neskôr, ako vznikla. Vzhľadom na to, že ukážky vyplynuli z osobnej 

čitateľskej aktivity autorky, naša najstaršia ukážka pochádza až z úplného za-

čiatku 20. storočia. 

 Proust a reklama  

Naše prvé dve ukážky pochádzajú zo slávneho diela nielen francúzskej, ale 

môžeme konštatovať, že aj svetovej literatúry – Hľadanie strateného času. Jeho 

autorom je Marcel Proust, francúzsky spisovateľ, ktorý žil a tvoril na prelome 

19. a 20. storočia. Narodil sa v Paríži v roku 1871 do rodiny patológa 

a epidemiológa Adriena Prousta, zodpovedného napr. za opatrenia proti šíreniu 

cholery. Matka pochádzala z bohatej židovskej rodiny. Od svojich 11 rokov 

študoval Marcel  na prestížnom lýceu Condorcet. Už tu získal ako vynikajúci 

študent cenu za literatúru napriek tomu, že zo zdravotných dôvodov v škole 

často absentoval. Po štúdiách pracoval ako knihovník v Mazarinovej knižnici. 

                                                           
1  HORŇÁK, 2018, s. 161.   
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Po smrti matky mu zdedený majetok umožnil naplno sa venovať literárnej tvor-

be. Jeho zdravotný stav sa však postupne zhoršoval. Posledné tri roky svojho 

života trávil v posteli a pritom po nociach pracoval na dokončení svojho romá-

nu. Zomrel v roku 1922 na zápal pľúc a je pochovaný na cintoríne Père Lachai-

se v Paríži.
2
 Najpozoruhodnejším výsledkom jeho literárnej tvorby je práve  

7-dielny román Hľadanie strateného času, z ktorého sú naše ukážky. 

Marcel Proust: Hledání ztraceného času VI. Uprchlá 

Ukážka zo str. 131:  

Od jistého věku jsou naše vzpomínky navzájem tak propletené, že na tom, 

na jakou věc zrovna myslíme nebo jakou knihu čteme, už téměř nezáleží. 

Něco ze sebe jsme už vložili do všeho možného, všechno je s to plodne za-

pusobit, všechno je nebezpečné, a nad nějakou reklamou na mýdlo muže-

me udélat objevy stejně drahocenné jako v Pascalových myšlenkách.  

Ukážka vyjadruje, že všetko, čo na nás pôsobí, sa nám ukladá do našej mysle 

a môže sa kedykoľvek a v akejkoľvek situácii vynoriť a ovplyvniť naše mysle-

nie či konanie. Tak ako závažne pôsobia informácie z rôznych oblastí života 

a z rôznych zdrojov, tak môže pôsobiť aj reklamný prejav, ktorý nás niekedy 

a niekde oslovil. To znamená, že už tento autor poznal silu pôsobenia reklamy.  

Dnes je už všeobecne známe, že cieľom psychológie reklamy je správne 

osloviť bežného spotrebiteľa a dostať sa do jeho kognitívnych funkcií, ako je 

vnímanie, pozornosť, pamäť. To je spôsob, ako ovplyvniť adresátovo rozhodo-

vanie tak, aby viedlo ku kúpe daného produktu. Marketéri vedia, že kľúčom  

k úspešnej reklame z marketingového hľadiska je potreba poznať svojho zákaz-

níka a poskytnúť mu všetky dôležité informácie, ktoré nasmerujú jeho konanie 

k želanému cieľu. V časoch, keď Proust písal svoje dielo, poznatky o pôsobení 

reklamy neboli ešte také rozsiahle. O to cennejší je jeho úsudok o pôsobení 

reklamy vo vedomí človeka. 
3
 

Marcel Proust: Hledání ztraceného času VII. Čas znovu nalezený 

Ukážka zo str. 172:  

Aniž pohnul hlavou nebo očima a aniž v jeho řeči došlo k sebeměnší změ-

ně intonace, řekl mi například: „Tady na tom sloupu je zrovna podobný 

plakát jako ten, před kterým jsem stál, když jsem vás tenkrát v Avranches, 

                                                           
2  https://www.britannica.com/biography/Marcel-Proust  

 Marcel Proust https://sk.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust Hľadanie strateného času 
3  Ovládnite podvedomie spotrebiteľa vďaka reklame! dostupné na 

 https://4memedia.sk/blogy/ovladnite-podvedomie-spotrebitela-vdaka-reklame 

https://www.britannica.com/biography/Marcel-Proust
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ne, pletu se, v Balbecu, poprvé uviděl.“ A byla to skutečně reklama na 

tentýž výrobek.  

Toto je replika starého baróna Charlusa, ktorý bol navyše po mŕtvici. Ukážka 

naznačuje, akú výraznú stopu zanechá reklama aj v mysli starého a chorého 

človeka. Pozoruhodné je, že si dokáže  reklamný plagát pamätať niekoľko ro-

kov, pretože tieto dve postavy, ktoré vedú citovaný rozhovor, sa poznajú už 

veľmi dlho, takže prvýkrát sa videli pred mnohými rokmi. Tu je presne zachy-

tený spôsob, ktorý autor využíva vo svojom diele, keď u jeho  hrdinov náhodné 

podnety, v tomto príklade reklamný plagát, oživujú spomienky, ktoré ovplyvňu-

jú ich aktuálne správanie.  

Plagát je reklamný nosič, ktorý definuje Nová abeceda reklamy ako „jedno-

listové, výstižné (písané, kreslené, maľované alebo tlačené), výtvarne spracova-

né verejné oznámenie vylepované na frekventovaných miestach. Je to jeden 

z najstarších, ale aj najfrekventovanejších propagačných prostriedkov. Využíva 

sa nielen v oblasti propagácie a reklamy, ale aj kultúry, výchovy, politiky a pod. 

Primárnou je zložka obrazová, no textová je spravidla nevyhnutným dopln-

kom.“
4 

Práve v období, v ktorom sa dej románu odohráva, bol plagát nesporne oveľa 

dôležitejším reklamným prostriedkom ako dnes. Neexistoval rozhlas ani televí-

zia, a teda ani rozhlasová a najmä televízna reklama, ktorá ma dnes taký obrov-

ský podiel na reklamnom trhu. Nič sa nevedelo o sociálnych sieťach, ani 

o virtuálnej reklame. Prostriedky masovej komunikácie boli výrazne obmedze-

nejšie, a tak váha reklamného plagátu bola omnoho väčšia ako v súčasnosti.  

Hľadanie strateného času je moderný psychologický román, ktorý uvádza 

čitateľa do prostredia vyššej spoločnosti od prelomu 19. a 20. storočia po  

1. svetovú vojnu. Vznikal v rokoch 1909 až 1922 a bol uverejňovaný postupne 

v rokoch 1913 až 1927. Proust ako jeden z prvých európskych románopiscov vo 

svojich dielach otvorene zobrazoval vzťahy medzi ľuďmi, dokonca aj medzi 

osobami rovnakého pohlavia, čo vyplývalo údajne z  jeho skrytej homosexuali-

ty. Štýl jeho písania je komplikovaný. Dej je zatlačený do pozadia a prevláda 

opis nálad, pocitov a úvah. Prelínajú sa tu časové roviny – to všetko slúži na to, 

aby si rozprávač oživovaním minulosti ozrejmil zmysel svojho života. Pre tento 

druh literatúry bolo nutné zvoliť formu vnútorného monológu. Autor používal 

zložitú lyrizovanú vetu, porušoval pravidlá syntaxe. Pri opise vnútorného života 

svojich hrdinov akoby dokazoval, že minulosť, zdanlivo zabudnutá a prekrytá 

novými zážitkami, v nás trvá a ovplyvňuje povahu človeka.
5 
 

O tomto románe sa hovorí, že je to popri Balzacovom diele najúplnejší „ob-

raz mravov“ svojej doby. Pritom cieľom autora nebolo realistické zobrazenie 

spoločnosti, ale priblíženie ľudského vedomia prostredníctvom pamäti, vníma-

nia času, umenia a poznania. Dielo je skutočne pozoruhodné, nielen svojím 

                                                           
4  HORŇÁK, 2003,  s. 208. 
5  Marcel Proust. Dostupné na: https://sk.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust Hľadanie strateného času 
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rozsahom (7 dielov, 3620 strán), ale aj osudom. Proustovo predsavzatie napísať 

román, ktorý dosiahne nesmrteľnosť, sa naplnilo. Máloktorý román má taký 

bohatý „posmrtný“ život a je predmetom toľkých interpretácií a analýz. Vracajú 

sa k nemu a konfrontujú sa s ním nielen filozofi, literárni teoretici a estetici,
6
 ale 

jeho dielo pripomínajú veľmi často aj spisovatelia rôznych žánrov, takže aj 

v modernej literatúre žije ďalej.  

Josef Fulka v doslove k českému vydaniu odhalil Proustovu neobyčajnosť: 

„Proust poskytuje nekonečné množství podnětů jak ke čtenářskému potěšení, 

tak k přemýšlení, neboť Proust není jen spisovatel, ale i výjimečný filosof, este-

tik i sociolog. Jeho dílo je natolik komplexní a mnohovrstevnaté, že zůstává,  

a navždy zůstane, pro čtenáře tajemstvím: můžeme je číst opakovaně, ale nikdy 

mu nelze být beze zbytku práv a proniknout do jeho vnitřní architektoniky nato-

lik, abychom mohli říci, že nám nic nového už nemůže dát.“7 Za druhý diel 

s názvom Ve stínu květoucích dívek dostal Proust v roku 1919 Goncourtovu 

cenu. Jeho literárny štýl ovplyvnil väčšinu vtedajších avantgardných smerov,  

a to tak v próze, ako aj v poézii.
8
 

Hoci ide o alegorický príbeh života samotného Prousta, z ktorého sú prevza-

té jeho udalosti, miesta a postavy, autor pri svojom pátraní po stratenom čase 

nič nevymyslel, ale všetko zmenil, vyberal, spájal a transmutoval fakty tak, aby 

sa odhalila ich základná jednota a univerzálny význam, pôsobil vo svojom vnút-

ri a navonok vo všetkých aspektoch ľudského stavu.
9   

 Reklama v trileri  

V knihe, z ktorej sú nasledujúce ukážky, má reklama významné postavenie, 

lebo priamo zasahuje do deja. Je to dielo Joela Dickera: Zmiznutie Stephanie 

Mailerovej. 
Pokojným prímorským mestečkom Orphea v štáte New York otriasla 30. jú-

la 1994 hrôzostrašná udalosť, keď niekto zavraždil primátora a všetkých členov 

jeho rodiny, ako aj mladú bežkyňu, ktorá bola zrejme náhodným svedkom vra-

hovho vyčíňania. Prípad vyšetrovala štátna polícia a schopní a ambiciózni vy-

šetrovatelia pomerne rýchlo vypátrali vraha, za čo si zaslúžili aj vyznamenanie. 

Život v mestečku plynul ďalej. Po 20 rokoch jedného z vyšetrovateľov vyhľada-

la mladá novinárka Stephanie Mailerová s tvrdením, že má dôkazy o tom, že  

v minulosti vo vyšetrovaní došlo k omylu a obvinený  nebol skutočným pácha-

                                                           
6  Bestseller Hledání ztraceného času dostupný na https://www.citarny.cz/nove-knihy/knihy-

beletristicke/beletrie-svetova/hledani-ztraceneho-casu-proust 
7  Josef Fulka, Doslov k českému  vydání, s. 368. 
8  Bestseller Hledání ztraceného času dostupný na https://www.citarny.cz/nove-knihy/knihy-

beletristicke/beletrie-svetova/hledani-ztraceneho-casu-proust 
9  Marcel Proust, francúzsky spisovateľ. Dostupné na:  

 https://www.britannica.com/biography/Marcel-Proust 

https://www.citarny.cz/nove-knihy/knihy-beletristicke/beletrie-svetova/hledani-ztraceneho-casu-proust
https://www.citarny.cz/nove-knihy/knihy-beletristicke/beletrie-svetova/hledani-ztraceneho-casu-proust
https://www.citarny.cz/nove-knihy/knihy-beletristicke/beletrie-svetova/hledani-ztraceneho-casu-proust
https://www.citarny.cz/nove-knihy/knihy-beletristicke/beletrie-svetova/hledani-ztraceneho-casu-proust
https://www.britannica.com/biography/Marcel-Proust
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teľom. Skúsený policajt pripustí túto možnosť, až keď mladá novinárka náhle 

zmizne a začne sa nové vyšetrovanie. 

Reklamných zmienok (tak nazývame časti literárnych diel zaoberajúce sa re-

klamou) v tejto knihe je naozaj množstvo a môžeme ich rozdeliť v závislosti od 

toho, aký druh reklamného prejavu obsahujú. Prvé tri venujú pozornosť logu. 

Ukážka zo str. 96: 

Krátko pred 19. hodinou som vtedy vyšiel na ulicu a videl som prechádzať 

dodávku. Bola ľahko rozpoznateľná podľa výrazne pomaľovaného zadné-

ho skla.  

Ukážka zo str. 98: 

Bol príjemný večer. Terrence zaparkoval pri maríne a prechádzkovým 

krokom šli k reštaurácii. Bola naozaj veľmi pekná, na terase plno kvetov, 

sviečky. Na priečelí velikánske okná a na nich obrazce z línií a bodov, 

ktoré na prvý pohľad vyzerali ako abstraktné ornamenty, ale v skutočnosti 

zobrazovali sovu. Keď to Lena Bellamyová uvidela, celá sa roztriasla. 

„To je ten obraz!“ vraví manželovi.  

„Aký obraz?“ 

„Obraz na zadnom skle tej dodávky.“ 

Jeremy Bellamy nám ihneď zavolal z telefónnej búdky. Uháňali sme 

s Jessem do Orphey a Bellamyovcov sme našli roztrasených v aute na 

parkovisku pri maríne. Lena Bellamyová vzlykala. A k tomu všetkému tá 

čierna dodávka práve parkovala pri Café Athéna. Logo na zadnom skle 

bolo identické s obrazom na presklenom priečelí. 

Ukážka zo str. 137: 

Stále sme boli presvedčení, že Leny Bellamyová videla v čase tesne pred 

vraždami stáť na ulici dodávku TedaTannenbauma. Bolo na nej logo jeho 

podniku, ktoré si dal špeciálne navrhnúť a umiestnil ho aj na zadné sklo 

auta, aby si ho všetci ľudia všimli.  

Tieto ukážky potvrdzujú, ako výrazne pôsobí logo a aké závažné informácie 

môže priniesť. V tomto prípade pomohlo s identifikáciou vozidla, ktoré sa 

v inkriminovanom čase vyskytlo na mieste činu, a následne aj jeho majiteľa. 

Tiež je zjavné, ako sa logo používa, keď sú ním obrandované predmety, vozid-

lá, budovy, a akú má výraznú výpovednú hodnotu. Takáto prezentácia tvorí 

významnú súčasť vizuálnej komunikácie firmy. Logo patrí k základným zlož-

kám dizajn manuálu, čo je dokument, ktorý určuje, akými pravidlami sa musí 

riadiť všetko, čo firmu prezentuje vizuálne. Je to symbol podniku, inštitúcie 

alebo produktu, grafické vyjadrenie značky, jej charakteristické označenie. 
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Bežne ho pre klientov vytvárajú špecializované agentúry, grafické štúdiá 

i výtvarníci, tak ako je to spomenuté aj v našej ukážke.  

Ďalšie ukážky sa týkajú inzerátu. 

Ukážka zo str. 258: 

Inzerát bol umiestnený medzi reklamou nejakého obuvníka a reklamou 

čínskej reštaurácie, ktorá ponúkala voľnú konzumáciu za dvadsať dolá-

rov. Text inzerátu: 

CHCETE NAPÍSAŤ ÚSPEŠNÚ KNIHU? 

LITERÁT HĽADÁ AMBICIÓZNEHO SPISOVATEĽA NA 

SERIÓZNU SPOLUPRÁCU. REFERENCIE SÚ NEVYHNUTNÉ. 

Ukážka zo str. 272: 

Inzerát, čo sme našli v časopise Univerzity Notre-Dame, nás nedoviedol 

k osobe, ktorá ho podala. Pani, ktorá mala v redakcii časopisu na starosti 

reklamy, nám nemohla dať nijakú informáciu. Inzerát asi niekto prevzal 

v učtárni a bol zaplatený v hotovosti. Záhada. Ale v archíve tá pani našla 

ten inzerát uverejnený presne rok predtým. A  aj predchádzajúci rok. In-

zerát vychádzal v každom jesennom čísle.  

Opýtal som sa: „Čo je v jeseni také zvláštne?“  

„Jesenné čísla sú najčítanejšie,“ vysvetlila zamestnankyňa. „Začína sa 

školský rok.“ 

Derek vyrukoval s hypotézou: na začiatku školského roka prichádzajú no-

ví študenti, čiže potenciálni kandidáti na napísanie knihy, ktorých objed-

návateľ hľadal.  

„Keby som bol ja na jeho mieste, nespoliehal by som sa na jednu revue, 

uverejňoval by som tie inzeráty aj v iných časopisoch.“  

Nasledujúce telefonáty do redakcií časopisov humanitných fakúlt viace-

rých univerzít v New Yorku a okolí potvrdili Derekovu hypotézu. Inzerát 

s rovnakým textom bol celé roky pravidelne publikovaný v ich jesenných 

vydaniach. 

Inzerát je „platený tlačený oznam komerčného i nekomerčného charakteru 

zverejnený prostredníctvom tlače, pričom je odlíšený od ostatného periodika“
10

. 
V našej ukážke je to nekomerčný inzerát. Dicker prisúdil svojej postave pozna-

nie o fungovaní inzercie, keďže správne odhadla konanie zadávateľa inzerátu, 

ktoré bolo v súlade s princípmi inzercie z hľadiska šírenia, frekvencie, adekvát-

nosti periodika atď.  

Posledná reklamná zmienka sa týka reklamnej kampane.  

                                                           
10  HORŇÁK, 2003, s. 170. 



Vlasta Konečná 61 

PROUST ALSO RECOGNIZED THE ADVERTISEMENTE  
 

 

Ukážka zo str. 286: 

„Chcem vedieť, čo je to Čierna noc.“ 

„Čierna noc je moja divadelná hra,“ odpovedal Harvey. 

„Nerobte si z nás bláznov,“ dvíhala sa mi žlč. „Čierna noc súvisí 

s nejakou udalosťou a vy to veľmi dobre viete, lebo vtedy ste boli velite-

ľom polície. Záhadné nápisy, čo sa objavovali po celom meste, potom po-

žiar v budúcej Cafe Athena, odpočítavanie dní až po Gordonovu smrť ...“ 

„Tebe preskočilo, Leonberg!“ zúrivo vrieskal Harvey. „To všetko ja. Bol 

to spôsob ako upútať pozornosť na moju hru. Začal som robiť tie inštalá-

cie, lebo som si bol istý, že Čiernu noc budem môcť hrať v prvý večer fes-

tivalu. Myslel som, že keď si ľudia spoja tie tajomné nápisy s plagátom 

mojej hry, vzbudí to ich záujem.“ 

„Vy ste založili požiar v Cafe Athéna ?“ opýtal sa ho Derek.  

„Samozrejme, že nie. Nič som nepodpálil. Zavolali ma k požiaru a zostal 

som tam dlho do noci, až kým sa hasičom nepodarilo uhasiť oheň. Využil 

som všeobecný zmätok a nepozornosť, vošiel som na zhorenisko a na ste-

nu som napísal Čierna noc.“ Bola to fantastická príležitosť. Keď to ráno 

požiarnici uvideli, zapôsobilo to. ... 

„Takže to všetko bola len hlúpa reklamná kampaň?“ 

„Hlúpa, hlúpa,“ nafučal sa Harvey.“ „Až taká hlúpa nebola, Leoberg. 

Veď o nej hovoríš ešte aj po dvadsiatich rokoch.“  

Táto ukážka vyjadruje, akú negatívnu rolu môže zohrať nesprávne pochope-

ná reklamná kampaň. Pod reklamnou kampaňou chápeme súbor aktivít, sústre-

dené pôsobenie viacerých propagačných prostriedkov v určitom čase a priestore 

s cieľom presadiť zámer zadávateľa reklamy. Je to propagačná aktivita väčšieho 

rozsahu, obyčajne s vyššou finančnou náročnosťou.  

V našej ukážke však nejde o tradičnú reklamnú kampaň, ale o guerilla  

marketing, to znamená nekonvenčnú formu propagácie. Je to jeden z novších 

trendov, keď sa súčasná reklama stáva málo atraktívnou a „opotrebovanou“. 

Prostriedky guerilla marketingu sú nenáročné na financie, sú nekonvenčné, 

kreatívne, extravagantné, drzé, niekedy šokujúce. Jeden z princípov je napr. 

mieriť na publikum v nečakanom momente v bežných situáciách. 
11

 

Guerillová marketingová kampaň  využíva nekonvenčné techniky a jej hlav-

nými znakmi sú inovatívnosť, moment prekvapenia, kreatívnosť, flexibilita 

a nízka nákladovosť. Dôležitým faktorom je pochopenie cieľového publika. 

Podstatu guerilla marketingu vystihujú tri kroky:  

1.  udrieť nečakane, 

2.  zamerať sa na cieľ, 

3.  stiahnuť sa. 

                                                           
11  Guerilla marketing. Čo to je. Dostupné na: digitalma.sk/blog/guerila –marketing/ 
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Jednou z nevýhod takejto kampane je riziko, že informácia nebude správne 

pochopená. A presne to sa stalo v našej ukážke. Románová postava, autor hry 

pán Harvey, vtedy veliteľ polície, hľadal možnosti, ako pripraviť vhodné pod-

mienky na uvedenie svojej divadelnej hry. Nekonvenčným spôsobom sa snažil 

vyvolať o ňu záujem umiestňovaním jej názvu na neobvyklých miestach  

a v neštandardných situáciách. V kontexte reálnych udalostí však, žiaľ, odviedol 

pozornosť vyšetrovateľov nesprávnym smerom, a tak skomplikoval a negatívne 

ovplyvnil vyšetrovanie, ktoré sa skončilo obvinením nevinného. Navyše to pri-

vodilo smrť ďalšej osobe, ktorá po dvadsiatich rokoch na omyly vo vyšetrovaní 

upozornila.  

Joel Dicker je švajčiarsky francúzskojazyčný spisovateľ. Je to mladý, ale 

veľmi úspešný autor. Narodil sa v roku 1985, rok študoval na súkromnej drama-

tickej škole v Paríži a potom absolvoval štúdium práva na Ženevskej univerzite. 

Zatiaľ vydal štyri úspešné romány, získal niekoľko literárnych cien a jeho diela 

vyšli v 40 jazykoch.
12

 Uvedené ukážky pochádzajú z jeho najnovšieho románu. 

Spôsob narábania s reklamnými zmienkami prezrádza autorovu serióznu zna-

losť reklamnej teórie a praxe a zákonitostí jej fungovania. V takejto miere sme 

sa s exploatáciou reklamných prejavov v literárnom diele ešte nestretli.  

 Televízna reklama 

Nasledujúca ukážka sa zaoberá televíznou reklamou a je z diela Daniela 

Specka: Bella Germania. 

Ukážka zo str. 119: 

Keď dojedli, ukázal Vincent Giovannimu čiernobiely televízor . „Teraz je 

v televízii dokonca aj reklama,“ vyhlásil pyšne. 

V televíznej reklame pripravovala temperamentná domáca gazdinka pu-

ding s pomocou čarovného prášku nejakého doktora. Keď sa manžel vrá-

til z práce domov, zjedol puding, bol spokojný a manželke odľahlo, že ho 

potešila.  

V nasledujúcej reklame sedela nemecká rodina pri obede a kuchár vo 

veľkej čiapke skúšal chuť jedla zvláštnym prístrojom, ktorý voláme chu-

ťomer. Otcovo pečené mäso ohodnotil ortuťový stĺpec len ako „priemer-

né“, ale keď ho kuchár dochutil, chuťomer vyskočil na „dokonalú chuť“. 

Giovanni spoznal žlto-červenú plastovú koreničku. Bol to prášok, ktorým 

Vincent posypal toast. „Vegeta pre lahodnú chuť,“ povedala gazdinka 

s úsmevom a všetci žiarili. Vincent podal Giovannimu cigaretu Overstolz 

a mlčky fajčili, zatiaľ čo v televízii robili ženy svojim mužom radosť.  

                                                           
12  Joel Dicker – Wikipedia &. cs. Wikipedia.org/wiki/Joel-Dicker 
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V tejto ukážke je priamy poukaz na reklamné vysielanie v 50. rokoch minu-

lého storočia. Televízor bol v tom čase moderným prístrojom a televízne vysie-

lanie raritou. Hoci s prvým vysielaním prišla Veľká Británia už v roku 1936, 

druhá svetová vojna tento vývoj zastavila. Vo Veľkej Británii obnovili televízne 

vysielane v roku 1946 a v ostatných krajinách Európy sa začalo vysielať až 

v 50. rokoch 20. storočia. 
13

 Zjavné je, že televízna reklama si našla svoje mies-

to v programe veľmi skoro. Z  obsahového hľadiska išlo o jednoduchú rekla-

mnú tvorbu, s využitím klasických genderových stereotypov. Zobrazenie spo-

kojnej rodiny pochutnávajúcej si na „vylepšenom“ pokrme bolo v súlade 

s jedným z cieľov reklamy vyvolať túžbu po rodinnej pohode vďaka propago-

vanému produktu.  

V knihe je zachytený veľký a silný príbeh troch generácií jednej rodiny po-

chádzajúcej zo Sicílie, ktorej časť sa usadila v Nemecku. Začína sa v 50. rokoch 

minulého storočia a zasahuje až do súčasnosti. Jednotlivé dejinné obdobia sa 

prelínajú a mozaikovo vytvárajú obraz o radostiach, strastiach a zvratoch 

v životoch jednotlivých členov rodiny, približujú často komplikované city  

a dramatické udalosti. Obraz doby dopĺňajú aj vážne spoločenské problémy, ako 

je terorizmus či gastarbeiterstvo.  

Daniel Speck  sa narodil v roku 1969, vyštudoval dejiny filmu v Mníchove  

a Ríme a  pracoval ako scenárista a dramaturg. Prednáša filmovú tvorbu na fil-

mových školách v Nemecku a Taliansku. Za svoje scenáre získal niekoľko oce-

není. Bella Germania je jeho prvý román, za ktorý v roku 2016 získal ocenenie 

najúspešnejší nemecký debut a ktorý sa 85 týždňov držal v rebríčku bestsellerov 

časopisu Spiegel. Kniha bola preložená do viacerých jazykov a sfilmovaná ako 

úspešný  trojdielny televízny seriál.
14

 

 Apple v ďalekej budúcnosti  

Posledná reklamná zmienka v tejto štúdii je z oblasti sci-fi literatúry, kon-

krétne z diela Roberta Harrisa Druhý spánok. 

Ukážka zo str. 228: 

Zamieril doprostred miestnosti a na niečo stúpil. Zdvihol to. Bol to akýsi 

prístroj so symbolom nahryznutého jablka, no väčší, ťažší, aj keď tenší 

než prst. Bol otvorený ako kniha. Na jednej strane sklená tabuľa, na dru-

hej čierne plastové štvorčeky, na každom jedno písmenko. Keď ich stlačil, 

ozvalo sa zvláštne ťuknutie. Na podlahe boli roztrúsené aj iné prístroje. 

                                                           
13  Začiatok televízneho vysielania vo svete. Dostupné na:  

 http://www.pcserviskosice.sk/satelitna-technika/Satelitna-komunikacia/Z-historie-televizneho-

vysielania 
14  É fortunato či É sfortunato. Doslov Paulína Šedíková-Čuhová, s . 465. 
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Teraz, keď ich osvetlil fakľou, videl, že sú ich desiatky. Boli tam aj biele 

plastové predmety s oceľovou pätkou, ktoré pasovali ako uliate do dlane...  

Zaujímavo spracovaná postapokalyptická detektívka, ktorá opisuje život na 

zemi v ďalekej budúcnosti a pritom pôsobí ako historický román. Ide o to, že 

v roku 2025 nastal koniec sveta a éra novej doby sa začala rátať od roku 666. 

Dej knihy sa začína v  novej ére, až 802 rokov po jej začiatku, teda v roku 1468, 

keď mladý kňaz Christopher Fairfax prichádza na koni do odľahlej dediny  

v juhozápadnom Anglicku, aby pochoval tamojšieho farára, ktorého niekto za-

vraždil. Okolitá krajina je posiata predmetmi z dávnych čias – mincami, črepi-

nami, ľudskými kosťami, ktoré starý farár vyhľadával a zbieral. A tak  je otáz-

kou, či bol zabitý pre svoje vzácne zbierky historických predmetov. Mladý kňaz 

chce odhaliť pravdu a začne vraždu vyšetrovať. Poznatky, ku ktorým sa dopra-

cuje, otrasú všetkým, čo si dovtedy myslel o sebe, cirkvi aj o svete. 

Na Čertovom vŕšku robia archeologický výskum. Nachádzajú ľudské kosti, 

úlomky zaujímavých predmetov z neznámych materiálov. Narazia na betónovú 

stavbu, ktorú nie je možné odkopať,  a tak zeminu, ktorá ju pokrýva, odpália 

zápalnou šnúrou a pušným prachom. Práve v sprístupnených zvyškoch budovy 

sa nájdu predmety opisované v ukážke. Symbol nahryznutého jablka zrejme 

zvolil autor preto, že je v našej dobe všeobecne známy. Naozaj takmer každý 

vie, že je to logo firmy Apple a že neznámy predmet je notebook.  

„Apple je americká technologická spoločnosť založená v roku 1976  

v Silicon Valley v kalifornskom meste Cupertino v USA. Jej zakladatelia Steve 

Jobs a Steve Wozniak sa spoznali v roku 1971, keď mal Jobs 16 a Wozniak 

21 rokov. Prvý počítač spolu vytvorili v roku 1975, keď Jobs vybavil objednáv-

ku na 50 osobných počítačov od miestnej počítačovej predajne a presvedčil 

Wozniaka, aby počítač zostavil. Spolu s niekoľkými nadšencami zostavi-

li Apple I, ktorý mal niekoľko pozoruhodných vlastností. Používal televízor ako 

displej (mnohé vtedajšie počítače displej vôbec nemali) a bol tiež schopný pou-

žívať kazetový magnetofón na spúšťanie a ukladanie programov na tie časy 

v neuveriteľnej rýchlosti 1200 bitov za sekundu.“
15

  

Prvé logo, ktoré spoločnosť používala, nakreslil jeden zo zakladateľov  

Ronald Wayne v roku 1976. Ukazovalo Isaaca Newtona sediaceho pod jabloňou 

a celý obraz bol ovinutý stuhou, na ktorej bolo napísané Apple Computer.  

Napriek tomu, že tento dizajn pôsobil príliš „klasicky“, logo vydržalo 40 rokov. 

Jeho použitie však začínalo byť problematické, pretože zakomponovať tento 

znak do tela čoraz subtílnejších počítačov bolo takmer nemožné. Preto sa Jobs 

rozhodol logo prepracovať. Nové logo jednoznačne vyplynulo z názvu firmy. 

Prečo technologická firma dostala názov podľa ovocia? Existuje viacero vysvet-

lení. Niektorí vidia pôvod v Isaacovi Newtonovi a v jeho objave gravitácie, iní 

tvrdia, že pomenovanie je odvodené od názvu vydavateľstva skupiny Beatles, 

ktorú mal Jobs rád. Ďalší dôvod je menej poetický, slovo „Apple“ sa vyskytuje 

                                                           
15  Apple. Dostupné na: https://sk.wikipedia.org/wiki/Apple#Vznik  
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abecedne vysoko vo všetkých telefónnych zoznamoch, čo je z reklamného hľa-

diska výhodou.  

Údajne za názvom firmy stojí práve Steve Jobs, ktorý dlhé mesiace pracoval 

v jabloňových sadoch v Oregone. Táto skúsenosť v ňom zanechala takú hlbokú 

stopu, že podľa nej nazval aj vlastné podnikanie. Toto vysvetlenie podporuje aj 

fakt, že legendárny počítač Macintosh je pomenovaný podľa špecifickej odrody 

jabĺk McIntosh. A prečo je jablko nahryznuté? Autor vraj nechcel, aby si ľudia 

pomýlili jablko s čerešňou. Navyše uhryznutie sa angličtine povie „bite“ a to je 

slovo, ktoré sa často vyskytuje aj v počítačovej terminológii. 
16

 

Faktom však je, že toto logo je nezabudnuteľné a nezameniteľné. Jeho iden-

tifikačná hodnota je taká vysoká, že Harris mohol použiť tento symbol vo svoje 

knihe bez ďalšieho vysvetľovania.  

Robert Dennis Harris je anglický spisovateľ a bývalý novinár, ktorý sa naro-

dil v roku 1957. Jeho ambícia stať sa spisovateľom siaha do raného veku, keď 

často chodieval do tlačiarne, v ktorej pracoval jeho otec. Už na strednej škole 

písal divadelné hry a redigoval školský časopis. Na Cambridgeskej univerzite 

bol redaktorom najstarších študentských novín Varsity. V roku 1987 sa ako 

tridsaťročný stal politickým redaktorom novín The Observer, neskôr písal pra-

videlné stĺpčeky pre The Sunday Times a The Daily Telegraph. Hoci jeho 

úspešná kariéra sa začala v žurnalistike a literatúre faktu, slávu mu priniesli 

najmä jeho historické romány z rôznych období. Pozornosť venoval staroveké-

mu Rímu, ale aj druhej svetovej vojne a vo svojich najnovších dielach sa zame-

riava na súčasné dejiny. 

Robert Harris žije na bývalej fare v Kintbury v Berkshire, v historickom 

grófstve na juhozápade Anglicka so svojou manželkou Gill Hornby, ktorá je tiež 

spisovateľkou, a majú  štyri deti.
17

 

 

 

 

 

Jednotlivé ukážky použité v štúdii potvrdzujú, ako reklama prenikla do rôz-

nych druhov literárnej tvorby. Tým, že sa dostala do nášho bežného života ako 

jeho takmer prirodzená súčasť, objavila sa aj v knihách, ktoré život ľudí opisu-

jú. V niektorých prípadoch slúži na ilustráciu prostredia, niekde ovplyvňuje dej 

či charakterizuje osobu. Zaujímavé je, akým spôsobom reklamné zmienky jed-

notliví autori využívajú. Nie je zriedkavosťou, že sa ich použitie javí ako ná-

hodné. A možno to tak aj je. Sú však situácie, keď je reklamná zmienka použitá 

cielene,  funkčne, spôsobom, ktorý svedčí o serióznej zorientovanosti spisovate-

                                                           
16  Apple logo – vývoj a história. Dostupné na: https://svetapple.sk/novinky/apple-logo-jeho-

vyvoj-a-historia-ako-sa-postupne-menilo/ 
17  Robert Harris – románopisec. Dostupné na:  

 https://en-m-wikipedia-

org.translate.goog/wiki/Robert_Harris_(novelist)?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_t

r_pto=sc 

 Záver 

https://svetapple.sk/novinky/apple-logo-jeho-vyvoj-a-historia-ako-sa-postupne-menilo/
https://svetapple.sk/novinky/apple-logo-jeho-vyvoj-a-historia-ako-sa-postupne-menilo/
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ľa v oblasti marketingovej komunikácie, o poznaní zásad a pravidiel požívania 

reklamných prostriedkov, o poznaní vplyvu reklamy na adresáta a o ďalších 

javoch s reklamou súvisiacich. 

Na záver treba konštatovať, že miera, v akej sa reklamné zmienky 

v literárnej tvorbe vyskytujú, je na rozdiel od miery, v akej sa reklama vyskytu-

je v našom živote,  akceptovateľná a veríme, že to tak zostane aj naďalej.  
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A JEJ MARKETING1 

THE BOOK AS A PRODUCT OF THE CREATIVE INDUSTRY  

AND ITS MARKETING 

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. 
 

Abstrakt: Kniha reprezentuje špecifický kultúrny a spoločenský objekt, 

v ktorom sa prelínajú rôzne úrovne a typy myslenia (umelecké, vedecké, 

spoločenské). Zároveň je kniha aj bežnou súčasťou produkcie kreatívneho 

priemyslu, pričom využíva tradičné, ale aj špecifické komunikačné kanály 

na svoju propagáciu. Knižná produkcia určená pre masového čitateľa 

dnes pracuje so špecifickými marketingovými postupmi, s ktorými sa ne-

stretávame pri iných produktoch, respektíve využíva (a aj definuje) špeci-

fiká kultúrneho marketingu. Kniha však nie je len tovar, ale aj produkt 

osobitnej spoločenskej hodnoty. Pre jeho úspešné umiestnenie na trhu 

nemôžeme jednotlivé knižné tituly uniformizovať. 

Kľúčové slová: kniha, marketing, kreatívny priemysel, kultúra 

Abstract: The book represents a specific cultural and social object. Dif-

ferent levels and types of thinking (artistic, scientific, social) intersect in 

book production. At the same time, the book is also a common part of the 

production of the creative industry, while the book itself uses traditional 

as well as specific communication channels for its promotion. Today, 

book production intended for the mass reader works with specific market-

ing procedures, which we do not encounter in other products, or uses (and 

defines) the specifics of cultural marketing. However, the book is not only 

a commodity, but also a product of special social value. Due to its suc-

                                                           
1  Štúdia je súčasťou výskumného projektu FPU 22-371-02509 – Najväčší vynález ľudstva: kniha. 
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cessful placement on the market, we cannot uniformize individual book 

titles. 

Keywords: book, marketing, creative industry, culture 

 

 

Kniha predstavuje v ľudskej kultúre veľmi špecifický produkt. Jej cena sa 

len čiastočne odvíja od viditeľne materiálnych vstupov. To dôležité nie je ukry-

té v cene papiera, väzby a tlačiarenských farbách, ale v informáciách, ktoré si 

v knihe kupujeme, v nehmotných statkoch. Knihy sú našou morálnou mapou, 

alebo sú, ako hovorí Umberto Eco, výchovou k osudu a k smrti.
2
 

Napriek veľkým slovám sú knihy aj produktom kultúrneho priemyslu. 

Z pohľadu úspešnosti produktu a jeho umiestnenia na trhu vykazujú mnoho 

osobitostí a zvláštností, ktorým sa budeme na nasledujúcich stránkach venovať. 

Kniha je veľmi nestálym, rýchlym a zároveň veľmi dlhodobým výrobkom. 

Ak vznikne dobre napísaný román, pútavý životopis, hodnotná vedecká publi-

kácia či kniha kontemplatívnych esejí, môže sa predávať roky, desaťročia 

v nezmenenej podobe, pričom sa jej obsah nemení a obmieňa sa maximálne 

jej fyzická stránka. Takéto opakovanie donekonečna pre úspech pôvodného 

produktu je prakticky nemožné napríklad pri automobile. Na druhej strane, 

nevydarená kniha, taká, ktorá nezaujala publikum, má veľmi krátky život a po 

niekoľkých mesiacoch na trhu môže zaniknúť. Na špecifiká objavených ruko-

pisov, ktoré sa stanú slávne po smrti autora (stačí uviesť príklad Franza Kaf-

ku) z pohľadu moderného produktu ani nemáme žiadnu ekonomickú či marke-

tingovú teóriu. Jednoducho preto, že striktné poučky ekonómie či marketingu 

na knihy fungujú len obmedzene. Skúste monetizovať výchovu k osudu 

a smrti...  

Samotná kniha má ďalšie špecifikum, ako tovar je pravdepodobne jedným 

z najpestrejších produktov, s akým sa na trhu stretneme. Samotné obchody 

v jednej chvíli ponúkajú desiatky tisíc rôznych titulov, ktoré sa prakticky denne 

dopĺňajú o nové kusy, pričom tie už vydané knihy z obchodných pultov nemiz-

nú aj roky – prosto nepokazia sa, neraz sa predávajú pomaly, ale stabilne. 

Pestrofarebnosť knižnej ponuky robí starosti aj marketérom, keďže nie všet-

ky knihy sa dajú predávať rovnakým spôsobom, ba priam by to bolo kontrapro-

duktívne pre samotný predaj, ak by sa napríklad nórska detektívka a vedecké 

odborné dielo predávali za pomoci rovnakých marketingových nástrojov. Exis-

tujú veľmi pestré, neraz sa neprekrývajúce konkrétne cieľové skupiny istej časti 

knižnej produkcie.  

Naša štúdia sa bude zaoberať niektorými východiskami potrebnými na uve-

domenie si špecifík knihy ako produktu kultúrneho priemyslu a následne jej 

úspešným umiestnením na trhu a predajom. Aj keď musíme upozorniť na istú 

                                                           
2  ECO, 2004, s. 19. 
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formu neuchopiteľnosti knihy, ktorá nemusí byť primárne ani vydavateľom 

pripravovaná na to, aby sa predávala v tisícových nákladoch. Poézia či umelec-

ká literárna próza s experimentálnym obsahom sa takmer nikdy masovo predá-

vať nebude, napriek tomu je jej kultúrno-spoločenská hodnota relatívne dôleži-

tá, keďže často ide o vnímanie jazyka, jeho možnosti, laboratórium myšlienok 

a emócií, istú mieru virtuozity pri práci s jazykom, ale aj o nastoľovanie dôleži-

tých hodnotových kritérií. 

Dá sa teda hovoriť o špecifickosti knižného marketingu? Môžeme využiť ná-

stroje tradičného produktového marketingu pri vydavateľskej činnosti? Ako 

pristupovať ku knihe ako produktu, ktorý máme predať konkrétnemu zákazní-

kovi? Má kniha niektoré špecifické postupy, ktoré platia jedine pre marketing 

kultúrnych produktov? 

 Kniha ako produkt 

Knižný priemysel prešiel od 15. storočia výraznými zmenami, ktorými sa 

nebudeme zaoberať podrobne, ale niekoľko orientačných údajov spomenieme. 

Prvou demokratizačnou modernou zmenou bol nepochybne Gutenbergov vyná-

lez kníhtlače okolo roku 1450
3
 a následné zdokonaľovanie tlačiarenských lisov. 

Zrod Gutenbergovej galaxie
4
 znamenal postupné rozširovanie kníh, vzdelanosti, 

poznania, pričom kniha sa postupne etablovala ako samostatný a svojbytný 

produkt, ktorý mohol byť zaradený aj do kategórie luxusných tovarov, ale aj do 

kategórie zábavných, pop-kultúrnych produktov („šestákové“ romány, rôzne 

kalendáre a pod.).
5
 

Knižnou revolúciou modernej doby bolo zrýchlenie tlače, nové postupy 

v produkcii papiera
6
 a narastajúca gramotnosť, keďže od 18. storočia sa praktic-

ky v celej Európe zavádzala povinná školská dochádzka. Knihy sa stali postup-

ne masovým produktom, pričom samotná knižná produkcia sa prakticky dotýka 

každého človeka, ktorý sa stal súčasťou vzdelávacieho procesu (učebnice). Hoci 

mravokárci upozorňovali, že „příčinou mohého zla byla mysl pracující spodiny, 

zkažená vlivem jejich čtení“
7
. 

V prvom rade musíme definovať knihu ako produkt kultúrneho priemyslu. 

Slovné spojenie kultúrny priemysel nechápeme v len pôvodnom zmysle, ako ho 

definovali Adorno a Horkheim vo svojom klasickom diele Dialektika osvieten-

stva, teda ako systémy a spôsoby masovej produkcie tovaru určeného na spotre-

bu vo voľnom čase.
8
 V súčasnosti sa kritický pohľad frankfurtskej školy na 

kultúrny priemysel ako masovú produkciu premenil na neutrálne pomenovanie 

                                                           
3  PROKOP, 2005, s. 67. 
4  MCLUHAN, 2000, s. 105.  
5  O histórii najstaršej knižnej produkcie podrobne VOIT, 2006. 
6  Podrobne o dejinách tlače pozri MULLER, 2016. 
7  CAVE, AYDOVÁ, 2015, s. 180. 
8  ADORNO, HORKHEIM, 2009, s. 123 a ďalšie. 
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kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorý sa používa na označovanie širokého 

spektra umeleckej tvorby a kreatívnej či mediálnej produkcie určenej na rozvoj 

duchovných potrieb spoločnosti i aktívne trávenie voľného času konzumáciou 

produktov tohto priemyslu a je súčasťou stratégie rozvoja Európskej únie.
9
 Me-

dzi tieto kultúrne a kreatívne sektory patrí aj knižná produkcia. 

Knihu môžeme definovať ako neperiodickú publikáciu, ktorá obsahuje tex-

tovú a podľa typu knihy aj obrazovú zložku, je vytlačená na papieri (alebo za-

lomená ako e-kniha), zviazaná niektorou z foriem pevnej väzby. Jej obsah môže 

tvoriť umelecká literatúra (rôzne formy beletrie a poézie, eseje, obrazové knihy 

a pod.), nebeletrizovaná literatúra (literatúra faktu, životopisy, knihy rozhovo-

rov, cestopisy, populárno-náučná či reportážna literatúra), odborná a vedecká 

literatúra, knihy pre deti a mládež, náboženská literatúra, učebnice a rôzne ďal-

šie knihy. O tom, čo presne môžeme definovať ako knihu, sa vedú aj akademic-

ké diskusie
10

, pre potreby tohto textu však môžeme pracovať so všeobecne 

známym obsahom pojmu kniha tak, ako ju definuje aj Slovník súčasného slo-

venského jazyka, teda „slovesné alebo obrazové dielo vydané tlačou v samo-

statnom zväzku“
11

. 

Na to, aby bola publikácia dnes zaradená do knižného systému a nemala 

problém s distribúciou, mala by získať svoje medzinárodné štandardné číslo 

knihy ISBN (International Standard Book Number), ktoré sa uvádza vo for-

me 13-miestneho čísla. Je to čosi ako „rodné číslo“ knihy, ktoré by knihu malo 

jednoznačne identifikovať. O pridelenie ISBN možno bezplatne požia-

dať Národnú agentúru ISBN
12

, ktorú u nás spravuje Slovenská národná knižni-

ca. O ISBN žiada vydavateľ, keďže každá publikácia musí mať svojho „produ-

centa“, vo väčšine prípadov ide o vydavateľstvá, pre ktoré je vydávanie kníh 

hlavným alebo vedľajším predmetom podnikania. Výnimkou sú tituly, ktoré si 

autori vydávajú samonákladom, vo vlastnej „réžii“, ale pokiaľ je publikácia 

určená na predaj, musia dokladovať právne náležitosti (teda môžu si ju vydať 

v rámci vlastného živnostenského oprávnenia, v rámci neziskovej organizácie či 

inej právnej formy).  

Aj z tohto postupu vidno, že vydávanie kníh je dnes (priemyselne) štandar-

dizovaný proces, ktorý nemá len svoje výrobné postupy, ale aj legislatívne nále-

žitosti. 

Ak už spomíname výrobný proces, kniha sa ako produkt pripravuje relatívne 

dlhý čas. Od samotného nápadu, tvorivého procesu na príprave obsahu cez re-

dakčné spracovanie, grafické práce, následnú tlač, distribúciu až po dodanie do 

predajne môže pokojne ubehnúť aj obdobie dlhšie ako dva – tri roky, pri niekto-

rých tituloch aj podstatne dlhšie. Redakčné a vydavateľské plány vo veľkých 

vydavateľských domoch sa pripravujú minimálne na rok až dva dopredu. Pri 

                                                           
9  https://culture.ec.europa.eu/sectors/cultural-and-creative-sectors 

10  KOVAČ a kol., 2019. 
11  JAROŠOVÁ, BUZÁSSYOVÁ, 2011. 
12  https://www.snk.sk/sk/narodna-agentura-isbn-ismn.html 
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výrobnom procese knihy, samozrejme, záleží aj na možnej predajnosti, zacielení 

titulu, sezónnosti a na ďalších okolnostiach, ktoré časť knižného trhu pripodo-

bňujú k štandardným produktom. 

Dobre nastavený produkt knihy môže byť pritom vysokoziskový, na druhej 

strane, pri dnešnej veľkej produkcii knižného trhu môže byť predaj 

a umiestnenie na trhu problematické. 

Z pohľadu vytvorenia diela (produktu) kreatívneho priemyslu má kniha zau-

jímavé postavenie: je to na jednej strane jedinečné dielo, ktoré má za sebou 

autora (autorský kolektív), čím pripomína špecifické a jedinečné kultúrne ume-

lecké produkty, ako sú napríklad výtvarné diela, obrazy. Na druhej strane je na 

realizáciu tohto produktu potrebná aj producentská výrobná skupina (vydava-

teľstvo a jednotlivé redakčné, grafické, tlačiarenské a distribučné kanály). Ori-

ginalita konkrétnej knihy sa tak svojím spôsobom viac približuje ku kolektív-

nym dielam napríklad filmového priemyslu, kde je za produktom celý filmový 

štáb, pričom autorstvo sa najviac pripisuje režisérovi a tvorcovi scenára. Z tohto 

pohľadu má kniha menej spoločných čŕt s divadelnými predstaveniami a živou 

hudbou, keďže tieto performatívne umenia potrebujú na svoju realizáciu živý 

akt, predstavenie, vystúpenie, čo kniha nepotrebuje. Ekonomicko-marketingový 

pohľad na kultúru podrobnejšie rozoberá niekoľko autorov, na ktorých v tejto 

chvíli odkážeme prostredníctvom prehľadovej knižnej štúdie Marketing kultúry 

od Tajtákovej a kolektívu, ktorá diferencuje špecifiká kultúry, tvorby 

a produkcie v ekonomických teóriách a knižnú kultúru a produkciu zaraďuje na 

rozdiel od živého interpretačného umenia, výtvarného umenia a kultúrnych 

pamiatok priamo do sekcie kultúrneho priemyslu.
13

 

 Marketing knihy 

Marketing vnímame ako súbor postupov, ktorých cieľom je úspešne uviesť 

na trh produkt. Z pohľadu tradičnej podoby marketingu predstavuje kniha ne-

štandardný typ produktu. Podľa Phillipa Kotlera je produkt „čokoľvek, čo mož-

no ponúknuť na trhu na uspokojenie určitej potreby alebo požiadavky, a to bez 

ohľadu či ide o tovar, službu, ľudí, miesta, organizácie alebo myšlienky“
14

. 

Problém v tomto smere nastáva, ak si uvedomíme špecifikum samotnej 

knižnej (aj kultúrnej) produkcie. Konzumácia kultúrnych statkov nie je naplne-

ním nejakých základných životných potrieb, nie je to tovar, bez ktorého by sme 

nedokázali žiť. Ba dokonca – umelecké výtvory z pohľadu tradičného produktu 

sú anomáliou, pretože primárne vychádzajú z autorskej potreby nejakým spôso-

bom sa vyjadriť o tomto svete. 

Kníh je na svete dosť, ak by oddnes nevychádzali žiadne knihy, aj tak by 

sme mali čo čítať ešte niekoľko desaťročí či storočí. Kniha je relatívne trvanlivý 

                                                           
13  TAJTÁKOVÁ, 2010, s. 19 – 23. 
14  KOTLER, 1995, s. 75. 
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produkt a aj keď papier a obaly kníh podliehajú zubu času, aj tak prežijú vo 

väčšine prípadov storočia. Individuálny autor chce ponúknuť svetu svoje myš-

lienky, nápady, svoj príbeh, ale ak to neurobí, ľudstvo nebude „ochudobnené“. 

Nakoniec aj z dejín literatúry poznáme príbehy autorov, ktorí vydali knižku či 

dve a potom na spisovateľské remeslo „zanevreli“. Napríklad J. D. Salinger po 

fenomenálnom úspechu románu Kto chytá v žite publikoval už len niekoľko 

poviedok a od roku 1963 na publikovanie zanevrel úplne. Franz Kafka zasa od 

svojho priateľa Maxa Broda žiadal, aby po jeho smrti rukopisy jeho nedokonče-

ných kníh spálil.  

V prípade knižnej produkcie je navyše pestrosť ponuky ohromná, keďže 

knižná produkcia je heterogénnym a multifunkčným priestorom. Heterogénnosť 

spočíva v tom, že jednotlivé knižné tituly sa obracajú na veľmi špecifické cie-

ľové skupiny, ktoré sa často neprekrývajú, alebo sú dokonca antagonistické – 

napríklad špecifická odborná literatúra vs. okultistická a ezoterická produkcia, 

detské knihy a erotická literatúra a pod. Multifunkčnosť produktov je tiež vidi-

teľná na prvý pohľad už pri pomenovaní heterogénnosti tejto produkcie: knihy 

hľadáme kvôli zábave a oddychu, poučeniu, osobnostnému rozvoju, meditácii, 

praktickým radám v rôznych aspektoch života. 

Knihy sú problematickým produktom aj z pohľadu ich životnosti. Principiál-

ne nie sú rýchloobrátkovým tovar, hoci časť knižnej produkcie je zameraná na 

krátkodobý predaj (bestsellerová literatúra). Napriek tomu majú knihy bližšie 

k produktom dlhodobej spotreby, keďže sa stávajú súčasťou domácich knižníc 

na dlhé roky a desaťročia. Predstavujú istý stupeň poznania, múdrosti, doku-

mentov a rodinnej kroniky.  

Práve táto ambivalentnosť kníh nám neumožňuje hovoriť o knižnom marke-

tingu ako o jednoduchom súbore pravidiel fungujúcich na úspešný predaj akej-

koľvek knihy. Nie každá kniha potrebuje priamočiary marketing, ale niektoré 

tituly môžu pokojne pracovať s priamou reklamou. Časť vydavateľskej produk-

cie by si zasa reklamou doslova „ublížila“, pretože jej cieľová skupina je princi-

piálne alergická na reklamnú či priehľadnú marketingovú komunikáciu a je voči 

nim podozrievavá. Sú zasa špecifické knižné segmenty, kde mimoriadne dobre 

funguje „word of mouth“, čiže odporúčanie priateľov, ktorí knihu čítali. Iné 

knihy zasa majú svoje cieľové skupiny vo veľmi úzkom segmente (špecifická 

odborná literatúra), v ktorom je neefektívne investovať do nástrojov štandardnej 

marketingovej komunikácie.  

 Produkt a jeho spoločenská hodnota 

Pri marketingovej práci s knižným titulom pracuje vydavateľstvo už pri plá-

novaní vydania s faktormi, ktoré nesúvisia priamo s úrovňou textu a kvalitou 

knihy. Cena knihy nezodpovedá len nákladom na jej prípravu a spracovanie 

(záloha na honorár autorovi, cena papiera, cena za typografické zalomenie, ob-

razový materiál, tlačiarenské práce, väzba, podiel na chode vydavateľstva, ná-
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klady na distribúciu), ale ráta aj s istou trhovou hodnotou a prípadne spoločen-

skou hodnotou publikácie.  

Trhová hodnota knihy je ukrytá v potenciáli predaja konkrétneho titulu. Ak 

vydavateľstvo pripravuje na predaj knihu, ktorá pochádza od obľúbeného, dobre 

predajného autora, môže si dovoliť zvýšiť jej výslednú cenu. Cenová hladina 

kníh pre konečného spotrebiteľa zároveň odráža aj spoločenskú hodnotu kníh 

v spoločnosti. Pokiaľ je knižná produkcia vnímaná ako čosi, čo je dôležité, hod-

notné, stáva sa predmetom záujmu aj všeobecných médií a mediálneho diskur-

zu. Zároveň je prezentovaná ako dôležitá hodnota a súčasť života spoločnosti, 

napríklad aj tak, že významné autorky a významní autori sú oceňovaní štátom 

za svoju tvorivú činnosť štátnymi vyznamenaniami, ich tvorba je súčasťou pre-

zentácie krajiny v zahraničí a podobne. 

Spoločenská hodnota knihy sa nedá definovať nejakými nákladovými polož-

kami. Špecifickosť knihy sa prejavuje v jej dlhodobej prítomnosti v kultúrnom 

okruhu ako nositeľky poznania, ako historickej pamäte, vedeckého myslenia 

i knihy ako sprostredkovateľa zážitkov. Keďže knižná produkcia je súčasťou 

budovania hodnotových systémov, literárna tvorba presahuje utilitárnu hodnotu 

„spotreby“ a je súčasťou vytvárania kultúrneho a spoločenského kontextu, čo sa 

odráža aj na priamej podpore produkcie kníh v štáte. Aj z tohto pohľadu nie sú 

knihy „štandardný“ produkt, keďže podporu môžu čerpať autori, prekladatelia 

i vydavatelia formou grantov.  

Knižná produkcia najmä domácich autorov je priamo podporovaná aj dotá-

ciami a štipendiami, ktoré umožňujú z pohľadu trhových princípov „nerentabil-

nú“ tvorbu knižných obsahov. Dotácie určené na vydávanie pôvodnej literatúry 

a štipendiá určené na tvorbu najmä krásnej literatúry, majú svoj pendant naprí-

klad v podpore divadelných predstavení, tvorby filmov či galerijnej práce, ale 

nie v iných tovarových segmentoch. Zároveň vo väčšine členských krajín EÚ je 

daňové zaťaženie kníh nižšie, tzv. znížená sadzba DPH, než pri štandardných 

tovaroch (u nás je na knihy DPH vo výške 10 %, napríklad v Nemecku 7 %). 

Druhou zvláštnosťou produktu, ktorým je kniha, je sieť knižníc, ktoré ucho-

vávajú knihy a za minimálne poplatky, alebo len za členské, prípadne bezod-

platne požičiavajú tento druh tovaru. Neexistuje žiaden iný v obchodoch bežne 

dostupný tovar, ktorý by si človek mohol požičať a po jeho použití vrátiť späť, 

pričom náklady na skladovanie tovaru, jeho kúpu, prevádzku knižnice a pod. 

znáša spoločnosť ako taká (mesto, obec, škola, štát – teda v dôsledku my  

všetci). 

 Vydavateľstvo a marketing 

V prípade vydavateľskej praxe dnes nie je možné hovoriť o štandardi- 

zovaných marketingových nástrojoch vzhľadom na to, že vydavateľstvá sú vo 

svojej podstate rovnako heterogénnymi podnikateľskými subjektmi ako samot-

ná knižná produkcia. Vydavateľská činnosť je podnikateľská aktivita, ale nie-
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ktoré vydavateľstvá fungujú skôr na grantových systémoch podporovaných 

štátom, takže nie sú nútené trhom vyhľadávať predajné tituly. Iné produkujú 

nízkonákladovú literatúru skôr ako príležitostnú tlač (napríklad knihy poézie). 

Nájdeme aj vydavateľstvá, ktoré sa zaoberajú špecializovanou literatúrou (od-

borná, náboženská a pod.), kde je produkcia kníh výsledkom financovania na-

príklad výskumu alebo fungovania cirkvi ako celku. Existujú aj spoločnosti, 

ktoré popri inej svojej primárnej činnosti vydajú knihu len preto, lebo to pova-

žujú za zaujímavé, vydajú knihu príležitostne. 

Ak sa však spoločnosť rozhodne komerčne podnikať na vydavateľskom trhu, 

musí do svojich podnikateľských plánov zahrnúť aj marketingové aktivity. Sa-

motná vydavateľská činnosť a pohyb v prostredí kníh už na počiatku vydavateľ-

skej činnosti je charakterizovaný marketingovým rozhodnutím, ktorému seg-

mentu knižného trhu sa chce vydavateľstvo venovať. Či to bude produkcia 

beletrie, detských kníh, odbornej a populárno-náučnej literatúry, reportážnej 

literatúry a pod. To neznamená, že by vydavateľstvo nemohlo do svojho portfó-

lia zaraďovať aj iné tituly a vytvárať edície (čo je tiež marketingový nástroj), 

ktoré pôvodne v portfóliu svojej vydavateľskej činnosti nemalo. 

Základným orientačným marketingovým nástrojom vydavateľstva ako celku 

je samotná značka vydavateľstva. Názov a logo vydavateľstva sú cenné nástro-

je, vďaka ktorým získava kniha na knižnom trhu aj isté zaradenie v rámci sys-

tému kníh. Vydavateľstvo populárnej a bestsellerovej literatúry svojou značkou 

informuje čitateľa, že siaha po knihe, ktorá patrí do istej čitateľskej záujmovej 

skupiny. Vytvoriť rozpoznateľnú značku, ktorá sa spojí s istým typom čitateľov 

a istým typom kníh, trvá nepochybne istý čas. Nástrojmi, ktoré tomu pomáhajú, 

sú aj dizajnové prvky, ako sú obálky kníh a zjednocujúce dizajnové prvky jed-

notlivých edícií. 

Edícia je séria kníh, ktoré majú istý spoločný charakteristický prvok. Naprí-

klad môže ísť o edíciu detektívok, edíciu reportážnej literatúry, náučnej literatú-

ry istého typu a pod. Knihy danej edície majú jednotný dizajn, ktorý slúži ako 

marketingový prvok na mieste predaja. Čitateľ vidí knihu s podobnou obálkou, 

akú mala kniha, ktorú už čítal, a jeho čitateľské očakávania
15

 sú, prirodzene, 

rovnaké. Vytváranie edícií je jedným z marketingových nástrojov vydavateľ-

stva, ktoré chce takto sprostredkovať čitateľom informáciu, že v tejto zbierke 

jedinečných titulov sa nachádzajú tituly, ktoré sú si (žánrovo, obsahovo) po-

dobné. Vydavateľstvo tým hovorí – ak sa vám páčila kniha Y z edície X, tak by 

sa vám mohla páčiť aj kniha Z, ktorú sme zaradili do tej istej edície. Jedinečný 

titul sa tak stáva súčasťou väčšieho celku. 

Silným vydavateľským marketingovým nástrojom sú zverejnené edičné plá-

ny, zvyčajne orientované na vydavateľský polrok, niektoré knižné vydavateľ-

stvá pripravujú edičné plány aj s mesačnou periodicitou. Väčšina tzv. kamen-

ných vydavateľstiev, teda spoločností, pre ktoré je vydávanie kníh hlavnou 

                                                           
15  Čitateľ vstupuje do kontaktu s knihou s istou mierou očakávania čitateľského zážitku. Podrob-

nejšie o čitateľských očakávaniach píše napr. ECO, 2004, či FOSTER, 2018. 
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podnikateľskou činnosťou, predstavuje vo svojich plánoch tituly, ktoré zamýšľa 

v najbližšom období (v horizonte jedného až dvoch rokov) vydať. Vychádza to 

z faktu, že príprava a spracovanie rukopisu do kvalitnej knižnej podoby istý čas 

trvá, zahraničné prekladové tituly sa kontrahujú niekedy na niekoľko rokov 

dopredu ešte v čase, keď sú len v štádiu projektu a pod. Zároveň má knižný trh 

svoj sezónny cyklus, ktorému sa prispôsobuje aj ponuka. 

Edičný plán upozorňuje na tituly, ktoré budú v najbližšom období na trhu, 

a vyvoláva tak o ne záujem. Edičné plány jestvujú buď v tlačenej podobe 

a čitatelia ich dostávajú zadarmo napríklad pri nákupe kníh v kníhkupectvách, 

alebo sa objavujú na webových stránkach vydavateľstiev ako avíza na pripravo-

vané tituly Navyše najmä pri internetovom predaji je dôležité o knižnom titule 

hovoriť už pred jeho uvedením na trh, pretože ponuka pri internetovom predaji 

je síce zdanlivo nekonečná, ale na webovej stránke predajcu vidieť v ponuke len 

niekoľko titulov a ostatné treba hľadať. 

Firemný marketing (logo firmy, edície, katalógy, webové stránky) dopĺňajú 

v niektorých prípadoch aj ďalšie aktivity zamerané na medializáciu vydavateľ-

stva či na účasť na knižných podujatiach, kde sa však často prelína marketing 

konkrétneho titulu a autora s marketingom firmy.  

 Knižný titul a jeho marketing 

Knižný svet vytvára isté žánrové skupiny, v rámci ktorých už môžeme hovo-

riť o marketingových postupoch. Ako príklad môžeme uviesť kuchárske knihy, 

sci-fi a fantasy literatúru, detektívnu či romantickú beletriu, domácu beletristic-

kú knižnú produkciu, životopisné knihy či knihy rozhovorov so známymi osob-

nosťami a pod. 

Aj keď je každý knižný titul iný, jestvujú isté vzorce, ktoré umožňujú repliko-

vať postupy pri tvorbe určitého druhu publikácie a následne uplatniť aj pravidlá 

úspešného uvedenia knihy na trh. Každá kuchárska kniha musí mať receptovú 

časť s prehľadným usporiadaním receptov, jasnými ingredienciami, množstvami 

a jednoduchým postupom doplneným o fotografiu výsledného jedla. Takýto typ 

knihy možno následne ponúkať čitateľom už zaužívanými postupmi propagácie, 

ako sú napríklad prezentácie niektorého z receptov v médiách spojené 

s rozhovorom s autorom knihy, show-cooking – teda verejné varenie jedál z knihy 

spojené s predajom titulu, či ponuka takejto kuchárskej knihy nielen na tradič-

ných, ale aj na netradičných miestach predaja (napríklad kniha o príprave pizze 

v pizzerii či v predajni s talianskymi potravinami). 

Štandardne sa marketing knižného titulu začína jeho avizovaním v edičných 

plánoch. Pri výstavbe budúceho predaja titulu je dôležité žánrové zaradenie, zna-

losť a známosť autora i potenciál jeho osobnej prezentácie. Autor je mimoriadne 

dôležitý prvok knižného marketingu, pretože je to značka, ktorá pomáha predaju 

svojou popularitou (nemusí ísť len o bestsellery, aj umelecká literatúra má svojich 

autorov, pri ktorých sa očakáva, že sa predajom knihy vrátia vstupné náklady). 
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Autor sa podieľa na marketingu svojej knihy často aj osobne – účasťou na 

marketingových podujatiach, ako je uvedenie titulu v kníhkupectve, mediálne 

aktivity (rozhovory v médiách), autogramiády. Takéto akcie nemusí vždy orga-

nizovať vydavateľstvo ako promoturné ku knihe, ale organizujú ich aj sami 

autori s cieľom pomôcť predaju knihy alebo ich ako formu kontaktu s čitateľmi 

organizujú knižnice či samotné kníhkupectvá. 

Osobitný prvok komunikácie knižného titulu predstavuje jeho medializácia 

prostredníctvom informovania o novinkách v literárnych časopisoch, dennej 

tlači, na webových stránkach literárnych magazínov či pomocou sociálnych 

sietí. Literatúra zaujíma v médiách relatívne osobité postavenie, o knižných 

novinkách sa píše aj v bulvárnejších médiách, ženských časopisoch a pod., aj 

keď len v podobe knižných tipov. 

 Záver: práca marketéra knihy 

Pri pohľade na knižný trh môžeme dnes jednoznačne konštatovať, že sa 

stretávame s typickou nadprodukciou. Pri vstupe do kníhkupectva natrafíme 

na desiatky noviniek a tisícky ďalších titulov na nás čakajú v regáloch v pre-

dajni.  

Kniha je z pohľadu predaja špecifický tovar, ktorý má odlišný životný cyk-

lus ako rýchloobrátkový tovar typu potravín, aj keď sa tak niekedy správa. 

Najmä bestsellery známych autorov majú životnú krivku nastavenú tak, že sa 

medzi titulmi objavia na kratší a intenzívny čas (napríklad mesiac) a neskôr 

záujem o ne upadá a ich predajnosť prudko klesá.  

Na druhej strane, kniha sa nepodobá ani na tovar dlhodobej spotreby, ako sú 

autá či chladničky. Najmä v tom nie, že neprechádza zlepšovaním, úpravami, 

modelovými radmi ako technické veci. Román Dômyselný rytier Don Quijote 

vychádza pravidelne od svojho prvého vydania pred viac než štyrmi storočiami 

bez toho, aby sa vylepšovali technické vynálezy v texte, je to tá istá kniha, ako 

ju Miguel Cervantes napísal. 

Marketing knihy nie je možné tak jednoducho a priamočiaro nastaviť ako 

štandardný marketing produktu. Aj keď je kniha z istého pohľadu produkt, do jej 

predajného a životného cyklu vstupujú faktory, ktoré sa iných produktov vlastne 

netýkajú. Marketér teda musí zohľadňovať aj vlastnosti, ktoré prekračujú utilitár-

ny rozmer priameho predaja, ponuky zákazníkovi, reklamy. V niektorých prípa-

doch môže byť dokonca agresívny marketing skôr kontraproduktívny. Zároveň je 

kniha tovar, ktorý často generuje pokrytie nákladov len v dlhodobom horizonte 

(niekedy ani to nie), takže rátať s výhodami predaja podporeného reklamou sa 

určite nedá pri každom titule. Ak napríklad vydavateľstvo vydáva dvesto – tristo 

titulov ročne (a na Slovensku sú aj také), nemôže si dovoliť investovať do predaj-

nej podpory každého z titulov rovnakú energiu a financie. 

Preto môžeme konštatovať, že marketing takého špecifického produktu, ako 

je kniha, je svojím spôsobom ako predávať sny. Príbehy, zážitky, vedomosti, 
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teda vychovávať k osudu a smrti. A to sú kategórie, kde niekedy technokratické 

pravidlá obchodu, predaja a materiálneho sveta nemusia fungovať. 
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Abstrakt: Komunikácia médií je významným faktorom v procese utvá-

rania a ovplyvňovania verejnej mienky. Médiá narábajú s rôznorodými 

zdrojmi, medzi ktoré patria aj informácie z oblasti public relations. 

Oprávneným záujmom PR manažéra alebo hovorcu je nastoľovanie tém, 

ktoré by mohli podávať obraz o subjekte, ktorý reprezentujú. Cieľom je 

dosiahnuť pozitívnu alebo aspoň neutrálnu publicitu. Je preukázané, že 

médiá sa dnes nezaobídu bez informácií z oblasti PR, nevyhnutne ich po-

trebujú na tvorbu vlastného obsahu. Závisí však od nich samých, teda od 

médií, či ponúkanú tému kvalitne žurnalisticky spracujú, aby zabránili 

manipulácii a aby zároveň vlastnými redakčnými postupmi dosiahli pub-

likovanie pravdivých overených informácií. 

Kľúčové slová: médiá, nastoľovanie tém, vzťahy s verejnosťou, hovorca, 

manipulácia, pravda  

Abstract: Media communication is an important factor in the process  

of shaping and influencing public opinion. The media handles a variety of 

sources, including public relations information. The legitimate interest  

of PR managers, spokesperson, is agenda setting up topics that could give  

a picture of the subject they represent. The goal is to achieve positive or at 

least neutral publicity. It has been proven that the media today cannot do 

without information in the field of PR, they necessarily need it to create 

their own content. However, it depends on themselves, ie on the media, 

whether they process the offered topic in a high-quality journalistic way 

in order to prevent manipulation and at the same time to achieve the pub-
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lication of truthful verified information through their own editorial proce-

dures. 

Keywords: media, agenda setting, public relations, spokesmen, manipu-

lation, truth 

 Úvod 

Masmédiá sú významným faktorom pri formovaní verejnej mienky, často sú 

dokonca označované ako najvýznamnejší faktor, ktorý ovplyvňuje verejnú 

mienku. Viaceré výskumy však preukázali, že vplyv médií na verejnú mienku 

nie je priamy, ale sprostredkovaný cez rôzne skupiny – rodina, kolektív priate-

ľov a pod. – tzv. dvojstupňová komunikácia
1
. Napriek tomu médiá zohrávajú 

v procese tvorby verejnej mienky významnú úlohu, poskytujú priestor hovor-

com rôznych kolektívov, nátlakových skupín, výrazným osobnostiam – prezen-

tátorom názorov, postojov a pod. Preto je komunikácia a spôsob komunikácie 

médií významným faktorom aj v procese utvárania a ovplyvňovania verejnej 

mienky. Obsah okrídlenej vety „kto nie je v médiách, akoby nebol“ nadobúda 

stále väčší význam. To, ako sa o jave, fakte či skutočnosti informuje, teda ako 

prebieha komunikácia o javoch, faktoch, skutočnostiach, môže mať výrazný 

vplyv na vnímanie verejnosťou a v konečnom dôsledku aj na verejnú mienku. 

Mnohí sociológovia predpokladajú, že verejná mienka je vyjadrením základ-

ných hodnôt, názorov, poznatkov a postojov ľudí, pričom verejná mienka sa 

mení pomerne rýchlo na rozdiel od hodnôt, ktoré sa menia pomaly.
2
 Na základe 

empirických výskumov amerických sociológov sa uznáva, že významným fak-

torom ovplyvňujúcim utváranie verejnej mienky sú tzv. komunikační, resp. 

názoroví vodcovia, čiže mienkotvorné osoby (opinion leaders).  

Komunikácia je proces, ktorým sa oznamujú a prijímajú určité informácie. 

Vo všeobecnosti treba komunikáciu považovať za jednu z podmienok existencie 

spoločnosti, pretože prepojenie jej štruktúr, účinnosť riadenia, koordinácia 

i spätná väzba sa zabezpečuje vzájomným prepojením procesom komunikácie. 

Sociálnu komunikáciu možno považovať za špecifický druh komunikácie
3
. Me-

diálna komunikácia je súčasťou sociálnej komunikácie.  

Médiá majú tri základné povinnosti: informovať, vzdelávať a zabávať. Od-

borníci na styk s verejnosťou, ktorí poskytujú informácie (tlačové správy 

a pod.) médiám bezplatne, sú čiastočne zodpovední za štandardy a hodnotu 

vysielania a tlače. Hlavnú zodpovednosť za vysielanie a tlačové výstupy však 

majú gatekeeperi („strážcovia“) médií, pretože rozhodujú o ich obsahu. Kľúčo-

vými prvkami masovej komunikácie je skutočnosť, ako a s akým efektom sú 

                                                           
1  KATZ, LAZARSFELD, 1955. In BREČKA, 1988. 
2  SOPÓCI, 1996.  
3  KOLLÁRIK, 1993. 
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správy prijímané, pomocou ktorých prvkov médiá filtrujú a upravujú správy 

tak, aby zodpovedali ich interpretácii a svetonázoru ich príjemcov. 

1 Mediálna a PR komunikácia 

Charakteristickým znakom mediálnej komunikácie je to, že podávateľ in-

formácie nemá priamy kontakt s prijímateľom, informácia je jednosmerná 

a zacielená na široké publikum. Masmédiá pritom majú dosah na vysoký počet 

prijímateľov, pričom podávaná informácia (komunikát) sa zostavuje tak, aby 

zasiahla vopred určené spektrum prijímateľov a zároveň mala aj požadovaný 

účinok. Skúmanie účinkov médií je piatou časťou Lasswellovej formuly: Kto? – 

Komu? – Čo? – Akým kanálom? – S akým účinkom?
4
 

Forma a podoba mediálnej komunikácie sú závislé od technologického vý-

voja. V súčasnosti hovoríme o sociálnych médiách, pri ktorých masová komu-

nikácia nepotrebuje sprostredkovateľa (komunikátora – redaktora, dramaturga 

a pod.) ako pri tradičných médiách, okrem technologického sprostredkovateľa. 

O to viac do popredia vystupuje kultúra komunikácie, ktorá sa dá chápať rôzne 

– od kultúry používania jazyka cez prostredie, v ktorom prebieha komunikácia, 

až po etický rozmer komunikácie prostredníctvom sociálnych médií. Výskumy 

posledných rokov preukázali, že novinári nemôžu existovať bez informácií od 

pracovníkov public relations. Znamená to, že novinári tvoria svoje články aj na 

základe dostupných PR informácií, neznamená to však, že by novinárska profe-

sia stratila svoje postavenie. Práve naopak, aj na základe týchto faktov je dôleži-

té konštatovanie, že nezávislí novinári sú nesmierne potrební na vytváranie 

spoločenskej rovnováhy. 

Public relations predstavujú spôsob komunikácie, ktorým môžu inštitúcie 

vytvárať porozumenie s verejnosťou, budovať dobrý vzťah medzi inštitúciou  

a verejnosťou. Presný recept však nejestvuje. Americký teoretik PR Rex Harlow 

v roku 1972 zozbieral 472 definícií PR – pokúsil sa syntetizovať dve – pracov-

nú a opisnú. Pracovná definícia znie „PR je špecifická funkcia manažmentu, 

ktorá pomáha založiť a udržiavať obojstrannú komunikáciu, porozumenie, pri-

jatie a spoluprácu medzi organizáciami a ich publikom; zahŕňa riadenie prob-

lémov či tém, umožňuje manažmentu, aby bol informovaný o verejnej mienke  

a mohol na ňu reagovať, predvídať zmenu a efektívne využívať zmeny, ktoré 

predpovedajú zmeny trendov; a na to PR využíva výskumy a etické komunikačné 

techniky ako svoje základné nástroje.“ Opisná definícia je takáto: je to špeciali-

zovaný súbor znalostí, zručností a metód, je to tiež funkcia manažmentu, ktorý 

má na starosti vzťahy medzi viacerými organizáciami a ich publikom; PR sa 

vzťahujú na celý rad organizácií – vláda, biznis, vzdelávacie inštitúcie, finan-

                                                           
4  TURZONOVOVÁ, CHUDINOVÁ, BOHUNICKÝ, KEKLAK, 2021.  
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čníctvo, odbory a ďalšie, a PR pracovníci sú si vedomí, že ovplyvňujú verejnú 

mienku, poskytujú poradenstvo a komunikujú najrôznejšími prostriedkami
5
. 

Činnosti v oblasti vzťahov s verejnosťou sa v celej spoločnosti vykonávajú 

na rôzne účely súvisiace s podporou podnikových a súkromných záujmov. Boli 

identifikované štyri aspekty európskej praxe: reflexívny, manažérsky, operačný 

a vzdelávací. Komunikácia prostredníctvom médií dodáva dôveryhodnosť, 

správy sú však filtrované a musia spĺňať mediálne priority. Médiá ťažia zo zdro-

jov pre styk s verejnosťou, no sú pod redakčnou kontrolou. Veľká časť aktivít  

v oblasti public relations je zameraná na podporu marketingu, no polovicu ko-

munikácie tvorí komunikácia mimo marketingu. Nevyhnutnou súčasťou public 

relations, vzťahov s verejnosťou, je hovorca.  

V rámci komunikačného reťazca (vysielač – komunikátor – komunikát – ka-

nál/médium – prijímač/adresát – kontext vzťahu – sociálny rámec komunikácie) 

zohráva významnú úlohu komunikátor, teda ten, kto informáciu „sprostredko-

váva“, je teda „nositeľom“ komunikátu: hovorca (ang. spokesman, speaker, 

spokeswoman, nem. Sprecher atď.). Aj keď je zrejmé, že v tomto prípade ko-

munikátor je sprostredkovateľom myšlienky (odovzdávaného obsa-

hu/odkazu), je dôležité vedieť, že jeho charakteristiky majú vplyv aj na dlhodo-

bý účinok informácie. Hovorca vo všeobecnosti je niekto, kto je oprávnený 

(poverený) hovoriť za určitú skupinu osôb, za firmu, inštitúciu. Úlohou hovorcu 

je zabezpečiť kontakt s médiami, informovať o zásadných krokoch inštitúcie, 

poskytovať stanoviská, obhajovať činnosť inštitúcie, za ktorú hovorí. Kompe-

tentný hovorca disponuje súborom vedomostí (vzdelanie, odborné znalosti, 

informačná výbava, skúsenosti, etické zázemie, odborné riešenia), schopností 

(komunikovať, tvoriť, rozmýšľať, presviedčať, počúvať, presadiť sa, schopnosť 

empatie), zručností (dobrý komunikátor, zvláda prácu od tlakom, profesionálne 

vystupovanie na verejnosti, znalosť médií), osobných charakteristík (dôvery-

hodnosť, spoľahlivosť, lojalita, autorita, pozitívna motivácia, IQ, EQ) a ďalšími 

predpokladmi, napríklad motiváciou.
6
 Hovorca má aj niekoľko ďalších funkcií. 

Podieľa sa vlastnou publikačnou činnosťou na utváraní pozitívneho obrazu na 

verejnosti, zúčastňuje sa na rozhodujúcich rokovaniach inštitúcie, pripravuje 

výstupy pre médiá vrátane organizácie tlačových podujatí, zabezpečuje monito-

ring médií, reaguje na kritiku, systematicky spolupracuje so zástupcami médií, 

koncepčne pripravuje a zabezpečuje informačnú politiku inštitúcie.  

Inštitúcie potrebujú komunikovať svoje vlastné obsahy s verejnosťou (oby-

vateľmi, klientmi, zákazníkmi, cieľovými skupinami a pod.). Komunikácia vy-

chádzajúca z hľadiska týchto potrieb musí hľadať spôsoby a formy svojej ko-

munikácie tak, aby „preniesla“ komunikované obsahy k adresátovi. Na prenos 

obsahov teda využíva komunikátora (spravidla hovorcu) a kanál (mé-

dium/prostriedok).  

                                                           
5  HEJLOVÁ, 2015, s. 95. 
6  CHUDINOVÁ, TUŠER, 2013, s. 114. 
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Ak je prvým informačným zdrojom známa osoba – osobnosť (verejný čini-

teľ, hovorca), ktorej adresáti „dôverujú“, je väčší predpoklad, že komunikát 

bude prijatý s väčšou pozornosťou ako v prípade osoby nezaujímavej, nezná-

mej, často nedôveryhodnej a pod. Je v záujme inštitúcie presadiť „svoje“ témy 

do médií, samozrejme, s pozitívnym výsledkom. Pozitívna akceptácia tém ve-

rejnosťou a možné ovplyvňovanie verejnosti v duchu komunikovaných tém je 

spravidla veľmi zložitý proces, ktorý si vyžaduje mimoriadne veľa úsilia vo 

všetkých stupňoch komunikácie, a aj pri vynaložení maximálneho úsilia inštitú-

cie nie je zaručený úspech. Navyše celý tento proces účinnosti nie je ľahko me-

rateľný, vyžaduje si množstvo rôznorodých vedeckých (odborných) výskumov. 

2 Nastoľovanie tém 

Agenda setting – tzv. teória nastoľovania tém je jednou z mnohých teórií 

masmediálnej komunikácie predovšetkým v oblasti skúmania účinkov pôsobe-

nia médií, ktorá sa objavila v 70. rokoch minulého storočia. 
7
. McComb a Shaw 

v roku 1972 ponúkajú prvú štúdiu agenda setting – nastoľovanie agendy (tém), 

keď vysvetľujú vplyv médií – špeciálne spravodajstva – na to, čo ľudia považu-

jú za dôležité
8
. Maxwell McComb a Donald Shaw pri prieskume voličov 

v Severnej Karolíne počas prezidentských volieb v r. 1968 zistili, že to, čo ľudia 

považovali za najdôležitejšie, bolo to, čo masmédiá oznamovali ako to, čo je 

najkritickejšie. Tak sa zrodila teória nastoľovania tém postavená na myšlienke, 

že masmédiá stanovujú agendu toho, o čo by sa mali ľudia zaujímať.  

„Polemika o tom, či nastoľovanie tém médiami skutočne existuje, a teda aj  

o relevantnosti teórie agenda setting, už v súčasnosti nedáva zmysel. Množstvo 

výskumov v priebehu posledných štyroch desaťročí je dôkazom, že mediálne 

obsahy sa významne podieľajú na vnímaní ,reálneho sveta, verejnosťou, napriek 

tomu, že mnohí túto teóriu vyvracajú. O sile a samotnom dopade nastoľovania 

tém médiami možno polemizovať. V súčasnosti sa otázky súvisiace s funkciou 

agenda setting skloňujú predovšetkým v súvislosti s predpoveďami vývoja ko-

munikácie a komunikačných technológií do budúcnosti. Skeptici predpovedajú 

zánik éry masmédií schopných verejnosti ponúkať dôležité témy.“
9
 

3 Prekrývanie cieľov hovorcov a novinárov 

Otázkou je, kde nastáva prekrývanie komunikačných cieľov hovorcu 

a novinára v kontexte prenikania PR do spravodajských a publicistických obsa-

hov, teda žurnalistických obsahov. Dnes je zrejmé, že PR výrazne ovplyvňujú 

                                                           
7  JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2003. 
8  CHUDINOVÁ, 2010, s. 277. 
9  BALÁŽ, VIŠŇOVSKÝ, 2012, s. 118. 
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mediálny obsah, žurnalistika sa bez PR produktov takmer nezaobíde. Podľa  

B. Bearnsovej
10

 public relations má pod kontrolou témy a načasovanie mediál-

neho spravodajstva. „Takmer dve tretiny agentúrnych správ, ako aj správ 

v novinách, rozhlase a televízii, v konečnom dôsledku pochádza z materiálov 

public relations.“ 

Tab. 1 Obsah mediálneho spravodajstva z materiálov PR 

 
Spravodajské 

agentúry 
Tlač Rozhlas Televízia 

Public relations 59 % 64 % 61 % 63 % 

Iné zdroje 41 % 36 % 39 % 37 % 

Počet 

analyzovaných 

príspevkov 

826 1768 562 347 

Zdroj: B. Bearnsová, In: Ruβ-Mohl, Bakičová, 2005. 

Cieľom novinárov aj hovorcov je publikovať, teda zverejňovať. Publicita 

ako taká je mimoriadne dôležitá pre každého, kto chce či potrebuje akcentovať 

tému, názor, otázku, ale aj inštitúciu ako takú. Mediálna publicita, pozornosť 

médií môže ovplyvňovať verejné priority. Produkty hovorcov slúžia novinárom 

ako zdroje informácií, zdroj tipov na informácie, zdroj tzv. background infor-

mácií (rozširujúcich, doplňujúcich) či ako zdroj tvorených informácií. Novinári 

sú dokonca presvedčení, že verejné inštitúcie potrebujú hovorcov. Myslí si to  

88 % novinárov, pričom 38 % novinárov narába s produktmi hovorcov ako 

s background informáciami, 33 % s nimi narába aktívne, 25 % ich berie ako tip 

na svoju tvorbu. Iba 4 % novinárov nepotrebujú produkty hovorcov na svoju 

prácu
11

. PR informácie sa stali dôležitou súčasťou práce novinára. Privátne kor-

porácie rovnako využívajú na dosahovanie svojich cieľov hovorcov a public 

relations. Verejné i privátne korporácie hľadajú stále nové nástroje na prenika-

nie do médií.  

Na rozdiel od hovorcu, novinár má pri tvorbe mediálnych produktov širokú 

paletu možností, samozrejme, závisí to od toho, pre ktoré médium tvorí, pre akú 

cieľovú skupinu, prípadne do akej rubriky, časti novín, relácie elektronického 

média či pre internetovú platformu média alebo internetový portál. Na základe 

                                                           
10  RUβ-MOHL, BAKIČOVÁ, 2005, s. 218.  
11  CHUDINOVÁ, TUŠER, 2013, s. 31, 114, 116. 



Eva Chudinová 85 

SPOKESPERSON AND AGENDA SETTING RAISED IN THE MEDIA. 
TRUE OR ...? 

 

viacerých kritérií sa potom rozhoduje, aký žáner využije pri tvorbe svojho me-

diálneho produktu.  

Naopak, hovorca má veľmi obmedzený výber produktov. Nielen preto, že 

nijakým spôsobom nemôže ovplyvniť, aby bol celý jeho produkt publikovaný, 

ale aj preto, že nie je potrebné pre médiá pripravovať reportáže, poznámky, 

fejtóny a pod. Novinári by takto pripravené PR informácie zo zásady odmietli. 

Môže ich pripraviť len ako platené články. Vo výnimočných prípadoch 

a v špecifických situáciách si odborné redakcie objednajú napísanie odborného 

článku, napr. ekonomickú analýzu a pod., vtedy je táto žiadosť vítanou príleži-

tosťou komunikovať odborné informácie, ale spravidla ich pripravujú odborníci 

v organizácii a hovorca ich rediguje len po tzv. mediálnej stránke (zrozumiteľ-

nosť pre cieľovú skupinu a pod.).  

4 Manipulácia vs public relations 

Využívanie PR informácií sa stalo súčasťou novinárskej práce. Médiá nema-

jú dostatok možností na to, aby zisťovali nové informácie, preto PR informácie 

môžu využívať ako podklad na svoju prácu. V prieskume z r. 2018 jednoznačne 

najvyšší počet odpovedí poukázal na skutočnosť, že to, či sa obsah tlačovej 

správy objaví v niektorom médiu, alebo nie, závisí najmä od ponúknutej témy. 

Táto odpoveď s objavila až 80-krát. 36 hovorcov označilo za dôvod publikova-

nia ich tlačovej správy dobré vzťahy s novinármi, 13 odpovedí získala možnosť, 

že rozhoduje bartrová dohoda, 10 hovorcov označilo aj odpoveď, že je potrebné 

zaplatiť za publikovanie tlačovej správy. Z odpovedí vyplýva, že hovorcovia 

vedia, že o publikovaní ich tlačovej správy rozhoduje téma, ktorá je vhodná pre 

konkrétne médium, do ktorého tlačovú správu hovorca posiela. O publikovaní 

tlačových správ rozhodujú aj dobré vzťahy s novinármi a redakciami. Vzťah je 

v každom prípade obojstranná súvislosť, teda ak novinárovi vychádza v ústrety 

hovorca, potom aj novinár vychádza v ústrety hovorcovi
12

. Novinár si na hovor-

covi najviac cení (zostupne) „schopnosť tvoriť kvalifikované odpovede, opera-

tívnosť, vychádzanie novinárom v ústrety, snahu poskytnúť informácie, aj keď 

ich nemôže získať z interných zdrojov, ochotu dvíhať telefón aj 

v neštandardných časoch, pravdovravnosť a poskytovanie stručných odpove-

dí“
13

. 

Otázkou je, či môžeme hovoriť o manipulácii, ak médiá publikujú produkty, 

ktoré vznikli na základe PR článkov od hovorcov, PR manažérov a pod. Prista-

šová uvádza formy manipulácie, za ktoré považuje používanie hodnotiacich 

slovíčok, používanie prvkov komentovania v spravodajstve, podporu redakčnej 

línie na úkor objektivity, skrytú persuáziu – skryté prehováranie – pravda 

o realite – pojmy sú jednoznačné a správne, čo bolo povedané, je pravdivé, ra-

                                                           
12  CHUDINOVÁ, 2018, s. 19 – 33. 
13  CHUDINOVÁ, TUŠER, 2013, s. 120. 
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denie správ, výber fotografií, radenie otázok v rozhovore, titulky, perex. Ďalej 

uvádza zverejnenie neoverených informácií, zámenu správ a komentárov, zá-

merné obvinenia a invektívy, manipuláciu formou titulkov a perexov, využíva-

nie „odborníkov“, techniku odobrovania, simulovanie nezávislosti a objektivity, 

vplývanie na emócie, nálepkovanie, ale aj zamlčiavanie nepohodlných informá-

cií. Ďalej Pristašová uvádza, že nielen masmédiá manipulujú, ale ony sú svojím 

spôsobom manipulovateľné. Záujmom každej inštitúcie je udržiavať prijateľné 

vzťahy so zástupcami masmédií. Nepriateľstvo s médiami znamená spoločen-

skú samovraždu. Manipulácia zo strany inštitúcií či konkrétnych osôb vychádza 

z potreby zachovania si dobrého mena v spoločnosti. V takomto prípade nie sú 

médiá informované úplne, zamlčiavajú sa im určité informácie, vyberajú sa iba 

také správy, ktoré sú želateľné. V prípade, že komunikačná stratégia zlyhá, exis-

tuje aj metóda prekrytia, ktorá spočíva v utíšení škandálu vyvolaním iného
14

. 

Z toho vyplýva, že aj informácie z produkcie public relations môžu mať mani-

pulatívny charakter v prípade, ak skutočne a vedome zamlčia nepohodlné in-

formácie. Za takýto prípad však nemožno považovať tradičnú tlačovú správu, 

ktorú vydáva inštitúcia či hovorca alebo PR manažér niektorého subjektu. Za 

zamlčiavanie, a teda aj manipuláciu možno považovať neposkytnutie informá-

cie na vyžiadanie novinára.  

Činnosť hovorcov a novinárov sa prelína predovšetkým pri tvorbe správ. 

Kým novinár tvorí správu, hovorca tvorí tlačovú správu, ktorej odlišný názov 

vypovedá o tom, že to nie je žurnalistický produkt, ale produkt PR. Priesečníky 

nájdeme aj pri tvorbe rozhovoru, aj keď spravidla hovorca je respondent, ale 

v niektorých prípadoch, ako sme už spomenuli, môže byť hovorca aj v role no-

vinára. 

Fungovanie jednotlivých redakcií z hľadiska nastoľovania tém je v zásadne 

nutné chápať ako autonómne, hoci je treba podotknúť, že aj členovia redakčné-

ho tímu vrátane šéfredaktorov, vedúcich vydania, editorov a pod. sú tiež obča-

nia a nevyhnú sa realite vo svojom okolí ako každý iný občan. V zásade sú to 

však rozhodujúci ľudia, ktorí určujú, ktoré témy z návrhov redaktorov, reporté-

rov, externých autorov a pod. bude tá-ktorá redakcia (médium) prezentovať 

a venovať sa im. Keďže médiá môžu vytvárať dojem, že niektorý jav či fakt je 

dôležitejší ako iný, je snahou viacerých už spomenutých subjektov dostať sa so 

svojimi témami do médií a dosiahnuť, aby nimi nastoľované témy boli 

v popredí pozornosti médií. Bez ohľadu na fakt, či je význam daného javu, fak-

tu, skutočnosti naozaj pre spoločnosť dôležitý. Táto snaha „inštitúcií“ je celkom 

vysvetliteľná, aj keď agenda nastoľovania tém nerieši to, či médiami prezento-

vané témy budú ľudia vyhľadávať, či budú žiadaným smerom konať, či sa zme-

nia ich názory a postoje k danej téme (faktu, javu, skutočnosti). Postup médií by 

mal byť v každom prípade etický a „verejnosť by mala v každom prípade sama 

vyžadovať, aby médiá rešpektovali vlastné etické princípy a kódexy“
15

.  

                                                           
14  PRISTAŠOVÁ, 2005.  
15  VAVROVÁ, 2021, s. 27. 
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Novinár musí v súčasnosti pracovať efektívne. Musí produkovať aj niekoľko 

správ denne (nemáme na mysli redakčné spracovanie agentúrnych správ). Ne-

vyhnutné je spomenúť skutočnosť, že existujú rozdiely pri príprave správ žurna-

listov v tlačových médiách a tradičných elektronických médiách a aj na interne-

te na jednotlivých platformách. Napríklad v celoplošnej televízii žurnalista 

nepublikuje denne veľa správ, ale určite pracuje na viacerých témach priebežne, 

získava stanoviská respondentov, ktoré by sa mu počas jedného dňa podarilo 

získať len zložito.  

Hovorca má oveľa väčší priestor na spracovanie tlačovej správy. Sú hovor-

covia, ktorí produkujú aj niekoľko tlačových správ denne, zvyčajne za pomoci 

ostatných kolegov, tie sa však veľmi často míňajú účinkom a spravidla sú 

novinármi len málo akceptované. Novinár sa snaží takto získanú informáciu 

zobjektivizovať a pripraviť konkrétnu správu, ktorá je určená cieľovej skupine 

jeho média. Pohľad novinára na tému bude nezainteresovaný, pričom pohľad 

hovorcu bude vysoko zainteresovaný, a teda neobjektívny z pohľadu novinára. 

To, či bude objektívny z pohľadu recipienta, je témou mnohých odborných 

článkov a štúdií z oblasti účinkov médií. Odborníci v PR potrebujú porozu-

mieť tomu, ako novinári pracujú a čo hľadajú v informáciách. Podľa výsled-

kov prieskumu, názory pracovníkov PR na novinárske faktory sú dobre zlade-

né s názormi novinárov a do určitej miery tu existuje zhoda. Pracovníci PR 

však stále potrebujú integrovať novinárske faktory v ich informáciách, čo 

znamená, že musia lepšie posudzovať pripravované informácie pre novinárov 

alebo aspoň zasielať novinárom iba nové informácie, ak sú v súlade so spra-

vodajskými hodnotami.
16

 

 Záver 

Vo verejnej správe badať nespochybniteľnú snahu hovorcov o nastoľovanie 

vlastných tém do médií. V celkom komunikačnom reťazci by mala inštitúcia 

vynakladať maximálne úsilie na hľadanie porozumenia vo verejnosti a zároveň 

by sa mala usilovať o budovanie a udržiavanie dobrých vzťahov s médiami. Len 

na základe takýchto vzťahov je možné presadzovať vlastné témy v médiách  

a každé presadenie témy verejnej inštitúcie do médií by malo byť cenené. 

V duálnom systéme komerčné médiá „bojujú“ na trhu o prežitie, preto je spo-

menuté presadenie vlastnej témy úspechom a dá sa dosahovať len neustálym 

udržiavaním dobrých vzťahov s médiami a novinármi. Na rozdiel od súkromné-

ho sektora, verejný má veľmi obmedzené možnosti na inú motiváciu médií 

a mediálnych pracovníkov, ako sú kvalitné témy, ktoré zaujímajú aj verejnosť. 

Navyše, na základe výsledkov rôznych prieskumov môžu inštitúcie korigovať 

svoje priority v prospech verejnosti s využitím médií.  

                                                           
16  ZOCH, SUPA, 2014, s. 22. 
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Napriek skutočnosti, že hovorca je súčasťou marketingovej komunikácie – 

vzťahov s verejnosťou – a novinár súčasťou mediálnej komunikácie, v ich práci 

existuje viacero spoločných komunikačných bodov. Už len samotná skutočnosť, 

že najdôležitejšou súčasťou vzťahov s verejnosťou sú vzťahy s médiami – me-

dia relations – obsahuje dôležitý presah vzájomnej spolupráce, ktorá je nevy-

hnutná. Hovorcovia považujú vo svojej práci za najdôležitejšie budovanie vzťa-

hov s médiami, na druhej strane médiá sa fakticky nezaobídu bez PR informácií. 

Ak chcú hovorcovia dosahovať komunikačný cieľ – publikovanie v médiách – 

nevyhnutne musia ovládať prácu novinárov, systémy redakčnej práce, ale aj 

mediálny systém. Ak chcú novinári publikovať svoje mediálne prejavy, produk-

ty, potrebujú produkty PR pracovníkov, hovorcov. Pri samotnej tvorbe mediál-

nych produktov existuje viacero spoločných znakov: dosahovanie publicity, 

pochopiteľnosť a významnosť obsahu, znalosť adresáta, sústavnosť, viaceré 

kompetencie – schopnosti, komunikačné zručnosti, osobnostné predpoklady, 

napr. dôveryhodnosť. Z uvedených skutočností vyplynulo, že to, či médiá budú 

publikovať tlačové správy hovorcov, závisí predovšetkým od témy, ktorú ko-

munikujú, ale závisí to v nemalej miere aj od dobrých vzťahov s novinármi 

a redakciami. Je zrejmé, že hovorcovia chápu, že najpodstatnejšie je pripraviť 

kvalitnú tlačovú správu, teda s dobrou témou, pod čím rozumieme vhodnú té-

mu, ktorá je zaujímavá aj pre novinárov, pre ich cieľovú skupinu a nie je dôleži-

tá len pre hovorcov.  

Je potrebné konštatovať, že novinár aj hovorca v rámci mediálnej komunikácie 

nemajú rovnaké ciele. Pokiaľ cieľom hovorcu je dosiahnuť to, aby správa bola 

publikovaná a v médiách vyznela pozitívne alebo neutrálne, cieľom novinára je 

predovšetkým publikovať správu, ale nie je rozhodujúce, ako vyznie. Novinár 

sleduje svoj cieľ, aby sa jeho novinársky produkt čítal, sledoval, počúval. Preto je 

pre hovorcu výzva nastoliť tému formou tlačovej správy (aj inými nástrojmi PR), 

ktorá osloví v prvom rade novinára a potom aj cieľovú skupinu konkrétneho mé-

dia. Tlačová správa by mala obsahovať pravdivé a zaujímavé informácie. Hovor-

covia si uvedomujú dôležitosť ponúkanej témy, čo možno označiť ako pozitívum 

dosiahnutého výsledku. Ak vieme, že hovorca je súčasťou public relations, 

a dlhodobo sa opierame o skutočnosť, že PR sú na rozdiel od reklamy neplatený 

nástroj, toto konštatovanie už celkom neplatí. Hovorcovia potvrdili, hoci len 

v minimálnej miere, ale predsa, že za publikovanie tlačových správ je potrebná 

niekedy aj finančná odplata, prípadne odplata inou, nefinančnou formou, teda tzv. 

bartrový obchod. V rámci novinárskej etiky je potrebné, aby sa tlačové správy 

označovali ako PR, prípadne aby sa používali iné označenie na publikovanie tla-

čovej správy. Ak novinár tlačovú správu využije ako podklad na svoju žurnalis-

tickú tvorbu, vtedy je korektné uviesť len zdroj, z ktorého čerpal informáciu. 

V prípade, ak redakcia uvedie tlačovú správu bez redakčnej úpravy, je potrebné, 

aby to recipient dokázal identifikovať. Hovorcovia vyžívajú sociálne siete ako 

moderný komunikačný nástroj. Tento nástroj využívajú na komunikáciu nielen 

s novinármi, ale aj priamo s verejnosťou. Dynamika vývoja komunikácie cez 

sociálne siete zasahuje neraz prekvapivo nové cieľové skupiny.  
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V každom prípade PR pracovník nemanipuluje, ak poskytuje pravdivé in-

formácie, komunikuje zrozumiteľne a jasne, nezahmlieva, nepoužíva dvojzmy-

selné výrazy, čo sľúbi – to splní, vyhýba sa urážkam a ohováraniu. Nastoľova-

nie tém je súčasťou práce hovorcu či PR manažéra. Médium, redakcia, novinár 

sú tí, ktorí rutinnými redakčnými postupmi (overovanie, dodatočné dopytova-

nie, zisťovanie a pod.) rozhodujú o tom, či nastolená téma, jej obsah, je pravda 

alebo lož, a v konečnom dôsledku aj o tom, či médium bude nastolenú tému 

publikovať. 

Zoznam bibliografických odkazov 

BALÁŽ, M., VIŠŇOVSKÝ, J. 2012. Stanovenie agendy a vplyv lokálnych médií na 

formovanie agendy. Prípadová štúdia. Trnava : Commuication Today, Vol. 3, No. 

2. 2012. ISSN 1338-130X. 

BREČKA, S. 1988. Sociologický výskum žurnalistiky a masovej komunikácie na 

Slovensku. Bratislava: NŠÚ, 1988. 

HEJLOVÁ, D. 2015. Public relations. Praha: Grada Publishing, a. s., 2015. ISBN 

978-80-247-5022-4. 

CHUDINOVÁ, E. 2010. Komunikácia nastoľovaných tém prostredníctvom 

hovorcu. Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu. Zborník z medziná- 

rodnej konferencie. Trnava: FMK UCM, 2010. ISBN 978-80-8105-158-6. 

CHUDINOVÁ, E. 2018. Posun pozície hovorcu na Slovensku. Marketingová 

komunikácia a médiá 17. Bratislava: Book & Book, 2018, s. 19 – 33 [CD-ROM]. 

ISBN 978-80-89652-21-1. 

CHUDINOVÁ, E., TUŠER, A. 2013. Kompetentný hovorca. Žilina: Eurokódex, 

2013. ISBN 978-80-8155-019-5. 

JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. 2003. Médiá a spoločnosť. Praha: Portál, 2003, s. 207. 

ISBN 8071786977. 

KOLLÁRIK, T. 1993. Sociálna psychológia. Bratislava: SPN. 1993. ISBN 80-08-

01828-3. 

PRISTAŠOVÁ, E. 20015. Manipulácia v politickom spravodajstve. Slovenská 

politologická revue 2/2005 [online]. ISSN 1335-9096. 

RUβ-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. 2005. Žurnalistika – komplexní průvodce 

praktickou žurnalistikou. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 8024701588.  

SOPÓCI, J. 1996. Kolektívne správanie. Bratislava: Univerzita Komenského  

v Bratislave, 1996. ISBN 80-223-1085-9. 

TURZONOVOVÁ, B., CHUDINOVÁ, E., BOHUNICKÝ, J., KEKLAK, R. 2021. 

Prezentačné zručnosti ako nástroj komunikácie pedagógov. Marketingová 

komunikácia Médiá Reklama. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 

2021. ISBN 978-80-223-5154-6.  

VAVROVÁ, Y. 2021. Etika režiséra. Umenie v limitoch, na hranici slobody 

a kreativity. Bratislava: Life, 2021, s. 27. ISBN 978-80-570-2246-6. 



90 Eva Chudinová 

SPOKESPERSON AND AGENDA SETTING RAISED IN THE MEDIA. 
TRUE OR ...? 

ZOCH, L. M., SUPA, D. W. 2014. Dictating the News: Understanding 

Newsworthiness from the Journalistic Perspective. Public Relations Journals, 

2014. Vol. 8, No.1. [online]. ISSN 1942-4604. [Cit. 8.9.2014]. Dostupné na: 

http://www.prsa.org/intelligence/prjournal/documents/201404zochsupa.pdf  

Kontakt: 

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. 

Katedra marketingovej komunikácie 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

eva.chudinova@uniba.sk 

 

 

 



Anton Szomolányi 91 

IMAGE COMPOSITION IN ONLINE COMMUNICATION 
AND ITS IMPACT ON VERBAL MEANINGS 

 

KOMPOZÍCIA OBRAZU PRI ONLINE KOMUNIKÁCII  

A JEJ VPLYV NA VERBÁLNE VÝZNAMY 

IMAGE COMPOSITION IN ONLINE COMMUNICATION  

AND ITS IMPACT ON VERBAL MEANINGS 

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. 
 

Abstrakt: Používanie online obrazovej komunikácie sa stalo súčasťou 

bežného života. Hlasová komunikácia v spojení s obrazovou komuniká-

ciou dostala väčšiu autenticitu. Obraz v komunikácii sprítomňuje subjekt. 

Obraz respondentov zvyšuje ich komunikačnú vzájomnosť a vie do istej 

miery tvoriť náhradu reálneho stretnutia. Aký je však rozdiel medzi reál-

nou komunikáciou a audiovizuálnou komunikáciou? Do akej miery kvali-

ta vyjadrovacích obrazových prvkov pri online komunikácii pomáha 

a kedy ju narúša, ba dokonca vo významnej miere negatívne vplýva na 

zvukový vnem? V našom výskume sme sa zamerali na obrazové artefak-

ty, ktoré ovplyvňujú komunikáciu pred webovou kamerou. Rozoberieme 

kompozičné obrazové prvky vlastné pre toto obrazové zobrazenie, tech-

nické aspekty pre komunikačné kamery. Pokúsime sa dať na základe od-

borných argumentov odporúčania pre používateľov online komunikácie, 

ale aj pre vývojárov a dizajnérov kamerovej techniky pre tento druh ko-

munikácie. Pre náš výskum sme analyzovali viac ako 250 sebazobrazení 

respondentov. 

Kľúčové slová: kompozícia, online komunikácia, subjektívny pohľad, 

sebazobrazovanie, svetlo, šum webkamery, webkamera  

Abstract: Using image communication through the web has become  

a part of everyday life. The combination of voice and image communica-

tion has achieved greater authenticity. Image in the communication crea-

tes the presence of a subject. Picture of respondents raises their communi-

cational mutuality and can create a replacement for a face-to-face 
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meeting. However, what is the difference between face-to-face communi-

cation and audio-visual communication? To what extent does the quality 

of visual expression in web communication help and to what extent is the 

perception of the sound in communication disrupted by the visual expres-

sion? In our study we focused on visual artefacts which affect the com-

munication through web cameras. We will discuss visual compositional 

elements that are characteristic for this kind of visual depiction and tech-

nical aspects of communicational cameras. We will attempt to give advice 

for users of web communication and designers and developers of cameras 

for this kind of communication through technical arguments. For our stu-

dy we analysed more than 250 self-depictions of respondents. 

Keywords: online communication, image noise, light, point of view, self 

depiction, web camera 

 Úvod 

„Svet audiovizuálnej reality televíznej kultúry je pútavo usporiadaný do veľ-

kolepej scenérie rôznorodých simulácií, vizuálnych obrazov, ktoré efektívne 

vyvolávajú rôznorodosť fascinácie, emócií, predstáv, zážitkov a potešenia  

u príjemcov.“
1
  

Ľudia v bežnej komunikácii, ak sa majú stretnúť, či už pracovne, alebo re-

kreačne, dávajú najavo úpravou zovňajšku svoj postoj k okoliu. Pri reálnom 

stretnutí asi nikto neleží alebo nemá opretú bradu o stôl, prípadne nemá vylože-

né nohy na konferenčnom stole. Pri reálnej komunikácii vydržíme aj hodiny 

sedieť na stoličke vo vzpriamenej polohe. Je to tak aj pred webovou kamerou, 

ktorá je umiestnená vo fixnej pozícii na počítači? Webová kamera je zväčša 

nižšej technickej kvality a so slabým obslužným softvérom. Výsledkom je nea-

dekvátny postoj samotných používateľov k vizuálnej kultúre sebazobrazovania 

v komunikácii tohto druhu. Akoby účastníkom sebaprezentácie cez web nezále-

žalo na vlastnom zobrazení seba samého. Účastníci komunikácie sú umiestnení 

v obrazovej ploche nedôstojne. Napríklad z podhľadu sú ich tváre prehnuté 

širokým uhlom pohľadu webkamery, majú rôznu farbu pleťových tónov, prí-

padne sú v technicky nevhodnom obraze. K tomu sa pridáva aj samotný postoj 

uchádzačov k vlastnej úprave zovňajšku a nehovoriac o priestore za samotným 

účastníkom komunikácie. V tomto texte skúmame možnosti skvalitnenia seba-

zobrazovania pri online komunikácii. Analyzujeme prirodzené kompozičné 

riešenia filmového jazyka a na základe porovnávacieho výskumu sa pokúšame 

stanoviť vhodné riešenia pre obrazovú kompozíciu a to tak, aby sa zlepšila ko-

munikácia neverbálneho výrazu účastníkov videokonferencie. V rámci výskumu 

navrhneme aj technické riešenia vhodné pre vývojárov hardvéru a softvéru, 

                                                           
1  HUDÍKOVÁ, 2021. 
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ktoré by mohli zlepšiť kvalitu online komunikácie. Obdobie rokov 2020 – 2021 

prinieslo nový fenomén komunikácie cez webové rozhranie v masovom rozší-

rení pre takmer všetky oblasti života. Tvrdenie, že svet audiovizuálnej kultúry 

odráža mentálne nastavenie skutočnej sociokultúry, možno obhájiť aj na zákla-

de pochopenia ľudskej situácie v období neskorej moderny ľudskej spoloč- 

nosti.
2
  

Kamery, ktoré boli doteraz len akousi povinnou výbavou počítačov, sa odra-

zu stali nutnou súčasťou života. Ľudia sa stali povinnými aktérmi predkamero-

vej reality v dlhých časových úsekoch. Stali sa kameramanmi samých seba bez 

akýchkoľvek vedomostí o kompozícii, svetle a technických aspektoch snímania 

počítačovou kamerou. Obraz pri komunikácii máme, ale jeho obsah a forma 

akoby neboli potrebné. V audiovizuálnej komunikácii však obraz a zvuk idú 

v paralelnom postavení, pričom každá z vyjadrovacích zložiek, či už obrazová, 

alebo zvuková, má rôzny význam a dôraz v rôznych časových úsekoch komuni-

kácie. Medzi základné atribúty efektívnej (účinnej) komunikácie patrí napríklad 

komunikačná akomodácia, ktorej princípom je prispôsobenie sa štýlu komuni-

kácie komunikantovi, cieľovej skupine.
3
 Vnem takejto komunikácie je viazaný 

na striedanie medzi vnemom obrazu a zvuku. Vo výsledku obe zložky, ak sú 

v správnom vzájomnom postavení, bez rušivých momentov, zvyšujú komuni-

kačnú schopnosť. 

1 Obrazové aspekty pri online komunikácii 

Bežný divák denne sleduje audiovizuálne obsahy tvorené obrazovými profe-

sionálmi a talentovanými tvorcami, ktorí roky vyvíjali špecifický komunikačný 

obrazový jazyk. Tomu je vlastná dynamická obrazová kompozícia. 
Online komunikácia so zameraním na obraz funguje ako jednozáberová 

predkamerová výpoveď. Dá sa povedať, že je veľmi blízka televíznej žurnalisti-

ke alebo filmovej dokumentaristike s tým, že osoba pred kamerou je 

v kontinuálnom zábere bez prestrihov alebo nástrihov, prípadne inzertov. V tom 

je online komunikácia unikátna.  

Náš výskum obsahoval pozorovanie viac ako 250 účastníkov vo všetkých 

vekových kategóriách. Medzi nimi boli vysokoškolskí študenti, účastníci online 

konferencií, deti zúčastňujúce sa na workshopoch, ale aj manažéri počas schô-

dze. Pri tom sme posudzovali základné aspekty obrazovej komunikácie, ktorými 

sú: 

 obrazová kompozícia subjektu – tá predstavovala usporiadanie res-

pondenta v obrazovom poli, veľkosť tváre s ohľadom na obrazovú 

plochu, výšku kamery s ohľadom na pohľad respondenta, 

                                                           
2 HUDÍKOVÁ, 2021. 
3 CHUDINOVÁ, 2018. 
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 obrazová kompozícia pozadia – tonalita, štruktúra, svetlo, kolorita, 

priestor pozadia, 

 aktivita subjektu pri vedomom ovládaní kompozičných prvkov obsahu 

obrazového poľa, 

 technické aspekty zobrazovania – nastavenie kamery, osvetlenie, ob-

razový šum, ostrosť, 

 umiestnenie kamery a umiestnenie subjektu v priestore, 

 vedomé alebo náhodné zmeny s ohľadom na dĺžku komunikácie. 

Na základe analýzy týchto aspektov sa pokúsime navrhnúť zlepšenia pre on-

line komunikáciu, tak pre subjekty komunikácie, ako aj pre výrobcov komuni-

kačných softvérov a hardvérov. 

1.1 Východiská skúmanej problematiky 

V rámci obrazovej kompozície sme sa inšpirovali článkom v odbornom ča-

sopise American Cinematographer od Jaya Holbena
4
, v ktorom tento profesio-

nálny kameraman stanovil parametre na komunikáciu z typicky filmovej kom-

pozičnej výstavby detailu. Vybraní členovia Americkej asociácie kameramanov 

Toy Rolf Johansen, Tom Fletcher a Chuck Lee použili objektívy a kamery, kto-

rých parametre boli podobné ako pri snímaní hraného filmu s možnosťou ma-

nuálneho ovládania všetkých parametrov, ako je clona, expozičný čas, citlivosť, 

objektív – zoom. Obrazový priestor zasvetľovali zvlášť pre popredie a zvlášť 

pre pozadie. Svetlom vytvorili svetelnú hladinu, ktorá tvorila optimálne svetelné 

podmienky pre parametre kamery s cieľom dosiahnuť minimálny šum, pričom 

svetlo bolo tvorivo komponované. Kompozičné usporiadanie detailu bolo asy-

metrické. To znamená, že polovica účastníkov konferencie bola napravo a druhá 

naľavo. Všetci účastníci mali na kamerách podobné parametre a aj osvetlenie 

bolo z podobných zdrojov a pokúsili sa o spoločnú obrazovú formu tak, ako je 

dizajnovaná obrazová forma v koncipovanom projekte – napríklad v hranom 

filme.  

Z experimentálneho pohľadu na finálny vizuál bola konferencia obrazovo 

naozaj veľmi dobre zvládnutá. Všetci účastníci boli vo formálne zjednotenom 

prostredí – jedna konferencia. Pri striedaní ich vstupov boli aj zábery pri vzá-

jomnom prepínaní účastníkov strihané akoby v hranom filme. Na tvárach mali 

svetelný pomer – rozdiel medzi svetlom a tieňom. Svetlo bolo vždy zo strany  

a tvorilo ho hlavné svetlo, ktoré predstavovalo dominantný zdroj. Doplnkové 

svetlo nebolo vo výslednom obraze definované, scény tak boli veľmi prirodzené 

a pozorovateľ nevnímal umelú svetelnú konštrukciu. Pozadie tvorilo vždy hĺbku 

a jeho štruktúra nerušila detaily jednotlivých účastníkov konferencie. Tento štýl 

dizajnu obrazovej komunikácie sme sami overili v štúdiových podmienkach.  

                                                           
4 HOLBEN, 2020, s. 12 – 16. 
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Samozrejme, že takáto záberová výstavba nie je možná pri dennej konfe-

renčnej práci u všetkých účastníkov. Filmová výbava je drahá a v reálnom 

 priestore zaberá veľa miesta. Od účastníkov konferencií a online vzdelávania sa 

nedá požadovať takzvaný „filmlook“ tvorený prostriedkami, ktoré sú charakte-

ristické pre naratívny film. V tomto sú bežní používatelia poväčšine laici 

a profesionálna výbava je všeobecne nedostupná pre všetkých. Technológia 

umožňuje prepojovanie, ktoré sa prejavuje najmä na úrovni konvergencie  

obsahu.
5
  

Online komunikácia alebo konferencia nepozná vnem strihu v typickom fil-

movom význame.
6
 Obrazové zmeny nie sú definované strihovou logikou, ale 

automatikou striedania účastníkov, ktorú zväčša riadi zvuk – kto hovorí, ten je 

na obraze. Autor autentickej komunikácie neovláda priamo pri prezentácii svoju 

vizualitu. Pracuje akoby v observačnom móde.
7
 Kompozícia sa dá ťažko forma-

lizovať, pretože napríklad pri nepárnom počte účastníkov sa mení obrazový 

formát, pri ktorom dochádza k „orezu“ formátu, a to hlavne zo strán. Navyše 

účastníci bežnej komunikácie majú rozdielne kamery s rozdielnym pomerom 

strán. Svetlo vo výslednom obraze sa riadi expozičnou automatikou a nie opti-

málnou tonalitou subjektu. Na základe tohto sme sa snažili stanoviť dosiahnu-

teľné optimá pre štandardný obrazový výraz pri online komunikácii. 

Stanovili sme základné komunikačné parametre pre obraz webkamery: 

 obrazová kompozícia detailu a polodetailu pred webkamerou, 

 zlatý rez, 

 uhol pohľadu kamier, 

 pozadie za subjektom, 

 predkamerový svetelný priestor, 

 svetlo a tieň – tvar a priestor, 

 svetelná hladina a minimálne množstvo svetla, 

 umiestnenie online konferencie, 

 pohlaď subjektu pri predkamerovej výpovedi, 

 kamera pre online komunikáciu, 

 elektronická úprava obrazu. 

1.2 Obrazová kompozícia subjektu 

Filmová kompozícia funguje na asymetrických princípoch záberového proti-

kladu. To znamená, že kompozičná váha po dvoch nasledujúcich záberoch by 

mala byť opačná. Pri webkamere počítame len s jedným pohľadom na subjekt, 

aj keď k „prestrihom“ dochádza, a to s ohľadom na komunikáciu. Ak prehovorí  

 

                                                           
5  CHUDINOVÁ, 2018. 
6  HOLBEN, 2020. 
7  VAVROVÁ, 2015. 
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iný účastník konferencie, dochádza k strihu – záberovej výmene dvoch subjek-

tov. Aj z tohto dôvodu by sme nemali primárnu kompozíciu dávať do prostried-

ku, ale mierne na stranu. Tu by však bolo optimálne, aby sa každý účastník 

konferencie umiestnil do inej časti obrazu ako ostatní. To však nie je úplne 

možné pri väčšom množstve účastníkov. Navyše, pri online konferencii dochá-

dza k automatickému orezávaniu formátu pri „multiobraze“ viacerých účastní-

kov. Vzniká pri tom riziko, že ak komponujeme subjekt viac do strany, 

v prípade stranového obrezu formátu dôjde k neprirodzenému rezaniu tváre  

z boku obrazu.  

1.2.1 Filmová kompozícia detailu a polodetailu  

Pri filmovej kompozícii detailu a polodetailu tváre sa oči umiestňujú blízko 

čiary vrchnej tretiny obrazu. Výška očí je obvykle daná dramatizáciou 

a výrazom subjektu pre daný obsah záberu. Pri zvýšenej dramatizácii sa oči 

umiestňujú nad tretinu a pri dramaticky „odľahčenom“ výraze sa oči umiestňujú 

pod čiaru vrchnej tretiny obrazového poľa. Pri webkamere býva problém v tom, 

že respondenti prirodzene umiestňujú oči do polovice obrazu a majú veľa pa-

sívneho priestoru nad hlavou a pri komunikácii sa im brada dotýka spodného 

okraja obrazu. Takéto narážanie brady vzbudzuje negatívne konotácie pre vnem 

subjektu – snímanej osoby. Ak sa však respondent snaží komponovať svoju tvár 

správne, v duchu filmového výrazu a kompozičného jazyka filmu, musí pri 

notebooku posunúť displej tak, že s ťažkosťami číta text na obrazovke. Kamera 

je umiestnená v hornej časti monitoru notebooku a pri jej správnej pozorovacej 

pozícii je kompozícia s prázdnym miestom nad hlavou. Základné umiestnenie 

objektívu kamery na nakrúcanie detailu pri filme by malo byť vo výške očí – 

základný rakurz – výška kamery. Ak podložíme notebook napríklad knihami, 

môžeme sa dostať objektívom do výšky očí a potom môžeme pozorovať aj dis-

plej a mať komponovanú tvár subjektu v základnej pozícii, s výškou očí na čiare 

hornej tretiny obrazového poľa.  

1.2.2 Zlatý rez  

Zlatý rez sa veľmi často spomína pri filmovej kompozícii. Jeho určenie 

a význam sú skôr dané pre statické obrazové kompozície ako na dynamickú 

kompozíciu audiovizuálnej tvorby.
8
 Pri webovej kompozícii sme mali veľmi 

dobré výsledky vnemu práve s umiestňovaním subjektu do línie vertikálneho 

zlatého rezu, ktorý je bližšie k polovici obrazu ako pri tretinovom delení obrazu. 

Je to práve preto, ako sme už konštatovali, že pri online komunikácii môže do-

chádzať k automatickému rezaniu formátu a umiestnenie bližšie k stredu je 

                                                           
8  SZOMOLÁNYI, 2016. 
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kompozične bezpečnejšie. Podobne umiestňovanie línie očí do horizontálnej 

roviny zlatého rezu sa javí ako prirodzené a tvorí dostatočnú rezervu pre zmenu 

formátu pri online komunikácii. 

1.2.3 Uhol pohľadu kamier  

Uhol pohľadu kamier používaných na tento druh komunikácie je takmer 

vždy široký. Za široký uhol pohľadu berieme vždy ten, ktorý je väčší ako  

45 stupňov od osi kamery (os medzi subjektom a kamerou). Je to pravdepodob-

ne dané tým, aby účastník bol vždy v obraze, keď sa nachádza pred zariadením, 

bez ohľadu na geometrickú kvalitu zobrazenia osoby. Mobilné telefóny majú 

v tomto viac možností, pretože vedia využívať digitálny zoom, ktorým sa dá 

veľkosť uhlu pohľadu kamery ovládať. Vybavenie počítačov a hlavne noteboo-

kov akoby v tomto zaspalo dobu. Aj počítače vyššej cenovej kategórie majú 

zväčša kamery s rozlíšením HD a menej. Ak sme spravili čo i len malý zoom na 

takzvaný normálny uhol pohľadu, výrazne sa zvýšil šum kamery a zmenšila sa 

ostrosť. Základný obslužný softvér pri väčšine počítačov neobsahuje ani túto 

možnosť. Z tohto pohľadu je optimálne umiestnenie subjektu do väčšej vzdiale-

nosti od kamery počítača. Tu sme experimentálne stanovili vzdialenosť na dĺž-

ku vystretých rúk dotýkajúcich sa klávesnice, čo je ale nepraktické na komuni-

káciu a písanie na klávesnici zároveň. Zobrazenie tváre sa však pri tejto 

vzdialenosti stalo prirodzenejším a znížila sa optická deformácia tváre, ktorá je 

charakteristická pre širokouhlé objektívy. Pri filmovom nakrúcaní sa pri štan-

dardnom snímaní detailu tváre takmer nikdy nejde bližšie ako na vzdialenosť 

1,5 metra. Pri online komunikácii zo vzdialenosti na dĺžku rúk sa dostaneme do 

polodetailu. Pri práci na notebooku, ak napríklad potrebujeme počas konferen-

cie písať, je vhodné používať externú klávesnicu a myš. Ak však umiestnime 

webkameru do výšky očí, ako sme to už spomínali, a ešte aj zväčšíme vzdiale-

nosť od notebooku, práca v tomto usporiadaní bude veľmi nepohodlná.  

1.2.4 Pozadie za subjektom  

Pozadie za subjektom tvorí kompozičný výraz v momente, keď sme sa do-

stali do polodetailu, veľmi významne sme do výrazu komunikácie – záberu – 

zahrnuli aj priestor za subjektom – pozadie.
9
 Prvky pozadia tak môžu významne 

narušiť výraz tváre. Napríklad výrazná línia pozadia, ktorá prechádza cez oči, 

zdroj svetla v pozadí, ktorý sa spája so subjektom, ak sa navzájom prekrývajú 

a podobne. Malá hĺbka ostrosti je vlastná filmovému rozprávaniu v detailoch 

subjektu. Pri webkamere nie je možná vzhľadom na širokouhlý objektív. Opti-
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málne je umiestňovať subjekt tak, aby sa so štruktúrou tváre žiadne prvky poza-

dia nespájali. Významnú rolu tu hrá aj odstup – vzdialenosť od pozadia.  

Ako nevhodné sa ukázalo pozadie, ktoré predstavuje čistá biela stena. Tá 

v polodetaile subjektu spôsobuje napríklad stmavnutie tváre. Priestor za subjek-

tom má význam hlavne pre orientáciu pozorovateľa. Ten potrebuje kontrou 

horizontálnych a vertikálnych línií na nerušený vnem obrazu. Pozadie a jeho 

svetelný priestor by malo zodpovedať expozičnému rozsahu kamery. To zna-

mená, že svetelné podmienky pozadia by mali zodpovedať jadru záberu – zob-

razeniu subjektu. Čisté plochy, ako je napríklad biela stena v dôsledku nerov-

nomerného osvetlenia, tvoria pri online komunikácii „odtieňové schody“. Tie sú 

dôsledkom vysokej kompresie signálu. Pri nedostatku svetla alebo pri vysokej 

svetelnej hladine pozadia dochádza k expozičnej korekcii, ktorá sa negatívne 

prejaví na zobrazení tváre subjektu. Je buď tmavá, alebo svetlá. Dynamický 

rozsah videokamier na online komunikáciu je nízky a tieto kamery nie sú 

schopné vhodne zobraziť veľké svetelné rozdiely. Pri testoch viacerých zariade-

ní sme stanovili pomocou fyzikálneho merania maximálny rozdiel 1 : 4. Tento 

pomer predstavuje rozdiel medzi svetlom a tieňom. Pri väčšom rozdiele sa začal 

v tmavých častiach obrazu prejavovať nepríjemný šum a kresba tmavých častí 

pôsobila technicky rušivo, prípadne ak automatická korekcia vhodne dorovnala 

tmavé časti obrazu, tak svetlé časti obrazu, a to hlavne tvár subjektu, boli bez 

štruktúry a neprirodzene preexponované – presvietené. 

1.2.5 Predkamerový svetelný priestor  

Predkamerový svetelný priestor je na zobrazenie webkamerou podstatný.
10

 

Kvalita svetla je daná spektrálnym zložením dominantného zdroja a spektrál-

nym zložením sekundárnych zdrojov svetla. Sekundárne zdroje svetla môžu byť 

aj odrazy svetla od farebných plôch v snímacom priestore. Ak používame typ 

moderného LED zdroja – napríklad LED žiarovku, je vhodné, aby mala CRI 

minimálne 90 a viac. Moderné pulzné žiarovky nemusia obsahovať všetky časti 

spektra a zobrazenie pleťových tónov, ktorých vnem je pri online komunikácii 

podstatný, nemusí byť korektné. Sekundárne zdroje nekorektného svetla môžu 

byť aj nevhodné farebné plochy blízko subjektu, ktoré vnášajú do scény nepri-

rodzenú farbu svetla.  

1.2.6 Svetlo a tieň  

Svetlo a tieň sú dôležité pre tvar a priestor v obrazovej kompozícii. V ich 

vzájomnom pomere sme schopní vnímať aj náladu, priestorové tvary a vzťahy. 

Pri využívaní scénických zdrojov – reálnych svietidiel na snímanej scéne môže 
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dôjsť k nerovnomernému zasvieteniu obrazového priestoru. Tieto problémy sa 

zväčšujú aj pri neustále meniacom sa slnečnom svetle. Stane sa, že začnete 

prednášku bez priameho slnečného svetla, ktoré by svietilo do miestnosti, a po 

chvíli slnko začne svietiť na subjekt alebo na pozadie. Radikálne sa tak zmení 

svetelná kompozícia obrazu. Expozičná automatika, ktorá je vlastná webkame-

rám, vyrovnáva osvetlenie plochy obrazu vždy do tonality stredne šedej (súčet 

všetkých jasov obrazového poľa je pre automatiku expozície vždy stredná šedá 

– je to stanovené optimum pre priemerný obraz).  

1.2.7 Svetelná hladina  

Svetelná hladina predstavuje základné množstvo svetla, ktoré naplní mini-

málne požiadavky kamery na korektný obraz.
11

 Počas merania dostatočnej ex-

pozičnej úrovne rôznych webkamier (skúmali sme 5 druhov) sme dospeli 

k záveru, že minimálna úroveň osvetlenia scény pre webkameru by mala byť 

100 luxov. Pri tejto hodnote sa javil šum a farebné podanie všetkých kamier ako 

prijateľné. Túto hodnotu predstavuje zhruba 100- wattová klasická žiarovka zo 

vzdialenosti 2,5 metra. To hovoríme len o svetle, ktoré svieti na subjekt. Poza-

die by malo mať vlastný zdroj osvetlenia.  

1.2.8 Umiestnenie online konferencie  

Umiestniť online konferenciu do miestnosti otočenej na juh nie je nevhodné. 

Priame slnečné svetlo spôsobuje veľký dynamický rozsah medzi svetlom 

a tieňom v miestnosti. V našich zemepisných šírkach je slnko veľmi premenlivý 

zdroj s ohľadom na pohyb mrakov a časť dňa. Subjekt pred webkamerou by mal 

mať za sebou priestor, ktorý evokuje reálnu prítomnosť a zároveň tento priestor 

pozadia nepúta zbytočnú pozornosť rušivými prvkami, ktoré sa negatívne po-

dieľajú na kompozícii subjektu. Miestnosť je za subjektom, nie snímaný subjekt 

pred miestnosťou – to znamená pred stenou. Pri vneme obrazu je dôležitá orien-

tácia v priestore a subjektívna predstava o tomto priestore je dôležitá pre vnem 

obsahu. Človek potrebuje pre pocit bezpečia poznať podvedome priestorové 

vzťahy, ktoré mu tvoria informácie o vertikálnych a horizontálnych líniách. 

Smer svetla – svetlo a tieň dávajú subjektu možnosť definovať hmoty priestoru. 

Subjekt neustále hľadá podvedomé stotožnenie sa s priestorom, v ktorom sa 

nachádza. Tomu je podobný aj virtuálny priestor prenášaný webkamerou. Sub-

jekt by nemal mať v pozadí výrazne presvetlený objekt ako napríklad okno, 

ktoré z dôvodu presvetlenia netvorí žiadnu štruktúru, len „prepálenú“ bielu plo-

chu. Tmavý priestor, bez dostatočnej svetelnej hladiny, môže vytvárať nechcený 
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technický šum v obraze, ktorý pôsobí negatívne na vnem svojím nekoordinova-

ný pohybom v obrazovej štruktúre. 

1.2.9 Pohľad subjektu pri predkamerovej výpovedi  

Pohľad subjektu pri predkamerovej výpovedi obvykle nie je viazaný do ob-

jektívu kamery, ale vedľa neho. Pri výskume sme sa nestretli ani s jedným 

účastníkom, ktorý by vnímal pozíciu objektívu kamery. Všetci účastníci vnímali 

obrazovú plochu ich monitora, kde komunikovali s ostatnými účastníkmi konfe-

rencie. Viazaný pohľad do objektívu kamery sa tak ukázal aj v tomto prípade 

predkamerovej výpovede pre snímanú osobu ako neprirodzený. Blízky je hlavne 

predkamerovej výpovedi v dokumentárnom filme alebo televíznej žurnalistike. 

Jednotliví účastníci výskumu si nikdy neuvedomovali umiestnenie objektívu na 

svojom zariadení a pri komunikácii vždy upierali pohľad smerom k účastníkom 

konferencie na ploche obrazovky. Komunikácia priamo do kamery, a teda sme-

rom k osobe, ku ktorej sa prehovára, bola jednoznačná – pohľadom do objektí-

vu kamery, ak bola webkamera v postavení externého prídavného zariadenia. 

To sa však udialo len v minimálnych okamžikoch a účastník si plne musel uve-

domiť potrebu zdôraznenia priameho očného kontaktu. Z tohto pohľadu, cel-

kom prirodzene, si jednotliví respondenti neuvedomujú postavenie kamery ako 

záujmového bodu komunikácie.  

Pre pedagóga, ktorý potrebuje udržať pozornosť auditória dlhý čas, je občas-

ný očný kontakt – pohľad do kamery, nevyhnutnosťou. Pohľad do kamery pred-

stavuje pohľad na študenta bez ohľadu na to, v akej časti zorného poľa sa na-

chádza. Vnem objektívu kamery a pohľad do kamery by mal byť predmetom 

tréningu tohto spôsobu komunikácie. Pozeranie mimo objektívu kamery, komu-

nikácia bez očného kontaktu so žiakom môže predstavovať v realite akoby pa-

sívny kontakt
12 

s triedou a môže mať výrazný vplyv na negáciu komunikácie. 

1.2.10 Kamera na online komunikáciu  

Kamera na online komunikáciu, ak je zabudovaná v notebooku alebo tvorí 

externé zariadenie počítača, je technickým zariadením, ktoré má svoje obme-

dzenia. Tie sú dané cenou zariadenia, konštrukčným zámerom a primárnymi 

technickými vlastnosťami špecifickými pre účel ich využitia. Napríklad kon-

štrukcia kamery na notebooku nepredpokladá jej využitie na denné fotografova-

nie či nakrúcanie, ale len jej na občasné použitie na online komunikáciu. Na 

rozdiel od kamier v mobilných telefónoch, ktoré svojou kvalitou nahrádzajú 

takzvanú konzumentskú triedu fotoaparátov a kamier, sú schopné prenášať ob-

raz v kvalite veľmi podobnej profesionálnemu záznamu. Samozrejme, pri dodr-

                                                           
12  KATZ, 1991. 
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žaní niekoľkých obmedzujúcich technických aspektov. Čo však majú všetky 

tieto snímacie kamery spoločné, alebo podobné, je obslužný softvér, ktorý je 

konštruovaný na optimálne využitie snímacieho senzora bez priameho vplyvu 

samotného používateľa. Automatický režim nastavenia zohľadňuje základné 

zobrazenie osoby pred kamerou. Nemá v sebe žiadne moderné vymoženosti 

expozičnej automatiky, ktoré zohľadňujú štruktúru scény, rozpoznávanie sub-

jektu od okolia, a tým má schopnosť uprednostňovať kvalitu pleťových tónov, 

prípadne zvládať zmeny dynamického rozsahu scény a podobne. Pre čo i len 

trochu slušný obraz je dôležité rešpektovať nízku natívnu citlivosť webových 

kamier a osvetliť scénu dostatočnou svetelnou hladinou. 

1.2.11 Elektronická úprava obrazu  

Elektronická úprava obrazu je príslušenstvom všetkých komunikačných sof-

tvérov. Tie ponúkajú napríklad úpravy pozadia digitálnym trikom. Odseparova-

nie subjektu od pozadia je najbežnejšou úpravou, ktorú používatelia online ko-

munikácie využívajú. Rozostrenie pozadia, vkladanie iného pozadia a pod. má 

však problém v kvalite zobrazenia. Ak sa pri tomto prejaví šum v kontúrach 

subjektu, pri dlhšom vnímaní takéhoto obrazu dochádza k zníženiu pozornosti. 

Webkamery pracujú s veľkou kompresiou dát a pre tieto „triky alebo špeciálne 

efekty“ nie je zväčša dostatok obrazových informácií. Preddefinovanie týchto 

efektov je veľmi univerzálne. Napríklad rozostrenie pozadia vyzerá veľmi ne-

prirodzene. Ak už sa „trik“ má použiť, je vhodné osvetliť subjekt dostatočnou 

hladinou svetla, minimálne takou, ako sme už spomínali, prípadne pridať mier-

ne protisvetlo na zvýraznenie kontúr subjektu. Separácia subjektu sa nám potom 

javila o dosť dôveryhodnejšia.  

2 Neverbálny podtext pri online komunikácii 

Pohľad mimo objektívu kamery a do kamery sme overovali v dvoch rovno-

cenných skupinách, ktorým sa prednášala tá istá téma. Pri skupine A sme udr-

žiavali celý čas kontakt pohľadom do kamery a pri skupine B sme neviazali 

pohľad na objektív kamery, ale zväčša sme pozerali na obrazovku monitoru, 

prípadne mimo zorného poľa záberu kamery. Následne sme študentom zadali 

úlohu, aby napísali esej, ktorá bola spojená s obsahom prednášky. Poslucháči 

nemali textovú prípravu a pri vypracovávaní eseje sa mali riadiť len zapamäta-

ným obsahom z prednášky. Rozdiel v hodnotení skupiny A oproti skupine B bol 

jeden a pol stupňa zo šiestich v neprospech skupiny B. Chceli by sme upozor-

niť, že v minulosti nebol významný rozdiel v hodnotení oboch skupín pri po-

dobnej práci.  
Ako pomôcku na priamy pohľad do kamery učiteľom odporúčame označiť 

bod kamery napríklad fotografiou fiktívneho študenta. Otvor pre kameru na 
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tejto fotografii sme urobili uprostred v rovine očí. Fotografia mala veľkosť len  

6 x 9 centimetrov. Táto úprava pomohla prirodzene viazať pohľad do kamery. 

Porovnávali sme viac ako 250 zobrazení subjektov webkamerou a pri tom 

sme vyhodnocovali kompozičné aspekty zobrazenia a technickú kvalitu seba-

zobrazenia subjektov. 

Kompozícia sa ukázala ako nevyhnutný nástroj na udržanie pozornosti, a to 

minimálne v zaužívaných kompozičných pravidlách takzvanej profesionálnej 

konvencie známej z bežnej filmovej a televíznej tvorby. Zobrazenia subjektov 

z podhľadu, rušivé prvky pozadia, chaotická štruktúra obrazu, narušené vertiká-

ly, nesprávne zobrazenie pleťových tónov, obrazový šum, presvetlené body 

pozadia, neprirodzená kolorita obrazu, deformácia tváre a tmavý obraz sú prvky 

neverbálnej komunikácie, ktoré sme vyhodnocovali subjektívne a na základe 

vedomostí o pôsobení kompozičných schém pre dynamickú a statickú obrazovú 

kompozíciu. Je historicky preukázané, že porušenie týchto schém má mať svoj 

komunikačný a výrazový dôvod.
13

 Štandardný pozorovateľ nevie definovať 

dôvody negácie obrazovej kompozície, ale v podvedomí stráca kontakt 

s celkovým obsahom audiovizuálneho komunikátu. 

Niektoré subjekty volili „atraktívne komponovanie“ alebo nekomponovanie 

sebazobrazenia zámerne, domnievajúc sa, že podporia svoju „osobnú jedineč-

nosť“. Opačná strana, respondenti však túto jedinečnosť v záplave obrazového 

kompozičného chaosu nie sú schopní rozoznať. Tieto subjekty sme pri porov-

návaní priradili k tým, ktorí svoju prezentáciu riešili nevedome. Subjekty, ktoré 

seba zobrazovali kompozične čisto v dôsledku talentu alebo vedomostí 

o komponovaní obrazu, pútali omnoho viac pozornosti a pri vyhodnocovaní 

konferencie sme zistili, že im dokonca účastníci konferencie kládli viac otázok. 

Z toho sme usúdili, že čo i len minimálna snaha o komponovanie sebazobraze-

nia v duchu „profesionálnej konvencie“ platnej pre dynamickú kompozíciu, 

prinesie obrazovú kompozičnú kvalitu schopnú sprostredkovať kvalitnejšiu 

komunikáciu a zlepšiť vnem obsahu. Hlbšie objektivizovať vplyv obrazovej 

kompozície by si vyžadovalo ďalší výskum v tejto oblasti, čo však nateraz ne-

bolo naším zámerom. Zámerom bolo implementovať prvky dynamickej obrazo-

vej kompozície využívanej v televíznej a filmovej tvorbe do online komuniká-

cie, a tým ju skvalitniť. 

3 Odporúčania pre tvorcov softvéru, hardvéru  
a používateľov  

Pre kvalitný obraz pri online konferencii je potrebné: 

 citlivejšie webkamery s nižšou úrovňou šumu, väčším rozlíšením pre 

eventuálnu možnosť zoomu minimálne 1 : 2, 

                                                           
13 SZOMOLÁNYI, 2016. 
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 kvalita kamier na notebookoch by mala zodpovedať minimálne kvali-

tám kamier v mobilných telefónoch, 

 vítaná vlastnosť je aj možnosť naklápania kamery na notebookoch 

a možnosť umiestňovať ich čo najviac hore, 

 obslužný softvér pre webkamery by mal mať možnosť manuálneho 

riadenia clonového čísla, prípadne svetlotonality a citlivosti, 

 softvér by mohol ukázať svetelnú dostatočnosť s ohľadom na kvali-

tu zobrazenia,  

 obslužný softvér by mohol obsahovať vodiace čiary zlatého rezu na 

umiestnenie očí, 

 vhodné by mohli byť pomocné obrazce tváre, do ktorých by sa sub-

jekt mohol umiestniť ako do „kompozičného optima“. Tie by mohli 

byť dynamické – mierne by menili svoju polohu, 

 softvér by mohol upozorniť subjekt, že je snímaný z podhľadu.  

Možností pre kompozičnú kvalitu a technickú kvalitu obrazu je mnoho 

a v obslužných softvéroch konzumentských záznamových zariadení, ako sú 

napríklad mobilné telefóny, sú už integrované. Stačí ich len prevziať.  

Odporúčania pre používateľov online komunikácie pre obraz: 

 správne vyváženie kompozície – využívanie zlatého rezu, 
 priestor pre online komunikáciu s dostatočným osvetlením, 

 kvalitné spektrálne zloženie svetla, ktoré svieti na subjekt, pre správne 

zobrazenie pleťových tónov, 

 úpravou intenzity osvetlenia minimalizovať svetelné rozdiely medzi 

pozadím a popredím, 

 kontrolovať vzdialenosť od webkamery a zabrániť tak disproporcii 

tváre – optickému skresleniu v dôsledku širokouhlého pohľadu ob-

jektívu webkamery, 

 webkamera by mala byť vo výške očí – podložiť notebook napríklad 

knihami, prípadne umiestniť externú webkameru do výšky očí, 

 pri komunikácii využívať aj pohľad do kamery, ktorý predstavuje 

priamy pohľad na účastníkov komunikácie, 

 kontrolovať prvky pozadia vo vzťahu k subjektu – odstrániť rušivé 

prvky, ako sú linky a línie pozadia, ktoré „idú“ cez oči subjektu, izbo-

vé kvety, ktoré „rastú“ z ucha a pod. 

 nepoužívať „nedokonalé“ elektronické efekty, 

 vyrovnať webkameru v horizontálach a vertikálach, a to aj vo vzťahu 

k pozadiu. 

 Záver 

Za základnú metódu sme si vybrali systém porovnávania jednotlivých sub-

jektov pred webkamerou počas online prednášok na univerzite, obchodných 
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stretnutí, administratívnych porád. Mali sme možnosť porovnávať viac ako 250 

subjektov a ich inštinktívne sebazobrazovanie webkamerou. V rámci výskumu 

sme určitej časti subjektov dali aj inštrukciu a vysvetlenie kompozičných výz-

namov a pozorovali sme ich správanie s touto vedomosťou. Skúsili sme zhod-

notiť a porovnať zobrazovanie sa webkamerou s filmovým zobrazovaním tváre 

podľa základných kompozičných pravidiel. Pokúsili sme sa hľadať optimá 

v porovnávaní s dokonalou čistotou profesionálnej konvencie filmového kom-

ponovania detailu tváre pre webové zobrazovanie. V jednom zábere toto porov-

nanie je možné, ale v rámci záberového radu filmovej reči sme dynamickú 

kompozíciu neskúmali. Tu by sme museli mať účastníkov, ktorí sa zobrazujú 

viacerými kamerami a svoju komunikáciu strihajú. Na skúmanie sme vybrali 

niektoré základné kompozičné aspekty obrazovej kompozície. V obrazovej 

kultúre dynamickej kompozície je ich oveľa viac. Snažili sme sa vybrať tie naj-

podstatnejšie, ktoré priamo vplývajú na kvalitu online komunikácie. 
Výsledkom nášho bádania je, že ak účastníci online konferencie využívajú 

obrazovú plochu v zmysle logického komponovania, teda že oči kladú do vrch-

nej časti obrazovej plochy blízko čiary zlatého rezu, využívajú pohľad do kame-

ry, ak sú umiestnení asymetricky – nie v prostriedku, webkameru majú umies-

tnenú vo výške očí a nie sú voči nej v podhľade, sú dostatočne osvetlení 

kvalitným svetlom s plným spektrálnym zložením a sú umiestnení pred vzdiale-

ným, málo štruktúrovaným pozadím, ktoré tvorí priestor obrazu, je ich komuni-

kácia kvalitnejšia. Pozitíva sa ukázali hlavne v udržaní pozornosti. Účastníci 

online komunikácie si správnou obrazovou kvalitou vyjadrujú aj vzájomný reš-

pekt a úctu. Kultúra prejavu pri online komunikácii si musí hľadať svoj priestor 

medzi používateľmi. Rovnako dôležité je aj uvedomenie si toho, že hoci sa 

online komunikácia odohráva v inom priestore, jej výsledok by mal byť podob-

ný, ak nie rovnaký ako pri štandardnom, prezenčnom stretnutí. 
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MARKETINGOVÁ STRATÉGIA SÚČASNÝCH UMELCOV 

MARKETING STRATEGY OF CONTEMPORARY ARTISTS 

PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD. 
 

Abstrakt: V súčasnosti sa slová peniaze a biznis stali jedinou mantrou. 

V podstate neexistuje nič, čo by sa nedalo predať a kúpiť. Dokonca aj 

vlastnú identitu si ktokoľvek môže vymodelovať, vytvarovať a nakoniec 

predať. Dnes a denne sme svedkami predaja vlastných identít na sociál-

nych sieťach. Influenceri sú toho jasným príkladom. „Predaj“ vlastnej 

identity môže najmä umelcom pomôcť pri získavaní prostriedkov na ich 

tvorbu. To, že sa odlišuje od toho klasického predaja, je nanajvýš zrejmé. 

Ak sa umelec nevie „predať“, jeho umenie do veľkej miery hynie. Otáz-

kou je, čo všetko je umelec ochotný obetovať. Kde je hranica osobnej 

slobody a osobnej integrity a kde už začína verejný priestor, v ktorom po-

núkame naše vonkajšie kvality na predaj. Ako sa naučiť byť videný 

a pritom nestratiť svoju identitu, svoje súkromie? Kde začína a končí ob-

chod, kde začína a umiera umenie...? 

Kľúčové slová: identita, umelec, brand, stratégia, obchod, prezentácia, 

značka  

Abstract: Nowadays, the word money and business has become the only 

mantra. Basically, there is nothing that cannot be sold and bought. You 

can even model, shape, and eventually sell your own personal identity. 

Today and every day we are witnessing the sale of our own identities on 

social networks. Influencers could talk about it. But that's not what this 

article is about. It deals with the positive aspects of "selling" one's own 

identity, which can help artists in particular to raise funds for their work. 

The fact that it differs from the classic sale is most obvious. If an artist 

cannot sell, his art dies to a large extent. The question is, what is the artist 

willing to sacrifice for that. Where is the border of personal freedom and 

personal integrity and where is the public space already beginning, where 
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we offer our external qualities for sale? How to learn to be seen without 

losing own identity? Where does business begin and end, where does art 

begin and die...? 

Keywords: identity, artist, brand, strategy, business, trade, presentation, 

personal brand 

 Úvod 

Preslávený český herec a maliar Karel Gott raz povedal: „Peniaze nie sú 

všetko… je tu ešte zlato a cenné papiere.“ Vtipná a duchaplná veta z úst najiko-

nickejšieho umelca 20. a 21. storočia.  

Spevák Karel Gott patril medzi umelcov, ktorí boli svojou vlastnou značkou. 

Už i jeho priezvisko Gott, čiže boh, ho k tomu predurčovalo. Jeho synonymum 

sa stalo božský. Božský Kája. Mal božský hlas, božsky vyzeral a božsky sa 

správal k svojim fanúšikom, ale najmä fanúšičkám. Ale aj božsky zarábal. Ok-

rem iného...  

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že vytvorenie jeho osobnej značky ho 

prakticky nič nestálo. Bol doslova bohom a boh si predsa nepotrebuje budovať 

svoju vlastnú značku.  

Narodil sa s krásnym hlasom, príroda ho obdarila príťažlivým zovňajškom. 

A predsa cesta za jeho značkou trvala dlhé desaťročia. Pretože personal brand, 

teda osobná značka nevzniká z večera do rána, ani sa nevytvorí za mesiac, do-

konca ani za rok. Sú to dlhé roky až desaťročia. A niekedy stačí malý prešľap 

a je po značke. 

V tomto príspevku sa zamyslíme nad tým, či je pre umelca potrebná značka. 

Ako sa vedia umelci (poväčšine introverti) popasovať s plachosťou, ktorá je 

v podstate v príkrom protiklade k odvážnemu a niekedy až sebastrednému bu-

dovaniu osobnej značky. Ako robiť marketing umelca a pritom si zachovať 

svoju tvár a nepočúvať zaručené rady všetkých marketérov. 

V prvom rade si musíme určiť, o akej skupine budeme hovoriť. Jednoznačne 

sú to umelci. A tí sa regrutujú z obrovského množstva najrozličnejších odvetí od 

audiovizuálneho, výtvarného, hudobného, dramatického prostredia až po insce-

načné. Všetci sa potrebujú presadiť. Predať svoje „produkty“, svoje výtvory 

alebo predať doslova seba, svoje telo, svoj pohyb. 

1  Umelec verzus moderné technológie 

Mohli by sme namietať, že v záplave všetkých masovokomunikačných pro-

striedkov a sociálnych sietí nie je absolútne žiaden problém zaujať diváka 

a potenciálneho zákazníka kdekoľvek na svete. Veď internet zasahuje do každej 

domácnosti od Japonska až po Grónsko, svieti na mobiloch a tabletoch detí 
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v škôlkach aj storočných starcov. To je niečo, čo umelci v 19. a 20. storočí ne-

zažili a nemohli využívať. Možno mohli počítať s televíziou a rozhlasom, avšak 

o masovej komunikácii šírenej prostredníctvom internetu sa im ešte ani nesníva-

lo. 

V súčasnosti sa môžu tvorcovia oprieť nielen o najnovšie technológie, ale aj 

o poznatky, ktoré vychádzajú z teórie výtvarného umenia. „Psycho-senzorický 

vnem človeka je v prípade audiovizuálneho vyjadrenia odkázaný len na dva 

zmysly, a to je obraz a zvuk, ktoré vie zaznamenať kamera ako čisto senzorický 

nástroj fyzikálneho typu. Výsledný vnem je závislý od množstva semiotických 

vzťahov, ktoré vstupujú do komunikačného procesu medzi tvorcom správy ale-

bo informácie a prijímateľom informácie.“
1
  

Toto platí, samozrejme, v súvislosti s bežným typom audiovizuálnej správy, 

avšak môžu s ním veľmi efektívne pracovať aj umelci, ak využijú správne ko-

notácie zdieľaných obsahov na sociálnych sieťach a takisto semiotiku bežne 

prijímanú konzumentmi. Symboly a znaky sa dajú využívať všade tam, kde 

majú svojich recipientov. Tých, ktorí zašifrované posolstvá v podobe významo-

tvorných znakov a symbolov vedia správne odčítať. Používatelia sociálnych 

sietí však poväčšine takéto znalosti nemajú. Komunita konzumentov týchto 

umeleckých obsahov môže byť doslova zamknutá pre veľký okruh odberateľov. 

A tu je jeden dôvod, prečo umelci často bočia od tohto spôsobu komunikácie. 

Nechcú znižovať latku svojej prezentácie a komunikácie používaním reči na 

úrovni detí zo základnej školy.  

Používanie najmodernejších spôsobov prezentácie cez platformy ako Face-

book, Instagram, Twitter, YouTube, Tik Tok môže tvorcu aj konzumenta do-

slova zahltiť. Keď je niečoho príliš, tak je toho príliš. Prijímatelia obsahov zo 

sociálnych sietí sú už doslova nasýtení z množstva fotografií slávnych ľudí 

a záujem o sledovanie ich aktivít na sociálnych sieťach klesá. Nastáva tzv. ob-

razne povedané obžerstvo, ktoré končí prinajmenšom bolesťou brucha alebo 

totálnou apatiou. V najhoršom prípade vracaním. A po obžerstve prichádza 

diéta, striedmosť, odmietanie, a teda nezáujem sledovať aktivity umelca, či 

celebrity... A to sa deje práve teraz. Vytvára sa dojem, že umelcov a talentova-

ných ľudí rapídne pribúda a ľuďom sa už nechce ani sledovať ich výtvory. Na-

vyše, ak sa „tlačia“ do virtuálneho priestoru aj tí zahraniční, tzv. cezpoľní, ktorí 

by napríklad v minulom storočí museli merať hodný kus cesty vlakom či autom, 

aby sa prišli predviesť na naše pódium. Alebo minimálne by ich musela pozvať 

nejaká umelecká, nie najlacnejšia agentúra. 

Prišiel covid a s ním sa všetko obrátilo naruby. Umelci museli zostať doma, 

divadlá a kiná sa hermeticky zavreli. Zatvorili sa múzeá, kiná, knižnice, galé-

rie... Všetci umelci sa dostali do povinnej izolácie. „Seďte doma a chráňte seba 

a svojich blízkych.“ Tak znel oficiálny pokyn. Väčšina ľudí sa tejto nedobro-

voľnej dovolenke aj potešila, avšak po mesiaci až dvoch to začalo byť mučivé. 

Nielen z ekonomického hľadiska, ale aj zo psychického. Veď umelec je bytosť, 

                                                           
1 SZOMOLÁNYI, 2018, s. 1. 
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ktorá potrebuje tvoriť, ale najmä sa dožaduje spätnej väzby od divákov. Umelec 

tvorí pre ľudí, nie pre prítmie svojho ateliéru. 

A tak sa „vďaka“ covidovým opatreniam začala vytvárať nová komunita ľu-

dí, nová aktivita umelcov, ktorí hľadali novú vyjadrovaciu a komunikačnú reč. 

Reč, ktorou by sa dorozumievali bezkontaktne, doslova virtuálne, a teda by 

nestratili kontakt s divákom, ktorý je absolútne bazálny pre život umelca. Preto-

že len vďaka nemu umelec dýcha, tvorí, smeje sa, ale aj trpí. Je s divákom spo-

jený pupočnou šnúrou, ktorú chce, aj nechce prestrihnúť. Lebo umelci nie sú 

radi viazaní čímkoľvek a kýmkoľvek. 

Počas covidu vzniklo množstvo zaujímavých internetových projektov. Diva-

delníci sa spojili a vytvorili internetovú platformu www.dramox.cz  (obr. 1), 

kde si za poplatok môže divák, alias odoberateľ, pozrieť nespočetné množstvo 

zaujímavých divadelných inscenácií. Takto si možno pozrieť v archíve aj pred-

stavenia Slovenského národného divadla, Baletu Národného divadla, Berlínskej 

štátnej opery, Činoherního klubu, Dejvického divadla, Zürišskej opery, predsta-

venia divadiel v Plzni, Liberci, Trnave, Zvolene, Ostrave, Jihlave a mnohé ďal-

šie.  

Tu namiesto umelcov robili marketing divadlá, ktoré potrebovali súrne fi-

nančnú podporu, ale aj diváka, aj keď nie prítomného fyzicky, ale aspoň virtu-

álne. Tu sa hercom ako-tak podarilo spojiť sily a tzv. predať svoje umelecké 

počiny formou predplatených kanálov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Webová stránka DRAMOX
2
 

                                                           
2  Dramox [online]. Dostupné na: https://refresher.sk/104552-Tvoja-obyvacka-moze-byt-aj-

divadelnou-salou-Vdaka-ceskej-sluzbe-si-mozes-pozriet-predstavenia-nasich-divadiel-aj-online 

[cit. 2022-02-02]  

http://www.dramox.cz/
https://refresher.sk/104552-Tvoja-obyvacka-moze-byt-aj-divadelnou-salou-Vdaka-ceskej-sluzbe-si-mozes-pozriet-predstavenia-nasich-divadiel-aj-online
https://refresher.sk/104552-Tvoja-obyvacka-moze-byt-aj-divadelnou-salou-Vdaka-ceskej-sluzbe-si-mozes-pozriet-predstavenia-nasich-divadiel-aj-online
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Podobné aktivity vznikli aj v galériách a múzeách. Erbové inštitúcie zakúpili 

svoj priestor na internete a začali ponúkať komentované prehliadky virtuálnych 

výstav rôznych umelcov, ktorí počas lockdownu museli výrazne obmedziť čin-

nosť a spolu s ňou aj svoje príjmy.  
Motiváciu na každodennú tvorbu potrebujú umelci v rôznych formách. Pre 

niekoho je to celospoločenské uznanie, prestížna cena alebo jednoducho finan-

cie.  

Taliansky režisér Federico Fellini povedal, že najlepšou motiváciou 

a inšpiráciou na nový film je podpísaná zmluva. Znie to sarkasticky, ale mnohí 

umelci vedia, o čom je reč.  

„Každý umelec potrebuje k tomu, aby začal pracovať na novom diele, určitý 

podnet. U mňa sú to spravidla dlhy.“
3
  

Finančná motivácia, pretavená v budúcu záruku divákov, je hnacou silou 

a magneticky doslova priťahuje múzy z virtuálnych priestorov, aby si prisadli 

k dielu a pomohli stvoriť zázrak, ktorým je umelecké dielo. Pretože dielo ako 

také, než prišiel človek, tu pred tým nebolo... Nebyť umelcov, to všetko, čo 

tvorí náš nádherný, nezabudnuteľný svet, by tu nebolo. Naše prežívanie radostí, 

ale aj smútkov by sa odohrávalo v sivom svete bez radostnej eufórie.  

Práve preto je dôležité, aby umenie naďalej vznikalo. Zdalo by sa, že toto 

konštatovanie o dôležitosti umenia je zrozumiteľné a jasné pre všetkých, ktorí 

majú kultúru podporovať: ministri kultúry, financií, zahraničných vecí, školstva, 

investícií a regionálneho rozvoja a ďalší. A aby bolo koho podporovať, treba 

najskôr umelcov správne pomenovať a rozčleniť. A nie je jednoduché medzi 

nimi urobiť deliacu čiaru, keďže sa regrutujú z troch odlišných skupín: profe-

sionáli, poloprofesionáli, amatéri. 

Všetky tieto tri skupiny majú niečo spoločné: absolútnu potrebu tvoriť. Nie-

ktorí to zvládnu ako vedľajšie remeslo práve preto, že si na seba zarobia inou 

činnosťou, a potom sú tu dve skupiny (poloprofesionáli a profesionáli), ktoré 

potrebujú finančnú pomoc. A teda podporu a ľudia musia o nich vedieť. A keď 

o nich musia vedieť, tak musia byť viditeľní aj pre úradníkov na ministerstvách 

a na rôznych fondoch. Preto potrebujú mať svoj viditeľný brand. 

Zvyklo sa hovoriť, že umelec má trpieť, doslova má byť hladný, aby dokázal 

tvoriť. Že v prebytku čohokoľvek múzy odlietajú... Ak sa vrátime naspäť do 

minulosti, mnohí, najmä výtvarníci, vytvorili svoje diela práve v biede 

a v hlade. Vincent van Gogh je toho najlepším príkladom. „Vincent sa vrhol na 

štúdium biblie, pokúsil sa uplatniť v cirkevnej službe a v rokoch 1876 – 77 pra-

coval za stravu a ubytovanie ako pomocný učiteľ neďaleko Londýna, neskôr 

ako pomocný kazateľ. Žil v krajnej biede v chatrči, navštevoval chorých a spá-

val na slame. Ani tu si nenašiel cestu k ľuďom, zanedbával sám seba, čo pohor-

šovalo predstavených a jeho mzda mu bola za túto službu odňatá. Zotrval tu až 

do roku 1880 a stal sa závislým od podpory mladšieho brata Thea. Neskôr pre 

                                                           
3  Citáty slávnych [online]. Dostupné na: https://citatslavnych.sk/autori/federico-fellini/ [cit. 

2022-03-28] 
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neustále spory s rodičmi a zastávanie extrémnych náboženských názorov ich 

opúšťa a odmieta otcove peniaze.“
4
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Loving Vincent, plagát k filmu [online]  

Dostupné na: https://www.csfd.cz/film/428847-s-laskou-vincent/prehled/ 

[cit. 2022-02-02] 

Nebyť najbližšej rodiny, brata či sestry, alebo mecenášov, mnohí, dnes pre-

slávení umelci, by zomreli hladom. Nemali vytvorenú žiadnu svoju značku, 

žiaden brand, nikto ich nezdieľal na sociálnych sieťach, nikto im nerobil youtu-

bové videá, nikto im nenakrúcal Tik Tok. Proste mali obrovskú potrebu tvoriť, 

ale potrebovali aspoň zopár drobných na zaplatenie svojho skromného príbytku 

a biednej večere. Dnes sa Vincentove obrazy predávajú za desiatky miliónov 

dolárov. 

2  Obsahový marketing ako prostriedok 

Veľkým problémom self-promotion u mnohých umelcov je ten fakt, že ume-

lec je poväčšine introvert. Je mu akosi cudzie pretláčať sa, hovoriť o sebe a už 

vôbec nevie ponúkať seba, resp. svoje výtvory ako babka na trhu. Možným 

riešením je content marketing. Nespočíva v prvoplánovo zakúpenej reklame,  

v predplatení mediálneho priestoru v televíziách, rádiách, či v časopisoch, ale 

vo vytváraní obsahu, ktorý je zábavný, tvorivý a predstavuje prácu umelca nie 

                                                           
4  Dostupné na: https://www.vytvarnavychova.sk/maliari/85-vincent-van-gogh [cit. 2022-03-28] 
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ako tovar, ale ako trvalú hodnotu. Pravidelné newslettre, blogy, či videá priamo 

z ateliéru alebo zo zákulisia nakrúcania filmov (u filmárov, či hercov) sú nielen 

propagáciou konkrétneho diela, ale sú aj vynikajúcim spôsobom ako zatraktív-

niť svoj umelecký výtvor. Obsahový marketing je veľmi vhodná forma osobné-

ho self-promotion a art marketingu.  

Žijeme v období obrovských protikladov. Všetkého je veľa. Veľa milioná-

rov, veľa nenávisti, veľa nesprávnej mediálnej komunikácie, veľa hejtov, veľa 

nekritického obdivu, veľa politiky... A na druhej strane máme nedostatok kvali-

ty v čomkoľvek, nedostatok pokory, absenciu empatie, núdzu o prevratné myš-

lienky, chudobu ducha... 

A niekde na pomedzí žijú umelci, ktorí by túto priepasť vedeli minimálne 

zaplniť. Ponúknuť nám aj iný pohľad na tento svet. Ukázať svet z inej perspek-

tívy, ktorú nekultúrni oligarchovia a byrokrati nevidia, alebo zámerne nechcú 

vidieť, pretože im nastavuje zrkadlo. 

V poslednom období sa zvykne hovoriť o tzv. hodnotovom marketingu. Ide 

o metódu, ktorú umelci prostredníctvom obsahového marketingu veľmi efektív-

ne dokážu prijať za svoju. Veď sú to práve hodnoty, ktoré umelci ponúkajú. Ak 

umelec dokáže ponúkať cenné myšlienky, nové hodnoty (a to oni dokážu), zba-

vuje sa strachu zo sebazviditeľňovania a sebaprezentácie. „Ekonomika založená 

na reputácii vyžaduje zmenu marketingu z obyčajného poskytovania informácií 

z donucovacích praktík na marketing založený na vzdelávaní. Tým, že cieľo-

vému trhu poskytujete cenný a vzdelávací obsah, tvoríte základ vzťahu so zá-

kazníkom. Stať sa hlasom hodnoty je náročné a vyžaduje si to čas, no takto 

investovaný čas vám neskôr vyplatí dividendy.“
5
 Vytvárať zaujímavé obsahy, 

akými môžu byť aj napr. vzdelávacie mini kurzy, webináre, inštruktážne 

a vzdelávacie blogy či online art konferencie, môže byť niečo, čo pritiahne po-

zornosť k dielu samotného tvorcu a zároveň i jemu samotnému rozšíri obzor 

a jeho divácku obec.  

Žijeme tzv. tekutú dobu, v ktorej sa všetko zlieva so všetkým, kde neexistujú 

žiadne hranice konkrétnych žánrov. Film už dokonale splýva s internetom, di-

vadlo s filmom, výtvarné umenie s dramatickým umením, politika s cirkusom. 

Tekutú dobu, keď sa biele zlieva s čiernym až vznikne beztvará sivá hmota, 

ktorá nikoho nedráždi, ale ani nikoho nepoteší. Také bezfarebné pukance bez 

chuti a zápachu. 

Kedysi existovali relevantné inštitúcie, ktoré združovali rôzne záujmové 

a profesijné skupiny a pomáhali im sa zviditeľniť. V poslednom období aj toto 

zažíva deštrukčný proces. Veľa umeleckých fondov zaniká. Niektorí umelci 

protestujú voči plateniu pravidelných členských príspevkov, keďže protihodnota 

aktivít týchto združení je podľa ich slov minimálna. Nie vždy je to však opod-

statnené konštatovanie. Ide konkrétne o Literárny fond, Hudobný fond či Fond 

výtvarných umení, ktoré sa majú podľa vyjadrenia Ministerstva kultúry SR 

v krátkej budúcnosti zrušiť. A tak sa svet umelcov dramaticky atomizuje 

                                                           
5  DIB, 2020, s. 198 – 199. 
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a umelec zostáva sám. Sám sa musí vyrovnať s obrovským administratívnym, 

byrokratickým aparátom, sám musí vyhľadávať rôznych „spojencov“ cez od-

borné komisie na audiovizuálnych, literárnych a výtvarných fondoch. Je sám 

vojak v poli. 

Umelci si začali svojpomocne vytvárať svoj imidž. Imidž, ktorý musia mať, 

ak chcú preraziť. Mladší s tým nemajú veľký problém, pretože internet 

a sociálne siete sú ich druhým dorozumievacím prostriedkom. Čo však stredná, 

prípadne najstaršia generácia dnešných sedemdesiatnikov a osemdesiatnikov, 

ktorí sú stále aktívni v umeleckej sfére, ale sociálne siete nielenže neovládajú, 

ale ich aj ignorujú a neuznávajú. Zdajú sa im byť detinské, bezduché a narcis-

tické. 

Otázka spoločenského statusu je veľmi dôležitá, zvlášť ak hovoríme 

o postavení obchodných firiem v celosvetovej konkurencii. Firmy majú svoje 

statusy postavené na svojej reputácii. Podľa toho si stanovujú svoju cenu. Aj 

umelci majú svoj status a ich veľkosť určuje predajnosť ich diel. Ako spomína 

Oren Klaff vo svojej knihe Prodejto To!
6
, statusy ako celebrita, magnát, či maj-

strovský obchodník majú vysokú nominálnu hodnotu na rebríčku predajnosti. 

Vytvoriť si však z nízkeho sociálneho statusu vysoký nie je vonkoncom jedno-

duché. Nestačí sa len rozhodnúť. Treba urobiť veľa úkonov, ktoré z postavenia 

beta (menej známeho, submisívneho) presunú umelca do postavenia alfa (do-

minantného, sebaistého). A to sa umelcom niekedy podarí len vďaka dobrému 

manažérovi či agentovi, alebo vďaka vlastným osobnostným predpokladom, než 

vďaka osobnej suverenite a sebaistote. Vo väčšine prípadov alfa-umelec nie je 

typickým príkladom umelca vo všetkých druhoch umenia. Tých tzv. beta-

umelcov je oveľa viac. 

3  Rukopis ako vlastný brand 

Umelci si svoj brand vytvárajú celý život. Je to ich rukopis. Rukopis vo for-

me obrazov, filmov, hudobných a dramatických diel, ktorý je jedinečný a nikto 

iný na svete taký nemá. Je to ako odtlačok prsta. Lenže s rukopismi sa vo svete 

materiálneho, elektronického a internetového prebytku nepresadíte. Len výni-

močný zberateľ si umelca všimne a je ochotný do „faksimile“ zainvestovať. 

Hovorí sa, že vo svete neprežije ten, kto je silný, ani ten, kto je inteligentný, 

ale ten, kto sa vie maximálne adaptovať a prispôsobiť zmeneným podmienkach. 

Príkladov z prírody máme nespočetne. Ryby žijúce kedysi v čistých vodách sa 

adaptovali a asimilovali a len vďaka svojej flexibilite sa naučili žiť v kalných 

vodách plných splaškov a odpadkov. Netvrdíme, že umelci majú robiť to isté 

a že umenie majú prispôsobovať týmto kalným vodám, ale formálne sa musia 

sfarbiť tak, ako sa sfarbí chameleón, aby nebol odsúdený na zánik.  

                                                           
6  KLAFF, 2018, s. 75 – 76. 
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Umelci majú ešte ďalší veľký problém, a tým je nepraktickosť. Väčšina 

umelcov zápasí s bežnými, monotónnymi, praktickými a administratívnymi 

stránkami každodenného života. Oberá ich to o energiu, o čas, ktorý by moli 

stráviť so svojím milovaným dielom. A na to, aby tieto úradnícke a praktické 

veci za nich mohli vykonávať iní ľudia, potrebujú peniaze. 

Umelec potrebuje okolo seba ľudí, ktorí ho zviditeľnia, alebo musí byť sám 

tou osobou, ktorá si tvorí a spravuje svoj brand sama. A takých nie je veľa.  

Ak si umelec chce začať budovať svoju značku i napriek tomu, že už celý 

život tvorí, musí si urobiť svoj osobný vizuálny audit. Musí vyjsť zo svojho 

ateliéru a pozrieť sa na seba z inej perspektívy. Prečo by si ma mal niekto vší-

mať? Čo nové a zaujímavé tvorím pre svet a pre ostatných práve teraz, v treťom 

tisícročí? V čom som originálny?  

Žijeme v období šoubiznisu, kde tzv. falošné celebrity zaplavujú mediálny 

priestor aj tým, ako vyzerajú. Prečo sa neodlíšiť aj tým, že moje umelecké meno 

nespoja s niečím špecifickým, čo sa stane ikonické. 

4  Vizuálne skratky  

Existuje mnoho foriem marketingu, ale v 21. storočí sa asi najviac skloňuje 

vizuálny marketing. Je to spôsob komunikácie s klientom či zákazníkom, ktorý 

využíva najmä obrázky a vizuálne prvky. Takýto marketing je síce prvoplánový, 

ale intenzívne zvádza, dráždi zmysly a je veľmi účinný. Používajú ho hojne 

umelci. Jeho počiatky siahajú do šesťdesiatych rokov minulého storočia. Podľa 

americkej esejistky, kritičky a filozofky Susan Sontagovej
7
 „objekt nie je zau-

jímavý ako taký, ale jeho predstava a jeho symbolika v očiach tých, ktorí ho 

pozorujú“. 

Neuropsychológovia a neuromarketéri zistili, že až 90 % informácií, ktoré 

prichádzajú do mozgu, sú vizuálne, 70 % senzorických receptorov je v očiach. 

„Vizuál je lepšie zachytený, pretože mozog spracováva vizuálne informácie  

60 000-krát rýchlejšie ako text. Význam vizuálneho prvku človek pochopí za 

menej ako 1/10 sekundy. Vizuál osvetľuje oblasti mozgu zodpovedné za najhlb-

šie pocity. Zameriava sa na najprimitívnejšiu alebo podvedomú bytosť a inšpi-

ruje silné emócie. Používateľ už nečíta, neskenuje, pretože informácie na inter-

nete sa spracúvajú vo forme písmena zhora nadol.“
8
  

Umelci vizuálny marketing vždy využívali a využívajú ho aj v súčasnosti. 

Režisér Jozef Bednárik (obr. 3) nosil farebné šály. Podľa farby šálu v ten-ktorý 

deň skúšky herci presne vedeli, akú náladu má režisér. Pokojnú, divokú, smut-

nú... Alebo režiséra Juraja Jakubiska možno spoznať podľa jeho príslovečného 

čierneho klobúka, ktorý je jeho poznávacím znamením. Aj keď sú to všetko len 

                                                           
7  SONTAG, 2018, s. 36. 
8  Dostupné na: https://sk.economy-pedia.com/11032772-visual-marketing [cit. 2022-03-28] 
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povrchné a vonkajšie odlišovacie znamenia, sú súčasťou všetkých brandov na 

svete a spadajú do vizuálneho marketingu umelca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Jozef Bednárik [online]  

Dostupné na https://hudba.zoznam.sk/spravy/22-08-2013-zomrel-muzikalovy-a- 

operny-reziser-jozef-bednarik/fotky/73728/ [cit. 2022-03-28]. 

Každá svetoznáma značka je rozpoznateľná na základe určitej špecifickej 

farby alebo tvaru svojho produktu. Firma Coca-Cola je známa okrem typickej 

nezameniteľnej červenej farby loga, originálneho fontu aj tvarom fľašky 

v podobe ženského oblého tela. Sú to vizuálne skratky, ktoré nezaťažujú našu 

myseľ a rýchlo sa vypichnú z obrovského množstva podobných produktov na 

trhu. Je to súčasť nezameniteľného brandu. 

5  Každý umelec má svoj jedinečný príbeh 

Ľudia majú radi príbehy. Príbeh Vincenta van Gogha, ktorý si odrezal ucho, 

dodnes fascinuje nielen filmárov, ale aj návštevníkov galérií. Príbeh módnej 

návrhy Coco Chanel pritiahol pozornosť práve preto, lebo bol príbehom oby-

čajnej dedinskej krajčírky, ktorá dobyla svet. Príbeh talianskeho módneho návr-

hára Gianiho Versaceho, ktorého zavraždil v jeho 50. rokoch odmietnutý gay 

milenec, fascinuje túto komunitu zákazníkov a jeho obdivovateľov.
9
 Je jasné, že 

                                                           
9  Dostupné na: https://www.lidovky.cz/relax/design/zahada-jmenem-versace.A181106_133737_ln-

bydleni_ape [cit. 2022-03-28] 

https://hudba.zoznam.sk/spravy/22-08-2013-zomrel-muzikalovy-a-operny-reziser-jozef-bednarik/fotky/73728/
https://hudba.zoznam.sk/spravy/22-08-2013-zomrel-muzikalovy-a-operny-reziser-jozef-bednarik/fotky/73728/
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aj bez životného príbehu by sa ich brand dobre predával, príbeh je však niečo, 

čo nás s nimi okamžite spojí, podobne ako farba a tvar výrobku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Ikonická Coco Chanel so svojím jedinečným životným príbehom
10

  

Každý umelec má svoj príbeh. Pretože každý ľudský život je jeden veľký, 

nikým neopakovateľný príbeh. Niekto ho žije intímne a niekto túži sa oň denno-

denne deliť s miliónmi divákov. Sociálne siete tomu fantasticky napomáhajú. 

Herečka Jenifer Lopéz využíva sociálne siete a okrem propagácie svojej značky 

kozmetických výrobkov zverejňuje aj osobné trápenia a príbehy. A ľudia majú 

pocit, že sú s ňou spojení. Cítia sa výnimoční, pretože mohli svoj nevýznamný, 

obyčajný ľudský život a príbeh spojiť s tým jej výnimočným.  
Nie všetci umelci stoja o takúto prezentáciu. A keby aj stáli, tak na to ne-

mienia investovať svoj drahocenný čas. Vytvárať pravidelne videá, blogy, vlogy 

a posty na Tik Toku, na Instagrame si vyžaduje každodennú tvrdú prácu, ktorá 

môže umelca odvádzať od jeho hlavného poslania, a tým je tvoriť.  

Ako uvádza Catherine Kaputa v knihe Staňte sa značkou: „Branding je hra 

s dojmami. To platí, ak ide o značku firmy, výrobku alebo človeka. Na tom, čo 

by ste radi povedali, alebo na tom, čo robíte, záleží omnoho menej, než na tom, 

ako vás váš trh vníma, čo z toho, čo robíte, miluje trh?“
11

  

Pre svoju introvertnú povahu väčšina umelcov nerada ventiluje osobné prob-

lémy a príbehy na verejnosti. Je to ako keby dehonestácia tajomstva tvorby, ako 

odvedenie pozornosti z diela na niečo povrchné a nepodstatné. Preto sa máloke-

                                                           
10  Coco Chanel [online]. Dostupné na: https://feminity.zoznam.sk/c/907715/ikona-coco-chanel-

nedala-v-starostlivosti-o-svoje-telo-na-tuto-jednu-vec-dopustit-ritualy-boli-podla-nej-klucove 

[cit. 2022-03-28] 
11  KAPUTA, 2011, s. 227.  

https://feminity.zoznam.sk/c/907715/ikona-coco-chanel-nedala-v-starostlivosti-o-svoje-telo-na-tuto-jednu-vec-dopustit-ritualy-boli-podla-nej-klucove
https://feminity.zoznam.sk/c/907715/ikona-coco-chanel-nedala-v-starostlivosti-o-svoje-telo-na-tuto-jednu-vec-dopustit-ritualy-boli-podla-nej-klucove
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dy stretneme s tým, že by si výtvarníci, režiséri či hudobní skladatelia „vylieva-

li“ svoje každodenné pocity a pochybnosti cez TikTok, či Instagram. Tým ako 

keby ochraňujú svoju múzu v jaskyni tajomstva, kde ju nemôžu otrhať 

a pošpiniť bulvárne médiá. Ich životné príbehy, turbulentné životné peripetie, 

ich umelecké traumy ožívajú až vo filmoch a na stránkach kníh dávno po tom, 

čo sa ich život uzavrel. Iní umelci tak za nich urobili to, čoho oni neboli počas 

svojho života schopní. Nakrúcajú filmy, píšu romány o Coco Chanel, Karlovi 

Legerfeldovi, Vincentovi van Goghovi, Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi, 

Amy Winehouse, Jane Austine a o mnohých ďalších. Takže súčasní umelci sa 

stali akýmisi postšíriteľmi osobných príbehov svojich umeleckých predchod-

cov. Tvoria značku, osobný brand umelcov, ktorí, bohužiaľ, už žiadne finančné 

výhody z toho nemajú. Dnes by tieto obsahy a príbehy strhli lavínu lajkov na 

sociálnych sieťach a priniesli tučné tantiémy. 

6  Umelec ako „face“ produktu 

Existuje ešte jedna forma jasného umeleckého zviditeľnenia, a tým je účin-

kovanie v reklamách. Mnoho umelcov sa tomuto „zapredaniu“ vyhýba, ale skôr 

či neskôr skončia kvôli peniazom alebo pocitu vyhasínania svojej hviezdy ako 

tvár určitého produktu v reklame. Karel Gott by sa na prvý pohľad nepotreboval 

takto zviditeľňovať, ale ani on neodolal pokušeniu zahrať si v reklame. Treba 

poznamenať, že maestro si veľmi starostlivo vyberal, a keď si už vybral, tak to 

muselo mať niečo spoločné s jeho obľúbeným ľadovým čajom Aquilla či karlo-

varskou minerálnou vodou (obr. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Karel Gott v reklame na minerálku
12

 

Pre prvé účinkovanie v reklame na minerálnu vodu sa Karel Gott rozhodol 

jedine pod podmienkou, že reklama bude vtipná. A vtipná vskutku bola. Spočí-

                                                           
12  Karel Gott v reklamě [online]. Dostupné na: https://mam.cz/marketing/2019-10/karel-gott-v-

reklame-mistr-je-dlouho-odmital-v-posledni-dekade-si-v-nich-s-chuti-zahral/ [cit. 2022-03-28] 
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vala v jednoduchom nápade. Reklama nemala pôsobiť ako reklama, ale ako 

krátky šot, reportáž či anekdota. Karel Gott drží v ruke fľašu minerálky 

a asistentka mu ju berie z rúk. „Ale prečo? Pijem ju stále. Predsa nebudem 

klamať národ, skvelá chuť!“ Asistentka sa k nemu nakloní a upozorní ho, že by 

to mohlo vyzerať ako reklama. Na čo „prezident“ Gott odpovie: „Reklama? To 

by mi tak ešte chýbalo!“ 
Aby ho verejnosť nepovažovala za lakomého, odôvodnil svoje ďalšie vystu-

povanie v reklame na ďalší produkt, tentoraz na čaj Aquillu, týmito slovami: 

„Ten čaj som ochutnal a verte, že studený je výborný. Taktiež som mal priestor 

si aj trošku zahrať. Viete, keď nedostávam žiadne roly vo filme, tak teda musím 

brať i reklamy,“ poznamenal majster. 

No a výsledok sa dostavil. Aspoň podľa zverejnených údajov, podľa ktorých 

si umelec za spomínanú reklamu pripísal na svoje konto nielen 10 miliónov 

českých korún, ale vyvolal aj toľko žiadaný rozruch a zaplnil titulné strany ča-

sopisov a novín, v ktorých sa viedla diskusia o jeho účinkovaní v reklame. Aj 

zlá alebo kontroverzná reklama je reklama. Možno ešte lepšia... 

 Záver 

Veľa sa toho už napísalo o art marketingu, o forme predaja umenia, obrazov, 

fotografií, sôch a umeleckých artefaktoch. Menej sa píše o predávaní imidžu 

umelca. Je to akési nepatričné a zdá sa, že by sa dielo nemalo oddeľovať od 

umelca. Podobne ako by sa dieťa nemalo odtŕhať od matky, s ktorou je spojené 

pupočnou šnúrou. Ale v súčasnom krutom biznise sa už ďalej nedá spoliehať na 

zorientovanosť bežných konzumentov umenia a na ich schopnosť odlíšiť kvalitné 

a nadčasové od toho nekvalitného a prvoplánového. Práve preto musia umelci 

zapracovať na svojej sebaprezentácii a vyjsť zo svojich ateliérov. Predávať nielen 

svoje diela, ale aj samých seba. V záujme svojom a svojich umeleckých diel.  
A čo by dnes umelcom poradil práve božský Karel Gott? Ten, ktorý si ta-

jomstvo úspechu svojho nezameniteľného brandu odniesol do hrobu? 

Asi by sa zhlboka nadýchol a zaspieval: „Zůstanu svůj.“ 
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HOAXES IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC CRISIS 

PhDr. Peter Uličný, PhD. 
 

Abstrakt: Šírením množstva dezinformácií sa v súčasnom mediálnom 

priestore čoraz viac stierajú hranice medzi pravdou a lžou. Cieľom prí-

spevku je bližšie charakterizovať hoaxy ako najvýraznejší prvok falošné-

ho spravodajstva, špecifikovať ich šíriteľov a pomenovať najčastejšie na-

ratívy dezinformátorov v kontexte pandemickej krízy. Príspevok zároveň 

predkladá niekoľko odporúčaní, ako sa môže bežný recipient brániť ich 

vplyvu.  

Kľúčové slová: hoax, falošné spravodajstvo, dezinformácie, pandemická 

kríza  

Abstract: In the current media space, the boundaries between truth and 

falsehood are increasingly blurred by the spread of disinformation. The 

aim of the article is to characterize hoaxes as the most significant element 

of fake news, to specify their disseminators and to name the most com-

mon narratives of disinformers in the context of a pandemic crisis. At the 

same time, it makes several recommendations on how an average reci-

pient can resist their influence. 

Keywords: hoax, fake news, misinformation, pandemic crisis 

 Úvod 

V posledných rokoch sú v médiách, vo vedeckej obci, ale aj vo verejnom 

diskurze v čoraz väčšej miere skloňované pojmy ako „postfaktická“ či „po-

stpravdivá doba“. Oba akoby explicitne vyjadrovali veľmi znepokojivú skutoč-

nosť: totiž, že žijeme časy, v ktorých už overiteľnosť faktov, ale najmä požia-
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davka ich pravdivosti akoby strácala svoj primárny význam. Za hlavnú príčinu 

tejto rezignácie časti populácie na relevantnosť informácií býva považovaný ich 

masívny presun do virtuálneho priestoru a s tým súvisiaca informačná explózia. 

Človek je v súčasnosti denne atakovaný konkurenčnou ponukou médií rôzneho 

druhu, neustále aktualizovaných informácií internetového spravodajstva a pre-

dovšetkým záplavou príspevkov na sociálnych sieťach. Kombinácia technolo-

gického pokroku, masovej dostupnosti internetu, jeho interaktivity a zároveň 

takmer nulová regulácia obsahu vo virtuálnom priestore spôsobili, že donedávna 

relatívne spoľahlivé a overené mediálne zdroje začali byť vystavované infor-

mačnej invázii pochybného pôvodu a obsahu. Inak povedané, ešte nikdy 

v doterajšej histórii šírenia informácií nebolo také jednoduché stať sa dezinfor-

mátorom a zároveň pomerne zložité jednoznačne rozlíšiť nepravdivé a zavádza-

júce správy od tých pravdivých. Jeden úmyselne zmanipulovaný či lživý prí-

spevok na sociálnych sieťach má často podstatne väčší dosah než informácie 

získané trpezlivou a profesionálne zodpovednou prácou investigatívnych žurna-

listov. Doba, v ktorej sa tak výrazne relativizuje autenticita faktov, musela ne-

vyhnutne dospieť aj k problematizácii hraníc medzi pravdou a lžou. Aj preto je 

jedným z najvýraznejších znakov postfaktickej doby skutočnosť, že nad kogni-

tívnou recepciou overiteľných a objektívnych informácií víťazí skôr ich podsú-

vaná atraktívnosť, zábavnosť s príchuťou senzácie či proklamované odhaľova-

nie právd, údajne zamlčiavaných pred verejnosťou. To všetko sa deje pri 

neustálom znižovaní nárokov na to, či je šírená informácia v elementárnej kore-

lácii s realitou. Zvyčajne si vystačí s požiadavkou vyvolania emócie – a to na 

širokej škále od príjemného vzrušenia až po hnev a nenávisť. Nebezpečenstvo 

tohto aktuálného trendu symptomaticky vyjadruje slovné spojenie, ktorým sa dá 

aj očividná lož eufemisticky premenovať na „alternatívnu pravdu“. Takáto rela-

tivizujúca, na emóciách postavená recepcia skutočnosti či skôr jej surogátu, sa 

nevyhnutne z hyperreality sociálnych médií vracia ako bumerang späť do sku-

točného sveta a ovplyvňuje jeho každodenné udalosti. V postfaktickej dobe 

objektívne fakty v konfrontácii s pocitmi a osobným presvedčením čoraz inten-

zívnejšie ťahajú za kratší koniec. Toto nebezpečné ohýbanie reality ešte zosil-

ňujú účelové, propagandisticky motivované výroky politikov a verejných osôb, 

ktoré masívne napomáhajú stieraniu demarkačnej línie medzi pravdou a lžou vo 

verejnom priestore. Tam, kde chýbajú vedomosti, dôvera v empíriu či spochyb-

ňovanie autority odborníkov a schopnosť kritického myslenia, si ľudia často 

vystačia s pocitmi a dojmami. Tie netreba podrobovať hlbšej analýze a úsudku, 

vytvárajú zdanie bezprostrednej interakcie s realitou a od tejto premisy je už len 

kúsok k presvedčeniu, že pocity predsa človeka nemôžu klamať. Živnou pôdou 

tejto tzv. pociťovanej reality sú predovšetkým technologické nástroje postfak-

tickej éry, čiže sociálne médiá a internet všeobecne, ktoré následne dopĺňa naj-

tradičnejší komunikačný prostriedok ľudských dejín: ústne šírenie. Falošné 

správy komunikované používateľmi sociálnych sietí či populistickými rétormi 

v mediálnom priestore, redukujú zložitosť problémov sveta na triviálne, 

z recepčného hľadiska ústretové naratívy. V časoch informačnej explózie preto 
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predstavujú pre veľkú časť populácie najpohodlnejší a často jediný prostriedok 

na budovanie názorovej orientácie. Postfaktická, resp. postpravdivá doba je 

živená z dezinformácií. Do slovníka často frekventovaných výrazov, odrážajú-

cich tento neblahý trend, pribudli pojmy ako hoax, fake news, konšpiračné teó-

rie, faktoid, deepfake a pod. Hoci ani jeden z uvedených pojmov (s výnimkou 

posledného z menovaných) nie je vynálezom postfaktickej éry, práve v nej našli 

najširšie uplatnenie a takmer neobmedzené pole pôsobnosti. Stav, v ktorom 

ľahostajnosť voči faktom a zjednodušené, redukované vnímanie sveta naberá na 

nebývalej intenzite, prináša pre spoločnosť množstvo nebezpečenstiev. Zvlášť, 

keď sa dezinformácie stávajú nástrojom propagandy a dotýkajú sa neuralgic-

kých bodov spoločenského života (od extrémizmu cez problematiku životného 

prostredia, ekonomiky, zdravia až po mocenské záujmy lokálneho i globálneho 

významu) a zasievajú v oslovených cieľových skupinách zneistenie, napätie  

a strach. Ako súčasť ideologického diskurzu tak vedú k polarizácii spoločnosti  

a jej následnej destabilizácii. Takmer fatálny dopad dezinformácií a hoaxov 

zaznamenáváme práve v súvislosti s aktuálnou pandemickou krízou. Tá spusti-

la, metaforicky povedané, doslova pandémiu hoaxov a konšpiračných teórií. 

Keď sme v predchádzajúcich riadkoch konštatovali, že dezinformácie z hyper-

priestoru sociálnych médií prenikajú do reálného sveta a ovplyvňujú ho, 

v kontexte pandemickej krízy to môže mať doslova fatálne následky. Rovna-

kým nebezpečenstvom, akým je samotná pandémia ochorenia COVID-19, je 

šírenie hoaxov, ktoré túto reálnu hrozbu bagatelizujú či dokonca popierajú. 

V stávke o schopnosť vybrať si medzi pravdou a lžou je totiž hodnota najvyššia: 

ľudský život.  

 Hoax ako nástroj falošného spravodajstva  

Pri skúmaní dezinformácií, šírených v ére postafaktickej doby, a teda najmä 

vo virtuálnom priestore, vstupujeme na pôdu neustálenej terminológie a čias-

točne sa prekrývajúch či dokonca splývajúcich definícií. Pre potreby zúženého 

pohľadu na problematiku dezinformácií, ktorých množstvo a obsah sa dynamic-

ky vyvíja a pokrýva množstvo žánrových variantov, sústredíme sa na žáner 

falošného spravodajstva. Niektoré z jeho najrozšírenejších prejavov zazname-

náváme už v dávnej histórii, iné sú, naopak, výlučne späté s digitálnymi techno-

lógiami a najnovšie aj s možnosťami využitia umelej inteligencie.  

Najstarším a najfrekventovanejším žánrom falošného spravodajstva je hoax 

– slovo pochádzajúce z angličtiny, ktoré sa zvykne prekladať ako falošná alebo 

poplašná správa, podvod či fáma. Anglický jazykovedec Robert Nares, žijúci na 

prelome 18. a 19. storočia, odvodzuje pôvod tohto pojmu zo staršieho slova 

hocus označujúceho kúzelnícky trik, resp. z latinského slovného spojenia  

hocus-pocus, čo je formula vyslovovaná eskamotérmi a iluizionistami pri ich 

vystúpeniach s cieľom odviesť pozornosť divákov od predvádzaného „kúzla“. 

S týmto pojmom sa stretávame v názve jednej z prvých príručiek pre kaukliarov 
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a iluzioniostov z roku 1634 nesúcej názov Hocus Pocus Junior. Nutil hoax defi-

nuje ako „zámerne vytvorený podvod vydávajúci sa za pravdu. V širšom výz-

name môže zahŕňať falošnú správu, fámu, mystifikáciu, novinársku kačicu, 

poplašnú správu alebo tiež žart. Pomerne často sa môžeme stretnúť aj 

s podvrhnutými citátmi známych osobností, fotografiami vytrhnutými z kontex-

tu a doplnenými nezodpovedajúcim opisom, upravenými videonahrávkami 

atď.“1 Doplňujúcu charakteristiku hoaxu ponúka Jozef Džubák, zakladateľ por-

tálu hoax.cz, podľa ktorého môžeme tento pojem definovať ako poplašnú sprá-

vu, ktorá nás varuje pred nebezpečným vírusom, ale aj šírenú správu, ktorá ob-

sahuje nepresné, skresľujúce informácie alebo účelovo upravené polopravdy 

v spojení s klamstvami.
2
 

 Aby hoax úspešne zasiahol publikum a mohol účinne penetrovať do me-

diálneho priestoru, je potrebné pritiahnuť pozornosť čitateľa a motivovať ho 

k ďalšiemu šíreniu. K tomu prispieva predovšetkým voľba kontroverznej či 

emocionálne podfarbenej témy. Zárukou rýchleho šírenia je lákavý titulok 

a často sa využíva aj tzv. princíp autority (teda zaštítenie obsahu odkazom na 

známe osobnosti, prípadne na anonymných expertov na danú problematiku). 

Častým trikom tvorcov hoaxov býva tvrdenie, že predkladaná informácia sa 

určite neobjaví v mainstreamových médiách, pretože oficiálne kruhy, teda poli-

tický establishment či reálni experti na danú oblasť o jej šírenie nemajú záujem, 

resp. sa ju usilujú pred verejnosťou zamlčať. Na zdôraznenie dôležitosti pred-

metného obsahu prichádza výzva k jeho šíreniu. Túto výzvu najčastejšie dopĺňa 

známa mantra virtuálnych konšpirátorov, ukrytá do vety: „Zdieľajte, kým to 

zmažú.“ Poznávacím znakom hoaxov je absencia uvádzania zdrojov, resp. uvá-

dzanie neverifikovateľných zdrojov (nemenovaný zdroj, zdroj, ktorý si nepraje 

byť menovaný a pod.), častá autorská anonymita či nahrádzanie podpisu autora 

prezývkou alebo „podpisom“ redakcie. V mnohých prípadoch ich možno identi-

fikovať vďaka používaniu hanlivých označení, vulgarizmov, nízkej jazykovej 

a štylistickej kultúre.  

Pojem hoax býva často stotožňovaný s ďalším anglickým výrazom: fake 

news. Aj tento pojem označuje falošnú správu, ide však o neologizmus, ktorý sa 

začal používať najmä v súvislosti so šírením správ s ideologickým podtextom, 

teda ako nástroj propagandy a svojou formou sa usiluje čo najviac priblížiť for-

mátu spravodajských žánrov a všeobecne tradičnej žurnalistiky. A hoci aj fake 

news, podobne ako hoaxy, existovali dávno pred vznikom internetu a prícho-

dom postfaktickej éry, ich výskyt a prienik do povedomia verejnosti prudko 

vzrástol najmä v súvislosti s kontroverziami pri prezidentských voľbách v USA 

v roku 2016, v ktorých Donald Trump porazil Hilary Clinton, či s referendom 

o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie v tom istom roku.

Do slovníka prostriedkov falošného spravodajstva pribudol v posledných ro-

koch výraz deepfake. Tento pojem vznikol spojením anglických slov deep 

1  NUTIL, 2018, s. 137. 
2  DŽUBÁK, 2000. 
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learning (hlboké učenie) a fake (falošný) a rozumie sa ním technológia umelej 

inteligencie, pomocou ktorej je možné vytvárať falošné videá a fotografie. Do 

existujúceho videa je možné napríklad vložiť tvár človeka či zvukovú stopu, 

ktorá prekryje pôvodnú, a dotyčná osoba tak komunikuje falošný, neautentický 

obsah. Fenomén deepfake sa veľmi rýchlo stal jednou z najúčinnejších zbraní 

dezinformátorov, okrem iného aj vďaka výraznému virálnemu potenciálu. Môže 

slúžiť na účely ťažko napraviteľného poškodenia reputácie prominentných 

osôb, politických protivníkov, narúšanie dôvery v demokratické inštitúcie  

a tradičné médiá a pod. V čase prebiehajúcej pandémie sa technológia deepfake 

stala účinným nástrojom v rukách konšpirátorov, antivaxerov či popieračov 

koronavírusu. V súvislosti s umelou inteligenciou ešte treba pripomenúť, že tá 

je už dnes schopná generovať texty či publikovať automatizované správy pro-

stredníctvom botov, ktoré sú na nerozoznanie od tých ľudských. Demarkačná 

čiara medzi prirodzeným a neautentickým pôsobením v online priestore sa tým 

takmer úplne stiera.  

 Šíritelia hoaxov a ich motivácie  

Na tvorbu a šírenie hoaxov existuje množstvo dôvodov a motivácií, od ne-

škodnej zábavy až po cielenú manipuláciu s propagandistickým zámerom. 

V tejto kapitole sa sústredíme iba na žáner falošného spravodajstva, ktorým sa, 

pochopiteľne, daná problematika zďaleka nevyčerpáva. Z tohto aspektu teda 

medzi najčastejších šíriteľov dezinformácií patria: 

Médiá tradičnej žurnalistiky – pod ktorými rozumieme profesionálne mé-

diá, teda periodickú tlač, rozhlasové, televízne a internetové spravodajstvo. 

Napriek tomu, že profesionálne médiá sme skôr zvyknutí vnímať ako bojovní-

kov proti falošnému spravodajstvu, z rôznych dôvodov a často aj bez zjavného 

zámeru, môžeme jeho prvky vystopovať aj v tomto prostredí. Ako uvádza Nutil: 

„je potrebné pochopiť, že médiá nie sú nestranné a v rôznej miere podliehajú 

snahám o ovplyvňovanie (zo strany politikov, vlastníkov, komerčných aktérov, 

korporácií), v celku bežne sa dopúšťajú chýb, povrchnosti a ideologického fil-

trovania obsahu.“
3
 Inak povedané, narážeme tu na problém vlastníckej štruktú-

ry médií, keď aj prácu profesionálov, zakladajúcich si na vlastnej kredibilite, do 

určitej miery determinujú záujmy majiteľov, investorov či politického establiš-

mentu. Osobitým fenoménom je aj tlak na rýchlosť zverejňovania informácií, 

daný vzostupom sociálnych médií a digitálních technológií, ktorý spôsobuje 

nedostatočnú selekciu a overovanie publikovaného obsahu.  

Dezinformačné médiá – predstavujú alternatívu či opozíciu voči médiám 

tradičnej žurnalistiky, hoci po formálnej stránke často preberajú jej základné 

atribúty, v snahe vzbudiť v recipientovi dojem serióznosti a autenticity. 

V súvislosti s dezinformačnými médiami sa najčastejšie hovorí o weboch, pri-

                                                           
3  NUTIL, 2018, s. 102. 
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čom k distribúcii svojho obsahu spravidla využívajú aj ďalšie kanály, najmä 

sociálne siete, reťazové správy a rôzne aplikácie. Dezinformačné médiá „šíria 

nepravdivé informácie, ktoré majú vyvolať nedôveru v domáce a medzinárodné 

demokratické inštiúcie a šířiť strach z neexistujúícich alebo zveličených hrozieb. 

Tieto servery využívajú manipulaívne techniky, neoverujú informácie, často 

zamlčiavajú autorov a neuvádzajú zdroje.“
4
 Keďže dezinformačné weby prebe-

rajú spravodajstvo aj od tlačových agentúr, neinformovaný recipient si často ani 

nemusí uvedomiť, že sa nachádza na stránke dezinformačného média. Na Slo-

vensku patria medzi stálice dezinformačnej scény na webe Hlavné správy, Zem 

a Vek, Slobodný vysielač, Magazín 1, Spravodajská alternatíva a pod. Jedným 

z ich spoločných znakov je netransparentné vlastníctvo. Tento typ informácie na 

weboch úplne absentuje, často nie sú zverejnené ani údaje o zložení redakcie  

a pod. Pri registrácii domény sa dezinformačné médiá najčastejšie skrývajú za 

hostingové firmy. Z obsahového hľadiska je ich spoločným znakom otvorená 

konfrontácia s tradičnými médiami, najmä pri spochybňovaní liberálnej demo-

kracie, Európskej únie či NATO, šírenie nacionalistickej ideológie a prokre- 

meľskej propagandy a aktuálne boj s protipandemickými opatreniami. Vo ve-

rejnom diskurze sa v súvislosti s dezinformačnými médiami pomerne často 

používa aj zavádzajúci termín „alternatívne médiá“. Hoci sa tým implicitne 

chápe ich názorový odklon od tradičných médií, zavádzajúcim je najmä preto, 

že do skupiny alternatívnych médií zvykneme radiť skôr špecializované médiá 

rôzneho zamerania (spoločenské, politické, kultúrne, umelecké a i.) ktoré sa síce 

situujú mimo hlavného prúdu, ale ich činnosť rešpektuje základné štandardy 

žurnalistiky.  
Informačné a sociálne bubliny – predstavujú fenomén, s ktorým prišiel 

v roku 2011 internetový aktivista Eli Pariser. Vychádza z toho, že internetové 

stránky prispôsobujú svoj obsah na mieru každému používateľovi, a tak sme 

nedostatočne konfrontovaní s názormi, ktoré sú v rozpore s našimi. „Informač-

né bubliny vedú k posilňovaniu nášho vlastného svetonázoru tým, že nám doň 

prejde iba obsah, ktorý ho podporuje. Nehodiace si filtrujeme buď sami, alebo 

to za nás robia inteligentné algoritmy. To sa môže diať na akomkoľvek kanáli, 

prostredníctvom ktorého k nám prúdi mediálny obsah: Facebook, internetové 

vyhľadávače ako Google, spravodajské servery a pod.“
5
 Tento proces možno 

pripodobniť ku kognitívnej izolácii uprostred vlastnej informačnej bubliny. Aj 

takto vzniká podhubie na šírenie dezinformácií.  

Trolling – pojem troll, etymologicky odvodený zo švédskej mytológie  

a označujúci zlú, démonickú bytosť, prešiel do internetového slangu ako ozna-

čenie účastníka diskusných fór alebo chatov. Jeho cieľom je nevyberaným slov-

níkom, spôsobmi a vnášaním provokatívnych tém narúšať korektnú, vecnú dis-

kusiu a odvádzať ju od pôvodného obsahu. Ak z tejto skupiny vynecháme 

zabávajúcich sa solitérov a indivíduá, ktoré sa upínajú k trollingu len kvôli ven-

                                                           
4  NADACE OPEN SOCIETY FUND, 2017. 
5  GREGOR, VEJVODOVÁ, 2018, s. 113. 
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tilácii frustrácie, zostanú nám dve nebezpečnejšie kategórie. Jednu skupinu 

tvoria trollovia reprezentujúci komerčné záujmy nejakého subjektu (značky), 

v tej druhej ide takisto o platených spolupracovníkov organizovaných skupín 

z radov dezinformátorov, využívaných na šírenie propagandistického obsahu, 

hoaxov a fake news.  

 Hoaxy a koronavírus v priestore domácej 
dezinformačnej scény 

Dezinformácie v postfaktickej dobe predstavujú predovšetkým (ale nie vý-

lučne) na sociálnych sieťach rýchly, lacný a jednoduchý spôsob ako polarizovať 

spoločnosť. Ukazuje sa, že nástupom pandemickej krízy, ktorú Svetová zdra-

votnícka organizácia (WHO) vyhlásila 11. marca 2020 za celosvetovú, našli 

dezinformátori výdatný zdroj na šírenie manipulatívneho obsahu. V prvom roku 

pandémie patrili k najčastejším hoaxom naratívy spochybňujúce jej existenciu 

či jej stotožňovanie s rafinovanými nástrojmi vlády, ako ovládať vlastných ob-

čanov. Ako uvádza Jochmanová v zborníku Pandémia hoaxov: „Rýchlo sa ší-

riacim hoaxom bolo (a v niektorých komunitách stále je) tvrdenie, že pandémia 

ochorenia COVID-19 (…) neexistuje a že koronovírusová kríza je len zásterkou 

pre vybudovanie a spustenie 5G telekomunikačních sietí. 5G veže sú údajne 

skutočnou príčinou úmrtí prisudzovaných vírusu, pretože uvoľňujú extrémne 

množstvo radiácie cez telefónny signál a umožňujú tiež šírenie vírusu rádiovými 

vlnami. Okrem toho 5G technológia vraj umožní vláde prístup k našim osob-

ným údajom a našej lokalizácii prostredníctvom RFID čipu umiestneného do 

tela vakcínou alebo pri testovaní na prítomnosť infekcie SARS-CoV-2.“
6
  

Široká plejáda hoaxov sa vyrojila aj v súvislosti so zavedením povinného 

nosenia rúšok a respirátorov na určených miestach. Napriek argumentom od-

bornej obce, že ide o účinnú prevenciu proti šíreniu respiračných infekcií  

a ochranu pri vystavení sa niektorým toxickým vplyvom, dezinformátori videli 

problém celkom inak. Okrem argumentov, že uvedené ochranné prostriedky 

nechránia pred prenosom vírusu, resp. že nijaký vírus neexistuje, a preto ich nie 

je potrebné ich nosiť, sa objavili aj nebezpečnejšie tvrdenia, opäť vydávané za 

zaručené a vládou utajované. Išlo o informácie, že „ nosenie rúška či respirátora 

vedie k hypoxii – teda k nebezpečnému poklesu koncentrácie kyslíka v krvi  

a v bunkách. Dokonca sa objavili aj srdervúce príbehy z ambulancií pediatrov  

o poškodení detí v dôsledku neokysličenia mozgu z nosenia rúšok. Niektoré 

verzie hoaxu vysvetľujú hypoxiu ako výsledok „intoxikácie“ nositeľa rúška 

vydychovaným vzduchom, ktorý sa hromadí pod maskou, prípadne tým, že sa 

vydychovaný vzduch mení na oxid uhoľnatý, ktorý opätovne vdychujeme, a to 

spôsobuje závraty až stratu vedomia. Nosenie rúšok okrem toho údajne spôso-

                                                           
6 JOCHMANOVÁ, 2021, s. 69. 
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buje bolesti hlavy, poškodzuje pľúca, znižuje imunitu, prispieva k rozvoju ate-

rosklerózy, čím zvyšuje riziko srdcového infarktu a mozgovej príhody.“
7
  

Samostatnú kategóriu hoaxov spojených s pandémiou predstavujú naratívy 

varujúce pred nežiaducimi vplyvmi očkovania, pred jeho schopnosťou meniť 

ľudskú DNA, spôsobovať smrť či devastačné vedľajšie účinky, autizmus, ne-

plodnosť, demenciu a pod. Šírenie týchto dezinformácií, pochopiteľne, nabralo 

na intenzite najmä v období, keď sa vo verejnom priestore objavila ako jedna 

z tém aj možnosť zavedenia povinného očkovania.  

Monitoringu dezinformačnej scény na Slovensku sa okrem okrem iných sub-

jektov venuje aj Infosecurity.sk, spoločný projekt organizácií Slovak Security 

Policy Institute (SSPI) a Stratpol – Strategic Policy Institute. Jeho poslaním je 

odhaľovať a vyvracať nebezpečný a nepravdivý obsah, ozdravovať verejný 

informačný priestor a vytvárať povedomie o dôležitých celospoločenských té-

mach. Monitoring, ktorý analytici projektu vykonali v časovom rozmedzí od 

septembra do decembra 2021 s využitím analytickýho nástroja CrowdTangle  

a pomocou metrík Total Interactions a Overperforming, poskytuje obraz o naj-

frekeventovanejších a najpopulárnejších príspevkoch na sociálnej sieti Face- 

book. V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať predovšetkým hoaxom 

šíreným v súvislosti s očkovaním, hoci dlhodobou a obľúbenou témou dezin-

formátorov je najmä diskreditácia Organizácie Severoatlantickej zmluvy  

(NATO) a Európskej únie. Aj v súvislosti s týmito organizáciami, považova-

nými ich rétorikou za agresívne nástroje geopolitických záujmov s cieľom narú-

šať suverenitu ich členských štátov, sa však objavuje téma pandémie. Tá je totiž 

často označovaná za umelo vytvorený produkt týchto agresorských aliancií, 

ktorý má slúžiť k ovládnutiu sveta. K najčastejším naratívom, súvisiacim pria-

mo s očkovaním podľa uvedeného monitoringu, patria nasledujúce:  

 snaha bagatelizovať význam očkovania proti COVID-19, podporova-

ná argumentom, že je lepšie prekonať toto ochorenie, ako sa nechať 

zaočkovať;  

 zľahčovanie dôsledkov koronavírusu, napríklad vyhláseniami, že šan-

ca, že človek zomrie na koronavírus, je dvakrát menšia ako to, že do 

Zeme narazí meteorit, alebo že je to obyčajné respiračné ochorenie,  

s ktorým sa jednoducho naučíme žiť;  

 tieto tvrdenia boli posilňované príkladmi krajín s vysokou zaočkova-

nosťou, ako napríklad Portugalsko, Dánsko či Izrael. Aj napriek vyso-

kej miere zaočkovaných ľudí, aj tu zažili novú vlnu nákazy, čo dezin-

formační aktéri vysvetľujú tým, že vakcinácia je neúčinná. Údaje  

o tom, že pri tejto novej vlne je výrazne nižší počet vážnych prípadov 

a úmrtí, však dezinformátori zamlčiavajú;  

 objavovali sa tiež konšpirácie, že skutočné údaje o úmrtnosti v dô-

sledku očkovania proti COVID-19 sa nikdy nedozvieme, keďže nám 

                                                           
7  JOCHMANOVÁ, 2021, s. 78. 
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to vláda a odborníci zatajujú. Stránky s problematickým obsahom zve-

rejňovali počty úmrtí bez akejkoľvek evidencie;  

 tvrdenia, že vakcíny proti COVID-19 údajne nie sú otestované a že 

očkovanie je sociálny experiment na ľuďoch, ktorý je možné prirov-

nať k laboratórnym pokusom na zvieratách. V neposlednom rade sa na 

sociálnych sieťach často vyskytovali vyhlásenia, že za novú vlnu pan-

démie môžu práve zaočkovaní ľudia, keďže sú tzv. superprenášači ko-

ronavírusu; 

 k často šíreným hoaxom patrila tiež informácia, že sa vláda chystá zo-

brať nezaočkovaným ľuďom právo voliť alebo že vládni predstavitelia 

spustili výstavbu moderného koncentračného tábora. Dezinformačnú 

vlnu spustil projekt MOVIR Technickej univerzity v Košiciach 

(TUKE), ktorý bol označený za plán vybudovania elektronického vä-

zenia pre nezaočkovaných. Údajne za tým stoja Ozbrojené sily SR, 

ktoré potrebujú monitorovací systém slúžiaci na separáciu izolova-

ných skupín obyvatelstva; 

 po zavedení nových opatrení v novembri 2021 rétorika na sociálnych 

sieťach ešte viac eskalovala. Viaceré statusy opozičných politikov, 

ako aj stránky s problematickým obsahom oznamovali, že oficiálne 

nastala „koronatotalita“, „koronafašizmus“, „vláda liberálneho fašiz-

mu“ a že bol zavedený „teroristický antihumánny režim“.
8
  

Dezinformácie, zavádzajúce informácie a štvavá rétorika vyvolávajúca nega-

tívne emócie mobilizovali časť obyvateľstva Slovenska k pasívnej, ale aj aktív-

nej agresivite proti odborníkom, štátnym zložkám a vládnym predstaviteľom. 

Tá sa z roviny verbálnych útokov preniesla do organizovania rôznych protest-

ných akcií. Niektoré skupiny ľudí, aktivizujúcich sa práve prostredníctvom so-

ciálnych sietí, napríklad chodili pred vakcinačné centrá, aby tu šírili falošné 

informácie o očkovaní a často verbálne napádali ľudí čakajúcich na očkovanie. 

Širokej mediálnej pozornosti sa na sociálnych sieťach tešili aj videá o nákupoch 

bez rúšok, realizované organizovanými skupinkami ľudí na viacerých miestach 

Slovenska. Údajné znevýhodnenie nezaočkovaných občanov pri zavedení OTP 

režimu je v prostredí domácej dezinfoscény dokonca prirovnávané k holokaus-

tu. Problematiku šírenia dezinformácií v súvislosti s pandemickou krízou však 

nemožno redukovať len na činnosť dezinformačnej scény a konšpirátorov. Ne-

gatívnu úlohu v tomto procese zohráva aj populistický prístup časti politického 

spektra, ktorý – v zhode s charakteristikami falešného spravodajstva – upred-

nostňuje emóciami zafarbené, účelové demagógie pred faktmi. Ako uvádza 

Roland Oravský vo svojom príspevku v zborníku Pandémia hoaxov: „Zdá sa 

                                                           
8  Spracované podľa: Infosecurity.sk. Monitoring dezinformačnej scény (september-december 

2021) [online] 2021 [cit. 2022-01-06]. Dostupné na:  

 https://infosecurity.sk/dezinfo/infosecurity-sk-monitoring-dezinformacnej-sceny-september-

december-2021/ 
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absurdné, že práve politici, ktorí nemusia mať nijakú odbornosť, iba dostatok 

hlasov, rozhodujú v čase pandémie o najdôležitejších krokoch. (…) Dokonca aj 

keď bol vírus už v Európe či v USA, keď sme už vedeli, čo očakávať v prípade 

nedostatočných opatrení, asi ťažko by sme našli štát, kde sa neobjavili politici, 

ktorí nový koronavírus zľahčovali alebo priam spochybňovali. Nie všetci boli 

vo vedúcich pozíciách, ale aj opozičná strana s hlučným lídrom dokáže hlúpymi 

vyjadreniami zhoršiť celospoločenskú situáciu a tým aj verejné zdravie.“
9
 Na 

Slovensku sa práve pandemická kríza stala najmä v rukách časti opozície víta-

ným nástrojom vytĺkania politického kapitálu. A tomuto procesu, žiaľ, výdatne 

napomáhali aj mnohé nekompetentné, chaotické a nesystémové kroky vládnej 

garnitúry. Občan sa tak stáva rukojemníkom „tekutých“ informácií a faktov, 

ktoré akoby denno-denne dávali za pravdu konštatovaniu, že žijeme v postprav-

divej dobe. Bolo by krátkozraké domnievať sa, že „postpravda“ je termín vzťa-

hujúci sa výlučne len na narábanie s informáciami v médiách. Relativizácia 

pravdy nepozná hranice, zasahuje do všetkých oblastí ľudského života a médiá 

tento proces iba prehlbujú a urýchľujú. Bez pravdy nemôže nijaká demokratická 

spoločnosť existovať. Škótsky filozof Tony Milligan v tejto súvisloti uvádza: 

„Pojem pravdy, dôležitosť pravdivosti a samotná idea jednania vo svetle toho, 

čo za pravdu považujeme, sú v našich životoch příliš hlboko zakorenené na to, 

aby bola skutočná éra ´postpravdy´možná – dokonca aj pod tým najväčším poli-

tickým tlakom.“
10

  

 Záver 

Šírenie dezinformácií nepochybne predstavuje jedno z najväčších ohrození 

demokracie. Slovensko patrí – pokiaľ ide o náchylnosť obyvateľstva veriť nara-

tívom dezinformačnej scény a konšpiračným teóriám – k mimoriadne ohroze-

ným krajinám. Veď podľa prieskumu GLOBSEC-u, zverejneného v publikácii 

Hlasy strednej a východnej Európy, v 10 krajinách EÚ sú v danom regióne 

„slovenskí respondenti najviac náchylní veriť konšpiračným teóriám. Približne 

64 % respondentov, tiež najviac v regióne, vyslovilo ochotu vzdať sa svojich 

demokratických slobôd výmenou za iné benefity.“
11

 Čo môže zoči-voči faloš-

nému spravodajstvu robiť jednotlivec a čo štát? Na individuálnej úrovni je po-

trebné zvyšovať mediálnu gramotnosť, čo je predovšetkým úlohou vzdelávacie-

ho systému. S ňou úzko súvisí kritické myslenie, ktoré okrem iného spočíva 

v dôkladnej kontrole zdrojov šírených informácií, overovaní ich autorstva, roz-

lišovaní manipulatívnych techník, nepresných a nedôveryhodných informácií  

a pod. Pri troche snahy je každý používateľ ineternetu a jeho médií určite 

schopný pomerne ľahko vyhľadať množstvo nástrojov určených na kontrolu 

                                                           
9 ORAVSKÝ, 2021, s. 121.  

10  MILLIGAN, 2019, s. 147. 
11  GLOBSEC, 2021. 
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vybraných informácií, textov, ale aj obrazových materiálov (napr. Google Ima-

ges). Takisto existuje množstvo webových, resp. facebookových stránok (Kon-

špirátori.sk, Hoaxy a podvody – Polícia SR, Lovíme hoaxy, Checkbot a i. ), kto-

ré vyvracajú najrozšírenejšie hoaxy v internetovom prostredí, prípadne 

upozorňujú na ich šíriteľov, teda prinášajú aktualizované zoznamy webových 

stránok dezinformátorov domácej i zahraničnej scény. Niektoré stránky pomá-

hajú používateľom internetu odhaľovať práve hoaxy o pandemickej kríze  

a ochorení COVID-19 (napríklad slovenskoproticovidu.sk). Zvyšovanie mediál-

nej gramotnosti a kritického myslenia je dlhodobý a náročný proces. Novinár 

Matthew d´Ancona k tejto téme uvádza: „Nadmiera informácií v dnešnom svete 

od nás vyžaduje, aby sme sa stali editormi. Musíme starostlivo prechádzať, 

kontrolovať a skúmať všetko, čo čítame. Rovnako ako deti učíme porozumieť 

tlačeným textom, mali by sme rozvíjať aj ich schopnosť kriticky skúmať obsah 

digitálneho sveta… Naučiť ich vyberať z prúdu informácií tie správne by mala 

byť kľúčová úloha základného a nie vyššieho vzdelávania. Učiť ich orientovať 

sa na internete s rozumom je najdôležitejším kultúrnym poslaním dnešnej do-

by.“
12

 Pokiaľ ide o úlohu štátu v tejto problematike, je nevyhnutné, aby jeho 

reprezentanti jasne definovali svoje nástroje proti propagande, urýchlene za-

viedli reformy vzdelávacieho systému a vypracovali jednotnú stratégiu boja 

proti dezinformáciám. S týmto problémom však veľmi úzko súvisí omnoho 

účinnejší prostriedok, a tým je nepochybne aktualizácia zákonov, keďže absen-

cia presnej právnej definície dezinformácií a s nimi súvisiacich trestných činov 

zatiaľ vytvára pre šíriteľov hoaxov v podstate voľný priestor na realizáciu. Prá-

ve toto právne vákuum možno považovať za jedno z najväčších zlyhaní štátnej 

reprezentácie a jedného z najväčších protivníkov v zápase o očistenie verejného 

priestoru od nebezpečného vplyvu dezinformácií. Neprípustné je to práve 

v súvislosti so šírením falošných správ a lží o pandemickej kríze, ktoré, ako sme 

už konštatovali, predstavujú priamo ohrozenie ľudských životov. V tomto smere 

možno privítať iniciatívu slovenskej vlády vybudovať v roku 2022 Centrum 

boja proti hybridným hrozbám (CBHH), ktoré by sa malo stať analytickým, 

metodickým a koordinačným pracoviskom určeným na strategický boj proti 

dezinformáciám. A hoci tento projekt, ktorý je súčasťou dlhodobej medzinárod-

nej iniciatívy Európskej únie a NATO, prichádza na Slovensko s istým one-

skorením, je táto aktivita štátu pri riešení danej problematiky konkrétnou, hoci 

isto nie vyčerpávajúcou odpoveďou na riešenie alarmujúceho stavu. Pre každé 

demokratické zriadenie je najväčším ohrozením benevolencia k akýmkoľvek 

prejavom destabilizácie spoločnosti, šíreniu strachu a napätia medzi občanmi, 

relativizácia hodnôt, medzi ktorými má požiadavka pravdivosti (nielen v oblasti 

informovania verejnosti) zásadné postavenie. Nekontrolované šírenie klamstiev 

sa už v minulosti ľudstva neraz stalo katalyzátorom premeny slobodných spo-

ločností na spoločnosti totalitné. Dnes, v čase bezbrehej informačnej explózie  

                                                           
12  D´ANCONA, 2017, s. 113 – 114. 
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a zlyhávania obranných mechanizmov demokracie môže byť tento proces až 

nečakane rýchly a fatálny.  
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Abstrakt: Cieľom príspevku je vytvoriť dokument, ktorý zhŕňa a utrie-

ďuje základné aspekty merania výkonnosti a plánovania PR aktivít so 

zameraním na využitie PESO modelu pri kategorizácii médií. Príspevok 

poskytuje celkový obraz o sledovaní metrík PR kampane v kombinácii 

plánovacej metódy PR podľa PESO modelu a hodnotenia prínosu PR 

podľa OTS metriky. 

Kľúčové slová: public relations, pr. meranie výkonnosti, pr. plánovanie, 

pr. peso model 

Abstract: The goal of the contribution is to create a document that sum-

marizes and sorts the basic aspects of measuring performance and plan-

ning of PR activities with a focus on the use of the PESO model in media 

categorization. The contribution provides an overall picture of the moni-

toring of PR campaign metrics in a combination of the PR planning met-

hod according to the PESO model and the evaluation of the PR benefit 

according to the OTS metric. 

Keywords: public relations, pr. performance measurement of pr. planning 

of pr. peso model 

       Úvod 

Public relations ako nástroj marketingovej komunikácie zaraďujeme medzi 

tzv. základné, resp. tradičné nástroje komunikačného mixu. S pojmom public 

relations sa stretávame už od začiatku 20. storočia, ale v poslednom období sa 

skloňuje čoraz častejšie a mnohé spoločnosti si zakladajú samostatné oddelenia 
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PR s cieľom vytvoriť pozitívny obraz o podniku. Môžeme teda tvrdiť, že vplyv 

tohto komunikačného nástroja neustále stúpa, a to najmä v poslednom čase, keď 

ľudia začínajú byť presýtení záplavou viac či menej originálnych reklám a začí-

najú ich vnímať ako rušivé, v dôsledku čoho im nevenujú dostatočnú pozornosť. 

Dokonca dôvera spotrebiteľov v pravdivosť reklamy prudko klesá. Aj podľa 

profesora T. Levitta z Harvardu je PR v porovnaní s reklamným inzerátom spo-

ľahlivejším zdrojom a v tejto súvislosti vyjadruje presvedčenie, že „ak je sprá-

va formulovaná dôveryhodnými žurnalistami a spravodajcami, teda objektívnou 

stranou, znie dôveryhodnejšie.“
1
 

Aj preto spoločnosti pociťujú v súčasnosti väčší tlak na správne naplánova-

nie PR aktivít, pretože vďaka tomu vedia efektívne využívať zverený rozpočet. 

Samotné plánovanie PR aktivít však nestačí. Finančných manažérov spoločností 

zaujíma aj návratnosť investície, ktorú sa rozhodli vložiť do tejto oblasti. Pra-

covníci PR teda musia vedieť zmerať vplyv a efektivitu vynaložených pro-

striedkov takým spôsobom, aby bol hodnoverný a mal dostatočnú výpovednú 

hodnotu pre manažment spoločnosti. Ktorá metóda merania je však správna? 

Aké atribúty by sa mali merať a vyhodnocovať?  

1  Plánovanie PR 

PR predstavuje aktívne komunikačné pôsobenie na verejnosť, ktorého zmys-

lom je vytvorenie vopred definovaného vnímania prezentovaného subjektu.
2
 

Navyše v rámci integrovanej marketingovej komunikácie sa PR stáva čoraz 

dôležitejším nástrojom aj z iného pohľadu. Niektorí autori dokonca PR vyčleňu-

jú z klasického promotion mixu a začleňujú ho ako samostatný komponent 

marketingového mixu. Spoločnosti si začínajú čím ďalej tým viac uvedomovať 

dôležitosť pozitívnych vzťahov s verejnosťou a ich vplyv na ekonomické záuj-

my. Navyše s príchodom nových technológií a digitálneho prostredia je veľmi 

jednoduché získať negatívnu mediálnu pozornosť a bez adekvátneho PR plánu 

môže byť táto negatívna publicita pre značky, ale aj celé firmy likvidačná.  

Inštitút vzťahov s verejnosťou vo Veľkej Británii (Institute of Public Rela-

tions – IPR) definuje PR takto: „Plánovité a trvalé úsilie o dosiahnutie a udrža-

nie dobrého mena a vzájomného porozumenia medzi organizáciami a rôznymi 

skupinami verejnosti.“
3
 Táto definícia podporuje dôležitosť plánovania PR. 

Podobná je aj Caywoodova definícia, ktorý tvrdí, že PR „užitočne koordinuje 

vzťahy organizácie s akcionármi i klientmi riadením všetkej komunikácie pri ich 

kontaktoch, čím sa podieľa na tom, že si organizácia získa a tiež udrží dobrú 

povesť.“
4
  

1  CAYWOOD, 2003, s. 104. 
2  Spracované podľa: CHUDINOVÁ, 2019, s. 14. 
3  Institute of Public Relations. [online]. Instituteforpr.org. [cit. 2020-12-03]. Dostupné na: 

<https://instituteforpr.org/about/> 
4  CAYWOOD, 2003, s. 104. 
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Z uvedených definícií môžeme vyvodiť vysoký vplyv plánovacích metód 

v PR na splnenie stanovených cieľov. Plánovanie PR však zohráva dôležitú 

úlohu v celkovej komunikačnej stratégii spoločnosti, čo potvrdzuje aj Horňáko-

vo nazeranie na úlohu PR: „Public relations v rámci integrovanej komunikácie 

nielen umocňuje pôsobenie reklamy, ale často ju i nahrádza.“
5
  

1.1 PESO model 

Prvým krokom k úspešnej PR kampani je teda plánovanie. Ale bez jasne de-

finovaného modelu plánovania nemusíme definované ciele dosiahnuť. Preto 

sme sa rozhodli rozobrať práve PESO model, ktorý vyvinula Gini Dietrich
6
 pre 

rámcové uchopenie všetkých dôležitých foriem médií, ktoré sú relevantné pre 

marketing a PR. Tento rámec poskytuje nielen prehľad marketingových a PR 

taktík, ale slúži aj ako užitočný plánovací nástroj a umožňuje hľadať príležitosti, 

ktoré vyplývajú z prelínania sa jednotlivých oblastí PESO modelu.  

V minulosti bol rozdiel medzi PR a marketingovou komunikáciou 

v orientácii na odlišné druhy médií. Marketingová komunikácia sa orientovala 

na platené médiá a public relations sa orientovalo na inak získaný mediálny 

priestor. V poslednom období však prešlo budovanie vzťahov s verejnosťou 

výraznými zmenami, ktoré spočívali najmä vo využívaní nových komunikač-

ných kanálov a formátov, vďaka čomu PR získalo postavenie v integrovanej 

komunikačnej stratégii. PR sa stalo neodmysliteľným nástrojom marketingovej 

komunikácie, ktorej pomáha dosahovať stanovené výsledky v rámci kampaní, 

postavenia a budovania značky a rastu spoločnosti. 

Vďaka PESO modelu dokážu PR profesionáli zmysluplne prepájať široké 

spektrum médií tak, aby dosiahli jednotný štýl a tón komunikácie s recipientom. 

Spomenutý model kategorizácie mediálnych foriem pomáha PR odborníkom 

definovať metriky a ciele pri jednotlivých platformách. 

Názov PESO modelu vychádza zo začiatočných písmen slov paid (platené), 

earned (získané), shared (zdieľané), owned (vlastnené), ktoré opisujú štyri kate-

górie, do ktorých rozdeľuje PESO model všetky médiá podľa ich vzťahu 

k spoločnosti a jej dosahu na jednotlivé médiá (obr. 1).  

Každá zo štyroch kategórií má svoje klady, zápory a špecifiká. Na zabezpe-

čenie úspechu komunikačnej stratégie však musia byť použité všetky štyri kate-

górie PESO modelu. Zostavením stratégie, ktorá integruje všetky štyri kategórie 

PESO modelu, môžeme kompenzovať slabé stránky jednej kategórie silnými 

stránkami tej druhej. 

 

                                                           
5  HORŇÁK, 2018, s. 43. 
6  Dietrich, G. An introduction to the PESO model: A PRSA thought leadership report. Public 

Relations Society of America. [online]. Prsa.org. [cit. 2021-03-11]. Dostupné na: 

<https://contentconnection.prsa.org/resources/articles/an-introduction-to-the-peso-model-a-

prsa-thought-leadership-report > 
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Obr. 1 P.E.S.O. model rozdelenia komunikačných kanálov
7 

Paid (platené) médiá sa v public relations využívali najmä v situáciách, keď 

nebolo možné vytvoriť alebo využiť media relations, a tak PR pracovníci s cie-

ľom osloviť recipienta pristúpili k plateným prostriedkom PR, akým je naprí-

klad advertoriál. V súčasnosti však platené médiá zaznamenávajú väčší rozmach 

použitia v PR, najmä vďaka možnosti rýchleho šírenia obsahu relevantnej sku-

pine recipientov vďaka možnosti presného cielenia v online prostredí. 

Výhodou tejto kategórie médií je vysoká miera kontroly zadávateľom 

a s tým spojená možnosť presného plánovania a vyhodnocovania, ale taktiež 

rýchlosť možnosti nasadenia. Naopak, nevýhodou je nižšia dôvera recipientov 

v tieto médiá a vysoká cena.  

Earned (získané) médiá sa v public relations využívajú najviac. Ide predo-

všetkým o profily influencerov, blogy, prípadne natívne články v štandardných 

médiách. Koncept získaných médií spočíva v publikovaní obsahu tretími strana-

mi, akými sú influenceri, blogeri a novinári, ktorí vďaka tomu získavajú spravidla 

kvalitný obsah pre svojich fanúšikov na sociálnych sieťach a čitateľov. 

Nevýhodou je, samozrejme, obmedzená kontrola výslednej formy obsahu 

a plánu publikovania obsahu. Výhodou sú dlhodobé benefity, napríklad 

z hľadiska SEO, ale aj vysoká relevancia výstupov pre recipientov. 

                                                           
7  https://www.ambitiouspr.co.uk/wp-content/uploads/2020/06/PESO-Framework-

scaled.jpg?x89666 
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Shared (zdieľané) médiá. Sem zaraďujeme najmä využitie vlastných profi-

lov a kanálov na sociálnych sieťach, cez ktoré spoločnosti komunikujú a šíria 

svoj obsah organickým spôsobom. Môžeme sem zaraďovať aj využívanie influ-

encerov, ale len v zmysle tvorby obsahu pre profily spoločnosti na sociálnych 

sieťach, prípadne pre zapájanie do zdieľania a komentovania obsahu. 

Do zdieľaných médií zaraďujeme napríklad aj sponzoring a aktivity spolo-

čenskej zodpovednosti. Spoločnosť môže šíriť svoje komunikačné posolstvá 

vďaka partnerstvám s inými organizáciami, a tak budovať svoj imidž s využitím 

exkluzivity alebo dobrého mena partnera.  

Nevýhodou zdieľaných médií je slabý prehľad o prebiehajúcej komunikácii 

a chýbajúca možnosť jej riadenia, najmä v prostredí sociálnych sietí, kde sa 

obsah môže šíriť virálnym spôsobom. Výhoda zdieľaných médií je najmä 

v nízkych nákladoch potrebných na šírenie komunikačného posolstva, najmä 

v prípade kvalitného obsahu. 

Owned (vlastnené) médiá. Do kategórie vlastnených médií zaraďujeme ob-

sah, ktorý publikujú spoločnosti cez kanály, ktoré vedia kontrolovať vo všet-

kých aspektoch, pretože k nim majú vlastnícky vzťah. Ide najmä o obsah na 

webových stránkach, vlastné blogy, mobilné aplikácie, prípadne newslettre 

alebo iný interaktívny obsah, ako napríklad videá. V prípade vlastnených médií 

je to teda výlučne daná spoločnosť, kto kontroluje a plánuje obsah, tonalitu 

a nasadenie, čo je aj najväčšou výhodou tohto typu médií. Nevýhodou vlastne-

ných médií je menšia rýchlosť oslovenia recipientov a s tým spojená aj závis-

losť vlastnených médií od platených, zdieľaný a získaných médií, ktoré sú po-

trebné, aby vlastneným médiám pomohli dosiahnuť relevantný počet 

recipientov.  

Koncepcia PESO modelu zároveň pomáha rozlišovať silné a slabé stránky 

typov médií
8
 z hľadiska dôvery, dosahu, nákladov a predvídateľnosti, ako vidí-

me v tabuľke 1. 

Tab. 1 Silné a slabé stránky typov médií podľa PESO modelu 

 Dôvera Dosah Náklady Predvídateľnosť 

Paid Nízka Vysoký Vysoké Áno 

Earned Vysoká Stredný Nízke až stredné Nie 

Shared Vysoká Nízky Nízka Nie 

Owned Nízka až stredná Nízky Nízke až stredné Áno 

 
 
 

                                                           
8  Waddington, S. PESO explained for marketing and public relations. [online]. Wadds.co.uk. [cit. 

2021-12-05]. Dostupné na: <https://wadds.co.uk/blog/peso-for-marketing-and-pr> 
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2  Meranie výkonnosti PR 

Poslednou fázou komunikačnej kampane je jej vyhodnotenie. Komunikačný 

pohľad na vyhodnotenie kampane spočíva v porovnaní naplnenia cieľov podľa 

DAGMAR modelu, ekonomický pohľad zasa spočíva vo vyčíslení nákladov 

a marketingový pohľad sa pozerá na návratnosť investícií do komunikačnej 

kampane.  

Názov modelu DAGMAR je skratkou z Defining Advertising Goals for  

Measured Advertising Results, čo v preklade znamená definovanie reklamných 

cieľov na meranie výsledkov reklamy. Špecifické ciele komunikačnej kampane 

podľa modelu DAGMAR sú: 

 vytvorenie potreby, 

 zvýšenie povedomia o značke,  

 znalosť značky, 

 zmena postoja k značke, 

 vytvorenie nákupného zámeru, 

 uľahčenie nákupu, 

 nákup, 

 zvýšenie spokojnosti, 

 posilnenie lojality k značke.
9
 

Návratnosť investícií (ROI) je zase miera efektivity kampane a meriame ju 

prostredníctvom pomeru vynaložených finančných prostriedkov k jednotke 

stanoveného cieľa. V rámci vyhodnocovania kampane je nutné rozlišovať ko-

munikačný a predajný efekt (počet videní komunikácie, počet nákupov...).
10

  

Správne meranie výkonnosti PR je dlhodobo jednou z najdiskutovanejších 

tém medzi profesionálmi z odboru. V roku 2010 sa na konferencii, ktorú orga-

nizovala Medzinárodná asociácia pre meranie a vyhodnocovanie komunikácie 

(AMEC), prijali takzvané Barcelonské princípy, ktoré hovoria o odporúčaných 

princípoch merania PR.
11

 Napriek tomu, už o rok neskôr na konferencii AMEC 

v Lisabone sa až 89 % prítomných delegátov z radov PR profesionálov vyslovi-

lo, že najväčšiu výzvu v oblasti PR stále vidia v spôsobe, ako správne merať 

prínos PR.
12

  

Problém správneho merania vidíme najmä v potrebe rôznych nástrojov 

a prístupov na sledovanie metrík pre rôzne kategórie médií, čo je dané ich tech-

nickou špecifikáciou, ale aj požadovanou formou interakcie s recipientom. Preto 

sa pre každú z kategórií PESO modelu využíva iný spôsob merania jej ukazova-

teľov. 

                                                           
9  PELSMACKER, GEUENS, BERGH, 2003, s. 158 – 164. 

10  DOYLE, 2008, s. 318. 
11  https://www.prnewsonline.com/barcelona-principles-2-0/ 
12  https://www.prmoment.com/blog/outcomes-from-amecs-2011-lisbon-pr-evaluation-conference 
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 Media monitoring – prostredníctvom sledovania kľúčových slov za-

chytáva v reálnom čase akúkoľvek zmienku o vyšpecifikovaných spo-

ločnostiach, témach, osobách, produktoch a podobne v online aj offli-

ne mediálnych kanáloch. Media monitoring spoločnostiam pomáha 

predikovať aj potenciálnu hrozbu krízy. Prepracovanejšie nástroje 

media monitoringu v súčasnosti dokážu dokonca vyhodnotiť mediálny 

zásah, konotáciu a sentiment správy (pozitívny, neutrálny, negatívny). 

 Website tracking – sledovanie návštevnosti webových stránok pomáha 

spoločnostiam získať dôležité informácie o demografických údajoch 

návštevníkov webstránky, o ich množstve, ale taktiež o ich správaní 

a pohybe na webstránke. 

 Počet a nárast fanúšikov na sociálnych sieťach – tieto dáta poskytujú 

spoločnostiam informáciu o tom, aký je záujem o ich podnikateľské 

aktivity, a odrážajú popularitu spoločnosti. 

 Aktivita influencerov a partnerov, ktorí zdieľajú obsah spoločnosti, 

a ich dosah – sledovanie interakcie používateľov na sociálnych sie-

ťach na obsah, ktorý zdieľali influenceri, prípadne iní partneri, po-

skytne spoločnosti potrebné informácie, aby dokázala zhodnotiť prí-

nos takéhoto partnerstva pri budovaní public relations. 

Ako vidíme, zaužívaný spôsob merania je pri každej kategórii, dokonca aj 

pri každom médiu odlišný. Ich úlohou je sledovať špecifické ukazovatele kon-

krétneho média a sledovať čiastkové dosahovanie komunikačných cieľov. 

Aby sme vedeli vyhodnotiť a vzájomne porovnať efektivitu jednotlivých 

médií, potrebujeme zadefinovať spoločný a jednotný spôsob merania. 

2.1  Clipping metrika 

Prvotnou metódou používanou na meranie účinnosti PR aktivít bol kvantita-

tívny prehľad publikovaných výstupov nazývaný clipping. V závislosti od na-

stavenia tejto metódy môže clipping zohľadňovať ešte čítanosť média, pozíciu 

PR výstupu a priestor, ktorý výstup zaberá. Toto je aplikovateľné najmä pre 

tlačové mediálne výstupy. V prípade online mediálnych výstupov sa clipping 

metrika zameriava najmä na počet zobrazení článku.
13

 

Clipping metrika umožňuje aj porovnávanie s konkurenciou na základe poč-

tu výstupov za určité obdobie. Táto metóda je však veľmi nepresná 

a spoločnostiam neposkytuje údaje o reálnom prínose PR výstupov. 

Niektoré spoločnosti používajú clipping metriku len na vyhodnotenie čiast-

kových cieľov, keď hodnoty získané z clipping metódy upravujú o vlastný ko-

eficient na základe relevantnosti PR výstupu. Vďaka tomu sa dokážu bližšie 

                                                           
13  Spracované podľa: SÁBLÍKOVÁ, 2012.  
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dostať k reálnej účinnosti a efektivite PR. Clipping metóda sa však kvôli spo-

mínanej nepresnosti v súčasnosti už veľmi málo využíva v praxi.  

2.2  Advertising Value Equivalent (AVE) metrika 

V súčasnosti sa na meranie PR výstupov používa najčastejšie metrika AVE, 

ktorá vyjadruje, aká je hodnota PR výstupov pomocou porovnania nákladov, 

ktoré by boli potrebné, ak by sme chceli umiestniť platenú reklamu do rovnaké-

ho priestoru alebo času v médiách.
 14

 Výpočet AVE hodnoty PR výstupov za 

jeden mesiac zohľadňuje veľkosť priestoru zabraného PR textom, prípadne čas 

získaný v audiálnom alebo audiovizuálnom médiu, ktorý je vynásobený cenní-

kovou sumou za takýto priestor v prípade platenej reklamy.  

AVE metóda je však veľmi nepresná a neponúka spoločnostiam reálny po-

hľad na efektivitu PR výstupov, prípadne celej PR kampane, a to hneď 

z niekoľkých dôvodov. AVE pracuje len s cenníkovými cenami, a teda nezoh-

ľadňuje prípadné množstevné zľavy uplatňované pri väčšom nákupe mediálne-

ho priestoru. Ďalším dôvodom je, že PR nie je reklama v zmysle cieľa, použitia 

nástrojov a foriem, preto nemôžeme porovnávať ani ich hodnotu. AVE metóda 

je taktiež neprehľadná a netransparentná. Posledným dôvodom je, že AVE me-

tóda nie je aplikovateľná pre niektoré nové médiá, akými sú napríklad sociálne 

siete.  

2.3  Opportunity to see (OTS) metrika 

V súčasnosti spoločnosti potrebujú omnoho presnejšiu metódu merania efek-

tivity PR, ktorá ponúka lepší prehľad o skutočnom výkone ich kampane 

a taktiež je aplikovateľná na všetky médiá. Nová metóda merania efektivity PR 

spočíva vo vyjadrení pomeru vynaložených financií k hodnote OTS. To 

v jednoduchosti znamená, že zistíme, akú sumu peňažných prostriedkov musí 

spoločnosť vynaložiť, aby mal príslušník cieľovej skupiny možnosť vidieť PR 

výstup. Hodnota OTS „uvádza, koľkokrát priemerne mal príslušník cieľovej 

skupiny zasiahnutý kampaňou možnosť vidieť reklamný výstup – počas kampane 

alebo určitého obdobia.“
 15

 

Metrika Opportunity to see teda odzrkadľuje len počet toho, koľkokrát bol 

recipient vystavený komunikačnému posolstvu, a teda teoretickej možnosti 

vidieť reklamu, ale nehovorí nič o tom, či reklamu recipient aj evidoval. OTS sa 

vypočítava ako podiel Target rating point a Net reach v danej cieľovej skupine. 

                                                           
14 HASSAN, KEE, 2006, s. 39.  
15 Spracované podľa: <https://en.ryte.com/wiki/Opportunity_To_See>  
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Net reach je hodnota zobrazujúca počet ľudí z „cieľovej skupiny, ktorí boli 

zasiahnutí počas kampane aspoň raz“
 16

 komunikačným posolstvom. Target 

rating point (TRP) je „kumulovaná sledovanosť v konkrétnej cieľovej skupine. 

TRP je veličina, ktorá sa používa na opis zásahu kampane v konkrétnej cieľovej 

skupine – tá je obvykle pre každú kampaň iná. Target rating point vzniká ako 

súčet sledovaností, t. j. ratingov jednotlivých komunikátov v kampani, v kon-

krétnej cieľovej skupine.“
 17

 

Gross rating point je kumulovaná sledovanosť v celej populácii, čiže širokej 

cieľovej skupine. Gross rating point je veličina, ktorá sa používa na opis zásahu 

kampane v tzv. širokej cieľovej skupine – obvykle definovanej ako „všetci 15+“ 

(všetky osoby staršie ako 15 rokov). Cieľová skupina všetkých osôb nad 15 

rokov je považovaná za ekvivalent kúpyschopnej populácie na trhoch západnej 

a strednej Európy, preto sa používa ako univerzálna cieľová skupina. Gross 

rating point vzniká ako súčet sledovaností, t. j. ratingov jednotlivých komuniká-

tov v kampani, v širokej cieľovej skupine.
18

 

Afinita opisuje vzťah medzi Gross rating point a Target rating point. Afinita 

je index, ktorý opisuje vhodnosť konkrétneho reklamného nosiča pre cieľovú 

skupinu a zároveň charakterizuje, ako konkrétna cieľová skupina sleduje dané 

médium v porovnaní so všeobecnou populáciou.
19

 

Afinita sa vypočítava ako podiel Target rating point a Gross rating point, te-

da sledovanosť média v konkrétnej cieľovej skupine delené sledovanosťou 

v populácii. 

Hodnota afinity potom opisuje relevantnosť a účinnosť média pre konkrétnu 

cieľovú skupinu. Čím je hodnota afinity vyššia, tým bude médium pre cieľovú 

skupinu účinnejším prostriedkom komunikácie.  

      Záver 

V súčasnosti veľmi málo spoločností investuje do výskumu sledovaných 

metrík pred spustením a po ukončení PR kampane, hoci by to mal byť logicky 

najdôležitejší a najspoľahlivejší zdroj merania účinnosti PR. Ale z dôvodu fi-

nančnej a časovej náročnosti takéhoto prieskumu je to pochopiteľný prístup. 

Spoločnosti, agentúry a záujmové inštitúcie by sa preto mali zamerať na hľada-

16  MediaGuru.cz. Mediální slovník. [online]. MediaGuru.cz. [cit. 2022-02-15]. Dostupné na: 

<https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/net-reach-cisty-zasah/> 
17  MediaGuru.cz. Mediální slovník. [online]. MediaGuru.cz. [cit. 2022-02-15]. Dostupné na: 

<https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/trp-target-rating-

point/> 
18  Spracované podľa: MediaGuru.cz. Mediální slovník. [online]. MediaGuru.cz. [cit. 2022-02-15]. 

Dostupné na: <https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/grp-

gross-rating-point/> 
19  MediaGuru.cz. Mediální slovník. [online]. MediaGuru.cz. [cit. 2022-02-15]. Dostupné na: 

<https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/afinita/> 
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nie spôsobu merania účinnosti PR, ktorý poskytuje najhodnovernejší pohľad na 

efektivitu a účinnosť PR bez potreby obsiahleho výskumu. 

Práve v kombinácii plánovacej metódy PR podľa PESO modelu 

a hodnotenia prínosu PR podľa OTS metriky vidíme príležitosť, ako štruktúro-

vane pristupovať k vyhodnocovaniu a zároveň ako zoštandardizovať výstupy 

a ich výklad naprieč celým trhom.  

Tento príspevok je teda vhodným materiálom nielen pre profesionálov 

z oblasti PR, ale aj pre finančných manažérov spoločností, ktorí si vďaka nemu 

vedia vypočítať účinok investícií do PR aktivít.  
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OF GOLF ACADEMY DYNAMIC GOLF 
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Abstrakt: Práca sa zaoberá marketingovou komunikáciou v športovom 

odvetví, konkrétne v golfe a brand buildingom golfovej akadémie  

Dynamic Golf Academy. Bližšie sa venuje marketingovým a komunikač-

ným prostriedkom tejto golfovej akadémie. V teoretickej časti sa pozrie-

me na propagačné aktivity v športe a konkrétne v golfe a následne 

v praktickej časti budeme aplikovať zistenia z teoretickej časti na tvorbu 

názvu, loga, celkovej vizuálnej identity a marketingové aktivity potrebné 

pri uvádzacej kampani akadémie.  

Kľúčové slová: marketingová komunikácia, brand building, design, logo, 

vizuálna identita, golf, golfová akadémia  

Abstract: The work deals with marketing communication in the sports 

industry, specifically in golf and brand building of the Dynamic Golf 

Academy. We will focus on and analyzes the marketing and communica-

tion tools of the Dynamic Golf Academy. In the theoretical part, we will 

look at sports promotional activities, specifically in golf. In the practical 

part, we will apply the findings from the theoretical part and use them in 

creating the name, logo, overall visual identity, and marketing activities 

needed in the introductory campaign of the academy. 

Keywords: marketing communication, brand building, design, dogo,  

visual identity, golf, golf academy 
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 Úvod 

Šport je starý ako ľudstvo samo. Udržiava spoločnosť fit a zdravú a zároveň 

buduje komunity a zlepšuje morálku. V modernom svete mobilných telefónov  

a notebookov má šport väčšiu dôležitosť ako kedykoľvek predtým. Súťažné 

športovanie motivuje deti a dospelých k tomu, aby išli von a udržiavali sa 

v kondícii. Okrem toho šport vštepuje dôležité hodnoty – priebojnosť, vytrva-

losť, disciplínu, odvahu a iné. 

Pre mnohých ľudí je šport samozrejmosťou. Je to niečo, čo existuje v pozadí 

ich dní, ale nepovažuje sa za mimoriadne cenné. Šport môže slúžiť ako zábava 

cez víkend, ale v konečnom dôsledku je dôležitejší, ako sa na prvý pohľad môže 

zdať.  

V súčasnej pandemickej situácii je absencia fyzickej aktivity ešte viac fatál-

na a môže mať veľmi nepriaznivý vplyv na mentálne zdravie človeka. Nedosta-

tok pohybu má vplyv na zdravie, šťastie, vzdelávanie až po celú spoločnosť. 

Propagácia športu inšpiruje mladých športovcov, ľudí vo všeobecnosti a zvyšuje 

zdravú konkurenciu, jednotlivcom a komunitám pomáha prekvitať. 

V tejto práci sa budeme venovať brand buildingu a marketingovej komuniká-

cii golfovej akadémie Dynamic Golf Academy. Širšia verejnosť vníma golf ako 

šport pre vyššiu triedu alebo ako snobskú aktivitu, ktorá vlastne športom ani nie 

je. Opak je však pravdou. Práve ľudia, ktorí majú sedavé zamestnanie a nemajú 

dostatok času na šport alebo výlety do prírody, vyhľadávajú aktivity, ako je golf. 

V súčasnosti, najmä vplyvom pandémie, sa do popredia dostávajú práve individu-

álne športy, ku ktorým golf neodmysliteľne patrí. Každým rokom pribúdajú kvali-

fikovaní golfoví profesionáli, ktorí sa primárne snažia presadiť v tomto odvetví 

ako profesionálni tréneri v golfovej akadémii alebo ako manažéri golfových re-

zortov. Golfové akadémie na Slovensku, ale aj v celej Európe by mali dbať na 

kvalitne vybudovanú marketingovú komunikáciu, pretože im môže pomôcť vy-

stúpiť z radu priemernosti a v značnej miere sa odlíšiť od konkurencie.  

V tejto práci sa budeme venovať primárne tvorbe identity novovzniknutej 

golfovej akadémie Dynamic Golf a prvotným marketingovým aktivitám, ktoré 

je potrebné aktívne aplikovať pri predstavovacej kampani.  
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Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V úvode teoretickej časti 

sa venujeme vysvetleniu pojmu športový marketing a marketingovej komuniká-

cii v golfovom odvetví. Okrem golfovej histórie opisujeme v tejto kapitole aj 

nástroje marketingovej komunikácie, ktoré sa najčastejšie využívajú v golfe. 

Ďalej sa venujeme každému nástroju podrobnejšie – z hľadiska definície, typov, 

merateľnosti a kritérií efektivity.  

V druhej časti práce sa budeme venovať aplikovaniu jednotlivých krokov 

z teoretickej časti pri budovaní vizuálnej identity a vybraných marketingových 

aktivít golfovej akadémie Dynamic Golf. 
Na Slovensku je momentálne približne 8000 registrovaných golfistov, 

25 golfových ihrísk a 34 golfových klubov, čo v porovnaní s ostatnými kraji-

nami zaraďuje Slovensko medzi rozvojové krajiny v oblasti golfu. Česká repub-

lika má napríklad viac ako 52 000 registrovaných golfistov a 109 golfových 

ihrísk. Aj napriek týmto číslam, ktoré postupne stúpajú, golf je na Slovensku 

vnímaný ako šport pre elity a aj pre tento negatívny imidž ho niektorí nechcú 

vyskúšať. Dynamic Golf Academy chce rešpektovať historické tradície golfu, 

zároveň však prezentovať golf ako reálny a dynamický šport, ktorý sa dá hrať 

na rekreačnej úrovni, ale vyžaduje si odhodlanie a správne odborné vedenie na 

dosiahnutie výborných výkonov. 

1 Marketing a šport 

Definícia športového marketingu sa veľmi nelíši od klasických definícií, kto-

ré vymedzujú, čo je marketing. B. G. Pitts a D. K. Stotlar definujú športový 

marketing ako „proces navrhovania a zlepšovania činností pre výrobu, naceňo-

vanie, propagáciu a distribúciu športových produktov tak, aby boli uspokojené 

potreby a želania zákazníkov a boli dosiahnuté ciele firmy.“
1
 Ak ide o propagá-

ciu športových aktivít, nejde len o predaj služby či tovaru. Je to snaha o zasiah-

nutie väčšej skupiny. Cieľom je predať, ale zároveň si vybudovať aj zázemie 

fanúšikov daného športu. Taktiež sa otvárajú dvere aj takým formám podpory, 

ako je sponzoring alebo podpora od štátu. 

1.1  Marketingový proces 

Skôr ako budeme aplikovať konkrétne reklamné prvky, musíme si stanoviť 

ciele, čo chceme komunikovať, ako a kedy, teda pripraviť marketingový 

a komunikačný plán. Kotler vo svojej knihe uvádza: „Pre väčšinu firiem nie je 

otázka, či komunikovať, ale ako komunikovať a koľko na samotné druhy ko-

1  DURDOVÁ, I, 2005, s. 67 – 68. 
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munikácie vynaložiť.“
2
 V športovej sfére sa snažíme, aby marketingová straté-

gia naplnila hlavné ciele športovej organizácie.  

1.1.1  Analýza trhu a organizácie 

Najskôr musíme jasne stanoviť, kto je naša cieľová skupina, koho chceme 

osloviť a hlavne snažiť sa našu cieľovú skupinu spoznať. Musíme poznať po-

treby, porozumieť správaniu spotrebiteľov a snažiť sa zistiť záujem o náš pro-

dukt. Pri golfe máme hneď niekoľko cieľových skupín. Môžu to byť budúci 

profesionálni hráči, profesionálni hráči, voľnočasoví hráči, ktorí hľadajú najmä 

relax, a iní. Práve pri poslednej zmienenej skupine musíme brať do úvahy úro-

veň hráčov, či ide o začiatočníkov, alebo pokročilých, a taktiež nesmieme za-

budnúť ani na demografické faktory. Cieľová skupina sa líši v demografických, 

sociálnych, ekonomických podmienkach. Azda najlepšia forma analýzy je 

SWOT (strenght, weaknesses, opportunities, threats), inými slovami analyzo-

vať postavenie na trhu, silné a slabé stránky a objektívne zhodnotiť, aké mož-

nosti spoločnosť/akadémia má a čo môže spotrebiteľovi ponúknuť. Okrem za-

definovania cieľovej skupiny je dôležitou časťou analýzy aj zmapovanie 

konkurencie.  

Vízia Dynamic Golf Academy 

Akadémia s vysokým štandardom tréningov, dynamickou metodológiou, 

modernou technológiou a individuálnym prístupom.  

(alebo)  

Dynamic Golf predstavuje golfovú akadémiu s vysokým štandardom, ktorá 

ponúka výber kvalitných golfových tréningov a služieb pre svojich klientov, 

buduje komunitu golfistov a vytvára príjemné prostredie, kde si hráči užívajú 

radosť z hry. 

Misia 

Naším poslaním je vzdelávať golfových hráčov všetkých výkonnostných ka-

tegórií, ponúkať vynikajúce služby svojim klientom, rešpektovať tradičné hod-

noty golfu a vytvárať príjemnú atmosféru na trénovanie, hru a socializáciu. 

SWOT 

Skôr ako sme sa pustili do prípravy vizuálnych prvkov a komunikačných ak-

tivít, bolo dôležité zadefinovať possitioniong akadémie Dynamic Golf. Ako 

pomôcku sme zvolili SWOT analýzu (obr. 1). Následne sme zmapovali 

konkurečné akadémie, ktoré pôsobia na Slovensku, a konkurenčných trénerov.  

2  KOTLER, 2007, s. 809. 
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Zakladatelia akadémie sú mladí, skúsení hráči a bývalí členovia slovenského 

národného tímu. Obaja majú vysokoškolské vzdelanie v oblasti golfu, ktoré 

získali na uznávaných univerzitách – University of Birmingham, British PGA 

Training Programme, Univerzita Karlova, česká PGA Five Star Academy. 

Okrem golfového vzdelania majú magisterský titul z marketingovej komuni- 

kácie a psychológie, čo môže byť tiež kľúčové pre úspešné riadenie akadémie. 

Keďže obaja zakladatelia začali pôsobiť ako tréneri pred tromi rokmi, stále 

sa rozvíjajú a edukujú, aby posúvali svoje kvality.  

Obr. 1 SWOT analýza Dynamic Golf Academy 
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Akadémia bude situovaná v Bratislave a využívať bude ihriská v blízkosti 

hlavného mesta, čo vytvára príležitosti na získavanie klientov, keďže tento 

región patrí medzi prosperujúce a koncentruje veľkú časť obyvateľov. Pri 

momentálnej pandémii vírusového ochorenia covid-19 sa vytvára príležitosť 

zaujať ľudí, ktorí sa venujú iným športom, keďže viacero z týchto športov je 

zakázaných a golf sa stále považuje za bezpečný outdoorový šport.  

Verejnosť sa nevyzná v rôznych kvalifikáciách golfových trénerov alebo 

inštruktorov, a preto tu vzniká istá „hrozba“ od menej kvalifikovaných inštruk- 

torov v konkurenčnom boji s výrazne nižšou nastavenou cenovou stratégiou. 

Bratislava má v porovnaní s ostatnými časťami Slovenska najlepší trh v oblasti 

golfu, ale zároveň tu akadémie, obchody a ihriská čelia najsilnejšej konkurencii. 

1.1.2 Objasnenie cieľov a zámerov 

Táto fáza zväčša prichádza po analýze, a teda identifikácii cieľovej skupiny 

a konkurencie. Musíme si stanoviť, čo chce naša spoločnosť dosiahnuť, ako to 

chce dosiahnuť a kedy to chce dosiahnuť. V tejto fáze si musíme odpovedať na 

tieto otázky: 

Kedy dosiahnete primárne ciele? 

Kedy budú zákazníci spokojní? 

Kedy nebudú zákazníci spokojní? 

Kedy posilníme svoj rast? 

Kedy bude rast pomalý?
3
  

SMART ciele Dynamic Golf Academy: 

 Získať 50 aktívnych dospelých členov do konca septembra 2022.

 Vystaviť 80 zelených kariet ku koncu sezóny – 31. október 2022.

 Vybudovať juniorský program s 12 aktívnymi juniormi do konca se-

zóny 2022.

 Najmenej 30 % z kurzov zelených kariet sa zapíše na individuál-
ne a skupinové tréningy do konca júna 2022.

 Od 1. júna viesť 2 tréningové skupiny dospelých raz týždenne. Aspoň

4 hráči v jednej skupine.

1.1.3 Plánovanie a príprava marketingového mixu 

I. Durdová tvrdí, že „marketingový plán by sa mal odvíjať od jasne napláno-

vaných cieľov, krátkodobých aj dlhodobých. Treba si stanoviť ekonomické, 

sociálne ciele a pri športových organizáciách aj ciele športové. Stanovené ciele 

3  MULLIN, 2000, s. 22 – 42. 
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by mali byť v súlade s metódou SMART. Mali by sme si stanoviť špecifické, 

dosiahnuteľné, merateľné, časovo vymedzené a hlavne realistické ciele.“
4
 Ak 

máme segmentáciu trhu jasne zadefinovanú, prichádza na rad possitioning, 

a teda snaha o vybudovanie čo najlepšieho postavenia spoločnosti na trhu 

a konkrétna aplikácia marketingového mixu, t. j. aplikácia konkrétnych propa-

gačných prostriedkov, ktoré sú zhrnuté v marketingovom mixe. 

Dôležitou časťou je naplnenie plánu. Vymyslená stratégia musí byť v súlade 

s finančnou situáciou a taktiež musíme dbať na dodržiavanie časového plánu 

a snažiť sa napĺňať naše ciele. 

V Dynamic Golf Academy sme zvolili niekoľko komunikačných aktivít, kto-

ré si rozoberieme ďalej v texte. 

1.1.4 Záver a zhodnotenie kampane 

Vymyslieť účinný spôsob, ako kontrolovať propagačné aktivity, patrí k zá-

kladným predpokladom úspešného marketingového plánu. Tak ako prípravná, aj 

záverečná fáza má svoj priebeh. Dôležitý je monitoring a vyhodnotenie kampa-

ne. Treba sa zamyslieť nad tým, ako kampaň fungovala, nad časovým dodržia-

vaním, dodržiavaním plánov, finančnou stránkou propagačných aktivít, v akom 

rozsahu sú plány dodržané a ako napraviť prípadné vzniknuté chyby.
5
  

1.2     Marketingový mix, využitie v športe 

Horňák v knihe Abeceda reklamy uvádza: „Marketingovým mixom chápu 

autori najčastejšie výrobok, jeho cenu, distribúciu a propagáciu. Zahŕňa teda 

analýzu trhu, kalkulácií, image výrobku, konkurencie, distribučných možností, 

vymedzenie cieľa, výšky rozpočtu, cieľovej skupiny a pod., skrátka všetkých 

faktorov, prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť čo najvyšší ekonomický 

efekt.“
6
 Marketingový mix pozostáva z takzvaných „4P“, ktoré tvoria product, 

place, price, promotion (produkt, miesto, cena, propagácia). 

Produkt (product) 

Pod slovom produkt si zväčša predstavíme buď niečo hmotné (tovar), alebo 

niečo nehmotné (službu). Produktom v športe môže byť hocičo. Môžu to byť 

športové služby, športový tovar (náčinie, oblečenie), ale hlavne to môže byť aj 

športový výkon alebo akadémia. Športový výkon sa mení, a teda produkt 

v športe tiež nie je stály. Závisí od mnohých faktorov: od miesta, kde sa táto 

aktivita vykonáva, od času, kedy sa vykonáva, od toho, kto túto aktivitu vyko-

4  DURDOVÁ, 2005, s. 76. 
5  MIERESOVÁ, 2009. 
6  HORŇÁK, 1997, s. 100. 
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náva, a aj od ďalších faktorov, ako je napríklad atmosféra. Ak sa prenesieme do 

sveta golfu, produktom akadémie je samotný tréner. On „predáva“ svoje zruč-

nosti.  

Obr. 2 Cenník Dynamic Golf Academy 

Produktom Dynamic Golf sú tieto lekcie: 

Individuálna lekcia. 55-minútová lekcia hráča s profesionálnym trénerom. 

Cieľom je rozvíjať niektorú časť hráčovej hry a dosiahnuť zlepšenie na konci 

lekcie alebo analyzovať hráčove schopnosti a potreby a navrhnúť tréningový 

program, ktorý je šitý na mieru v jednom segmente hry alebo vo viacerých seg-

mentoch.  

Štruktúra 55-minútovej individuálnej lekcie: 

 rozhovor a rozcvičenie,

 pozorovanie,

 analýza (rozhodovací proces),

 implementácia,

 testovanie – formou hry, skórovacej súťaže, zmenou cieľa, variáciou

palíc, variáciou úderov,

 ukončenie – súhrn lekcie s klientom, sumarizácia zmien a rád, dohod-

nutie ďalšieho stretnutia.
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Lekcia pre dvoch a viacerých hráčov. Jedna alebo dve 55-minútové lekcie 

pre dvoch, troch alebo štyroch hráčov s profesionálnym trénerom. Hlavným 

cieľom je rozvíjanie golfových zručností v skupinovej atmosfére medzi pria-

teľmi. Tréner pristupuje ku každému hráčovi individuálne, zatiaľ čo celá skupi-

na pracuje na rovnakej zručnosti, napríklad puttingu.  

Štruktúra lekcie je totožná ako pri individuálnej lekcii, ale kratší čas ku kaž-

dej časti tréningu pre jednotlivého hráča.  

Skupinové lekcie na pravidelnej báze. 90- až 120-minútová lekcia pre 

skupiny so štyrmi a viacerými hráčmi, na pravidelnej báze raz týždenne. Kom-

plexný tréning, kde si každý hráč príde na svoje. Cieľom je vytvorenie priateľ-

skej atmosféry a golfovej komunity, kde sa každý učí krok po kroku o zákla-

doch golfovej techniky pomocou rôznych drillov a hier, ktoré zlepšia celkový 

výkon na ihrisku.  

Štruktúra 90- až – 120-minútovej skupinovej lekcie: 

 rozcvičenie v skupine, oboznámenie sa s plánom lekcie, 

 predstavenie prvého cvičenia/drillu, 

 pozorovanie, 

 analýza, 

 vysvetlenie a implementácia korekcií v skupine, 

 kompletizácia cvičenia po korekciách, 

 testovanie – hra/súťaž, 

 zhrnutie, 

 predstavenie druhého cvičenia/drillu, 

 pozorovanie, 

 analýza, 

 vysvetlenie a implementácia korekcií v skupine, 

 kompletizácia cvičenia po korekciách, 

 testovanie – hra/súťaž, 

 ukončenie – súhrn lekcie s klientmi, sumarizácia kľúčových zmien, 

rád, pripomenutie budúcej naplánovanej lekcie. 

Kurz zelenej karty. Individuálny kurz zelenej karty: 

 5 x 2 lekcie s pravidelnou postupnosťou, 

 1 – 4 hráči, 1 profesionálny tréner, 

 golfová výbava v cene kurzu. 

Skupinový kurz zelenej karty: 

10 golfových lekcií pre negolfistov, ktoré sú zamerané na všetky časti v gol-

fe: putting, chipping, pitching, bunker play, švih, hra na ihrisku, pravidlá a gol-

fová etika. Súčasťou kurzu je cca 2,5 hodinová skúška, ktorá pozostáva z testu 

pravidiel a hernej skúšky.  

 2 x 5 lekcií počas víkendu, 

 3 – 20 hráči, 1 alebo 4 profesionáli, 

 golfová výbava v cene kurzu. 
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Teambuilding. Organizácia teambuildingu na golfovom ihrisku v spolupráci 

s golfovým klubom. Vhodné pre veľké aj malé firmy, pre úplných začiatoční-

kov, ako aj pokročilých golfistov. Predstavenie golfu, precvičenie viacerých 

typov úderov, organizácia turnaja. Prispôsobenie celého programu na mieru, 

podľa požiadaviek klienta. 

Detské kempy. Troj- až päťdňové detské kempy zamerané na rozvíjanie 

golfových zručností a pohybovej obratnosti. Deti sa učia golfovú techniku  

a zlepšujú si svoje zručnosti formou rôznych drillov, ako aj hier a súťaží. Štruk-

túra kempu záleží na počte detí, vekovej skupine a hráčskych znalostiach. Det-

ské kempy fungujú na báze denného kempu, napríklad od 9:00 do 15:00, keď si 

rodičia deti vyzdvihnú. 

Juniorské skupinové tréningy. Dvakrát 55-minútová lekcia počas týždňa  

s profesionálom. Zameranie na rozvíjanie golfovej techniky, ako aj pohybových 

zručností formou hier a drillov. Minimálny počet detí je dve a maximálny počet 

je štyri v jednej skupine.  

Štruktúra 55-minútovej juniorskej lekcie: 

 rozcvičenie v skupine (strečing cviky, rôzne pohybové súťaže na zá-

klade veku), 

 vysvetlenie prvého cviku – každý hráč vykonáva individuálne, 

 analýza a korekcia, 

 implementácia zmien, 

 testovanie formou hry: hra na skóre, zmena cieľa, variácia úderov, 

 vysvetlenie druhého cviku – každý hráč vykonáva individuálne, 

 analýza a korekcia, 

 implementácia zmien, 

 testovanie formou hry: hra na skóre, zmena cieľa, variácia úderov, 

 golfové a negolfové hry – v závislosti od veku skupiny, 

 Ukončenie – súhrn lekcie s juniormi, sumarizácia rád, zmien a cvikov, 

vyhodnotenie súťaží, pripomenutie ďalších lekcií rodičom. 

Miesto (place) 

Miestom v marketingovom mixe je myslené umiestnenie daného produktu, 

jeho geografická poloha a, samozrejme, aj distribúcia. „Do distribúcie zahŕňame 

nielen prepravu tovaru, ale aj jeho skladovanie, predaj, kompletáciu.“ (Horňák, 

1997, s. 50) Dostupnosť produktu je pri rozhodovaní zákazníkov veľmi dôleži-

tá. Dôležitá je aj dopravná dostupnosť, parkovanie, bezpečnosť, čisté okolie. 

Golfové akadémie môžu vlastniť celé priestory, ak ide o veľké akadémie, alebo 

prevádzkovať tréningy na komerčných ihriskách.  

Akadémia bude mať svoje hlavné stanoviská v Golf Club Pegas a Golf Club 

Welten.  

Golf Club Pegas je tréningové ihrisko nachádzajúce sa pri dedine Lozorno, 

22 km od Bratislavy. Toto 9-jamkové ihrisko ponúka 250-metrový driving ran-

ge z podložiek, chipping green, 2 putting greeny, 70-metrovú pitching area  
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a klubovňu. Tento klub je veľmi populárny medzi golfistami z Bratislavy, ktorí 

chcú trénovať, práve pre dobrú dostupnosť aj cez pracovné dni a pre priateľskú 

atmosféru.  

Golf Club Welten je situovaný 35 km od Bratislavy neďaleko Šamorína. 

Tento golfový areál ponúka 18-jamkové ihrisko s dĺžkou 6170 metrov,  

300-metrový driving range z trávy a podložiek, 2 putting greeny, dva  

50-metrové pitching arey, 3-jamkovú akadémiu na tréning a clubhouse s reštau-

ráciou. Tento klub má vytvorenú svoju komunitu z členov klubu, ktorí sú kaž-

dodennými návštevníkmi, avšak najviac je vyťažený cez víkendy, keď nie je 

taká hustá premávka na cestách. Je to výborný rezort pre začiatočníkov, ktorí by 

chceli začať s golfom a majú voľný čas cez víkendy. 

 

Cena (price) 

Dalo by sa povedať, že cena je najviditeľnejšou časťou marketingového mi-

xu, ktorú okrem propagácie spotrebitelia vidia a riešia. Nemusí ich zaujímať, 

aký je výrobný proces, distribúcia alebo skladovanie, ale aká je cena. Cena mô-

že, ale aj nemusí byť indikátorom kvality. Pri vyššej cene sa predpokladá aj 

lepšia kvalita a za nízku cenu si zvyčajne kupujeme tovar, pri ktorom nepredpo-

kladáme, že vydrží dlhší čas. Pri určovaní cien existujú dve ohraničenia, horné  

a dolné. Dolná hranica je, keď cena klesne pod hodnotu nákladov, vtedy by 

podnikanie nemalo zmysel, alebo keď je cena až príliš vysoká a nikto by takýto 

produkt už nekupoval. Určovanie cien však závisí od rôznych faktorov, akými 

sú napríklad ekonomika, trh, ale aj od dopytu po vašom tovare či službe a po-

dobne. V športe sa berú do úvahy dva aspekty. V športových organizáciách sa 

cena odvíja od dopytu, nákladov a od cien konkurencie. Ak patríte do skupiny 

jedinečných produktov a zároveň je po vás dopyt, cena môže byť vyššia. Na 

druhej strane je však dôležité sa zamyslieť nad tým, koľko je zákazník ochotný 

zaplatiť. Kluby a športové organizácie často využívajú zľavy formou permanen-

tiek, poukážok a podobne.
7
  

Cena lekcií Golf Academy sa mení závislosti od produktu. 

 

Propagácia (promotion)  

Azda najznámejšia a najpoužívanejšia je definícia od otca marketingu Kotle-

ra, ktorý prezentuje promotion ako „akúkoľvek platenú formu neosobnej pre-

zentácie a podpory myšlienok, tovaru alebo služieb konkrétnym sponzorom.“
8
 

Pojem promotion sa často zle prekladá alebo sa označuje aj slovom reklama, čo 

však nie je správne. Týmto fenoménom sa zaoberaj aj Horňák v knihe Reklama, 

kde vysvetľuje, že reklama je jednou zo špecifických zložiek promotion, a teda 

promotion nerovná sa reklama.
9
  

                                                           
7  Redakcia podnikajte.sk, 2010. 
8  KOTLER, 1992, s. 642. 
9  HORŇÁK, 2010, s. 11 
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1.3  Golf a marketingová komunikácia 

Golf má dlhú históriu, ktorej začiatky siahajú približne do 15. storočia  

v Škótsku. Túto hru pôvodne vymysleli pastieri, keď si krátili čas pri tom, ako 

pásli ovce na neúrodných pláňach škótskeho linksového pobrežia. Oficiálne sa 

golf stal športom v roku 1744, keď vznikli prvé pravidlá a hra dostala určitú 

formu. O desať rokov neskôr, v roku 1755, vznikol prvý golfový klub v Škót-

sku, vtedy pomenovaný The Society of St. Andrews Golfers, od roku 1834 bol 

premenovaný na Royal & Ancient Golf Club v St. Andrews.
10

 V súčasnosti je to 

šport pre všetky vekové kategórie, a teda marketingová komunikácia musí byť 

dobre cielená na viacero skupín, ktoré sa tomuto športu venujú. Existujú isté 

trendy, ktoré v marketingovej komunikácii golfu fungujú už veľa rokov. Tieto 

boli, vo väčšine prípadov, doplnené o nové trendy v marketingovej komuniká-

cii, ktoré slúžia hlavne na oslovenie mladšej generácie.  

V každom športe, nielen v golfe je dôležité sústrediť komunikáciu smerom  

k mladšej generácii, pretože ona je tá, vďaka ktorej bude toto odvetvie napredo-

vať. Kedysi bola marketingová komunikácia v golfovom priemysle zanedbáva-

ná z dôvodu nízkej konkurencie, ale vysokého dopytu. Nárastom konkurencie  

v golfovom odvetví si golfové značky, kluby, ihriská a akadémie začali viac 

uvedomovať dôležitosť marketingovej komunikácie. Asi najväčší rozmach za-

znamenáva marketingová komunikácia v online prostredí, v priestore sociál-

nych médií. Touto otázkou sa začala zaoberať aj Škótska golfová asociácia 

(Scottish Golf Union), ktorá za pomoci mnohočlenného marketingového tímu 

uverejnila zoznam nástrojov marketingovej komunikácie, ktoré sa využívajú  

v golfe niekoľko rokov, ale taktiež nové trendy, ktoré začínajú v tomto odvetví 

naberať na popularite. Najviac využívané nástroje marketingovej komunikácie  

v golfe podľa Scottish Golf Union sú:  

 šírenie ústnym podaním – word of mouth marketing,  

 spolupráca s inou značkou (co-marketing),  

 online prostriedky propagácie – webová stránka, sociálne siete, 

 tlačené a tlačové prostriedky propagácie – letáky, brožúry.
11

  

Jednotlivé zložky promotion aplikovateľné na vznikajúcu golfovú  

akadémiu 

Tak ako všetky spoločnosti alebo firmy, aj športové organizácie potrebujú 

propagáciu na svoje zviditeľnenie, a tým dávajú svetu vedieť o svojej existencii. 

Bez propagácie a marketingovej komunikácie by sme sa o nich len ťažko doz-

vedeli, a teda záujem recipientov by bol značne menší. Vďaka propagácii sa 

recipienti dozvedajú o fungovaní spoločností a ich produktoch, a tým vzniká aj 

ich záujem. Komunikačný mix je dôležitou časťou marketingovej komunikácie 

a medzi jeho zložky patria: 

                                                           
10  IGFGolf, 2018. 
11  Scottish Golf Union, 2015. 
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2  Marketingová komunikácia Dynamic Golf Academy 

V tejto časti sa budeme venovať základným prvkom identity Dynamic Golf, 

ktorými sú logo a logo typ, používanie značky, primárna farebná paleta, ich 

vyhotovenie v tlačených a digitálnych verziách. 

2.1  Word of mouth marketing  

Word of mouth marketing (WoM) môžeme definovať ako: „šírenie informá-

cie ústnym podaním, kedy zákazník prejaví záujem o ponúkaný produkt alebo 

službu na základe vedenia dialógu. Patrí k nízko nákladovej až bezplatnej forme 

propagácie, vyvolanej skúsenosťami zákazníka.“
12

  

Z vlastných skúseností vieme, že WoM tvoril vždy základ marketingovej 

komunikácie golfovej akadémie. Spokojní klienti rozprávajú o svojich úspe-

choch a zlepšeniach, pretože tento fakt je spojený s pozitívnou udalosťou,  

o ktorú sa ľudia väčšinou radi podelia s okolím. Hlavne preto by golfová aka-

démia mala dbať na svoju reputáciu u klientov. V poslednom období sme za-

znamenali tento trend hlavne v online komunikácii prostredníctvom sociálnych 

sietí. Klienti tu zdieľajú svoje zážitky z golfových turnajov alebo sústredení  

a pripisujú zásluhy na svojom úspechu aj členom akadémie.  

Na WoM sa môžeme pozrieť aj z pohľadu sociálnych sietí. Zdieľanie zážit-

kov, videí a fotografií z tréningov a označenie profilu Dynamic Golf môžeme 

zaradiť pod WoM. Práve tento druh promotion je pre akadémiu Dynamic Golf 

kľúčový.  

2.2  Logo 

„Pojmom logo označujeme grafický symbol, ktorý slúži na identifikáciu fir-

my, organizácie či inštitúcie. Slovo logo pochádza z gréckeho logos, čo zname-

ná slovo, reč či pojem. Logo je prvok, ktorý kombinuje slová, symboly  

a obrazy.“
13

  

Dynamic Golf predstavujú dve hlavné logá – vlastné stvárnenie Dynamic 

Golf s fontom Monument Extended na slovné označenie a ikonu zloženú z prvé-

ho písmena, ktorú tvorí dynamické „D“. Obe tieto značky budú tvárou značky  

a majú pravidlá na používanie a určené veľkosti. Podrobne sa nimi budeme 

zaoberať ďalej v texte. 

 

 

 

                                                           
12  KENTON, 2018. 
13  Visibitility Slovník, 2022. 
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Obr. 3 Logo Dynamic Golf Academy a jeho aplikácia  

Logo môže byť použité v textovej forme, Dynamic golf, ako ikona alebo tyr-

kysová guľôčka, ktorá reprezentuje akadémiu Dynamic Golf. Využitie je naprí-

klad na webovej stránke ako FAV ikona. 

Ostré hrany loga zdôrazňujú silu rozhodnutia, diagonálny smer odráža pohyb 

a rýchlosť (obr. 4) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Rezy loga Dynamic Golf Academy 

Bezpečnostná zóna loga 

Hlavné logo Dynamic Golf by nikdy nemalo zasahovať do voľného priestoru 

(bezpečnostná zóna). Voľný priestor je definovaný ako dvojnásobok výšky „D“ 

v logo type (obr. 5). Tento bezpečnostný priestor by sa mal dôsledne aplikovať 

okolo loga a vytvoriť tak okolo neho hranicu.  
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Obr. 5 Bezpečnostná zóna loga Dynamic Golf Academy 

Logo ikony by nikdy nemalo zasahovať do voľného priestoru (bezpečnostná 

zóna loga). Voľný priestor je definovaný ako jedenkrát výška ikony (obr. 6). 

Tento negatívny priestor by sa mal dôsledne aplikovať okolo ikony a vytvoriť 

okolo nej hranicu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Bezpečnostná zóna ikony Dynamic Golf Academy 

Symbol 

Aj v každodennom živote sú symboly pre ľudí dôležité a pomáhajú s orientá-

ciou a nasmerovaním. Z pohľadu značky sú jej neodmysliteľnou súčasťou. Na-

pomáhajú značke stať sa rozpoznateľnou. Ako vizuálny obraz a znak reprezentu-

júci Dynamic Golf. Tento symbol obsahuje ikonu umiestnenú v kruhu (obr. 7). 

Symbol kruhu znázorňuje dynamiku, no zároveň golfovú loptičku a písmeno D, 

okrem prezentácie značky Dynamic Golf, vizuálne pripomína club-head golfovej 

palice.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Symbol Dynamic Golf Academy 
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Emblém 

Vyskytnú sa prípady, keď sa základné logo Dynamic Golf (ako už bolo špe-

cifikované) vymení za emblém a predíde sa tak opakovaniu. Toto logo obsahuje 

ikonu v hybridnej verzii (obr. 8). Emblém by sa mal používať iba na izolované 

tlačové a digitálne diela.  

Emblém by sa mal používať iba ako samostatná značka na tovar a vhodné 

použitie digitálnych médií.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Emblém Dynamic Golf Academy 

Symbol 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Symbol 2 Dynamic Golf Academy 

Digitálne farby 

Digitálna paleta bola starostlivo vybraná tak, aby odrážala dynamickú, od-

vážnu a golfom inšpirovanú povahu Dynamic Golf. Ako značka sa Dynamic 

Golf nebojí komponovať svoj vonkajší imidž prostredníctvom žiarivého a proti-

chodného spektra farieb. Základné digitálne farby, ktoré tvoria paletu identity 

Dynamic Golf, možno vidieť na obr. 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10 Farebná paleta Dynamic Golf Academy 
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Farby určené pre tlač CMYK 

Aby sme zopakovali a vynikli naším farebným profilom, značka musí fun-

govať rovnakým spôsobom aj v tlačených materiáloch. Aj v printe Dynamic 

Golf definujú žiarivé farby. Obrázok 11 zobrazuje Pantone farby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Pantone farebná paleta Dynamic Golf Academy 

Aplikácia farieb (logá) 

Ak je to možné, prvky loga by mali korešpondovať s farbami značky. 

Existuje široká škála, ktorá umožňuje flexibilitu, príklady na obr. 12 ukazujú 

výber najvhodnejších čitateľných farebných párov. Jasnosť musí byť za- 

chovaná zabezpečením kontrastu medzi logom a pozadím, na ktoré sa má 

aplikovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Farebná aplikácia Dynamic Golf Academy 
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Aplikácia štýlu (tvar cookie) 

Primárne využitie identity by malo byť funkčné pre väčšinu výstupov  

Dynamic Golf, avšak v špeciálnych prípadoch „zobrazenia“ môže značka prejsť 

na špeciálne úpravy loga. Prvá aplikácia prichádza (obr. 13) v úprave tvaru „co-

okie“ (sušienka). Tieto budú použité na účel konkrétnych kampaní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Farebná aplikácia tvaro „cookie“ Dynamic Golf Academy 

2.3  Typografia 

Imidž Dynamic Golf určuje typografia. Značka používa variáciu dvoch typov 

písma v kombinácii štýlov. V nasledujúcej časti sa budeme zaoberať ich použi-

tím, výberom veľkostí a poskytneme základný prehľad hierarchie a farebných 

aplikácií. 

Základné zobrazovacie písmo pre Dynamic Golf používa tučné predĺžené 

pätky s názvom „Monument Extended“ a moderné jednorozmerné písmo s ná-

zvom „Open Sauce Sans“ (obr. 14). Je jadrom identity Dynamic Golf a je zákla-

dom všetkých vizuálnych prvkov značky a doplnkov. Je výrazný, dynamický  

a dá sa uplatniť rôznymi kreatívnymi spôsobmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Typografia Dynamic Golf Academy 
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Hierarchia 

Usporiadaný súbor písiem konštruktívne spolupracuje, aby oživil Dynamic 

Golf prostredníctvom digitálnych a tlačených médií. Sú hierarchicky rozložené, 

podľa dôležitosti pre značku. Obrázok 15 ukazuje špecifikácie a typografické 

podrobnosti o tom, ako vysádzať jednotlivé štýly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Typografia 2 Dynamic Golf Academy 

Aplikácia farieb 

Je dôležité využiť základnú farebnú paletu značky a preložiť ju do typogra-

fického obsahu na tlačové aj digitálne účely. Aby to fungovalo, musí sa dodržať 

správna aplikácia farby. Obrázok 16 ukazuje, ako fungujú dve farebné kombi-

nácie pri prezentácii textu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Typografia 3 Dynamic Golf Academy 
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2.4 Online marketing  

Online marketing, tiež nazývaný internetový marketing, je vedou a zároveň 

umením v predávaní produktov a služieb pomocou využívania digitálnych sietí, 

ako je internet, alebo sietí, ktoré fungujú na báze internetu v telefóne. Umením 

je vybrať správne nástroje online marketingu a namixovať ich spolu tak, aby sa 

naplnil cieľ kampane a aby bola oslovená tá skupina na trhu, ktorá je schopná 

vygenerovať predaj produktov alebo služieb. Za vedu sa považuje prieskum  

a analýza dát získaných z internetu, ktoré sú využívané na tvorbu marketingo-

vých stratégií a meranie úspechu týchto stratégií.
14

  

2.4.1  Webová stránka 

Webová stránka v súčasnosti slúži ako základný bod pri prezentácii firmy 

alebo spoločnosti a jej produktov a služieb v online prostredí. Zaujímavosťou 

je, že úplne prvá webová stránka bola na internete vytvorená pred viac ako  

30 rokmi, v decembri 1990. Je to obdobie, s ktorým sa spája napríklad pád Ber-

línskeho múru alebo veľká ekonomická kríza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Webová stránka Dynamic Golf Academy – mobilná verzia 

                                                           
14 WARD, 2019. 
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Estetika stránky/rovnováha medzi textom a grafikou  

V prvom rade je dôležitý imidž stránky a to, čo ňou chce spoločnosť komu-

nikovať. Téma webovej stránky odzrkadľuje prostredie Dynamic Golf Academy. 

Použité farby a font písma pracujú v spoločnej harmónii s celkovou témou vi-

zuálnej identity.  

Vzhľad, estetika a rozloženie stránky a celkový UI (User Interface) webovej 

stránky www.dynamicgolf.sk sú v súlade s vizuálnou identitou. Okrem toho je 

stránka navrhnutá aj v súlade s UX, aby sa návštevník na webe vedel orientovať.  

 

Navigácia a prístup 

Na ľavej strane možno vidieť vizualizáciu Landing 

page. Pri tvorbe dizajnu boli zvolené jednoduché ná-

hľady, ktoré neobsahujú zbytočne veľa textu. Súčasné 

trendy sa orientujú viac na vizuálne prvky ako textové 

v dôsledku nezáujmu čítať texty, čo by mohlo viesť 

k odradeniu návštevníka. Ako Landing page (stránka, 

na ktorú príde používateľ ako na prvú) sme zvolili Ho-

me page (domáca stránka, hlavná stránka). Návštevník 

webu sa na hlavnej stránke dozvie najdôležitejšie in-

formácie o golfovej akadémii, kto sú jej členovia, aké 

dosiahli vzdelanie a úspechy v golfovej praxi. Call to 

action button (skratka CTA), navigačný gombík, sme-

ruje priamo na akadémiu, kde si návštevník môže vy-

brať spomedzi kurzov a hodín pre jednotlivcov.  

Okrem toho sa na webovej stránke nachádza sekcia 

„O nás“. V tejto sekcii sú pridané ďalšie informácie 

o zakladateľoch golfovej akadémie Dynamic Golf, 

ktoré sa návštevníka snažia presvedčiť, prečo by si 

mal vybrať práve akadémiu Dynamic Golf.  

Zo stránky „O nás“ sa dá prekliknúť na podstránku 

o tréneroch, kde sú detailne zhrnuté informácie 

o skúsenostiach, úspechoch a zručnostiach trénerov.  

Z pohľadu dizajnu sú prípravené aj podstránky 

„Blog“, „kontaktný formulár“ a „404 stránka“. Na 

blogu nájde návštevník cenné rady, ak s golfom začí-

na, alebo užitočné odporúčania, ak sa golfu venuje už 

určitý čas. Blog má na webovej stránke dôležité mies-

to, pretože je významným SEO prvkom (organické 

vyhľadávanie na Google.com)  

 

 

 

Obr. 18 Webová stránka Dynamic Golf Academy – webové 

rozhranie 

http://www.dynamicgolf.sk/
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Podstránka „Kontakt“ obsahuje formulár, cez ktorý si návštevníci webovej 

stránky môžu objednať lekcie.  

Celá webová stránka je naprojektovaná z pohľadu UX (user experience), 

vďaka čomu je na nej jednoduchá orientácia. Na webovej stránke sa nachádzajú 

špecificky nadizajnované CTA, ktoré návštevníka zaujmú a prinútia ho k akcii.  

2.4.1  Sociálne siete  

Prehľad 

Profil na sociálnych sieťach je neoddeliteľnou súčasťou online prezentácie 

a dopĺňa webovú stránku. Obsah komunikácie je v súlade so záujmami sledova-

teľov, ktorých sa Dynamic Academy snaží osloviť, oslovuje cieľové publikum  

a predvádza značku v plnej sile. Nasledujúci text prezentuje návrhy komuniká-

cie na sociálnej sieti Instagram. 

 

Profil na Instagrame. Prezentácia na sociálnych médiách musí byť konzis-

tentná, odvážna a zjednotená textovo aj vizuálne.  

Profilový obrázok. Keďže celé logo je vo vnútri kruhového tvaru vizuálne 

rušivé, použijeme ikonu. Na 20 vidíme profilové obrázky „výberov“ z insta-

gramových stories (príbehov). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 19 Instagramový profil 

Dynamic Golf Academy  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Instagramový „výber“ 

Dynamic Golf Academy 
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Príspevky. Pri publikovaní príspevkov na Instagrame tiež musí byť zacho-

vaná vizuálna identita Dynamic Golf. Príspevky budú pridávané v určitých in-

tenciách a nadväznostiach. Rozdelili sme ich do viacerých kategórií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Instagramové príspevky Dynamic Golf Academy 

Grafické príspevky. Prvá skupina príspevkov je „graficky spracovaný ob-

sah“. Má určité prvky, ktoré musia byť zachované. Použiť sa smú len definova-

né farby, fonty a grafické prvky, ktoré sú bližšie definované v design manuáli. 

Pri publikovaní foto obsahu je nutné dodržiavať určité zásady, napríklad kam 

umiestniť logo, kam umiestniť text a pod., aby bola zabezpečená jednotná iden-

tita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Grafické príspevky Dynamic Golf Academy 

Typografické príspevky. Pri textových príspevkoch a oznámeniach je dôle-

žité zachovať farby, ktoré boli už zadefinované, a aj fonty písma. Text by mal 

byť uložený v hornej časti príspevku. V dolnej časti v ľavom rohu je uložené 

logo a v 2/3 pravého dolného rohu je webová stránka. Pri príprave vizuálov sme 

prihliadali aj na navigačné prvky sociálnej siete Instagram, aby neprišlo k prv-

kovej kolízii.  
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Obr. 23 Typografické príspevky Dynamic Golf Academy 

Príspevky s vodoznakom. Namiesto použitia vyblednutého vodoznaku lo-

ga, ktorý môže prerušiť fotografický obsah v našom informačnom kanáli, sa 

použilo logo s orámovanou ikonou ako spôsob vodoznaku celého vlastného 

obsahu. Na obr. 24 sú uvedené tri farebné kombinácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Príspevky s vodoznakom Dynamic Golf Academy 

Produktové príspevky. V rámci vývoja a rozšírenia produktov Dynamic 

Golf je dôležitá prezentácia produktov aj na sociálnych sieťach, nielen prostred-

níctvom webu. Produkt bude vždy odfotený na pevnom pozadí. Príspevky pre-

vedú používateľa celým radom uhlov ako zobrazenie na modeloch, čo presvedčí 

používateľa produkt zakúpiť. 

 

 

Obr. 25 

Produktové 

príspevky 

Dynamic Golf 

Academy 
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Príbehy. Dočasný, 24-hodinový, krátky formát vertikálnych obrázkov 

a videí, ktoré môžu obsahovať aj surovejšie vizuály, no ak chce značka pôsobiť 

celistvejšie a na vyššej úrovni, treba pripraviť aj vizuálnu identitu tohto formá-

tu. Pripravili sme niekoľko šablón, ktoré podporujú rôzne typy obsahu príspev-

kov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Instagramové príbehy Dynamic Golf Academy 

Nálepky do príbehov/Stickers. Nálepky slúžia ako grafický prvok, ktorý 

používatelia Instagramu využívajú na vyjadrenie emócií a grafických ozvláštne-

ní. Pri nahratí nálepiek do sociálnej platformy Instagram môžu všetci používate-

lia použiť nálepky Dynamic Golf vo svojich príbehoch (obr. 27). Funguje to ako 

digitálny Word of Mouth marketing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 Instagramové nálepky Dynamic Golf Academy 
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Obr. 28 Instagramové nálepky a GIF Dynamic Golf Academy 

Aby bola komunikácia na sociálnych sieťach úspešná a dostala sa k čo naj-

viac recipientom, je dôležitá pravidelná periodicita príspevkov.  

2.5  Tlačené materiály  

Prehľad 

Celkový vizuálny dizajn zahŕňa aj veľké množstvo tlačovín nevyhnutných 

na dosiahnutie jednotnej vizuálnej identity. Okrem online prezentácie Dynamic 

Golf disponuje aj rozličnými tlačenými materiálmi, ktoré pomáhajú lepšej roz-

poznateľnosti.  

 

Vizitky  

Na okamžitú prezentáciu trénerov a samotnej golfovej akadémie, napríklad 

na golfových turnajoch, je dôležité mať pripravené vizitky s kontaktnými in-

formáciami. Pripravili sme dve verzie vizitkových súborov, všeobecné a osobné 

trénerské vizitky. Použité sú na nich dve základné priame farby Pantone – Volt 

a Meridian (obr. 30). 

 

Tlačivá 

Dynamic Golf značka funguje dôsledne v rámci bežného písania a využíva 

základné farby značky prostredníctvom hlavičkových papierov (obr. 31).  
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Obr. 30 Vizitky Dynamic Golf Academy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 Tlačivá Dynamic Golf Academy 

Zelené karty 

Dynamic Golf Academy má povolenie vydávať po ukončení kurzu zelené 

karty, ktoré oprávňujú golfistov hrať na oficiálnych ihriskách. Práve zelenú 

kartu sme využili ako propagačnú tlačovinu a vytvorili sme zelenú kartu v kor-

porátnych farbách a s dodržaním predurčených fontov (obr. 32). Karty sme 

pripravili v anglickom aj slovenskom jazyku s priehľadnou zadnou stranou 

a priestorom na ručné dopísanie údajov a podpis. 
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Obr. 32 Zelené karty Dynamic Golf Academy 

OOH 

Pripravili sme základnú formu vonkajšej reklamy – plagáty, miniboardy, re-

klamné predmety, vývesné štíty a pod., ktoré budú umiestnené na golfových 

ihriskách a v kamenných predajniach predávajúcich produkty na golf alebo  

v obchodoch so športovými potrebami. Vonkajšiu reklamu sme zvolili 

z dôvodu, že je nutné zasiahnuť cieľovú skupinu viacerými kanálmi, aby sme sa 

postupne stali Love Brand v našom odvetví.  

 

Plagát 

Na vizuáloch sú použité zadefinované farby a tak isto je použitý vizuál, kto-

rý sa objavuje aj na webovej stránke a sociálnych sieťach, vďaka čomu zvýšime 

pravdepodobnosť zapamätania akadémie Dynamic Golf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 Plagáty Dynamic Golf Academy 
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Reklamné predmety 

Dynamic Golf pripravuje sériu reklamných predmetov a športového náčinia 

či oblečenia, ktoré využíva základnú identitu značky a pestrú paletu farieb, 

a prispieva tak k lepšej rozpoznateľnosti značky . Ďalej v texte sú uvedené prí-

klady základných návrhov reklamného tovaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34 Reklmané predmety Dynamic Golf Academy 

In-store marketingová propagácia. Prítomnosť v predajni bude zahŕňať 

tlačené stacionárne, reklamné a interaktívne marketingové prospekty, ktoré 

slúžia na propagáciu Dynamic Golf Academy. Zahŕňa stojany na vizitky, letáky, 

nálepky, informačné tabuľky s QR kódom, roll upy a ďalšie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35 In-store marketingová propagácia Dynamic Golf Academy 

Tlačené nálepky. Značka Dynamic Golf sa prezentuje aj zábavnými interak-

tívnymi kúskami, ako sú nálepky. Pre sme zvolili žiarivé nálepky holografic-

kým laminom (obr. 36).  
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Obr. 36 Tlačené nálepky Dynamic Golf Academy 

Priečelie predajne. Priečelie predajne je označené minimalistickým vizuálom 

Dynamic Golf. Grafika okien a dverí je vytvorená pomocou vinylovej nálepky, 

ako aj vývesný štít nad vchodovými dverami. Tento druh propagácie sa použije 

v predajniach, ktoré podporujú alebo sponzorujú Dynamic Golf Academy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37 Branding priečelia predajne Dynamic Golf Academy 

Merchandise. Pri hlavnom debute v blízkej budúcnosti Dynamic Golf bude 

predávať rad brandových kusov oblečenia, ktorý využíva základnú identitu 

značky a pestrú paletu farieb. Obrázok 38 zobrazuje príklad základných návr-

hov reklamného oblečenia. 
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Obr. 38 Merch Dynamic Golf Academy 

 Záver  

Písaniu tejto práce, ale aj samotnej tvorbe celej vizuálnej identity, online 

komunikácie a printovej komunikácie predchádzalo hĺbkové ponorenie do prob-

lematiky promotion ako takej, promotion v športovom odvetví a konkrétne 

v golfe. 

Skôr ako sme sa pustili do prípravy grafického obsahu, sme spolu s mentor-

mi pripravili hĺbkovú analýzu a súčasný stav komunikačných aktivít 

v športovom odvetví. Prešli sme si prvotný briefing k projektu, nastavenie časo-

vej postupnosti, SWOT analýzu podnikateľského zámeru a následne nastavenie 

cieľov. 

Nasledovala prípravná fáza tvorby identity, príprava podkladov pre web 

a tlačové materiály. Pokračovalo sa základnými bodmi pri tvorbe úspešného 

loga, náčrtmi prvých logotypov a vytvorením základnej mustry pre korporátnu 

identitu.  

Okrem toho bol dôležitý výber a zladenie typografie, nasledoval výber gra-

fických prvkov loga a zladenie farebnosti. Vytvorili sme rôzne vyhotovenia 

loga. Obsahová príprava je tiež nevyhnutný bod, pokračovali sme s písaním 

reklamných textov na webovú stránku a sociálne siete.  

Neodmysliteľná časť bola aj stratégia príspevkov na sociálne siete, vytvore-

nie dlhodobého strategického plánu pre sociálne siete a základy tvorby príspev-

kov.  

V ďalšej fáze sme detailnejšie určili časovú os projektu z hľadiska tvorby 

webovej stránky a kódovania. Načrtnutie wrieframeov a bližšie rozpracovanie 

wireframeov. Veľmi podstatné pri príprave webov je aj zameranie sa na pojmy 

user experience a user interface z hľadiska používania webovej stránky. Pri 

príprave webu je dôležité si určiť počet podstrán a ich využitie na naplnenie 

marketingovej stratégie a SEO. 

Ďalej sme pokračovali návrhom základnej grafickej štruktúry, stratégiou pí-

sania reklamných textov na jednotlivé digitálne propagačné prostriedky.  
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Posledná fáza sa venovala web developmentu, tvorbe webovej stránky – za-

čiatok, úvodná domovská stránka, kódovaniu úvodnej webovej stránky, rozpra-

covaniu návrhu efektívnej štruktúry webovej stránky pre golfovú akadémiu, 

detailnejšiemu rozpracovaniu podstrán. Okrem toho sme sa venovali aj offline 

propagačným prostriedkom, a to konkrétne tlačovinám, pri ktorých sme sa hĺb-

kovo ponorili do prieskumu v oblasti vizuálnej tvorby, tvorby tlačených propa-

gačných prostriedkov v športe a v golfe. Skúmali sme súčasné trendoy, na zá-

klade ktorých sme pripravili finálny návrh jednotlivých tlačených prostriedkov 

propagácie: poukazy, letáky, certifikáty.  

Záverečná fáza bola kontrola výstupov a finalizácia jednotlivých projekto-

vých častí. Príprava tlačených propagačných materiálov, web dizajn a obsah pre 

sociálne siete.  

Výstupy našej usilovnej práce sú celistvá identita značky s design manuá-

lom, detailným dokumentom o práci s logom a jeho aplikácia, webová stránka, 

tlačené propagačné materiály, digitálne propagačné materiály, sociálne siete 

a stratégia.  
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GREENWASHING V KONTEXTE MANIPULÁCIE,  

PROPAGANDY A PR 

GREENWASHING IN THE CONTEXT OF MANIPULATION, 

PROPAGANDA AND PR 

Mgr. Katarína Pereszlényiová 
 

Abstrakt: S nárastom tlaku médií a verejnosti na riešenie otázok súvisia-

cich s ochranou životného prostredia, rastie aj úloha zeleného marketingu. 

Jeho popularita priniesla aj rozšírenie greenwashingu, na ktorý sa sústre-

ďuje táto práca. V obsahu nášho príspevku sme sa snažili porozumieť 

greenwashingu porovnaním s nástrojmi manipulácie, propagandy a PR. 

Identifikovali sme ich spoločné znaky a poukázali na ich rozdiely. Na ten-

to účel sme zhromaždili teoretické východiská z domácich aj zahranič-

ných štúdií. Zistili sme, že greenwashingové postupy sa prelínajú 

s nástrojmi manipulácie a propagandy, ich využitie je efektívne najmä 

v public relations. Na záver sme poukázali na možnosti využitia manipu-

lácie takým spôsobom, ktorý smeruje k vyrovnanejšiemu vzťahu firiem 

komunikujúcich svoju environmentálnu zodpovednosť so zákazníkmi. 

Kľúčové slová: greenwashing, zelený marketing, manipulácia, propa-

ganda, public relations, spoločenská zodpovednosť 

Abstract: Growing pressure to address environmental issues from media 

and the public increases the role of green marketing. The misuse of envi-

ronmental claims results in greenwashing, which is the focus of this pa-

per. We have sought to understand greenwashing by comparing it with 

the tools of manipulation, propaganda and PR. We have identified their 

common features, while also pointed out their differences. For this purpo-

se, theoretical background from domestic and foreign studies was resear-

ched. We have found that greenwashing practices overlap with manipula-
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tion and propaganda tools, and their use is particularly effective in public 

relations. In conclusion, we have pointed out the possibility of using ma-

nipulation in such way, that leads to a more balanced relationship betwe-

en companies, communicating their environmental responsibility, and 

customers. 

Keywords: greenwashing, green marketing, manipulation, propaganda, 

public relations, social responsibility 

 

„Propaganda nikdy nevyhynie. Inteligentní ľudia si musia uvedomiť, že 

propaganda je moderným nástrojom, ktorým môžu bojovať za produktívne 

ciele a pomôcť vniesť poriadok do chaosu.“ 
Edward Bernays (1928) 

 Úvod 

Udržateľnosť životného prostredia už dávno nie je témou len pre neziskové 

organizácie a environmentálnych aktivistov. Ovládla mysle bežných spotrebite-

ľov a zaťažila svedomie početných priemyselných gigantov v čase, keď sú dô-

sledky rapídnej globalizácie a industrializácie na kvalitu životného prostredia 

stále viditeľnejšie. Konkrétne vo forme odpadovej krízy, emisie skleníkových 

plynov, poškodzovania ozónovej vrstvy, globálneho otepľovania atď. Prirodze-

ne vzniká potreba udržateľného hospodárstva, ktoré v 80. rokoch 20. storočia 

popísal Gro Harlem Brundtland ako „taký vývoj, ktorý pokrýva potreby súčas-

nej generácie bez kompromisu na schopnosti budúcich generácií zabezpečiť 

svoje vlastné potreby“.
1
 S narastajúcim tlakom verejnosti, a teda aj spotrebite-

ľov, sú spoločnosti nútené zaujať postoj k vplyvu svojho podnikania na udrža-

teľnosť životného prostredia, a to vo forme komunikácie environmentálnych 

tém na jednej strane a vykonanej akcie na druhej strane. Tlak na firmy zároveň 

prichádza aj vo forme vládnych regulácií či zo strany aktivistov a médií, ktoré 

upozorňujú na aktivity výrobcov a ich priamy vplyv na svoje okolie
2
. Výsled-

kom je nevyhnutnosť CSR – Corporate Social Responsibility – definovanej 

Európskou komisiou ako „zodpovednosť podnikov za svoj vplyv na spoločnosť, 

ktorá by tak mala byť vedená samotným podnikom“
3
. Táto priznaná zodpoved-

nosť sa môže prejavovať integrovaním sociálnych, environmentálnych, etic-

kých, spotrebiteľských a ľudských práv do vlastnej podnikateľskej stratégie 

a operatívy alebo postupovaním v súlade s legislatívou. Značky, ktoré si spotre-

                                                           
1  AGGARVAL, 2014. 
2  PORTER, KRAMER, 2006. 
3 Dostupné na: https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/corporate-social-responsibility-  

responsible-business-conduct_sk 
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bitelia následne spájajú s aktivitami na ochranu životného prostredia a vnímajú 

ich ako zodpovedné, stúpajú v očiach spotrebiteľov aj na hodnote. Podľa prie-

skumu spoločnosti Nielsen z roku 2015
4
 až 66 % globálnych spotrebiteľov je 

ochotných zaplatiť vyššiu sumu za produkty, ktoré zohľadňujú svoj vplyv na 

životné prostredie, pričom táto miera z roka na rok rastie. S nárastom zeleného 

marketingu však rastie aj fenomén greenwashingu. Tento fenomén môžeme 

vnímať ako priesečník dvoch faktorov: slabého environmentálneho výkonu  

a pozitívnej komunikácie o environmentálnom výkone.
5
 Inými slovami, tam, 

kde prevládajú deklarácie nad reálnymi skutkami, hovoríme už o zárodkoch 

manipulatívnej, zeleno pôsobiacej, odvrátenej tváre marketingu. 

1  Diskusia 

1.1  Greenwashing v odbornej literatúre 

Hoci greenwashing ako pojem rezonuje v médiách v posledných pár rokoch, 

etabloval sa už v minulom storočí. Greenwashing prvýkrát pomenoval v roku 

1986 aktivista Jay Westerveld. Reagoval na trend, keď hotely začali žiadať hos-

tí, aby nepoužívali svoje uteráky jednorazovo, ale opakovane, s odvolaním sa na 

hotelovú stratégiu šetrenia vody. Tieto hotely však nevykazovali žiadne aktivity 

na ochranu životného prostredia zamerané na iné problémy, ktoré boli 

z pohľadu environmentalistiky oveľa závažnejšie.
6
 V roku 1999 pribudol tento 

termín do oxfordského slovníka Concise Oxford English Dictionary  

a je definovaný ako „dezinformácie šírené organizáciou, s cieľom prezentovať 

environmentálne zodpovedný imidž na verejnosti; verejný imidž environmen-

tálnej zodpovednosti vyhlásený spoločnosťou (alebo pre danú spoločnosť), kto-

rý je vnímaný ako nepodložený alebo úmyselne zavádzajúci“.
7
 Oxfordský slov-

ník chápal teda tento fenomén v kontexte šírenia nepravdivých informácií 

s úmyslom prioritne budovať imidž zodpovednej firmy. Lauren Baumová chápe 

greenwashing ako „akt rozsievania dezinformácie o environmentálnych postu-

pov spoločnosti alebo environmentálnych benefitoch produktu alebo o službách 

smerom k spotrebiteľom“
8
. Autorka vníma tento fenomén v kontraste s tými 

marketingovými aktivitami firiem, ktoré využívajú reklamné nástroje na komu-

nikáciu úprimných snáh o minimalizovanie vplyvu svojej činnosti na životné 

prostredie. Naproti tomu firmy využívajúce zavádzajúce prvky greenwashingu 

sa spoliehajú na utešenie spotrebiteľa v komunikácii smerom k verejnosti, na-

                                                           
4  Dostupné na: https://www.nielsen.com/wp-

content/uploads/sites/3/2019/04/Global20Sustainability20Report_October202015.pdf 
5  DELMAS, BURBANO, 2011. 
6  PEARSON, 2010. 
7  NETTO, 2020. 
8  BAUM, 2012. 
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príklad v rámci public relations, šírením svojich environmentálnych záväzkov 

výlučne cez korporátny reporting a reklamu, ktorá prezentuje nepodložené za-

vádzajúce tvrdenia. K tomuto ich poháňajú najmä faktory ako spotrebiteľský 

dopyt po eko produktoch, zvýšený predaj zelených produktov alebo tlak zo 

strany vlády a regulácie podporujúce environmentálne ciele. Autorka však spo-

mína aj štvrtý faktor, ktorým je nedostatok zákonov a priemyselných štandar-

dov, ktoré by jasne definovali a následne vymáhali dodržiavanie transparentné-

ho zeleného marketingu. Kanadská environmentálna marketingová agentúra 

TerraChoice vníma greenwashing ako „nepravdivé a zavádzajúce marketingové 

tvrdenia zo strany spoločností“ a definuje sedem hriechov greenwashingu
9
, 

ktoré slúžia ako kritériá na posudzovanie environmentálnych tvrdení, s ktorými 

sú zákazníci konfrontovaní: 

1. Hriech skrytej zámeny (The Sin of the Hidden Trade-Off) 

‒ tvrdenie, že produkt je zelený na základe bezdôvodne úzkeho súbo-

ru atribútov bez toho, aby sa venovala pozornosť iným environ-

mentálnym otázkam (papierové nákupné tašky ako ekologická 

voľba). 

2. Hriech chýbajúceho dôkazu (The Sin of No Proof) 

‒ environmentálne tvrdenie, ktoré nemôže byť podložené jednodu-

cho dohľadateľnou podpornou informáciou alebo spoľahlivou cer-

tifikáciou od nezávislého subjektu (označenie „obsahuje 50 % re-

cyklátu“ bez podporného tvrdenia od výrobcu). 

3. Hriech nejednoznačnosti (The Sin of Vagueness) 

‒ každé tvrdenie, ktoré je málo zadefinované alebo natoľko široké, 

že je pravdepodobné zlé pochopenie zo strany zákazníka (označe-

nie „čisto prírodné“). 

4. Hriech irelevantnosti (The Sin of Irrelevance) 

‒ environmentálne tvrdenie, ktoré sa môže zakladať na pravde, ale 

nie je podstatné alebo nápomocné pre zákazníka, ktorý hľadá zele-

ný produkt (označenie „netestované na zvieratách“, pričom testo-

vanie na zvieratách je zakázané legislatívou). 

5. Hriech menšieho zla (The Sin of Lesser of Two Evils) 

‒ tvrdenia, ktoré sú pravdivé v rámci produktovej kategórie, ale od-

vádzajú pozornosť od environmentálneho vplyvu celej kategórie 

(organické cigarety). 

6. Hriech podvádzania (The Sin of Fibbing) 

‒ tvrdenia, ktoré sú jednoducho nepravdivé (certifikácia Energy Star 

predstierajúca nezávislé hodnotenie). 

7. Hriech uctievania falošných nálepiek (The Sin of Worshipping False 

Labels) 

                                                           
9  Dostupné na: http://sinsofgreenwashing.org/findings/the-seven-sins/ 
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‒ produkt, ktorý cez využívanie symbolov, obrázkov či slov vytvára 

dojem, že má podporu od nezávislých tretích strán, pričom žiadna 

takáto spolupráca neexistuje. 

Podľa štúdie TerraChoice z roku 2010 podľahlo jednému zo zadefinovaných 

siedmich hriechov až 95 % skúmaných produktov využívajúcich environmen-

tálne tvrdenia. Agentúra upozorňuje aj na to, že najmenej vyskytujúcim sa hrie-

chom je práve hriech podvádzania, ktorý využíva priamo lož na vytvorenie 

dojmu spoločenskej zodpovednosti. Oveľa frekventovanejšie sú tvrdenia, ktoré 

sa sčasti zakladajú na pravdivých informáciách, ku skresleniu dochádza potom 

cez iné faktory, ako je neúplnosť informácie, odvádzanie pozornosti, zavádzajú-

ce náznaky alebo iné nástroje ohýbania objektívnej skutočnosti. Scanlan
10

 po-

tom na základe výskumu v oblasti priemyslu frakovania navrhol dodatočných 

šesť hriechov, ktoré dovysvetľujú systematické triedenie greenwashingových 

praktík: 

8. Hriech falošných nádejí (The Sin of False Hopes)

‒ tvrdenia, ktoré vyvolávajú falošné nádeje na zlepšenie výkonu ne-

zakladajúce sa na reálnych možnostiach (nemožnosť ekologickej 

modernizácie niektorých zabehnutých industriálnych postupov). 

9. Hriech vyvolávania strachu (The Sin of Fearmongering)

‒ tvrdenia, ktoré vyvolávajú neadekvátny strach a deformujú pred-

stavy rizika zo strany spotrebiteľov (zneužívanie momentov nesta-

bility a neistoty napríklad v čase vojny v zahraničí). 

10. Hriech porušených sľubov (The Sin of Broken Promises)

‒ tvrdenia, ktoré vytvárajú dojem prínosu činnosti firmy pre určitú

časť spoločnosti, avšak dajú sa vyvrátiť v čase, pričom v komuni-

tách zanechávajú nenapraviteľné škody (napríklad vplyv ťažobné-

ho priemyslu na chudobné lokálne komunity). 

11. Hriech nespravodlivosti (The Sin of Injustice)

‒ komunikácia namierená na tú časť verejnosti, ktorá priamo profitu-

je z podnikania spoločnosti, opomínajúca tú časť verejnosti, na 

ktorú má toto podnikanie negatívny vplyv. 

12. Hriech nebezpečných dôsledkov (The Sin of Hazardous Consequences)

‒ využívanie greenwashingových techník ukrýva realitu a rozptyľuje

verejnosť od skutočného nebezpečenstva vyplývajúceho z nečin-

nosti alebo priam škodlivej činnosti. 

13. Hriech uprednostňovania zisku pred ľuďmi a životným prostre-

dím (The Sin of Profits over People and the Environment).

10  SCANLAN, 2017. 



Katarína Pereszlényiová 181 

GREENWASHING IN THE CONTEXT OF MANIPULATION, PROPAGANDA AND PR 

Podľa Scanlana je práve posledný hriech tým najškodlivejším hriechom gre-

enwashingu zo všetkých. Mnoho štúdií sa sústreďuje priamo na zavádzajúcu 

povahu tvrdení využívaných v greenwashingových kampaniach a PR komuni-

kácii. Beatrice Parguelová
11

 však upravuje kategorizáciu foriem greenwashingu 

na: 

1. Greenwashingové tvrdenia (Claim greenwashing) – využívanie tex-

tových argumentov v reklame, ktoré vytvárajú zavádzajúce environ-

mentálne tvrdenie.

2. Exekučný greenwashing (Executional greenwashing) – využívanie

takých elementov v reklame, ktoré evokujú prírodu a vyvolávajú fa-

lošnú percepciu, že produkt je zelený.

Za rovnako závažné totiž autorka považuje nielen vyjadrenia spoločností 

v marketingovej a PR komunikácii, ale aj prezentovanie sugestívnych motívov, 

ktoré prenášajú zodpovednosť na spotrebiteľa, jeho schopnosť dekódovania 

dôverne známych signálov a hľadanie želaných súvislostí. Podobné techniky 

využívajúce „všetky odtiene pravdy“ sú známe v priebehu histórie a sprevádza-

jú ich prevažne negatívne konotácie. Samotný pojem greenwashing je 

v podstate hra so slovami odvodená od pojmu whitewashing, ktorý opisuje vše-

obecné snahy pôsobiť v lepšom svetle, ako to je v skutočnosti, podobne ako 

slovo brainwashing opisuje manipuláciu s tým, v čo človek verí.
12

 Greenwas-

hing má teda už len z etymologického hľadiska základy v procesoch spojených 

s manipuláciou. Skrz asociáciu so zelenou farbou reprezentuje v prenesenom 

slova zmysle prírodu a prírodné motívy, a to takým spôsobom, ktorý využíva, 

zavádza, preháňa a nesprávne reprezentuje vplyv takýchto produktov, služieb 

a procesov na životné prostredie. 

1.2   Manipulácia a propaganda v „zelenom“ 

Z definícií greenwashingu v literatúre je zjavné, že tento fenomén sprevá-

dzajú vo svojej podstate procesy ohýbania faktov, navádzania na neobjektívnu 

percepciu skutočnosti a skresľovania. Všetky tieto aspekty vykazujú prvky ma-

nipulácie s realitou. Odvodené z latinského pojmu manus – ruka, manipulácia 

vo všeobecnosti označuje proces ručného ovládania, uchopenia. Sociálna psy-

chológia chápe manipuláciu ako „zámerné ovládanie myslenia inej osoby“. 

Manipuláciu teda môžeme chápať na jednej strane ako manuálnu činnosť – 

narábanie s niečím, na druhej strane ako cieľavedomé ovplyvňovanie ľudí bez 

ich vedomia úmyselným prekrúcaním informácií, nepoctivý spôsob konania.
13

 

11  PARGUEL, 2015. 
12  ROSS, DECK, citované 2022. 
13  CHUDINOVÁ, 2019. 
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Websterov slovník
14

 chápe slovo manipulovať okrem jeho mechanickej povahy 

aj ako a) šikovne narábať s niečím, využívať; alebo b) ovládať či hrať sa, a to 

rafinovanými, nečestnými alebo zákernými prostriedkami, najmä vo vlastný 

prospech. Otázka negatívnych konotácií pojmu manipulácia je však v disku-

siách akademikov z rôznych vedných odborov stále prítomná. Websterova 

definícia v jednej vete umožňuje chápať manipuláciu v jej rafinovanosti 

(v angl. „artful“ = rafinovaný, prefíkaný), čo je pojem chápaný v konotáciách so 

slovenskými pojmami „šikovný/umný“ a odkazuje na schopnosť človeka využí-

vať svoju šikovnosť akousi hravou formou. Cass Sunstein, americký akademik 

zaoberajúci sa štúdiom ústavného, administratívneho, environmentálneho práva 

a behaviorálnej ekonomiky, v štúdii Fifty Shades of Manipulation
15

 hovorí, že 

samotný zámer ovplyvniť správanie niekoho iného nemôže byť vnímaný len vo 

výhradne negatívnych konotáciách manipulácie
16

. Tvrdenie alebo činnosť mô-

žeme podľa Sunsteina nazvať manipulatívnym vtedy, keď „nedostatočne zapája 

alebo nedostatočne apeluje na schopnosť ľudí rozhodovať sa s možnosťou ref-

lexie a vlastného zámeru“. Problém manipulácie nastáva v tej chvíli, keď človek 

pred rozhodnutím vykonať akúkoľvek voľbu má oprávnený pocit, že kvôli čin-

nosti manipulátora nemal férovú možnosť vykonať toto rozhodnutie sám. Často 

je práve rozlišovacím faktorom manipulácie odôvodnený pocit dotknutého, že 

bol v istom slova zmysle zradený (podvedený, oklamaný). Manipulátori často 

opisujú určité možnosti voľby v takom svetle, v ktorom výsledky takejto voľby 

sú zobrazené buď veľmi jasne a príťažlivo (ako zakúpenie žrebu do lotérie), 

alebo veľmi jasne a nepríťažlivo (čo sa stane, ak si zákazník nekúpi poistku) – 

napriek tomu, že neutrálnejšie rámcovanie by prezentovalo celú problematiku 

menej tendenčne. Voľba by bola potom na vyberajúcom, ktorý by bol v oveľa 

objektívnejšej pozícii na to, aby zvážil všetky relevantné premenné (a v tomto 

ponímaní by mal väčšiu slobodu). Podobne v komunikačných kampaniach, 

ktoré vykazujú znaky greenwashingu, sa využívanie produktu alebo služby 

často spája s príťažlivými idylickými obrazmi nedotknutej prírody, v početných 

prípadoch s divoko žijúcimi zvieratami v ich prirodzenom prostredí, čo evokuje 

prírodnosť, nedotknutosť. Dochádza k tomu často v prípadoch, keď produkt, 

resp. predmet podnikania danej spoločnosti buď priamo, alebo vôbec nesúvisí 

s prírodou, či atribútom prírodnosti. Štúdia Greenwashing in the New Mille-

nium
17

 uvádza ako príklad energetický priemysel, ktorý už vo svojej podstate 

nepodniká vo sfére priateľskej k životnému prostrediu. Autor vyzdvihuje ko-

munikáciu energetickej spoločnosť BP
18

, ktorá sa označuje ako „zelená ropná 

14  Dostupné na: https://www.merriam-webster.com/dictionary/manipulate 
15  SUNSTEIN, 2016. 
16  Sunstein uvádza príklad spolujazdca v aute, ktorý chce varovať šoféra pred hroziacou kolíziou 

s iným vozidlom, teda zmeniť jeho správanie v prospech záchrany zdravia, života. V tomto prí-

pade podľa autora nemožno hovoriť o manipulatívnom správaní sa spolujazdca. 
17  FURLOW, 2010. 
18  BP p.l.c., známa aj pod názvom British Petroleum, je jednou z najväčších energetických spo-

ločností na svete, je zapojená do takmer každého kroku v zásobovacom reťazci produktov ako 
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spoločnosť“. Vo svojich kampaniach sa vymedzuje komunikáciou zodpoved-

nosti k planéte. Medzi nekomunikované objektívne skutočnosti potom patrí 

lobovanie v prospech zásahu do neprístupných území ako Arktické národné 

útočisko pre divú zver na Aljaške na účely stavania vrtov či ilegálne vypúšťanie 

nebezpečného odpadu z umelého ostrova Endicott, určeného na produkciu ropy. 

Napriek týmto a podobným aktivitám v roku 2008 uviedlo 49 % opýtaných, že 

vníma BP ako environmentálne zodpovednejšiu značku za posledných 5 ro-

kov.
19

 Cass Sunstein
20

 vníma centrálny problém manipulácie v tom, že narušuje 

autonómiu dotknutého (mení ho na nástroj cudzej vôle) a uráža jeho dôstojnosť 

(zlyháva v pristupovaní k nemu s rešpektom, resp. k nemu pristupuje 

s neúctou). Manipulátor vedie človeka k voľbe bez dostatočného posúdenia 

nákladov a prínosov takéhoto rozhodnutia, ktoré by vykonal za vlastných pod-

mienok. Z tohto dôvodu najhlasnejšie morálne námietky voči manipulácii majú 

podľa autora deontologický charakter
21

. Pre deontológov tak zostáva centrálnou 

otázkou, či človek, ktorý vykonával voľbu, dal primeraný súhlas s aktom mani-

pulácie, alebo či manipulátor správne vyvodil súhlas za okolností, ktoré boli 

dané. Eric Posner v reakcii na Sunsteinových päťdesiat odtieňov manipulácie 

v práci The Law, Economics, and Psychology of Manipulation
22

 vyzdvihuje ako 

dôležitý rozlišovací faktor úmysel manipulátora. Manipuláciu chápe ako proces, 

v ktorom manipulátor vníma, že manipulovaný dochádza k nesprávnym dom-

nienkam v rámci transakcie. Vedome sa však rozhoduje dotknutého neopraviť 

alebo iným spôsobom očakáva (a využíva) náchylnosť prijímateľa na vyvodenie 

nesprávnych záverov. To, či je takéto správanie nespravodlivé, závisí potom od 

toho, čo sa manipulátor snaží dosiahnuť
23

. V prípade greenwashingových kam-

paní je často úmyslom uspokojiť dopyt verejnosti po aktivitách v súlade 

s aktuálnym trendom ochrany planéty a reakciou na očakávanie verejnosti, že 

spoločnosť vníma a preberá zodpovednosť za svoju účasť na vplyv aktivít firmy 

na celkový stav životného prostredia. Cieľom greenwashingovej komunikácie je 

to, aby spotrebiteľ (resp. prijímateľ šíreného tvrdenia) na základe ponúknutých 

a odprezentovaných podnetov dospel k záveru, že spoločnosť koná v súlade 

s environmentálnymi princípmi. Táto potreba pozitívneho obrazu je v očiach 

                                                                                                                                              
ropa a zemný plyn. Dostupné na: https://www.investopedia.com/articles/company-insights/ 

090916/top-4-companies-owned-british-petroleum-bp-ojscy.asp 
19  SOLMAN, 2008. 
20  SUNSTEIN, 2016. 
21  Z gréckeho slova deon (povinnosť) a logos (veda, štúdium); v súčasnej morálnej filozofii je 

jednou z tých normatívnych teórií, podľa ktorých voľby sú morálne vyžadované, zakázané ale-

bo povolené. Inými slovami deontológia spadá do oblasti morálnych teórií, ktoré vedú 

a zhodnocujú, akým človekom sme a mali by sme byť. Dostupné na: https://plato.stanford.edu/ 

entries/ethics-deontological/ 
22  POSNER, 2015. 
23  Napríklad rodičia, manipulujúci svojimi deťmi v záujme detí, nie pre svoje vlastné záujmy 

(tanier plný brokolice, mrkvy a stopkového zeleru naaranžovaný do podoby kreslenej postavič-

ky, na dosiahnutie toho, aby deti zjedli pre ne neatraktívnu, ale zdravú zeleninu, cez vnímanie 

veselého motívu na tanieri).  
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firmy nadradená reálnej potrebe vykonať akciu v oblastiach, ktoré si vyžadujú 

investovaný čas, finančné prostriedky, technologické investície či ľudské zdroje 

na dosiahnutie signifikantných výsledkov na ochranu životného prostredia. Me-

dzitým spotrebiteľ žije v presvedčení, že komunikované aktivity majú za cieľ 

zachrániť planétu, resp. prispieť k ochrane životného prostredia. V takomto 

procese manipulácie vyzdvihuje Posner element neúprimnosti. Autor pritom 

argumentuje z hľadiska ústavného práva, že verejné inštitúcie ako vláda by mali 

mať možnosť aplikovať manipuláciu do tej miery, do ktorej manipulatívny akt 

zvýhodňuje súhrnný blahobyt spoločnosti alebo pomáha dosahovať ciele, ktoré 

sú verejnosťou podporované, nech sú akékoľvek. Podmienkou však je, aby bola 

manipulácia zjavná a otvorená verejnej diskusii. Odbor mediálnych štúdií sledu-

je manipuláciu z pohľadu aplikácie manipulačných techník v masmediálnej 

komunikácii. Poláková
24

 uvádza základné metódy, ktoré sa na manipuláciu re-

cipientov používajú v masových médiách podľa publikácie M. Parentiho  

Methods of Media Manipulation: 

 Vynechanie a potlačenie 

Ignorácia niektorých informácií (vynechanie určitých detailov správ, 

ignorácia názoru druhej strany atď.). 

 Nálepkovanie 

Priradenie negatívnej alebo pozitívnej „nálepky“ – slovom, frázou 

s preddefinovaným významom s výrazným hodnotením. 

 Transmisia falošných hodnôt 

Prenos kvázi objektívnych správ vrátane lží a výmyslov s následnou 

tvorbou série pseudospráv. 

 Nevyváženosť 

Situácia, v ktorej médiá v rámci prezentovania názorov oboch strán 

dávajú priestor len opozitným názorom bez názorov alternatívnych. 

 Framing (rámcovanie správ) 

Ovplyvňovanie obsahu pomocou formy (napr. zmena poradia správ, 

rozmiestnenie, výber konkrétnych fotografií atď.). 

Ak prijmeme premisu, podľa ktorej je manipulácia prijateľná dovtedy, kým 

smeruje k verejnému blahobytu, tak samotný akt rozhodovania, čo je alebo nie 

je v záujme verejného blahobytu, môže byť kontroverzný a otázny. Ak toto 

rozhodovanie o blahobyte prebieha v rovine presadzovania ideológie jednotliv-

ca alebo úzkej skupiny, hovoríme už o propagande. Jirák a Köpplová (2007) 

chápu vo všeobecnom používaní pojem propaganda ako „manipuláciu médiami 

s cieľom dosiahnutia spoločenskej kontroly“. Termín propaganda sa udomácnil 

v bežnej reči už v 17. storočí v súvislosti s úsilím katolíckej cirkvi eliminovať 

vplyv reformácie. Už od jeho vzniku ho sprevádzala negatívna konotácia „bez-

ohľadnej manipulácie ľuďmi a ich myslením“
25

, ktorej sa do súčasnosti nezba-

                                                           
24  POLÁKOVÁ, 2011. 
25  JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2007. 
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vil. Ako dodávajú autori, skutočnosť, že rôzne totalitné a autoritatívne režimy 

nástroje propagandy otvorene využívali, postavenie tohto termínu v očiach ve-

rejnosti nevylepšilo. Pavel Verner
26

 uvádza tieto prístupy k pojmu propaganda 

v priebehu posledných dekád:  

Propaganda je umenie nútiť ľudí robiť to, čo by nerobili, keby mali 

k dispozícii všetky údaje o predmete.
27

 

Propaganda je proces kontroly toku informácií, riadenia verejnej mienky 

a manipulovania vzorcami správania.
28

 

Propaganda je úmyselné a systematické úsilie vytvárať percepciu, mani-

pulovať myslenie a bezprostredné konanie s úmyslom dosiahnuť také re-

akcie, ktoré sú v súlade s požadovanými cieľmi propagandy.
29

 

Verner chápe pôvod propagandy už v počiatkoch ľudských dejín ako „snahu 

o vytvorenie pozitívneho obrazu vedúceho jedinca pred verejnosťou“ 

v súvislosti s prirodzeným výberom – presadením silnejších nad slabšími. Oča-

mi modernej doby sa súťaž o prežitie mení na súťaž o imidž – vytváranie žiadu-

cich predstáv o vlastnej osobe, pričom niektoré nežiaduce skutočnosti sú zá-

merne potlačované. Podobne greenwashing preferuje informácie potvrdzujúce 

zelené záujmy firmy a potláča komunikáciu skutočností, ktoré sú 

s environmentálnymi cieľmi v kontradikcii. Príkladom je komunikácia firmy 

Nestlé, ktorá je často spájaná s praktikami greenwashingu. V reakcii na stále 

narastajúcu krízu plastového odpadu vydalo Nestlé vyhlásenie, v ktorom firma 

odkomunikovala ambíciu do roku 2025 uvádzať na trh len produkty v 100 % 

recyklovateľných alebo znovupoužiteľných baleniach.
30

 Organizácia Greenpea-

ce pritom upozornila na to, že toto vyhlásenie neobsahuje stanovenie oveľa 

potrebnejšieho cieľa z hľadiska environmentálnych aktivít – cieľa na zreduko-

vanie a eventuálne úplné zastavenie produkcie produktov vyžadujúcich jednora-

zové plasty
31

. Vytváranie pozitívnej povesti formou komunikácie žiaducich 

motívov na posilnenie imidžu Verner považuje za cielene manipulačné. Otázka 

etickej povahy manipulácie s verejne vyhlasovanými informáciami bola 

v histórii kontroverzným predmetom diskusií. Edward Louis Bernays v roku 

1928 napísal knihu s názvom Propaganda. V nej túto „vedomú a inteligentnú 

manipuláciu organizovaných zvykov a názorov más“ považuje za dôležitú sú-

časť demokratickej spoločnosti a nevyhnutným logickým výsledkom spôsobu, 

                                                           
26  VERNER, 2011. 
27  L. Frazer, Londýn, 1957, In VERNER, 2011. 
28  J. Ellul, New York, 1965, In VERNER, 2011. 
29  V. Donnell, F. Jovet, New York, 1989, In VERNER, 2011. 
30  WHEELER, 2018. 
31  Graham Forbes za Greenpeace vyhlásil v reakcii na tlačovú správu Nestlé: „Vyjadrenie Nestlé 

k plastovým obalom obsahuje stále tie isté greenwashingové detské krôčiky na riešenie krízy, 

ktorú sami pomohli vytvoriť“. Dostupné na: https://www.greenpeace.org/usa/news/nestle-

aiming-at-100-recyclable-or-reusable-packaging-by-2025/ 
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akým je naša demokratická spoločnosť organizovaná
32

. Bernaysove myšlienky 

sa stali základom pre Josefa Goebbelsa
33

, ktorý slúžil ako minister propagandy 

v Hitlerovej Tretej ríši a vyhlasoval: „Propagandu robiť buď vieme, alebo ne-

vieme. Propaganda je umenie.“
34

 Rozdiel medzi manipuláciou a propagandou 

chápe Verner takto: Propaganda (ideí) je cieľavedomé šírenie ideologických 

podnetov informatívnej, regulatívnej a stimulatívnej povahy za cieľom dosiah-

nuť konanie v zhode so šírenou ideológiou. Manipulácia je potom ovplyvňova-

nie mysle, niekedy zrejmé, ale predovšetkým rôznou mierou skryté, ktoré vedie 

k naplneniu propagačných či propagandistických cieľov. Na rozdiel od propa-

gačnej kampane propagandistickú kampaň chápe Verner ako cielené kampaňo-

vé rozširovanie názorov a informácií s cieľom vyvolať alebo podporiť určité 

postoje alebo konanie. K základným klasifikáciám propagandy patrí podľa Ver-

nera delenie na: 

 Bielu – otvorená, pracuje s relatívne dôveryhodnými informáciami, 

má jasne identifikovateľné zdroje, objektívna.  

 Sivú – informácie vyberá, obsahuje významové posuny, tvrdenia vy-

hýbajúce sa niekedy opatrne priamym odkazom na zdroj. 

 Čiernu – snaží sa o diskreditáciu a oslabenie „nepriateľa“ všetkými 

prostriedkami, vyhýba sa označeniu informačných zdrojov, obsahuje 

dôverne pôsobiace dezinformácie a lži. 

Edward Bernays
35

 v kapitole The Mechanics of Propaganda hovorí:  

„Neexistujú také prostriedky ľudskej komunikácie, ktoré by neboli zároveň aj 

prostriedkami zámernej propagandy, pretože propaganda je jednoducho nasto-

lenie recipročného porozumenia medzi jednotlivcom a skupinou.“ Bernays  

dostal prívlastok „otec public relations“, keď sa PR vyformovalo ako samostat-

ný odbor masmediálnej komunikácie. Propagandu pritom vnímal v kontexte 

komunikácie zámerov osobnosti, jednotlivca, jeho ideí a ideológie smerom 

k verejnosti, mase. Jedna z definícií PR vníma public relations ako projekciu 

osobnosti firmy, snahu o riadenú reputáciu.
36

 Základná učebnica odboru mas-

mediálnych štúdií Marketingová komunikace (1984) uvádza zase definíciu lon-

dýnskeho The Institute of Public Relations, ktorá znie: „PR je plánovaným 

a trvalým úsilím, ktorého cieľom je vybudovať a udržať dobré vzťahy, dobré 

meno, vzájomné porozumenie, sympatie s druhotnými cieľovými skupinami, 

ktoré nazývame tiež verejnosť, publikum či stakeholderi.“ PR inými slovami 

vyrovnáva rozdiel medzi tým, ako je firma reálne vnímaná verejnosťou a ako by 

                                                           
32  V prvej kapitole diela Propaganda nazvanej Organizovanie chaosu píše Bernays: „Tí, ktorí 

manipulujú týmto neviditeľným mechanizmom spoločnosti, predstavujú neviditeľnú vládu, ktorá 

je skutočnou vládnou silou našej zeme. Sme ovládaní, naše mysle sú tvarované, naše chute for-

mované, naše idey sú nám podsúvané, a to prevažne ľuďmi, o ktorých sme nikdy nepočuli.“  
33  https://www.britannica.com/biography/Joseph-Goebbels 
34  VERNER, 2011. 
35  BERNAYS, 1928. 
36  HAYWOOD, 1998. 
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vnímanou chcela byť. De Pelsmacker argumentuje, že v porovnaní s marketin-

gom vníma verejnosť PR ako oveľa dôveryhodnejšiu, zaujímavejšiu a objektív-

nejšiu zložku komunikácie. Tam, kde verejnosť vníma marketing ako záujem 

platený firmou, v spleti komunikačných nástrojov public relations preniká ove-

ľa efektívnejšie. V rukách PR oddelenia pôsobia teda aj zelené tvrdenia dôvery-

hodnejšie než v zelených reklamných kampaniach. Je preto pochopiteľné, že 

zelený marketing je vo firmách často prepojený cez CSR práve s PR oddele-

niami. Chudinová
37

 zdôrazňuje rozdiel medzi propagandou a public relations. 

Vychádza z predpokladu, že PR dosahuje a udržiava pozitívne vzťahy s verej-

nosťou a snaží sa o dosiahnutie vzájomného porozumenia a pochopenia. Roz-

diel vidí práve v danej vzájomnosti. Tam, kde PR zohľadňuje záujmy a potreby 

verejnosti, propaganda pôsobí rovnako, ale len jednostranne. Niektorí autori 

však upozorňujú práve na faktor jednosmernosti putovania informácie v rovine 

jej nevyhnutnosti v komunikácii takých problematík, ktoré sú vo svojom obsahu 

príliš zložité pre chápanie bežnej laickej verejnosti. 

1.3  Informačná asymetria a spotrebiteľský cynizmus 

V kontexte komplexnej povahy určitých problematík upozorňujú niektorí au-

tori na samostatnú úlohu selekcie komunikovaných informácií zo strany subjek-

tu, ktorý problematike rozumie viac ako príjemcovia týchto informácií. Šmihula 

v publikácii O nevyhnutnosti mediálnej manipulácie (2014) argumentuje, že 

presviedčanie s cieľom vytvárať verejnú podporu na isté rozhodnutie nemusí 

mať nevyhnutne charakter manipulácie: „Predovšetkým väčšina ľudí nedokáže 

pochopiť zložitejšiu (politickú) problematiku vo svojej komplexnosti. Presahuje 

to ich vzdelanie, skúsenosť aj inteligenciu. Nevyhnutne preto rozhodnutie pri-

jíma podľa nejakého zástupného symbolu alebo mediálnej skratky.“
38

 Zdá sa, že 

využívanie skratiek je žiaduce práve v prípadoch, keď je verejnosť konfronto-

vaná s problematikou takou komplexnou, že sa nedá predpokladať jej celkové 

pochopenie, ako je to aj v oblasti celkového prístupu spoločností k udržateľné-

mu hospodárstvu. Firmy by v ideálnom prípade komunikovali s verejnosťou 

transparentne o svojich podnikateľských, ale aj environmentálnych aktivitách, 

ale v reálnych podmienkach nie sú motivované transparentne sa deliť o všetky 

informácie, ktoré by objektívne pomohli kupujúcim vykonávať ekologickejšie 

voľby produktov. Goleman vo svojej knihe Ecological Intelligence (2009) spo-

mína pojem informačná asymetria, ktorým jeho autor Joseph Stiglitz, držiteľ 

Nobelovej ceny za ekonomiku, označil nerovnosť medzi spotrebiteľmi 

a firmami, pokiaľ ide o prístup ku kľúčovým dátam. Stiglitz vníma akúkoľvek 

medzeru v dátach medzi kupujúcimi a predávajúcimi ako významnú trhovú 

chybu: ignorancia ochromuje výkonnosť trhu, kým presné dáta umožňujú kupu-

                                                           
37  CHUDINOVÁ, 2019. 
38  CHUDINOVÁ, 2016. 
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júcim prinášať rozumnejšie voľby. „Keď predávajúci vedia niečo, čo kupujúci 

nevedia (inými slovami vždy, ako Siglitz ironicky poznamenáva), informačná 

nerovnosť brzdí férovosť trhu a jeho výkonnosť.“
39

 Goleman potom zvažuje 

implikácie greenwashingu vo svetle tejto informačnej asymetrie. Ako príklad 

uvádza tvrdenia, ktoré nemôžu byť doložiteľné, ako napríklad lampy 

v domácnosti, ktoré označuje výrobca ako „šetriace energiu“ bez toho, aby do-

ložil vysvetľujúce tvrdenia a argumenty podporujúce túto nálepku. Ďalej sem 

zaraďuje aj vágne tvrdenia ako „ekologicky zodpovedný“ (eco-conscious) šam-

pón alebo repelenty „bez chémie“ (pričom žiaden produkt tohto typu nie je vy-

robený úplne bez použitia chemikálií, chýba teda informácia, ktorých chemiká-

lií konkrétne sa toto tvrdenie týka). Samozrejme, v súčasnosti spotrebiteľ nie je 

úplne odkázaný na slepú dôveru v obmedzený rozsah tvrdení, ktorý je uvedený 

v danej komunikácii či na produkte. Vo svete, kde má väčšina populácie prak-

ticky okamžitý alebo relatívne jednoduchý prístup na internet, sa otvára mnoho 

možností, ako si chýbajúce informácie dohľadať do takej miery, do akej sú ve-

rejne dostupné. George Stigler, zakladateľ školy Chicago School of Economics, 

však poukazuje na to, že informácie majú aj svoju cenu: doslovnú „cenu“ ich 

dohľadávania, kvantifikovateľnú v čase, námahe alebo kognitívnych požiadav-

kách vyvinutých na dohľadávateľa informácií.
40

 Ako poznamenáva Stigler, 

asimilácia informácie nie je jednoduchá ani príjemná úloha pre väčšinu ľudí. 

Z tohto pohľadu sú potom najviac žiadané také dáta, ktoré sú zdarma, čiže 

v podobe, ktorá je používateľsky príjemná. „Ľudská myseľ má svoje vlastné 

skratky,“ upozorňuje Goleman, keď sme postavení pred komplikované rozhod-

nutie, naša myseľ vykoná rozhodnutie, ktoré sa zdá dostatočne dobré v danej 

chvíli vzhľadom na všetky dostupné možnosti, mentálnu energiu vyžadovanú na 

zváženie všetkých možností, výhody, ktoré pre nás z toho plynú, a vzhľadom na 

to, ako veľa (resp. málo) času sme ochotní stráviť rozhodovaním. V súvislosti 

s tým psychológ Herbert Simon
41

 zadefinoval termín satisfice ako kombináciu 

slov satisfy (uspokojiť) a suffice (postačovať)
42

. Tento typ mentálnej skratky 

prirovnáva autor k procesu, ktorým prechádza zákazník v uličke supermarketu. 

Zákazník sa uspokojuje s tým, čo je dostatočné namiesto toho, aby zakaždým 

zvažoval všetky dostupné možnosti a vyhodnocoval, ktorá možnosť je tou op-

timálnou voľbou. „Keď raz uspokojíme základné očakávania, ktoré od produktu 

máme, prestaneme ďalej hľadať,“ dodáva Goleman. Podobne teda spotrebiteľ, 

ktorý je v drogérii zahltený početnou ponukou pracích prostriedkov 

s označením „šetrný k prírode“, prakticky nedokáže optimálne vyhodnotiť všet-

ky prezentované možnosti na základe podrobného štúdia informácií na etike-

tách, prípadne dohľadávania vysvetlení online, hoci má k dispozícii okamžitý 

prístup na internet. Ak je jeho úmyslom investovať do prostriedku, ktorý čo 

                                                           
39 GOLEMAN, 2009. 
40 GOLEMAN, 2009. 
41 GOLEMAN, 2009. 
42 V slovenskom jazyku by sme mohli preložiť ako satisfice = ustačovať. 
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najmenej škodí životnému prostrediu, v rámci obmedzených kritérií, ktorým 

dokáže porozumieť, je odkázaný na simplifikované symboly na obaloch vo 

forme zelených log, prírodných motívov, prípadne rozpoznanej marketingovej 

komunikácie produktu známej značky. V tomto prípade sa spotrebiteľ spolieha 

na to, že ho takéto symboly navedú práve na taký produkt, ktorý spĺňa jeho 

kritériá prírodnosti či environmentálnej zodpovednosti. Siahne teda po produk-

te, ktorý uspokojí jeho potrebu v rovine Simonovho satisfice, čiže dostatočne 

napĺňa jeho očakávania, hoci len v rovine deklarácií či vizuálneho dojmu. 

V súvislosti so stále hlasnejšou verejnou debatou o téme greenwashingu však 

rastie aj informovanosť spotrebiteľov v tejto oblasti. Dôsledkom tejto informo-

vanosti, ako aj faktu, že označenie zelené nájdeme v súčasnosti už na širokom 

spektre produktov od potravín po stavebný materiál, je potom stále narastajúci 

spotrebiteľský cynizmus. „Prieskumníci trhu zistili, že značný podiel kupujúcich 

si na (podobné) eko označenia dáva už pozor, pretože pochybujú o ich pravdi-

vosti, alebo ich vnímajú ako marketingový ťah,“ uzatvára Goleman. Sprofano-

vanie zelených informácií totiž nevyhnutne viedlo k tomu, že v konečnom dô-

sledku produkty a služby komunikujúce svoje reálne environmentálne aktivity 

sú takmer nerozoznateľné od tých, ktoré prvky zeleného marketingu využívajú 

v prospech zlepšenia svojho imidžu.  

 Záver 

Metódy propagandy a manipulácie sprevádzajú ľudstvo už od počiatku dejín, 

ako sme však mali možnosť sledovať, vždy boli nástrojom v rukách tých, ktorí 

demonštrujú určitú nadradenosť voči skupine tých, ktorí zmanipulované infor-

mácie prijímali. Podobne ako autori, ktorí vnímajú manipuláciu ako akt neúcty 

voči manipulovanej osobe (Sunstein, Posner), aj greenwashing môžeme chápať 

ako akt pohŕdania signifikantnosťou úprimných snáh o ekologické hospodárenie 

a proces udržateľnosti. Posner upozornil na dôležitú rolu úmyslu manipulátora, 

čo v našom prípade nasmerováva pozornosť na úmysel firmy, s akým vytvára 

svoje zelené posolstvo. Ak je totiž úmyslom vytvoriť predstavu o environmen-

tálnej zodpovednosti pozitívnejšiu, ako je v skutočnosti, už nejde o zelený mar-

keting, ale o greenwashing. Zaujímavý je fakt, že kým nástroje ako propaganda 

často pracujú priamo s dezinformáciami, nepravdami a lžami, pri greenwashin-

gu sa oveľa častejšie stretávame s prvkami ohýbania pravdy, manipulácie 

s objektívnymi informáciami a s prekrúcaním faktov (TerraChoice). Dá sa teda 

predpokladať, že srdcom klamlivého zeleného tvrdenia v greenwashingu je 

pravdivá informácia, ktorá však bola podaná takou manipulatívnou formou, že 

núti prijímateľa vyvodiť skreslené závery o skutočnej zelenosti produktu alebo 

služby svojho výberu. Nastolená je otázka viktimizácie spotrebiteľa (Goleman), 

ktorý má k dispozícii nástroje overovania faktov, ale podľa výskumov upred-

nostňuje zjednodušené informácie a skratky. Takéto skratky bez kontextu sú 

ľahkou cestou pre greenwashingové stratégie, keďže zdanlivo uspokojujú oboch 



190 Katarína Pereszlényiová 

GREENWASHING IN THE CONTEXT OF MANIPULATION, PROPAGANDA AND PR 
 

aktérov výmeny: firmu, ktorá dodá želané deklarácie o ochrane prírody, 

a spotrebiteľa, ktorý uľaví svojmu svedomiu kúpou produktu s náznakmi zele-

ných ambícií. Na druhej strane je neodškriepiteľná zodpovednosť pracovníkov 

na strane firmy, ktorí sú tvorcami greenwashingových vyhlásení. Verejnosť má 

právo od nich očakávať také informácie, ktoré sú pravdivé, objektívne 

a relevantné. Aj v situácii, keď so zákazníkom komunikuje produkt cez výz-

namové skratky, je validný predpoklad, že sa tieto dajú využiť objektívnejšie, 

na komunikáciu relevantných skutočností, prípadne sa ich aplikácii vyhnúť 

úplne. Ako ukázala kapitola o informačnej asymetrii, pri vykonávaní aktu voľby 

dochádza aj vďaka procesu zjednodušovania výberu často k chybným voľbám. 

Ak sa však ľudia dopúšťajú omylov vyplývajúcich nevyhnutne z účinkov tzv. 

architektúry výberu
43

, ako je to napríklad v spomínanej uličke supermarketu, čo 

je potom najlepšou reakciou? Thaler a Sunstein (2008) vo svojej publikácii 

Nudge (šťouch) ponúkajú zo svojho pohľadu jasnú odpoveď, ktorú označujú 

ako zlaté pravidlo tzv. libertariánskeho paternalizmu. Toto pravidlo sa prihovára 

výrobcom produktov, majiteľom spoločností predávajúcich tovary či služby, 

vládam, ako aj všeobecne autorom komunikačných oznámení, prichádzajúcim 

z pozície informačnej nadradenosti, a hovorí: „Poskytujte postrčenia, u ktorých 

je čo najpravdepodobnejšie, že pomôžu, a čo najnepravdepodobnejšie, že uško-

dia.“ Týka sa najmä postrčenia pri tých rozhodnutiach, ktoré sú zložité a nie 

príliš časté, pri ktorých nemajú rýchlu spätnú väzbu a kde majú ťažkosti pre-

viesť všetky stránky danej situácie do jazyka, ktorému je ľahké rozumieť. Li-

bertariánski paternalisti pritom trvajú na tom, že ľudia by mali mať „slobodnú 

voľbu“ (libertariánske hľadisko), zároveň presadzujú názor, že architekti výberu 

majú právo snažiť sa ovplyvniť správanie ľudí tak, aby ich životy boli dlhšie, 

zdravšie a lepšie (paternalistické hľadisko). Postrčením potom autori rozumejú 

akýkoľvek článok architektúry výberu, ktorý predvídateľne mení ľudské sprá-

vanie, bez toho, aby zakazoval nejaké iné možnosti alebo významne menil eko-

nomické podnety. Tento zásah pritom musí byť jednoduchý a musí byť ľahké sa 

mu vyhnúť. Tento pohľad pripomína prirovnanie pozitívnych konotácií manipu-

lácie k aspektom vzťahu skúsenejšieho rodiča k bezbrannému neskúsenému 

dieťaťu (Posner). Vo svete, kde by marketingoví a PR pracovníci pristupovali 

k spotrebiteľom so starostlivosťou rodiča, by malo byť „ohýbanie“ faktov ná-

strojom k navedeniu spotrebiteľského správania smerom k voľbám podporujú-

cim všeobecné blaho. A takýmto blahom a vyšším dobrom jednoznačne ochrana 

planéty je. Bezpochyby úkony smerujúce k ochrane životného prostredia so 

sebou prinášajú mnohé nutné kompromisy, úskalia, vyžadujú zmenu zabehnu-

tého správania, výmenu pohodlných zvykov za nepohodlné, ale z pohľadu envi-

ronmentalistiky oveľa správnejšie a dlhodobo výnosnejšie. V tomto prípade by 

však držitelia potrebných dát v informačnej asymetrii mali využívať svoje ve-

domosti s cieľom dosiahnuť všeobecné blaho, ktorého súčasťou sú v neposled-

                                                           
43  Autori Thaler a Sunstein chápu „architektúru výberu“ ako usporiadanie súvislostí a kontextu, 

v ktorom ľudia vykonávajú rozhodnutia. In THALER, SUNSTEIN, 2008. Nudge (šťouch), s. 13. 
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nom rade aj oni sami. A namiesto situácie neúcty informačne nadradeného 

k informačne podradenému by mohla vzniknúť atmosféra vzájomnej starostli-

vosti, živej diskusie a spolupráce založená na opodstatnenej dôvere.  
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Abstrakt: Predmetom štúdie je zmapovať a zanalyzovať slogany 

a kreatívne prístupy, ktoré boli použité v kampaniach počas pandémie 

COVID-19 na Slovensku. Cieľom je prispieť k tvorbe efektívnych sloga-

nov a pokúsiť sa zadefinovať pravidlá ich tvorby pri sociálnych kampa-

niach. Zamerali sme sa na porovnanie kampaní, na ich kreativitu 

a funkčnosť, ako aj na zrozumiteľnosť posolstva vzhľadom na cieľové 

skupiny, s dôrazom na kreativitu, jazyk a etiku.  

Kľúčové slová: jazyk, štýl, kreativita, kreatívne prístupy, slogany, očko-

vanie, reklama, kampaň, etika, zrozumiteľnosť, kreativita, účinnosť 

Abstract: The subject of the study is to map and analyze the slogans and 

creative approaches that were used in the campaigns during the COVID-

19 pandemic in Slovakia. The goal is to contribute to the creation of ef-

fective slogans and to try to define the rules of their creation for a social 

type of campaign. We focused on comparing campaigns, their creativity 

and functionality, as well as the comprehensibility of the message with 

respect to target groups, with an emphasis on creativity, language and et-

hics. 

Keywords: language, style, creativity, creative approaches, slogans, vac-

cination, advertising, campaign, ethics, intelligibility, creativity, effecti-

veness 
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 Úvod  

Pandémia COVID-19 zasiahla celý svet v rôznych aspektoch. Mala a stále 

má obrovský vplyv na naše zdravie, prácu, každodenné fungovanie a zvyklosti. 

S príchodom jednotlivých pandemických vĺn, variantov vírusov a vakcín prišla 

aj nevyhnutná potreba komunikovať dôležitosť ochrany pred šírením vírusu 

a neskôr aj očkovania. A to nielen z pozície štátu s využitím verejných zdrojov, 

ale aj z pozície súkromných osôb alebo firiem, ktoré sa tieto témy rozhodli pod-

poriť z vlastnej iniciatívy a z vlastných financií. Ako rôzne (či podobne) pristú-

pili ku komunikácii takej dôležitej témy, ktorá tak zásadne rozdeľuje spoloč-

nosť? Ako sa s touto témou popasovali slovenskí kreatívci v kampaniach? Aký 

jazyk, štýl a kreatívne postupy zvolili? Boli jasné, zrozumiteľné, funkčné, etic-

ké? Môžeme sa z nich poučiť a zadefinovať si pravidlá, ktoré fungujú, prípadne 

nefungujú? Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v nasledujúcich riadkoch. 

Predmetom našej štúdie je primárne analýza sloganov kampaní v čase pan-

démie na Slovensku a taktiež ich kreatívnych prístupov. Cieľom je prispieť 

k tvorbe efektívnych sloganov a pokúsiť sa zadefinovať pravidlá ich tvorby pri 

sociálnych kampaniach. Zamerali sme sa na porovnanie kreativity a funkčnosti 

kampaní, aj na zrozumiteľnosť ich posolstva vzhľadom na cieľové skupiny  

a s dôrazom na kreativitu, jazyk a etiku. Ako metódy sme použili štúdium mate-

riálov a komparatívnu analýzu.  

Štúdia pozostáva zo šiestich častí. V prvej sa venujeme základným pojmom 

a definíciám. V ďalších troch chronologicky mapujeme slogany informačných 

kampaní, ktorých zadávateľom bolo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky. V piatej časti sme sa zamerali na podpornú kampaň Ministerstva 

financií SR, ktorou bola očkovacia lotéria. V záverečnej časti spomíname slo-

gany, ktoré nás zaujali a ktoré pochádzajú prevažne z iniciatívy súkromných 

osôb alebo firiem (reklamných agentúr). Ukazujú nám ďalšie kreatívne možnos-

ti a prístupy komunikácie aj v takých náročných časoch, akým je práve obdobie 

pandémie.  

1 Základné pojmy a definície 

Na definíciu sloganu by sme mohli využiť mnohé slovníky a citovať mno-

hých autorov. Napríklad: „Slogan je originálne, stručné, zrozumiteľné, ľahko 

vysloviteľné a zapamätateľné heslo, veta koncentrujúca v sebe hlavnú tému, 

resp. apel reklamnej kampane, ktorá býva nasadzovaná dlhodobo a opakova-

ne.“
1

 Má byť „unikátny, má mať myšlienku, má byť pútavý, má mať rytmus 

a nemá byť rébus“
2
. Dobrý slogan má byť „originálny, myšlienkovo-vtipný, 

stručný, jasný, výstižný, zrozumiteľný, ľahko vysloviteľný, zapamätateľný... má 

                                                           
1  HORŇÁK, JURÁŠKOVÁ, 2012, s. 211. 
2  CRHA, KŘÍŽEK, 2012, s. 118 – 137. 
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vzbudiť pozornosť, zvedavosť, dáva prísľub, oslovuje cieľovú skupinu, má 

vzťah k propagovanému predmetu“
3
. Vysoko kvalitný slogan „musí byť krátky, 

silný a zároveň (a v tom spočíva náročnosť vytvorenia dobrého sloganu) musí 

vedieť predať čo najviac informácií o spoločnosti – či už ide o celé odvetvie, 

alebo konkrétne produkty“
4
. Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že slogan 

je hlavné posolstvo reklamnej kampane, prepája ju v nadlinkovej, aj podlinko-

vej komunikácii. Je to podstata, ktorú by sme si mali v ideálnom prípade zapa-

mätať, resp. minimálne jej porozumieť v kontexte celej kampane, aj v spojitosti 

s vizuálom.  
Kreatívne postupy pri tvorbe sloganov už taktiež zadefinovali mnohí od-

borníci. Uveďme aspoň základné kroky niektorých z nich: „1. Proposition,  

2. Idea, 3. Technique, 4. Crafting, 5. Hiring, 6. Execution, 7. Standards“
5
. Počas 

tvorivého procesu sa „najskôr tvorivý tím oboznámi s briefom – zadaním (napr. 

positioning, segmentácia trhu...). Zo základnej tézy v druhom kroku rozličnými 

postupmi (napr. brainstorming, brainwriting) a využitím viacerých spôsobov 

(slovné asociácie, dramatizácia hlavnej myšlienky, hľadanie analógií, syntéza 

informácií...) sa usiluje vytvoriť nápad. V treťom kroku tím zvažuje voľbu spô-

sobu stvárnenia námetu (často spolu s predošlým krokom), napr. prostredníc-

tvom predvedenia výrobku, poukázaním na situáciu pred použitím a po použití 

výrobku, porovnania s iným produktom, uvedením scény zo života, svedectvom 

konkrétnej osoby, často celebrity a pod. V ďalšom kroku ide o odbornú prácu 

textára a grafika, ktorí cizelujú svoje nápady do konkrétnej podoby. Hiring  

využívame, ak do tvorivého procesu vstupuje ďalšia osoba – špecialista, ktorého 

v agentúre nemáme. V predposlednom kroku sa kreatívna činnosť aj na základe 

posledných korekcií zadávateľa realizuje prakticky, kým v poslednom kroku sa 

realizuje finálne ukončenie pred tlačou, či vysielaním reklamy. Kreativita 

v tomto procese má svoje opodstatnenie naozaj vo všetkých zverejnených  

krokoch.“
6
 

Jazykové prostriedky sú základom komunikácie. „Nimi sa buduje, formuje 

a modifikuje každý jazykový prejav. Vlastnú sémantickú hodnotu nadobúdajú 

síce až v konkrétnom texte, avšak samy osebe sú nositeľmi istých kvalít.“
7

  

Jazyk (langue) je podľa lingvistického slovníka „súbor znakov a figúr (štruk-

túrnych zložiek znakov) abstrahovaný od konkrétnych prehovorov, ako aj pra-

vidiel ich používania a tvorivého pretvárania... Je konštruktívnym objektom 

vlastným vedomiu daného spoločenského kolektívu, v ktorom vznikol 

a používa sa ako nástroj dorozumievania, myslenia a uchovávania výsledkov 

myslenia.“
8

 J. Horecký ho definuje ako „nástroj výmeny myšlienok, ktoré spro-

                                                           
3  HORŇÁK, 2018, s. 351. 
4  SALEM, 2013, s. 10. 
5  HORŇÁK, 2018, s. 341. 
6  HORŇÁK, 2018, s. 341. 
7  MISTRÍK, 2021, s. 290 – 311. 
8  MISTRÍK, 2002, s. 81. 
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stredkuje živým slovom alebo písmom“
9
. Podľa A. Rýzkovej a Á. Kráľa je ja-

zyk „systém výrazových (vyjadrovacích) prostriedkov“
10

 a zároveň aj „najstarší, 

najvšestrannejší a najpotrebnejší nástroj, ktorý človek vytvoril a ktorý sa zúčas-

tňoval na jeho vzniku, ovplyvňoval vývin abstraktného myslenia a intelektu, ... 

umožnil tvorenie, udržiavanie a odovzdávanie myšlienok a idey v priestore 

a čase.“
11

 

2 Historicky prvý slogan v čase pandémie:  
„Naša jediná vakcína je disciplína“ 

Slovensko zasiahla pandémia COVID-19 v marci 2020. Historicky prvý 

pandemický slogan pripravilo mesto Bratislava, kresby vytvoril Martin Šútovec 

alias Schooty.
12

 Slogan znel: „Naša jediná vakcína je disciplína“ (obr. 1, 2). 

Postupne ho prebrali aj ďalšie mestá a využívali ho hlavne na plagátoch a city-

lichtoch. V digitálnej komunikácii sa objavilo viacero hashtagov, napr. #spolu-

tozvladneme, #slovenskodrzispolu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Prvý pandemický slogan pre mesto Bratislava (voľne k stiahnutiu) 

Zdroj: https://www.ppzzs.sk/uncategorized-sk/plagat-jedina-vakcina-je-disciplina-v-slovencine/ 

Z kreatívneho pohľadu išlo o funkčný, zrozumiteľný a jasný slogan, hlavne  

v čase jeho vzniku, keď ešte vakcíny neboli dostupné a o pandémii sme vedeli 

pomerne málo. Tvorcovia ho postavili na jasnom apele – slove disciplína, ktoré 

je rytmicky príbuzné slovu vakcína a vystihuje podstatu hlavného odkazu kam-

pane. Tento slogan oslovoval najširšiu cieľovú skupinu, ktorou boli úplne všetci 

(muži aj ženy, všetky vekové skupiny, obyvatelia miest aj obcí…). Vážnosť  

a ultimátnosť témy vhodne vyvážili veselé kresby typické pre tvorbu Martina 

                                                           
9  HORECKÝ, 1956, s. 11. 

10  KRÁĽ, RÝZKOVÁ, 1989, s. 25. 
11  KRÁĽ, RÝZKOVÁ, 1989, s. 5. 
12  Podľa: https://www.ppzzs.sk/uncategorized-sk/plagat-jedina-vakcina-je-disciplina-v-slovencine/ 

https://www.ppzzs.sk/uncategorized-sk/plagat-jedina-vakcina-je-disciplina-v-slovencine/
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Šútovca, ktoré vizuálne dovysvetľovali copytexty, ktoré boli akýmsi manuálom 

pre disciplinovaných Slovákov. Komunikovali návod, čo je potrebné ro-

biť/nerobiť, aby sme zabránili šíreniu vírusu. Komunikácia v digitálnych mé-

diách si žiada stručnosť a skratkovitosť, z tohto hľadiska oceňujeme aj wordin-

gový prístup k hashtagom, ktoré považujeme za funkčné, zrozumiteľné, 

zapamätateľné a optimistické. Slovákom dávali nádej a motivovali ich k sú-

držnosti a dodržiavaniu celospoločenských pravidiel. Tejto práci nemáme čo 

vytknúť ani z etického hľadiska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Ukážka copytextov počas prvej vlny pandémie pre mesto 

Bratislava (voľne k stiahnutiu) 

Zdroj: https://www.ppzzs.sk/uncategorized-sk/plagat-jedina-vakcina-je-disciplina-v-slovencine/ 

3 Predvianočná kampaň:  
„Tri slová: rúško – odstup – ruky“ 

Ešte predtým, ako Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo oficiálnu komuni-

kačno-mobilizačnú kampaň na podporu očkovania, odštartovala kampaň, ktorá 

mala Slovákom pripomenúť opatrenia potrebné dodržiavať počas vianočných 

sviatkov 2020. Tvorcovia z agentúry Mannshaft ju postavili na slovnej skratke, 

R – O – R (teda na troch slovách: rúško – odstup – ruky). V komunikácii posol-

https://www.ppzzs.sk/uncategorized-sk/plagat-jedina-vakcina-je-disciplina-v-slovencine/
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stva si pomohli známou piesňou s rovnomenným názvom od Deža Ursínyho  

a Jána Štrassera. O pôsobivú coververziu Tri slová sa postarala dvojica Kristin 

Lash & Jacob Grey. „Rúško – odstup – ruky“ sa tak sa stali novými tromi slo-

vami v čase pandémie, a teda aj hlavným odkazom pre Slovákov v predvianoč-

nom období. Spot (obr. 3) zobrazuje tri jednoduché situácie, vždy s inou cieľo-

vou skupinou (mladý pár na vlakovej stanici s rúškami, bezpečný odstup pri 

donáške jedla starším, dezinfekcia rúk detí). Každý obraz pracuje 

s dramatizáciou iného slova nielen akciou v obraze, ale aj jeho vizulizáciou pre 

lepšiu zapamätateľnosť hlavného odkazu. Záverečný voice over hovorí: „Stačia 

nám tri slová, aby sme chránili seba aj ostatných. Tri slová, tak málo pre teba, 

tak veľa pre krajinu.“
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Ukážka zo spotu predvianočnej kampane „Tri slová: rúško, 

odstup, ruky“ od agentúry Mannshaft (voľne k stiahnutiu) 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=9EI-d9m_2II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Ukážka rozpracovania hlavného posolstva „ROR“ na webe  

(voľne k stiahnutiu) 

Zdroj: https://korona.gov.sk/ 

                                                           
13 Podľa: https://www.youtube.com/watch?v=9EI-d9m_2II 

https://www.youtube.com/watch?v=9EI-d9m_2II
https://korona.gov.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=9EI-d9m_2II
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Slogan tejto kampane hodnotíme veľmi pozitívne, rovnako aj kreatívnu ideu 

a celkové spracovanie. Aj napriek tomu, že pracuje s nepríjemnou a ťažkou 

témou, navyše v predvianočnom období, robí to príjemne, s emóciami a obraz-

mi, s ktorými sa cieľová skupina dokáže stotožniť. Wording kampane jasne  

a jednoducho komunikuje hlavné posolstvo a celej kampani pomáha aj chytľavá 

coververzia známej piesne s odvolaním sa na tri slová, ktorých význam tvorco-

via vhodne využili a implementovali do obdobia pandémie. Kampaň Tri slová 

získala na Zlatom klinci 2021 tri ocenenia: strieborný klinec v kategóriách 

Craft, Duch doby a Art prix za coververziu skladby.
14

 Tvorcovia pri príprave 

kampane dodržali aj všetky etické princípy. 

4 Štátna očkovacia kampaň 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky spustilo informačnú kam-

paň na podporu očkovania v niekoľkých fázach. Komunikácia začala v januári 

2021 a vyvrcholila pred Vianocami 2021.  

4.1 Prvá fáza so sloganom „Vakcína je sloboda/víťazstvo...“ 

V januári 2021 odštartovala kampaň s ústredným sloganom „Vakcína je slo-

boda“ a v apríli 2021 pribudol slogan „Vakcína je víťazstvo“. Pripravila ich PR 

agentúra AMI Communications. Insight kampane bol postavený na písmene V, 

ktoré je nielen začiatočným písmenom slova vakcína, ale je aj všeobecne zná-

mym symbolom víťazstva a slobody. „V slovenských dejinách sme ním odpre-

vadili do minulosti komunizmus a privítali demokraciu. Veríme, že dnes si  

s jeho pomocou takisto poradíme aj s koronavírusom a ochorením COVID-19, 

nad ktorým zvíťazíme a získame späť svoj slobodný život bez obmedze-

ní,“ predstavil symbol kampane minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.
15

  
Rezort zdravotníctva spustil aj webovú stránku s názvom slovenskoprotico-

vidu.sk, ktorá bola zároveň výzvou, aby sme sa ako spoločnosť dokázali zjedno-

tiť a spoločne zabojovali proti pandémii. Stránka mala za úlohu zorientovať 

občanov v téme očkovania a poskytnúť im informácie z overených zdrojov 

priamo od zdravotníkov, infektológov a epidemiológov. Webová stránka dávala 

priestor aj celospoločensky rešpektovaným osobnostiam, ktoré podporili očko-

vaciu kampaň a hovorili o vlastnej motivácii a dôvode, prečo sa dávajú  

očkovať.  

Fáza so sloganom „Vakcína je víťazstvo“ cielila na najzraniteľnejšiu cieľovú 

skupinu, starších ľudí, a opäť využívala formu testimoniálu, t. j. rešpektované 

osobnosti spoločenského života. Súčasťou kampane boli televízne spoty a tiež 

                                                           
14 Podľa: http://www.sutaz.zlatyklinec.sk/zk2021/vysledky 
15 Podľa: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-29-01-2021-kampan 

http://www.sutaz.zlatyklinec.sk/zk2021/vysledky
https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-29-01-2021-kampan
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rozhlasové spoty, v ktorých poprední slovenskí odborníci odpovedali na najčas-

tejšie otázky spojené s očkovaním. V online boli nasadené videospoty a vzhľa-

dom na cieľovú skupinu rezort distribuoval aj viac ako 400-tisíc informačných 

letákov o očkovaní pre poberateľov starobných dôchodkov.
16

 

Slogany fungovali v rôznych alternáciách v závislosti od známej osobnosti, 

ktorá vystupovala v kampani, a jej profesie. Boli dopovedané copytextom, ktorý 

bol vytvorený ako citát známej osobnosti, zástupcu zdravotníctva, vedy, politi-

ky, športu, kultúry, cirkvi, školstva... Na ilustráciu vyberáme pár ukážok sloga-

nov (obr. 5): 

„Vakcína je sloboda vo všetkom, čo je pre nás dôležité“ – prezidentka  

Zuzana Čaputová; 

„Vakcína je rozhodnutie zachraňovať aj životy okolo seba“ – lekár 

a záchranár Viliam Dobiáš; 

„Vakcína je príbeh s dobrým koncom“ – básnik Daniel Hevier; 

„Vakcína je víťazstvo nad zákerným súperom“ – futbalista Marek Hamšík; 

„Vakcína je riešenie“ – moderátorka Adela Vinczeová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Ukážka kľúčových vizuálov 1. fázy očkovacej kampane od 

agentúry AMI Communications (voľne k stiahnutiu) 

Zdroj: https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/osobnosti 

Z kreatívneho pohľadu hodnotíme túto kampaň kladne. Nadväzovala na 

kampaň „Naša jediná vakcína je disciplína“, no tentokrát sa tvorcovia zamerali 

na hlavné posolstvo – vakcínu – a hľadali jej ekvivalenty v živote a profesiách 

osobností, s ktorými sa cieľová skupina mohla jednoducho stotožniť. Aj insight 

kampane, ktorý pracoval s asociáciou písmena „V“ a slobody, sa nám javí ako 

                                                           
16  Podľa: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-29-01-2021-kampan  

https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/osobnosti
https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-29-01-2021-kampan
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vhodne zvolený kreatívny prístup, rovnako aj široký výber dôveryhodných 

osobností, ktoré podporili kampaň. Na druhej strane musíme poznamenať, že  

s príchodom ďalších a ďalších variantov a mutácií vírusu, sa hlavné posolstvo 

sloganu „Vakcína je sloboda“ nenaplnilo na 100 %, keďže úplnú slobodu sme 

nezískali ani s vakcínami, ako čas ukázal. Túto fázu kampane však aj napriek 

tomu považujeme stále za etickú. 

4.2 Druhá fáza s maskotom a sloganom: „Všetci máme 

spoločného nepriateľa. Porazme ho, kým nás neporazí.“  

Ministerstvo zdravotníctva SR nasadilo na jeseň 2021 novú masívnu kampaň 

na podporu očkovania, ktorá nadväzovala na dovtedajšie aktivity a komuniká-

ciu. Vo verejnom obstarávaní uspela agentúra MUW Saatchi & Saatchi, ktorá 

pripravila televízne, online a rozhlasové spoty a tiež printovú a vonkajšiu re-

klamu. Kreatívny koncept reflektoval nálady v silne polarizovanej spoločnosti. 

Preto sa tvorcovia rozhodli pracovať s faktom, že Slováci majú len jedného 

skutočného nepriateľa, a tým je koronavírus. Práve ten povýšili na hlavného 

antihrdinu, maskota, s ktorým pracovali v celej kampani a ktorý sa objavoval 

ako „persona non grata“ v aute, posilňovni, výčape, MHD (obr. 6). Slogan znel: 

„Všetci máme spoločného nepriateľa. Porazme ho, kým nás neporazí.“ Tagli-

ne kampane využíval jeden zo sloganov, ktorý sa objavil v predchádzajúcej fáze 

a znel: „Vakcína je riešenie.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Ukážka kľúčových vizuálov 2. fázy očkovacej kampane od 

agentúry MUW Saatchi & Saatchi (voľne k stiahnutiu)  

Zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-15-10-2021-kampan-ockovanie-vizual-novy 

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-15-10-2021-kampan-ockovanie-vizual-novy
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COO agentúry MUW Saatchi & Saatchi Kamil Charvát na tému tvorby krea-

tívneho riešenia povedal: „Ako keby sa za posledný rok nakazila covidom celá 

naša spoločnosť. Klesá dôvera v inštitúcie a solidarita z prvej vlny je už dávno 

zabudnutá. Teraz na prahu tretej vlny už nemá význam stavať komunikáciu na 

racionálnych benefitoch očkovania – všetko už bolo dávno povedané v médiách 

a na sociálnych sieťach. Preto sme sa rozhodli zvizualizovať antihrdinu v podo-

be covidu a pripomenúť, že ak nás tu nemá všetkých časom poraziť, musíme sa 

spojiť a poraziť my jeho. A vakcína je zatiaľ jediným rozumným riešením. To 

však neznamená, že by sme rezignovali na racionálne benefity očkovania,  

v ďalších kampaňových kanáloch venujeme priestor aj im.“
17

 

Výber maskota však podľa nášho názoru pôsobil príliš infantilne a nezodpo-

vedal cieľovej skupine, ktorou neboli deti, ale široká verejnosť. V období, keď 

na Slovensku umierali tisícky ľudí a situácia sa zhoršovala každým dňom, pô-

sobil tento maskot neadekvátne a nevhodne. Slogan bol postavený na negatív-

nej, nepriateľskej emócii („všetci máme spoločného nepriateľa“), ktorú mal 

pravdepodobne odľahčiť práve veselý maskot. Aj napriek tomu, že pomenoval  

a definoval skutočného nepriateľa spoločnosti, nepovažujeme ho za úplne 

vhodnú komunikáciu, hlavne vzhľadom na situáciu v spoločnosti v danom ob-

dobí. Pozitívne hodnotíme hru so slovami v druhej často samotného sloganu 

„porazme ho, kým nás neporazí“. Táto odľahčená štylizácia sa nám javí ako 

vhodnejšia komunikačná línia a podľa nášho názoru mohla byť použitá ako 

hlavný slogan kampane, bez toho, aby v slogane odznelo slovo „nepriateľ“. 

Napríklad: „porazme spoločne covid, kým nás neporazí“. Taktiež musíme po-

znamenať, že čas opäť ukázal, že naším spoločným nepriateľom je viac ako 

samotný vírus – dezinformačná scéna. Táto práca bola podľa nášho názoru ne-

primeraná a nevhodná na dané obdobie, no zároveň sa domnievame, že neporu-

šila etické princípy.  

4.3 Tretia fáza so sloganom „Darujme si Vianoce“ 

Táto kampaň opäť využívala tagline z predchádzajúcej fázy – „Vakcína je 

riešenie“, no tentokrát bola postavená na emócii strachu. Ministerstvo zdravot-

níctva SR ju spustilo v v predvianočnom období 2021 (11.12. až 18. 12.) 

a hlavou úlohou bol apel na skupinu nezaočkovaných Slovákov v čase, keď sa 

očakávalo zvýšené presúvanie obyvateľov počas sviatkov. V tomto období boli 

nemocnice tesne pred kolapsom a vážnosť situácie mala reflektovať aj kampaň. 

Tvorcovia jej dali názov „Darujme si Vianoce“ a pracovali v nej 

s rovnomenným sloganom. Pripravili sériu troch televíznych spotov, ktoré sa 

odohrávali v rodinnej predvianočnej atmosfére. Na ukážku práce s wordingom 

aj základnou ideou kampane vyberáme dva z nich.  

                                                           
17  Podľa: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-15-10-2021-kampan-ockovanie-vizual-novy 

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-15-10-2021-kampan-ockovanie-vizual-novy
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Príbeh prvého spotu (obr. 7) ukazuje mladú rodinu za vianočným stolom. 

Otecko v strednom veku zrazu zakašle a chytí sa za srdce. Dievčatko hovorí: 

„Tati, tati, ale dnes nie sú Vianoce!“ Dramatický ženský hlas na pozadí drama-

tickej hudby dopovedá posolstvo kampane: „Urobte si Vianoce hneď, aby ste 

ich stihli osláviť všetci spolu. Takmer 82 % pacientov nie je zaočkovaných. Ne-

buďte jedným z nich. Vakcína dokázateľne zachraňuje životy.“ V packshote je 

použitý tagline: „Vakcína je riešenie.“
18

 

Ďalší televízny spot ukazuje deti, ktoré sa dohadujú, čo ukážu svojmu ocko-

vi. Malé dievčatko hovorí: „Ja tatinovi ukážem špagát.“ Sestrička sa pridáva: 

„Ja tatinovi zoberiem loptu!“ a potom zakričí mamke: „Mami, ponáhľaj sa, 

tatino nerád čaká.“ Do obrazu vchádza utrápená mamička, za ktorou vidíme 

vianočný stromček. Smutne deťom hovorí: „Zlatíčka, tatino... tatino tam už 

bude stále...“ Počas dramatickej hudby sledujeme mamu s deťmi so sviečkami 

v rukách pri hrobe svojho otca. Voice over hovorí: „Na covid umierajú aj ľudia 

v produktívnom veku. Darujte svojim deťom možnosť vyrastať s vami. Vakcína 

dokázateľne zachraňuje životy.“ V packshote je použitý tagline: „Vakcína je 

riešenie.“
19

 

Táto kampaň bola širokou verejnosťou prijatá veľmi citlivo a stala sa kam-

paňou, na ktorú bolo za daný rok podaných najviac sťažností Rade pre reklamu 

(RPR). Členovia RPR ju uznali za neetickú a zadávateľ ju musel stiahnuť. 

Kampaň porušila niekoľko zásad Etického kódexu reklamnej praxe, konkrétne 

článok 10, odsek 3: „Reklama musí byť pripravená s pocitom zodpovednosti 

voči spotrebiteľovi.“
20

 Tiež článok 13, odsek 1: „V kontexte spoločenskej zod-

povednosti reklama nesmie bezdôvodne využívať motív strachu, vytvárať pocit 

strachu a prezentovať produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie stra-

chu.“
21

 A článok 51: „Keďže spôsob, akým maloletí prijímajú reklamu 

a reagujú na ňu, je podmienený ich vekom, skúsenosťami a okolnosťami, za 

akých konkrétnu reklamnú správu prijímajú, komisia berie do úvahy tieto vše-

obecné podmieňujúce faktory pri posudzovaní reklamy.“
22

 

Na online podujatí s názvom Raňajky s reklamou, ktoré usporadúva Klub 

reklamných agentúr na Facebooku, Marcel Lukačka, člen Rady pre reklamu, 

povedal: „Deti, ktoré tam vystupujú, sú vo veku, kedy pocit, že môžu stratiť 

rodiča, je až na úrovni traumy. Pri takto prezentovanej reklame v televízii je 

otázne, do akej miery môže dieťa ovplyvniť rozhodovanie svojich rodičov a či 

je vôbec etické, aby sme sa cez deti snažili ovplyvniť vnímanie rodičov práve 

využitím motívu strachu o nich. Podľa môjho názoru, ak zadávateľ (Minister-

stvo zdravotníctva SR) uznal, že až takýmto spôsobom je potrebné prebudiť 

ľudí a využiť motív strachu detí o rodiča (kde mortalita nie je až taká vysoká), 

tak potom mali zobrať aj politickú zodpovednosť za to a dať očkovanie od urči-

                                                           
18  Podľa: https://www.facebook.com/KRASfcb/videos/971158623794614 
19  Podľa: https://www.facebook.com/KRASfcb/videos/971158623794614 
20  Podľa: http://www.rpr.sk/sk/eticky-kodex, článok 10, odsek 3  
21  Podľa: http://www.rpr.sk/sk/eticky-kodex, článok 13, odsek 1 
22  Podľa: http://www.rpr.sk/sk/eticky-kodex, článok 51 

https://www.facebook.com/KRASfcb/videos/971158623794614
https://www.facebook.com/KRASfcb/videos/971158623794614
http://www.rpr.sk/sk/eticky-kodex
http://www.rpr.sk/sk/eticky-kodex
http://www.rpr.sk/sk/eticky-kodex
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tého veku povinne. Ako komisia sme danú kampaň v tomto smere považovali 

za neetickú. Nepovažujeme motív strachu za bezdôvodný, preto v tomto zmysle 

táto reklama neetická je.“
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Ukážka zo spotu 3. fázy očkovacej kampane (voľne k stiahnutiu) 

Zdroj: https://www.facebook.com/KRASfcb 

Slogan „Darujme si Vianoce“ nemôžeme hodnotiť separátne, len ako ne-

škodný, milý headline, ktorý sa hrá so slovným spojením „darovať si Vianoce“. 

V širšom kontexte a hlavne na základe uvedených skutočností vyznieva ako 

vydieranie zo strany štátu, ktoré využíva na presviedčanie nezaočkovaných 

„tajnú zbraň“ – deti. Domnievame sa, že kampaň príliš otrocky nasledovala 

zadanie dodávateľa – pracovať so strachom – no tvorcovia si zvolili kombináciu 

nevhodných nástrojov: deti a strach. Považujeme to za neadekvátne, nevhodné, 

nefunkčné a v konečnom dôsledku aj neetické riešenie, za ktoré je zodpovedný 

nielen zadávateľ, ale aj dodávateľ.  

5  Očkovacia lotéria so sloganom „Byť zdravý je výhra“  

Túto kampaň spustilo Ministerstvo financií SR ako podporný nástroj 

a motiváciu pre ľudí k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19. Lotéria trvala 12 

týždňov, súťažilo sa v nej o finančnú odmenu a zapojiť sa do nej mohli všetci 

zaočkovaní alebo tí, ktorí sa ešte len chceli dať zaočkovať a zaregistrovali sa na 

webe www.bytzdravyjevyhra.sk. Išlo o zábavný televízny program vysielaný na 

Jednotke verejnoprávnej RTVS (obr. 8). Minister financií Igor Matovič obhajo-

val lotériu ako „medzinárodne odskúšaný marketingový nástroj, ktorý má zvýšiť 

sledovanosť a povedomie o relácii a atraktivitu žrebovania“
24

.  

Štát plánoval vyplatiť maximálne 21 mil. eur a odmeniť až 110-tisíc súťažia-

cich.
25

 Lotériu sprevádzalo množstvo kritiky a škandálov (napr. od technického 

                                                           
23  Podľa: https://www.facebook.com/KRASfcb/videos/971158623794614 
24  Podľa: https://www.noviny.sk/koronavirus/622804-podrobnosti-o-velkej-ockovacej-loterii-matovic- 

predstavil-ako-bude-prebiehat 
25 Podľa: https://sk.wikipedia.org/wiki/By%C5%A5_zdrav%C3%BD_je_v%C3%BDhra 

https://www.facebook.com/KRASfcb
http://www.bytzdravyjevyhra.sk/
https://www.facebook.com/KRASfcb/videos/971158623794614
https://www.noviny.sk/koronavirus/622804-podrobnosti-o-velkej-ockovacej-loterii-matovic-%20predstavil-ako-bude-prebiehat
https://www.noviny.sk/koronavirus/622804-podrobnosti-o-velkej-ockovacej-loterii-matovic-%20predstavil-ako-bude-prebiehat
https://sk.wikipedia.org/wiki/By%C5%A5_zdrav%C3%BD_je_v%C3%BDhra
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zlyhania hneď v prvej časti, keď pre oneskorený prenos v online prostredí neuz-

nali správnu odpoveď diváčky, ktorá sledovala prenos cez internet, až po one-

skorené vyplácania odmien).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Ukážka vizuálu na odpromovanie očkovacej lotérie na RTVS 

(voľne k stiahnutiu) 

Zdroj: https://www.rtvs.sk/televizia/program/17788 

Z kreatívneho hľadiska slogan „Byť zdravý je výhra“ nepriniesol nič nové, 

nič originálne, nič kreatívne. Využitie slovného spojenia „… je výhra“ bolo už 

na slovenskom trhu použité veľakrát pri rôznych značkách (napr.: kampaň od 

Mastercard z roku 2002, ktorý znel: „Platiť kartou, to je výhra“). Domnievame 

sa, že táto práca síce spĺňa etické kritériá, no nepovažujeme ju za adekvátnu, 

správnu a už vôbec nie funkčnú. Hlavne v období, keď slovenské nemocnice 

kolabujú a zdravotné sestry a lekári odchádzajú do zahraničia pre nízke platy, 

vyznela očkovacia lotéria ako výsmech štátu zdravotníkom. Je priam nemožné 

dokázať, koľko ľudí sa na základe tejto kampane nechalo zaočkovať, dovolíme 

si však tvrdiť, že išlo o zanedbateľné percento a štátne peniaze sa určite dali 

využiť lepšie ako na pompézny televízny prenos s finančnými výhrami.  

6  Slogany súkromných digitálnych projektov  

Okrem celoštátnych masívnych kampaní vzniklo na Slovensku aj niekoľko 

menších projektov, ktoré boli vytvorené z iniciatívy a zdrojov súkromných osôb 

alebo súkromných spoločností. Na ukážku vyberáme tri z nich. 

6.1 Séria sloganov iniciatívy #ZOSTANDOMA 

Táto iniciatíva vznikla 11. 3. 2020 a veľmi rýchlo si získala miliónový dosah 

na sociálnych sieťach, hlavne na Facebooku a Instagrame. Tvorcovia projektu si 

dali za cieľ povzbudiť ľudí, aby sa správali zodpovedne, informovať o epidémii 

https://www.rtvs.sk/televizia/program/17788
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prostredníctvom jednoduchých odkazov a infografík a zároveň bojovať proti 

hoaxom. Autormi sú IT inovátor Milan Novota a grafický dizajnér Jozef Tóth, 

ku ktorým sa postupne pridali desiatky dobrovoľníkov zo všetkých kútov Slo-

venska. Vzhľadom na situáciu sa nikdy fyzicky nestretli, ale intenzívne spolu-

pracujú cez online nástroje
26

. V spolupráci s bratislavskou mestskou časťou 

Ružinov ožili ich slogany aj na 200 tabuliach, ktoré mestská časť rozmiestnila 

tam, kde sa stretávalo veľa ľudí. Tvorcovia zároveň vyzývali ľudí, aby si z ich 

stránky stiahli svoje grafiky a šírili tak pravdivé informácie o víruse ďalej.  

Autori projektu si zvolili jednoduchý a zrozumiteľný jazyk, ktorý využili už 

aj v názve svojej iniciatívy #ZOSTANDOMA. Väčšina sloganov má hravý 

jazyk a pracuje s parafrázovaním aktuálnych citátov, známych hlavne zo sociál-

nych sietí. Platí to aj o úvodnej kampani, ktorú podporili osobnosti zo sveta 

športu (M. Handzuš, M. Gáborík, R. Lintner). Slogan znel: „Majstri sedia do-

ma. Buď ako majstri a #ZOSTANDOMA.“ (obr. 9). Alebo aj „Žiaden človek 

nedokáže tak nakaziť človeka, ako dokáže len človek človeka“
27

 (obr. 10). 

Pozitívne hodnotíme aj subheadline kampane „Šírte túto správu, nie vírus,“ 

v ktorom zrozumiteľne a hravo odkomunikovali hlavné posolstvo kampane 

a vhodne pracovali so slovesom „šíriť“ a jeho konotáciami s témou pandémie 

a pravdivých informácií. Niektoré slogany sa stali virálnymi a dokazujú, že 

kreatívne, zrozumiteľné, vtipné a funkčné slogany nemusia nevyhnutne vznikať 

iba v profesionálnych reklamných agentúrach. A tiež, že digitálny priestor, 

v ktorom cieľová skupina trávi mimoriadne veľa času, obzvlášť počas pandé-

mie, je ako stvorený pre projekty, ktoré dokážu reagovať na novú situáciu ma-

ximálne rýchlo, trefne, vtipne a majú okamžitý dosah na široké publikum. Táto 

iniciatíva zvládla svoju komunikáciu, aj samotnú tvorbu sloganov na výbornú, 

a to aj v rámci etiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Ukážky vizuálov od iniciatívy #ZOSTANDOMA  

(voľne k stiahnutiu) 

Zdroj: https://www.facebook.com/zostandoma/ 

                                                           
26  Podľa: https://www.facebook.com/zostandoma/ 
27  Inšpirované citátom politika A. Danka, ktorý na udeľovaní cien Spravodliví medzi národmi 

v januári 2017 povedal: „Nikto... žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže 

dať len človek človeku. Ale žiaden iný človek nedokáže rozdať toľko zla, poníženia a urážok 

inému, je to dané len nám.“ 

https://www.facebook.com/zostandoma/
https://www.facebook.com/zostandoma/
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Obr. 10 Ukážky wordingu pre Mestskú časť Bratislava – Ružinov od 

iniciatívy #ZOSTANDOMA (voľne k stiahnutiu) 

Zdroj: https://www.facebook.com/zostandoma/ 

6.2 Iniciatíva agentúry Istropolitana Ogilvy: „Neboj sa, očkuj sa“ 

Reklamná agentúra Istropolitana Ogilvy v auguste 2021 podporila očkovanie 

vlastnou iniciatívou, informačným webom o očkovaní a tiež skladbou s rovno-

menným názvom Neboj sa, očkuj sa (obr. 11). Text piesne pracoval s rýmom  

a znel takto: „Nebojím sa objímania, ani dotykov, ani MHDčky, ani nočných pod-

nikov. Nebojím sa cestovať a nebojím sa smiať, nebojím sa robiť veci, ako ich 

mám rád. Neboj sa, očkuj sa (2x). Nebojím sa chodiť k babke, ani tancovať, nebo-

jím sa ničoho, veď čoho sa mám báť? Nebojím sa ani svadieb, ani promócií, lebo 

kto sa bojí, tomu nie je pomoci. Neboj sa, očkuj sa (2x). Stále sa je čoho báť, to si 

nemyslím. Nebojím sa robiť veci, ako kedysi. Nebojím sa objímať a stretávať  

a smiať. Ničoho sa nebojím. Dal som sa očkovať. Neboj sa, očkuj sa (4x).“
28

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Ukážka zo spotu kampane „Neboj sa, očkuj sa“ od agentúry 

Istropolitana Ogilvy (voľne k stiahnutiu) 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=-Pa32g5OWl8 

                                                           
28  Podľa: https://www.youtube.com/watch?v=-Pa32g5OWl8 

https://www.facebook.com/zostandoma/
https://www.youtube.com/watch?v=-Pa32g5OWl8
https://www.youtube.com/watch?v=-Pa32g5OWl8
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Aj táto kampaň pracovala s emóciou strachu, no v pozitívnom a odľahčenom 

kontexte, v porovnaní s už uvedenou štátnou kampaňou Ministerstva zdravot-

níctva SR. Na základe spracovania kampane môžeme skonštatovať, že cieľovou 

skupinou boli hlavne mladí ľudia. Keďže išlo o súkromnú iniciatívu vytvorenú 

a financovanú zo súkromných zdrojov, oceňujeme snahu tvorcov prispieť svo-

jou troškou k šíreniu osvety očkovania aj takouto pesničkovou formou 

a celkovým etickým prístupom k téme. 

6.3 Charitatívne selfpromo PS:Digital: „Mám to v paži“ 

Agentúra PS:Digital prišla v júli 2021 s komplexnou digitálnou kampaňou 

Mám to v paži. Tento projekt vznikol na podporu očkovania proti COVID-19. 

Zároveň bol poďakovaním zdravotníkom, ktorí počas pandémie nasadzovali 

vlastné životy. Práve preto agentúra venovala celý zisk z tohto projektu Sloven-

skej komore zdravotných sestier a pôrodných asistentiek.
29

 

Slogan bol dopovedaný sériou subheadlinov, ktoré súviseli s portrétmi jed-

notlivých ľudí z agentúry (obr. 12). Napríklad: „Mám to v paži, lebo mi záleží 

na zdravotníkoch/rodine /kolegoch/cestovaní.“ Alebo: „Mám to v paži, lebo 

nekašlem na zdravotníkov/lebo mi fest chýbali koncerty...“ Na tomto projekte 

spolupracovali dizajnéri Petra Dočekalová a Tomáš Rybár, ktorí vytvorili návr-

hy letteringov na tričká a tetovačky. Kampaň obsahovala video, web, AR filter, 

fungovala na sociálnych sieťach a agentúra do nej zapojila aj množstvo influen-

cerov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Ukážka vizuálov kampane „Mám to v paži“ od agentúry 

PS:Digital (voľne k stiahnutiu) 

Zdroj: https://www.facebook.com/psdigital.sk/photos 

Aj tento slogan musíme vnímať v širšom kontexte, s celým jeho dopoveda-

ním, s ktorým pracovali tvorcovia počas celej kampane. Na druhej strane mô-

žeme s miernym zveličením skonštatovať, že sa s ním mohli stotožniť nielen 

                                                           
29  Podľa: www.mamtovpazi.sk 

https://www.facebook.com/psdigital.sk/photos
http://www.mamtovpazi.sk/
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priaznivci a podporovatelia očkovania, ale aj jeho odporcovia, ktorí mali sku-

točne „v paži“ odporúčanie vedcov a vyčerpanosť zdravotníkov v pandemickom 

období. Slogan pracoval so zveličením, humorom, dvojzmyselnosťou, na váž-

nosti naberal práve dopovedaním v subheadline. Kampaň mala nielen infor-

mačný a charitatívny rozmer, ale poslúžila aj ako selfpromo agentúry. Považu-

jeme ju za etickú. (Autorka štúdie je zároveň autorkou sloganu.) 

 Záver 

Ako vyplýva z predošlých statí štúdie, možno zhrnúť, že obdobie pandémie so 

sebou prinieslo množstvo rozličných kreatívnych prístupov pri tvorbe sloganov aj 

celkových kampaní. Záviseli od zadania, hlavného cieľa a cieľovej skupiny.  

Zaznamenali sme prevažne informačné kampane a slogany (Naša jediná 

vakcína je disciplína, Vakcína je sloboda, Tri slová: rúško – odstup – ruky), ale 

aj agitačné (Vakcína je riešenie, Darujme si Vianoce) či podporné (Byť zdravý 

je výhra). Zadávateľom všetkých týchto kampaní bol štát a cielili na najširšiu 

cieľovú skupinu, ktorou boli väčšinou všetci dospelí Slováci.  

Zo súkromných digitálnych projektov sme vybrali do štúdie tri iniciatívy, in-

formačné kampane #ZOSTANDOMA a Neboj sa, očkuj sa, aj selfpromo kam-

paň s charitatívnym podtextom Mám to v paži. Vo všetkých prípadoch boli 

cieľovou skupinou hlavne mladí ľudia, ktorí trávia veľa času v digitálnom pro-

stredí, čomu bol prispôsobený aj jazyk sloganov a celková komunikácia 

s prvkami nadhľadu, vtipu a hravosti. Považujeme ich za inšpiratívne, ukazujú 

nám iné prístupy a spôsoby, ako pristúpiť ku kreativite témy očkovanie, či už je 

to heslovitý jazyk inšpirovaný digitálnym svetom a aktuálnym dianím 

(#ZOSTANDOMA), text piesne (Neboj sa, očkuj sa) alebo aplikácia sloganu na 

tričká a tetovačky v spolupráci s dizajnérmi s charitatívnym motívom (Mám to  

v paži). 

Zo všetkých spomenutých štátnych kampaní si dovolíme za najkreatívnejšiu 

označiť informačnú kampaň Tri slová: rúško – odstup – ruky. Jednoducho 

a zrozumiteľne informovala Slovákov, na čo si majú dávať pozor v období pan-

démie. Tvorcovia vhodne a nenásilne našli nový význam pôvodnému textu zná-

mej skladby Tri slová a jasne odkomunikovali ich nový, „pandemický“ význam. 

Pozitívne hodnotíme nielen wording a ideu, ale aj celkové umelecké stvárnenie 

kampane. Musíme však poznamenať, že táto kampaň nekomunikovala citlivú 

tému očkovania, ktorá tak výrazne diverzifikovala celú našu spoločnosť. 

Kampaň s hlavným sloganom Vakcína je víťazstvo považujeme za najrele-

vantnejšiu v období nástupu pandémie. Pozitívne hodnotíme jednotlivé alterná-

cie sloganov, ktoré tvorcovia vždy prispôsobili výberu osobností, aj samotný 

výber osobností zo sveta hudby, literatúry, športu, odborníkov... V čase vzniku 

sa relevantným javil aj symbol v tvare písmena V (Vakcína je sloboda), no žiaľ, 

čas ukázal, že absolútnu slobodu nám očkovanie neprinieslo ani po dvoch ro-

koch pandémie.  
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Za najmenej pútavú by sme označili podpornú kampaň očkovacej lotérie 

Byť zdravý je výhra, ktorej slogan bol až príliš generický, všeobecný, neorigi-

nálny. O funkčnosti a úspešnosti celej očkovacej lotérie by bolo možné polemi-

zovať, to však nie je predmetom našej štúdie. 

Ak by sme si zvolili aj kategóriu najmenej etická kampaň, jednoznačne by 

vyhrala kampaň so sloganom Darujme si Vianoce, ktorá zneužívala strach detí 

a na ktorú prišlo najviac sťažností na Radu pre reklamu. 

Čo nás naučili kreatívne prístupy a slogany v období pandémie? Že ku krea-

tívnej tvorbe potrebujeme pristupovať v takomto období maximálne citlivo. Že 

táto nová téma je pre nás všetkých (zadávateľov, tvorcov aj adresátov) príliš 

tenkým ľadom, na ktorom je nebezpečné a riskantné sa pošmyknúť. Preto by 

sme ju za žiadnych okolností nemali zľahčovať maskotmi ani strašiť deti, že 

prídu o svojich rodičov, ak sa nezaočkujú. Pretože reklamné slogany a kampane 

v čase pandémie zohrávajú mimoriadne dôležitú funkciu, ovplyvňujú postoj 

a v konečnom dôsledku aj zdravie celej spoločnosti. Ako by sme ich teda mali 

tvoriť, aby boli funkčné? Pokúsili sme sa to zadefinovať v nasledujúcich bo-

doch a načrtli sme základné princípy, ktorých symbiózu považujeme za ne-

smierne dôležitú pri ich tvorbe:  

1. Zrozumiteľnosť – očkovacia kampaň sa týka najširšej cieľovej sku-

piny. Preto je nutné používať jazyk, ktorému cieľová skupina rozumie, 

prípadne segmentovať kampaň podľa cieľových skupín a prihovárať 

sa im ich jazykom. 

2. Okamžitosť – prax nám ukázala, aké je dôležité reagovať ihneď. Jed-

noduché, zrozumiteľné slogany, ktoré sa v digitálnom prostredí dosta-

nú k cieľovej skupine takmer okamžite, sú jednoznačne funkčným rie-

šením.  

3. Pravdivosť a etickosť – na tieto základné princípy reklamnej tvorby 

nesmieme nikdy zabúdať, nech už tvoríme reklamu na čokoľvek. 

4. Inakosť – premýšľajme nad tým, ako nesplynúť s davom. Ako odko-

munikovať hlavné posolstvo zaujímavo a inak. Inšpirovať nás môže 

hudba, vtip alebo aj otočenie známeho slovného spojenia. 

5. Pozitivita – v čase pandémie považujeme za nesmierne dôležité ko-

munikovať pozitívne, povzbudzujúco a hlavne nestrašiť už aj tak vy-

strašených obyvateľov. Preto odporúčame vyhýbať sa slovám ako 

„nepriateľ“ alebo textáciám typu „Na covid umierajú aj ľudia v pro-

duktívnom veku. Darujte svojim deťom možnosť vyrastať s vami.“ 
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MARKETING COMMUNICATION OF DROBNE BRAND 
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Abstrakt: Značka, to nie je len názov a logo. Je potrebné ju chápať ako 

komplexný systém prvkov, ktoré spoločne vytvárajú hodnotu, za ktorú je 

zákazník ochotný platiť. Ak nejaký prvok nefunguje správne, odráža sa to 

na celkovom fungovaní. Tento príspevok si preto dáva za cieľ identifiko-

vať nedostatky slovenskej značky Drobne a následne predostrieť niekoľko 

odporúčaní na zefektívnenie marketingovej komunikácie značky.  

Kľúčové slová: značka, brandbuilding, proces budovania značky, zá-

kladné prvky značky, komunikácia značky 

Abstract: Brand is much more than a name or a logo. It is a complex sys-

tem of elements creating the value, customer is willing to pay for. One el-

ement not working properly can affect overall functioning. This paper 

therefore aims to identify the deficiencies of the Slovak brand Drobne and 

then make a few recommendations to streamline the brand's marketing 

communication. 

Keywords: brand, branding, brand building process, basic elements of 

the brand, brand communication 

 Úvod 

V procese budovania každej značky by si mal zakladateľ definovať základné 

aspekty, nosné piliere značky. Okrem toho, čo bude značka predávať, je rovna-
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ko dôležité si určiť, ako to bude robiť. To je možné docieliť presným vymedze-

ním charakteru, povahy, hlavnej podstaty, kľúčových hodnôt a vízií značky. Od 

tých je potom potrebné odvodiť ďalšie prvky: ako bude značka komunikovať na 

trhu, na koho bude svoje posolstvá cieliť, čím sa bude vyznačovať a líšiť od 

konkurencie, akú pridanú hodnotu zákazníkom prinesie. Ak základné a nosné 

prvky nie sú správne definované, značka počas celého svojho pôsobenia trpí 

núdzou. Jej vystupovanie na trhu nepôsobí konzistentne, je pre ňu ťažké vyme-

dziť si svoje miesto a získať dôveru zákazníkov. 

Práve toto bol prípad značky Drobne, ktorej zakladateľky narazili na zásadné 

problémy v ďalšom smerovaní značky. Po niekoľkých konzultáciách sme prišli 

na to, že proces brandingu v tomto prípade nikdy neprebehol úplne plnohodnot-

ne, z toho dôvodu značke chýbalo mnoho nosných aspektov, na ktorých by sta-

vala svoje ďalšie aktivity. Bolo preto potrebné najskôr vymedziť základné ne-

dostatky a potom navrhnúť proces rebrandingu tak, aby si značka pevne určila 

svoju identitu, na ktorú následne ľahšie naviaže v ďalšom fungovaní.  

V tejto štúdii sme sa rozhodli celý proces zaznamenať. V prvej časti vyme-

dzujeme základné teoretické východiská, v ďalšej predstavujeme súbor nedos-

tatkov, ktoré sme vo fungovaní značky Drobne, a to primárne v online rovine, 

objavili. V poslednej časti prichádzame s návrhmi zmien, ktoré môžu spustiť 

proces rebrandingu alebo v tomto prípade skôr po piatich rokoch dokončiť zača-

tý proces brandingu.  

1 Značka 

Značka je prvotný identifikátor produktu či služby. Jej úlohou je nielen 

uľahčiť identifikáciu a odlíšiteľnosť, v najlepšom prípade prináša pre produkt 

alebo službu pridanú hodnotu. Americká marketingová asociácia značku definu-

je takto: „Meno, termín, označenie, symbol či design alebo kombinácia týchto 

faktorov, ktoré majú identifikovať tovar alebo služby jedného predávajúceho 

alebo skupiny predávajúcich a odlíšiť ich od tovaru a služieb konkurentov.“
1
 

Spoločnosti tiež ponúkajú zákazníkovi systémy hodnôt, ktoré slúžia na 

uspokojenie jeho potrieb. Tento pomyselný hodnotový súbor je potom fyzicky 

vyjadrený ponukou ako kombináciou výrobkov, služieb, informácií či dokonca 

zážitkov. Značka v tejto súvislosti zastrešuje konkrétnu ponuku od známeho 

zdroja.
2
 

Značka tak nemusí predstavovať len pomenovanie výrobku či služby, alebo 

obchodnú značku, ktorá pod sebou nesie viacero výrobkov. Ide tiež 

o zákazníkovu predstavu o výrobku, službe či celej firme, organizácii alebo 

spoločnosti. Práve preto sa spoločnosť, ukrytá za značkou, potrebuje o názory 

a vnímanie zákazníka zaujímať a vytrvalo pracovať na vytvorení čo najlepšieho 

                                                           
1  KREMSA DIGITAL, 2021. 
2  KELLER, KOTLER, 2013. 
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imidžu v jeho očiach, pričom v prvom rade pracuje na tom, aby sa stala známej-

šou a vyhľadávanejšou v prostredí obrovskej konkurencie. Značku je teda po-

trebné chápať ako „obojstranný mechanizmus vstupov a výstupov“
3
. 

Podľa tohto prístupu možno za vstup považovať prácu na jej budovaní, spô-

sob, akým sa samotná spoločnosť či firma snaží dosiahnuť odozvu zo strany 

zákazníkov, rešpektujúc dynamickosť trhu a reagujúc na zásadné zmeny 

v nákupnom správaní. Výstupom je práve táto odozva v praxi, spôsob, akým si 

cieľová skupina či priamo konečný zákazník značku interpretuje, ako ju vníma 

a hodnotí. Úspešná značka predstavuje súlad, ktorý vytvárajú hodnoty defino-

vané a tvorené značkou, ich poňatie a reprezentácia samotnými predstaviteľmi 

značky alebo zamestnancami a ocenenie na strane zákazníka.
4
 

1.1 Základné prvky značky 

Pod pojmom značka nemožno chápať len názov, logo na obale, samotný 

vzhľad obalu či tón reklamnej komunikácie, ktorý značka používa. Samozrej-

me, sú to tie najpodstatnejšie atribúty na jej identifikáciu, existuje však identifi-

kátor oveľa významnejší a kľúčovejší. Je to takzvaná „brand insight“ – podstata 

značky. Tá zahŕňa predstavu značky, jej ciele, hodnoty a osobnosť značky. Pod-

stata značky sa pritom mnohokrát vôbec nemusí týkať samotného produktu či 

služby, je však potrebná, aby značku odlíšila, šírila o nej pozitívne povedomie 

a získavala sympatie potenciálnych i existujúcich zákazníkov. Len kombináciou 

oboch zmienených atribútov, navonok okamžite identifikovateľných i tých 

ukrytých hlbšie, dosiahneme funkčnú značku. Práve preto je kľúčové jednotlivé 

prvky
5
 identifikovať a predstaviť tak dôležitosť ich vzájomného konsenzu. 

1.1.1 Podstata značky 

Podstatu značky charakterizuje bývalý predseda BBDO North America Phil 

Dusenbery takto: „Podstata značky je spojená s jej vnímaním a s pochopením 

základnej pravdy, ktoré značku oddeľujú od jej konkurentov.“
6
  

Značka si teda zvolí také atribúty, ktoré budú ideálne vystihovať produkt či 

službu samotnú, zároveň však budú šíriť vyššie posolstvo, pôsobiť na zákazníka 

v priestore ďaleko za hranicami škály produktov. 

 

                                                           
3  CHERNATONY, 2009, s. 11. 
4  CHERNATONY, 2009. 
5  Konkrétne rozdelenie tvorí výber z prvkov uvedených v knihe Co je branding? (HEALEY, 

2008) 
6  HEALEY, 2008, s. 74. 
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1.1.2 Osobnosť značky 

Základom úspechu je vzťah značka – zákazník. To je možné docieliť vytvo-

rením persóny. Ak totiž značke vytvoríme osobnosť, založenú na ľudských 

vlastnostiach a schopnostiach, môžeme ňou komunikovať úplne iným spôso-

bom. Následne je potrebné prepojiť všetky aktivity realizované značkou s da-

ným charakterom.  

1.1.3 Hodnoty značky 

„Hodnoty sú hlavné charakteristiky, ktoré značku, ale tým aj celý projekt či 

firmu definujú.“
7
 

Podobne ako pri predstave a osobnosti značky i výber hodnôt vie ovplyvniť 

názor zákazníka na značku. Následne je kľúčové ich dodržiavať v každom kro-

ku, ktorý vykoná. Držanie sa vlastných hodnôt dáva značke v očiach zákazníka 

status spoľahlivosti a dôveryhodnosti, a tak je správnosť tohto výberu veľmi 

dôležitá. 

1.1.4 Názov značky 

Meno je spravidla prvým, čo na značke identifikujeme. Pomáha nám vytvo-

riť si prvý dojem a značku si zapamätať. Malo by byť preto vytvorené ešte pred 

logom alebo obalom a v priebehu existencie by sa nemalo meniť. „Aby boli 

zákazníci schopní rozpoznať a zaobstarať si značku, musí mať značka zvučné 

meno, pokiaľ je to možné, evokujúce prínos značky.“
8
 

1.1.5 Logo 

Logo má v pozorovateľovi vyvolať určitú asociáciu a reakciu. Musí správne 

prezentovať produkt či službu, ktorá je pod značkou skrytá. Je preto potrebné 

voliť vizuálny štýl tak, aby korešpondoval s tónom komunikácie, používanou 

technológiou, zameraním a podstatou značky. Správne logo je podľa Healeyho 

jednoduché, nápadné, originálne, praktické a, podobne ako dobré meno, ľahko 

zapamätateľné.  

 

                                                           
7  BUČINA, 2017. 
8  CHERNATONY, 2009, s. 284. 
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1.1.6 Komunikácia 

Či už formou nadlinkových alebo podlinkových aktivít marketingovej komu-

nikácie, značka musí prezentovať ponúkanú službu či produkt nielen so zámerom 

predaja, ale aj s ohľadom na všetky zmienené prvky značky. Dobrá komunikácia 

môže spopularizovať za krátky čas i úplne neznámu značku. Naopak, zlyhanie 

komunikácie sa napráva len veľmi ťažko. „Marketingový guru Don Schultz po-

vedal, že konkurencia vie skopírovať všetko – produkty, služby aj procesy. To, čo 

konkurencia skopírovať nevie, je spôsob, ktorým komunikujete.“
9
 

1.2 Proces budovania značky 

Budovanie úspešnej značky je dlhodobý proces, ktorý v sebe zahŕňa spleť 

viacerých aktivít. V praxi sa často označuje ako brandbuilding. Definujeme ho 

ako súvislú aktivitu na podporu dobrej povesti značky, vytvorenie lojality zo 

strany zákazníka a uistenia ho o správnosti hodnôt, ktoré značka vyznáva, 

a ktorých podporovateľom sa v súvislosti so značkou stáva i on sám. Je „dôleži-

tou súčasťou marketingovej stratégie, ktorá vychádza zo znalosti potrieb 

a očakávaní cieľovej skupiny spotrebiteľov.“
10

 

Ako vyplýva z nižšie uvedeného obrázka, táto aktivita má významné posta-

venie v procese vývoja značky, ktorý zahŕňa analýzu značky, plánovanie, už 

zmienený brandbuilding a z nich vyplývajúca stratégia značky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Proces vývoja značky 

Zdroj: https://www.slideshare.net/AbdulrhmanTantawy/o-projects-brand-development 

Positioning je azda najpodstatnejším prvkom v procese budovania značky. 

Rieši obsah značky a jej postavenie v konkurenčnom prostredí, naplnenie ideo-

vých i konkrétnych predstáv zákazníka o produkte. „Positioning je súhrnom 

                                                           
9  HRUŠOVSKÝ, 2018. 

10  JURÁŠKOVÁ. ET AL., 2019, s. 38. 
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aktivít, ktoré slúžia na vytvorenie imidžu produktu/služby/značky v mysliach 

ľudí z cieľového trhu.“
11

 

Príbeh je podstatným na prilákanie pozornosti potenciálneho zákazníka. 

Dobrý príbeh dokáže zaujať, prilákať a často i prinútiť k samotnej kúpe. Ešte 

silnejšie pôsobí spojitosť zákazníka s príbehom. Veľké značky majú preto po-

trebu zákazníka presviedčať o tom, že on sám hrá v ich príbehu dôležitú, priam 

až neoceniteľnú rolu.  

Dizajn je to prvé, čo vidíme. Netýka sa však len obalu, v ktorom produkt za-

kúpime, či vizuálnej stránky využitia služby. Dizajn je aj chuť, pocit či skúse-

nosť. Zahŕňa etiketu fľaše, ale aj praktickosť jej uzáveru, hovorí o vybavení 

kaderníctva, ale aj o profesionalite kaderníka, o výslednej podobe produktu na 

objednávku, no i komunikácii so zamestnancom firmy. 

Cena taktiež buduje značku. Nie je novinkou, že mnoho ľudí siaha po lac-

nejšom produkte alebo verzii produktu, ak si drahší nemôžu dovoliť. Na druhej 

strane však môžeme hovoriť o ľuďoch, pre ktorých značka s astronomicky vy-

sokými cenami predstavuje kvalitu, záruku spoľahlivosti či jednoducho len prvú 

vizitku svojho imania. Cenová politika je preto v konkurenčnom boji veľmi 

dôležitým aspektom, podobne ako pri budovaní prvotného imidžu značky, pri-

čom jej nastaveniu by mala byť prispôsobená i ponúkaná kvalita. 

Súbor prvkov potrebných na budovanie stabilnej a úspešnej značky
12

 uzatvá-

ra vzťah so zákazníkom. Ako už bolo zmienené, záujem o zákazníka buduje 

vzťah, vzťah prináša dôveru, dôvera lojalitu. Personalizované ponuky či darče-

ky k nákupu, špeciálny servis alebo poradenstvo, to všetko vytvára bonus, pre-

tože značka už dávno neznamená len odlíšenie jedného produktu od iného. Je 

známe, že udržať si verného zákazníka je omnoho zložitejšie ako získať nového. 

Značky to vedia, a preto vytvoreniu a udržaniu vzťahu so zákazníkom venujú 

mnoho času, energie a prostriedkov. „Podľa štatistík Experience Matters nakúpi 

lojálny zákazník s päťkrát väčšou pravdepodobnosťou, päťkrát častejšie odpustí 

zlyhanie, štyrikrát častejšie odporučí a sedemkrát častejšie vyskúša vašu novú 

ponuku než jednorazový zákazník.“
13

 

2 Zhrnutie pôvodného stavu značky Drobne 

Drobne ako značka vznikla z idey troch sestier s rodným priezviskom Drob-

né, keď sa rozhodli spojiť potenciál dosiahnutého vzdelania v odbore návrhár-

stvo s nadšením pre módu a ambíciou priniesť na slovenský trh trend tzv.  

concept store ako jedinečnej formy zážitkového nakupovania. 

Takýto obchod je totiž postavený na jednotnej myšlienke: produkty sú sta-

rostlivo vybrané, aby k sebe nejakým spôsobom ladili. Cieľom je inšpirovať, 

                                                           
11  PETRTYL, 2018. 
12  Podľa HEALEY, 2008. 
13  VAVROVIČ, 2021. 
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prehovárať k svojim zákazníkom a cieliť na ich individuálny vkus. Obchod 

býva často prepojený s kaviarňou, organizuje pop-upový predaj, výklady ladí do 

určitého štýlu za pomoci lokálnych umelcov a podobne.
14

 

Značka Drobne mala teda označovať nielen sestrami navrhnuté a lokálne vy-

robené autentické kúsky oblečenia, ale k nim pod záštitou rovnomenného ob-

chodu v štýle concept store pridávať i vybrané doplnky a praktické predmety 

z dielne iných tvorcov. 

2.1 Definovanie základných prvkov značky  

Značka od začiatku svojho pôsobenia komunikovala najmä cit a vášeň pre 

módu. Zakladala si na lokálnom a férovom charaktere, koncepte tzv. slow fa- 

shion, pričom „slow fashion, v preklade pomalá móda alebo udržateľná móda, 

je opakom rýchlej módy, tzv. fast fashion. Slow fashion značky si starostlivo 

vyberajú dodávateľov a vedia, odkiaľ pochádzajú materiály, ktoré používajú. 

Vyrábajú kvalitné módne kúsky, ktoré vydržia a nepodporujú nadprodukciu. 

Značky pomalej módy transparentne komunikujú nielen s partnermi, ale aj so 

zákazníkmi, čoho dôkazom je aj podrobné uvádzanie zloženia produktu. Záleží 

im aj na lesoch, vode, pôde či ovzduší, a preto sa snažia minimalizovať negatív-

ny dopad výroby oblečenia na našu planétu.“
15

 

S takýmto vymedzením sa spájala aj jej orientácia na cieľovú skupinu, ktorú 

tvorili jedinci s dostatočným povedomím o potrebe ochrany životného prostre-

dia či lokálnej produkcie, s čím sa často spája vyššie dosiahnuté vzdelanie 

a zároveň, s ohľadom na predajnú cenu takýchto produktov, i začlenenie do 

vyššej ekonomickej triedy.  

Značka mala presne určené meno i jeho význam, taktiež určenú vizuálnu 

identitu vo forme brandových farieb, loga a typografie.  

2.2 Proces budovania  

Z hľadiska branbuildingu mala značka stanovenú cenu produktov a poznala 

svoje postavenie i konkurenciu na slovenskom trhu. Príbeh za vznikom značky 

sa sestry snažili prezentovať. Dizajn bol v tomto prípade kľúčovým prvkom 

nielen čo sa týka produktov, ale i ladenia predajného miesta či vizuálnej prezen-

tácie v online priestore. Vzťah so zákazníkom značka budovala najmä prostred-

níctvom osobného predaja.  

Napriek tomu, že v každej z oblastí bolo možné nájsť úsilie sestier 

o definovanie značky, mnoho príležitostí zostalo nevyužitých, veľa aspektov 

                                                           
14  NOSKOVÁ, 2017. 
15  SLOVFLOW, 2021. 
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bolo zle či vôbec nekomunikovaných. Práve preto sme sa rozhodli poukázať na 

nedostatky a následne poskytnúť možné riešenia. 

2.3 Nedostatky značky  

Neformálnymi rozhovormi so zakladateľkami a skúmaním pôsobenia znač-

ky, predovšetkým v online priestore, sme dospeli k nasledujúcim zisteniam: 

a)  Prvým a najväčším problémom bolo rozlišovanie medzi brandom 

a rovnomenným predajným miestom. Príliš veľké množstvo dizajnérov, 

návrhárov a malých značiek v kombinácii s primárnou značkou Drobne 

vytváralo chaos a negatívne ovplyvňovalo orientáciu zákazníka najmä 

v online priestore;  

b) druhý nedostatok spočíval v nedostatočnom vymedzení značky, vysvet-

lení jej hodnôt, pôsobenia a orientácie zákazníkovi. S tým súviselo rizi-

ko nepochopenia cenovej relácie produktov zo strany cieľovej skupiny;  

c) na druhej strane si značka podrobne nedefinovala svoju cieľovú skupinu 

a neurčila si persónu zákazníka, čo taktiež predstavuje výrazný nedosta-

tok, pretože „len vtedy, keď pochopíte svojich potenciálnych či už exis-

tujúcich zákazníkov, budete vedieť, čím ich zaujať.“
16

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Strohý opis značky v sekcii „o nás“  

Zdroj: https://www.drobnestore.sk/o-nas/ 

                                                           
16  BRIDGE, 2020. 

https://www.drobnestore.sk/o-nas/
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d) ďalším problémom sa ukázalo nedostatočné využitie potenciálu silného 

príbehu. Ten absentoval vo všetkých komunikačných kanáloch značky, 

prípadne nebol uchopený správne. Napríklad v sekcii e-shopu „o nás“ 

(obr. 2) bol vyjadrený len pár vetami, ktoré značku zákazníkovi dosta-

točne nepriblížili. Pri prezentácii jednej z kolekcií sa značka dokonca 

pokúsila vizuálne osloviť použitím netradičných modelov a modeliek 

a zároveň tak priniesť príbehy ľudí z marginalizovaných skupín. Táto 

komunikácia však nebola konzistentná a posolstvo príbehov tým stratilo 

na sile; 

e) vzťah so zákazníkom bol v tomto prípade primárne budovaný prostred-

níctvom osobného kontaktu na mieste predaja, v dôsledku dlhodobých 

obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19 však tento kanál nemo-

hol fungovať dostatočne. V digitálnom prostredí, žiaľ, snaha o budova-

nie dobrých vzťahov so zákazníkmi nebola úplne evidentná, takže 

i v tejto oblasti možno navrhnúť niekoľko krokov na zlepšenie; 

f) dizajn produktov, ako najsilnejšiu stránku značky, v tomto prípade ne-

možno hodnotiť negatívne, ale dizajn webstránky bez prvkov vizuálnej 

identity značky, nekonzistentnosť vizuálnej komunikácie na sociálnych 

sieťach a nesprávne uchopenie produktových fotografií vytvorili prie-

stor na diskusiu o možných vylepšeniach (obr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Nejednotný formát produktových fotografií v prostredí e-shopu 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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3 Rebranding – návrh zmien na zefektívnenie 
marketingovej komunikácie značky 

Po analýze značky Drobne v online prostredí a následnom nájdení zmiene-

ných nedostatkov sme sa rozhodli priniesť značke možné riešenia a návrhy ďal-

ších krokov na ceste k lepšiemu pôsobeniu a efektívnejšiemu využitiu pro-

striedkov marketingovej komunikácie.  

S ohľadom na už zmienené nedostatky preto navrhujeme zmeny vo viace-

rých oblastiach. 

3.1 Primárna propagácia značky 

Značke, ktorá vo svojom portfóliu združuje viacerých dizajnérov a menších 

tvorcov, navrhujeme, aby sa v prvom rade zameriavala na vlastné produkty, 

ktorých predaj by mal byť primárnym cieľom. Doplnky iných brandov odporú-

čame prezentovať sekundárne, napríklad formou vytvárania outfitov z kúskov 

Drobne, doplnených práve o tieto doplnky. Outfity je možné prezentovať nielen 

v priestoroch kamenného obchodu, ale aj v online priestore, napríklad i pro-

stredníctvom newslettera. Doplnky by mohli byť napríklad cenovo zvýhodnené 

v prípade kúpy spoločne s Drobne oblečením.  

Celý e-shop by mal byť zameraný v prvom rade na prezentáciu a predaj ori-

ginálnych kúskov značky Drobne, čo je možné docieliť umiestnením fotografií 

týchto produktov na domovskú stránku, vytvorením detailných opisov a foto-

grafií na produktových podstránkach, ale i rozšírením informácií o značke sa-

motnej. Mimo prostredia e-shopu môže byť značka propagovaná napríklad vy-

tvorením PPC reklám
17

 alebo zdieľaním umeleckých fotografií na sociálnych 

sieťach.  

3.2 Dôsledné určenie základných atribútov, edukácia cieľovej 

skupiny 

V dnešnom dynamickom prostredí internetového nakupovania môže byť ná-

ročné rozlíšiť domáci produkt od zahraničného, fast fashion od poctivej 

a lokálnej výroby. Práve preto považujeme za kľúčové potenciálneho zákazníka 

                                                           
17  PPC je skratka z anglického výrazu „pay per click“, teda platenie za kliknutie. Základným 

rozdielom medzi klasickým bilbordovým, novinovým či televíznym reklamným formátom je 

ten, že platíte až vtedy, keď reklama niekoho zaujme a klikne na ňu. Teda neplatíte za zverej-

nenie reklamy, ale až následne za jej výkonnosť, čo je v tomto prípade kliknutie. PPC reklama 

sa používa iba v online prostredí, čiže na internete. Formát reklamy môže byť rôzny. Najčastej-

šie sa využívajú bannery (obrázky) a textové reklamy, teda výsledky vyhľadávania napr. 

v Googli. Reklamným formátom však môže byť aj video, animovaný obrázok (HTML5), 3D 

fotka, zobrazovacie okno a mnoho ďalších. (MATÚŠKOVÁ, 2020) 
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o takýchto skutočnostiach informovať a v téme ho edukovať. Oblečenie tejto 

značky je vyrábané v malých množstvách podľa autorských návrhov, šité 

z kvalitných materiálov a produkované na Slovensku. Tieto skutočnosti sa, lo-

gicky, odrážajú na výslednej cene produktov, ktorá je značne vyššia v porovna-

ní s bežným štandardom. Ak si chce Drobne nájsť stálych zákazníkov, ktorých 

produkty oslovia nielen svojím vzhľadom, ale i ideovým smerovaním celej 

značky, je potrebné ich o tom dôkladne informovať. 

Značka by si preto mala určiť svoju podstatu a smerovanie, vytýčiť si kľúčo-

vé hodnoty, pomenovať svoju osobnosť a archetyp a následne týmto skutočnos-

tiam prispôsobovať nielen svoju komunikáciu, ale i plánované aktivity. Len tak 

sa môže svojim zákazníkom či potenciálnym zákazníkom plnohodnotne pred-

staviť, osloviť ich a následne presvedčiť ku kúpe. Pomocou týchto skutočností 

spoločne s informáciami o tvorkyniach, príbehom za značkou, zaujímavými 

detailmi tzv. „behind the scenes“
18

 by potom, samozrejme, mala tvoriť svoju 

prezentáciu aj mimo prostredia samotného e-shopu. 

3.3 Identifikovanie cieľovej skupiny a persóny zákazníka 

Podobne ako v prípade riadnej identifikácie samotnej značky, by mali maji-

teľky postupovať aj v prípade hľadania svojho zákazníka. Okrem informácií, 

ktorými disponujú z vlastných skúseností pri osobnom predaji v koncept store, 

navrhujeme im začať sledovať a spoznávať svojich (potenciálnych) zákazníkov 

aj v online priestore. Na počiatočné nastavenie tónu a spôsobu marketingovej 

komunikácie môžu využiť tvorbu persón
19

, neskôr čerpať zo zozbieraných dát. 

V prostredí internetového obchodu pomocou nástrojov Google Analytics, Tag 

Manager či Facebook Pixel
20

, na sociálnych sieťach pomocou analýz publík, ale 

i kreatívnym spôsobom vytvárania kvízov, tzv. questions and answers 

v prostredí príbehov, zaujímavých otázok v opisoch postov či prostredníctvom 

live vysielania. 

3.4 Storytelling značky  

Ako sme už spomínali, spojenie troch sestier so zaujímavým priezviskom je 

skvelým námetom na zaujímavý príbeh, ktorý značku dokáže odlíšiť od konku-

rencie. Navrhujeme ho preto spracovať do pútavej a reprezentatívnej podoby, 

ktorá môže efektívne doplniť ostatné informácie o značke v sekcii webu „o nás“. 

                                                           
18  V tomto prípade napríklad fotografie, videá či príbehy pri vytváraní návrhov kolekcií, ich 

zhotovovaní či následnom fotení.  
19  Persóny sú modelovými postavami, reprezentujúcimi určitú skupinu zákazníkov. Slúžia na 

pochopenie správania a potrieb cieľového užívateľa. (JEHLIČKA, 2021) 
20  Každý z týchto nástrojov zbiera údaje o návštevníkoch, ich činnosti v prostredí webu 

a poskytuje tak dáta pre webovú analytiku.  
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Šitie v malých množstvách, pretváranie starých kúskov na nové, opätovné 

využívanie materiálov či vytváranie tematicky ladených kolekcií si príbeh na 

pozadí priam pýtajú. Všade tu s ním značka môže pracovať, používať ho ako 

hlavný nástroj odlíšenia. Vznikne tak zaujímavý obsah nielen pre web, ale aj 

pravidelnú komunikáciu na sociálnych sieťach, materiál pre blogové články, 

ktoré sú skvelým prostriedkom využitia SEO ako neplatenej formy zviditeľne-

nia značky vo vyhľadávaní, prípadne PR obsah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Sesterská trojica za značkou Drobne 

zdroj: https://www.drobnestore.sk 

3.5 Budovanie blízkeho vzťahu so zákazníkom 

Zákazník by sa mal cítiť špeciálne, po nákupe by mal uňho prevládať pocit, 

že si ho značka váži a chce mu ponúknuť niečo navyše, ak sa vráti opäť. 

Pri značkách, ktoré sa odlišujú vyššou cenou, by to malo platiť dvojnásobne. 

Podľa modelu See Think Do Care
21

, často využívaného v digitálnom marketin-

gu, odporúčame e-shopu zamerať sa najmä na poslednú z fáz.  

Vytvorenie možnosti prihlásenia do newslettera, v ktorom značka pravidelne 

prinesie praktické tipy, pútavé články, vizuálne zaujímavý obsah či prípadné 

špeciálne zľavy, môže byť prvým krokom začatia tohto procesu. 

Rýchle odpovede na sociálnych sieťach, odmeny za recenzie, vytvorenie úč-

tu so zľavovým systémom na opakované nákupy, personalizované a kreatívne 

ladené technické e-maily (stav objednávky, potvrdenie o odoslaní,...) či záujem 

o spätnú väzbu sú ďalšími prostriedkami na zlepšenie vzťahov so zákazníkom. 

                                                           
21  See Think Do Care je jedným z najznámejších modelov v online marketingu. Reprezentuje 

nákupné fázy, ktorými zákazník prechádza, a pomáha značkám budovať marketingový projekt. 

Pri digitálnom marketingu nie je dôležitá len samotná konverzia (napr. predaj), ale aj všetko, čo 

sa udialo pred ňou a čo nasleduje po nej. Práve model See Think Do Care pomáha marketérom 

nastaviť všetky kroky tak, aby dosiahli úspech. (VIVANTINA) 
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Taktiež odporúčame zamerať sa na packaginig, resp. spôsob, akým Drobne 

balí svoje objednávky (obr. 5). Ak má zákazník veriť, že si v špeciálnej cenovej 

kategórii kupuje špeciálny produkt, musí byť o tom presvedčený počas celého 

trvania nákupného procesu. Ten však, ako už bolo zmienené, zaplatením nekon-

čí. Práve typ balenia, v akom produkt príde zákazníkovi, o značke veľa vypove-

dá. Ak chce pôsobiť nadpriemerne, mal by takým byť i balík a jeho obsah.  

Zerowaste obal, malá pozornosť vo forme darčeka vo vnútri, ďakovná kartička 

či oznam o možnosti vrátenia na náklady firmy sú len malou časťou z množstva 

možností, ktoré tu značka môže zvážiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Balenie produktov pri online nákupe 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

3.6 Zjednotenie dizajnových prvkov a vizuálnej komunikácie 

značky 

Produkty, predajné miesto i prvý dojem z webu spoločne vypovedajú 

o estetickom cítení zakladateliek značky Drobne. Sú tu však detaily, ktoré tento 

pocit narúšajú, preto sa v poslednej časti odporúčaní zameriame práve na drob-

né zmeny vo vizuálnej komunikácii. 

Prvým miestom je jednoznačne web. Najväčšou chybou v tomto prostredí je 

nejednotnosť produktových fotografií, dĺžky opisov, spôsobu zalamovania tex-

tu. Prekrývanie textov či nákupných tlačidiel a prázdne podstránky tiež na pro-

fesionalite nepridávajú, a tak sa v prostredí internetového obchodu odporúčame 

zamerať najmä na tieto aspekty.  

V rámci sociálnych sietí, konkrétne vizuálnejšie ladeného Instagramu, by 

mali sestry zvážiť výber štýlu ladenia príspevkov. Ten je možné vytvoriť buď 

jednotným „presetom“
22

 a spôsobom vizuálnej komunikácie v celom feede, 

prípadne technikou 3x3x3
23

 či iným vytváraním obrazcov v rámci feedu.
24

 

                                                           
22  Spôsob úpravy a ladenia fotiek. 
23  Na pohľad sa v profile zobrazuje vždy 9 príspevkov na obrazovku. Tento princíp hovorí o tom, 

že príspevok vizuálne ladí buď s dvojicou v tom istom riadku, alebo stĺpci. Znamená to, že na 

jednej obrazovke s deviatimi fotografiami či videami budú vždy len tri typy príspevkov.  
24  V zmysle nástenka či profil. 
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Zároveň značke odporúčame vytvorenie presného dizajn manuálu. Umožní 

jej to komunikovať konzistentne naprieč všetkými kanálmi a uľahčí odlíšenie 

od konkurencie. 

 Záver 

Značka Drobne disponuje obrovskou výhodou: stojí na skvelom koncepte, je 

podopretá silným príbehom a má všetky atribúty na to, aby sa mohla stať jedi-

nečnou a obľúbenou značkou autorského slow fashion oblečenia v slovenskom 

prostredí.  

Nesprávne podchytené či vôbec nevymedzené stavebné prvky jej základnej 

identity však túto skutočnosť značne obmedzili. Bolo preto potrebné vymedziť 

základné nedostatky značky, ktoré zakladateľky dlho prehliadali či vôbec nevi-

deli. Na ich základe bolo následne možné zhotoviť odporúčania na zmeny 

v určení, propagácii, komunikácii a cielení značky tak, aby mala v budúcnosti 

lepšie povedomie o sebe samej. Len tak ho totiž môže budovať ďalej, 

v povedomí svojich potenciálnych zákazníkov. 

Všetky z nájdených nedostatkov i navrhovaných zmien boli podrobne vy-

svetlené zakladateľkám značky, ktoré pozitívne reagovali na predstavené návr-

hy. V blízkej budúcnosti by rady odštartovali proces rebrandingu, ktorý bude 

v tomto prípade skôr dokončením procesu prvotného brandingu z roku 2017. 

Každá značka totiž potrebuje okrem mena, loga a miesta predaja ešte nie-

koľko ďalších prvkov. Musí nájsť svoju identitu a hodnoty, vízie a ciele, tón 

hlasu a predstavu o svojom zákazníkovi. Bez znalosti o týchto prvkoch a ich 

využívania v ďalších aktivitách sa jej uspieť nepodarí. A to by bola, aspoň 

v prípade originálnej značky s veľkým potenciálom Drobne, veľká škoda. 
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Mgr. Tomáš Lipa 
 

Abstrakt: Príspevok sa primárne zameriava na možnosti zlepšenia využi-

tia cestovného ruchu v meste Skalica. Ďalej sa príspevok zameriava na 

stručné vymedzenie makroprostredia Slovenska, ktorého širšie podmien-

ky sú dôležitým indikátorom rozvoja cestovného ruchu mikroprostredia 

mesta Skalica. Skalica nie je počtom obyvateľov veľkým mestom, aj na-

priek tomu má významnú históriu, siahajúcu do 14. storočia. Aj na zákla-

de daných faktov sa na území mesta nachádza množstvo historicky zau-

jímavých objektov pre turistov a cestovný ruch. Na území mesta sa okrem 

pamiatok nachádzajú nielen historické budovy, ale aj rôzne možnosti na 

širšie rekreačné a športové využitie, ako sú Baťov kanál, rekreačná oblasť 

Zlatnícka dolina, zimný a letný športový štadión. Z hľadiska dopravnej 

infraštruktúry a dostupnosti je dôležitým faktom, že mesto Skalica má 

dobrú dopravnú polohu relatívne blízko významných miest ako Bratisla-

va, Brno, Zlín, Viedeň.  

Kľúčové slová: pamiatky, dopravná dostupnosť, nízka kriminalita,  

rekreácia 

Abstract: The paper focuses primarily on the possibilities of improving 

the use of tourism in the town of Skalica. Furthermore, the paper focuses 

on a brief definition of the macro-environment of Slovakia, whose broad-

er conditions are an important indicator of the development of tourism in 
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the micro-environment of Skalica. Skalica is not a large city in terms of 

population, nevertheless, it has a significant history dating back to the 

14th century. Also, based on the given facts, there are a number of histor-

ically interesting objects for tourists and tourism in the city. In addition to 

monuments, there are not only historical buildings in the city, but also 

various possibilities for wider recreational and sports use, such as the 

Baťa canal, the Zlatnícka dolina recreational area, and the winter and 

summer sports stadium. In terms of transport infrastructure and accessi-

bility, it is an important fact that the city of Skalica has a good transport 

location relatively close to major cities such as Bratislava, Brno, Zlín, 

Vienna. 

Keywords: monuments, transport accessibility, lowcrime, recreation

Úvod 

Mesto Skalica a jeho najbližšie okolie je zaujímavým subjektom na analýzu 

a hlbšie štúdium rozvoja cestovného ruchu. Skalica je skôr menšie okresné mes-

to s počtom obyvateľom vyše 15-tisíc. Z tohto pohľadu by sa mohli javiť mož-

nosti rozvoja cestovného ruchu v spracovanom meste ako menej lukratívne. 

Avšak mesto je ovplyvnené viacerými pozitívnymi faktormi, ktoré možnosti 

rozvoja cestovného ruchu zvyšujú. Jedným zo zaujímavých faktov je, že mesto 

sa nachádza v prihraničnej oblasti s Českou republikou a približne 30 km je 

vzdialené od Rakúska. Mesto je známe viacerými pamiatkami a môžeme ho 

pomyselne nazvať ako ,,záhorácky Rím“. V meste sa nachádza desať kostolov, 

čo je na počet obyvateľov nadmerné množstvo. Skalica je známa tiež svojou 

vinárskou oblasťou lákajúcou množstvo zahraničných turistov, ktorých najviac 

prichádza na zaujímavé podujatie s názvom ,,otvorené búdy“, ktorého populari-

ta neustále narastá. Z hľadiska tematiky vinárstva na rozvoj cestovného ruchu je 

významnou značkou tzv. ,,skalický rubín“. Ide o charakteristické červené víno, 

typické hlavne v tejto oblasti. Ďalším dôležitým a veľmi známym reklamným 

prostriedkom je tzv. ,,skalický trdelník“, čo je sladký dezert, ktorý je možné 

vyrábať len v okolí Skalice, pretože podlieha prísnej medzinárodnej certifikácii. 

1  Charakteristika makroregiónu Slovenska 

1.1  Stručná ekonomická charakteristika skúmaného 

makroregiónu Slovenska 

Na účel tejto práce sme sa rozhodli stručne charakterizovať slovenskú eko-

nomiku. Dôvodom tohto zámeru je fakt, že úroveň ekonomickej vyspelosti štátu 

ovplyvňuje rozvoj a úroveň cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch. Myslí-
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me si, že funguje všeobecne platná premisa, že čím je štát ekonomicky vyspe-

lejší, tým jej aj úroveň cestovného ruchu na jeho území rozvinutejšia a priamo 

sa to dotýka aj účelu a cieľu našej práce, preskúmať možnosti zlepšenia cestov-

ného ruchu v meste Skalica. 

Samostatná slovenská ekonomika vzniká v januári v roku 1993 po rozdelení 

Česko-Slovenska. Ekonomika samostatnej Slovenskej republiky má do svojho 

vzniku viacero špecifík. Z historického hľadiska bola ekonomika na území Slo-

venska v minulosti zameraná na poľnohospodárstvo a mala teda skôr agrárny 

charakter. Daný fakt sa odzrkadľoval na životnej úrovni, ktorá bola priemerná 

až slabšia v porovnaní s okolitými štátmi. Postupne však prichádza k určitým 

zlepšeniam. Hlavne počas obdobia tzv. komunistického režimu v rokoch 1948 

až 1989 prichádza k výraznej industrializácii a rozvoju Slovenska, z ktorého 

krajina infraštruktúrne ťaží doteraz. Na území Česka v danom období išlo skôr 

o ekonomický úpadok, keďže už bola jeho ekonomika industrializovaná výraz-

ne skôr, pred rokom 1948. Po roku 1989, keď padol tzv. Berlínsky múr a zrútil 

sa systém komunistického bloku, ktorého bolo Česko-Slovensko súčasťou, pri-

chádza na Slovensku a v Čechách k výraznej spoločenskej a ekonomickej zme-

ne systému z kolektivistického na kapitalistický, čoho odrazom bola privatizácia 

štátneho majetku na súkromný. Spomínané faktory výrazne ovplyvnili vývoj 

v oblasti cestovného ruchu.
1
 

Na Slovensku sa vyformovali dve názorové a postojové spektrá ekonómov, 

akým smerom uskutočniť privatizáciu štátneho majetku: 

Prvá skupina okolo koaličných strán vlády Vladimíra Mečiara v deväť-

desiatych rokoch presadzovala koncepciu, že všetky slovenské podniky majú 

byť privatizované výhradne slovenskými podnikateľmi. Na základe tejto 

snahy by slovenská ekonomika a jednotlivé podniky ostali výhradne 

v slovenskom štátnom vlastníctve, týmto by si slovenská ekonomika voči za-

hraničnej konkurencii zabezpečila väčšiu ekonomickú samostatnosť a nebola by 

teda závislá od zahraničných investícií. Spomínaný model bol priamo imple-

mentovaný v druhej polovici deväťdesiatych rokov, keď väčšina štátneho ma-

jetku prešla do súkromných rúk prostredníctvom procesu privatizácie. Išlo 

o logický proces zmeny z komunisticky orientovanej ekonomiky na trh podpo-

rujúce kapitalistické mechanizmy. Spomínaný proces však priniesol viacero 

netransparentných privatizačných projektov, ktoré zapríčinili krach niektorých 

podnikov, zvyšovanie nezamestnanosti a zvýšenie medziregionálnych rozdielov 

medzi západnou a východnou časťou Slovenska, čo môžeme reálne vidieť aj na 

odlišnosti volebného správania v daných regiónoch.
2
 

Druhé názorové spektrum sa profilovalo okolo opozičného tábora a re-

prezentoval ho viac-menej podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš. 

Dané názorové spektrum sa presadzuje po voľbách 1998 a prezentuje koncep-

ciu odpredaja slovenských podnikov zahraničným investorom. Zdôvod- 

1  VLČEJ, BLAŽEK et al., 2016. 
2  VLČEJ, 2015, s. 165. 
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nenie bolo ovplyvnené koncepčným a systematickým náhľadom, že SR nemá 

dostatočný odborný potenciál a skúsenosti, aby bola schopná efektívne a kvalit-

ne prostredníctvom siete manažérov riadiť slovenské podniky a banky.  

Na základe analýzy dosiahnutých ekonomických výsledkov na konci obdo-

bia druhej vlády Mikuláša Dzurindu možno konštatovať, že koncepcia, ktorú 

zastrešoval minister financií, našla výraznejšie a efektívnejšie uplatnenie ako 

koncepcia vlád Vladimíra Mečiara, ktorá síce z hľadiska uplatnenia a udržania 

slovenskej ekonomiky výhradne v slovenských rukách bola kvalitatívne per-

spektívnym projektom so zámerom udržania sebestačnosti slovenskej ekonomi-

ky, ale z odborného hľadiska sa daný model reálne neosvedčil a postupne pod 

vplyvom nevydarenej privatizácie sa presadzuje spomínaná koncepcia Ivana 

Mikloša. Jednoducho zhrnuté, pre Slovenskú ekonomiku nie je najlepším eko-

nomickým riešením, keď väčšina strategických podnikov a bánk je vo vlastníc-

tve zahraničných korporácií, ale z pragmatickej stránky veci a dlhodobého sme-

rovania slovenskej ekonomiky je kvalitatívne na vyššej úrovni daný model ako 

stav, keď bol slovenský priemysel a ekonomika v slovenských rukách.
3
 

Slovenská ekonomika aj na základe spomenutých faktov sa po predaji väčši-

ny strategických podnikov ako Slovenský plynárenský priemysel, telekomuni-

kácie, vodárne a pod. začala počas vlád Mikuláša Dzurindu (1998 – 2006) 

orientovať na automobilový priemysel. Na Slovensko prichádza viacero výz-

namných automobilových značiek ako KIA, Peugeot Citroën a Jaguár Land 

Rover. Slovenská ekonomika v tomto období dosahuje určité ekonomické úspe-

chy a je ostatnými zahraničnými partnermi a odborníkmi označovaná za 

,,ekonomického tigra“ stredoeurópskeho regiónu.
4
 

Slovensko sa stalo krajinou s najväčším počtom vyrobených aut na obyvate-

ľa na svete. Príchod spomínaných značiek sa odzrkadlil na zvyšovaní životnej 

úrovne slovenského obyvateľstva, nadviazalo na to výrazné znižovanie neza-

mestnanosti, ktorá klesla z 20 % v deväťdesiatych rokoch na 5 % v roku 2020. 

Spomínané ekonomické ukazovatele sú jednoznačne pozitívne, ale z dlhodobé-

ho systematického hľadiska skôr negatívne.
5
 

Znakom vyspelej ekonomiky je diverzifikácia. Slovenská ekonomika je vý-

razne zameraná na automobilový priemysel a pri postupnej zmene štýlu výroby, 

ako je napr. digitalizácia a podobne, môže prísť k veľkému prepúšťaniu 

a úpadku ekonomickej úrovne domácností, čo sa aj udialo pod vplyvom tzv. 

koronakrízy v roku 2020, ktorá však, objektívne povedané, pribrzdila takmer 

všetky segmenty nielen slovenskej, ale aj celosvetovej ekonomiky. Slovenská 

ekonomika sa po viacerých rokoch pozitívneho rastu v roku 2020 prepadla do 

10 % recesie, ktorá môže mať vplyv aj na rozvoj cestovného ruchu.
6
  

 

                                                           
3  BLAŽEK, VLČEJ et al., 2015. 
4  VLČEJ, BLAŽEK, 2016. 
5  VLČEJ, et al., 2017. 
6  VLČEJ, 2017. 
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Obr. 1  Slovensko a susediace krajiny 

Zdroj: https://zemegulka.webnode.sk/europa/staty/ 

1.2  Charakteristika cestovného ruchu na Slovensku 

Pri komplexnom systematickom zhodnotení potenciálu cestovného ruchu na 

Slovensku považujeme za dôležité spomenúť pozitívne a negatívne stránky 

ovplyvňujúce jeho rozvoj. Určitou negatívnou stránkou v porovnaní s krajinami 

ako Chorvátsko je fakt, že Slovensko je vnútrozemskou krajinou bez prístupu 

k moru. Pozitívnou stránkou je veľké množstvo termálnych prameňov 

a kúpeľných miest. Výraznou devízou sa môže javiť pohorie Tatry. Avšak na 

základe viacerých odborných štúdií môžeme zhodnotiť, že Slovensko nedokáže 

dostatočne využívať svoj potenciál v oblasti cestovného ruchu, výrazným nega-

tívom v tejto oblasti je v porovnaní s okolitými krajinami kvalita poskytovaných 

služieb. 

Pri komplexnom teoretickom zhodnotení cestovného ruchu na Slovensku 

poskytuje väčšinu informácií ministerstvo dopravy. Podľa spomínaného minis-

terstva je „cestovný ruch (ďalej len CR) jedným z najdynamickejšie sa rozvíja-

júcich odvetví a aj v podmienkach Slovenska už dnes svojimi výkonmi predsta-

vuje hospodárske odvetvie. Plní tieto významné hospodárske funkcie: funkciu 

príjmov a multiplikačný efekt, je zdrojom tvorby hodnoty a vplýva na HDP, je 

faktorom zamestnanosti, regionálneho rozvoja a platobnej bilancie. Zamestnáva 

viac než 160-tisíc ľudí (6,3 % celkovej zamestnanosti). Na Slovensku je v sú-

časnosti vyše 4-tisíc ubytovacích zariadení s viac než 200-tisícami lôžok reali-

zujúcich vyše 15,5 mil. prenocovaní. Priemerná hodnota priameho HDP CR 

(suma priamej hrubej pridanej hodnoty CR a čistých daní na produkty CR)  
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v období 2005 – 2016 sa pohybovala okolo 2,81 % podielu na HDP slovenskej 

ekonomiky.“
7
 

„Vďaka prírodnému a antropogénnemu potenciálu má CR možnosť zaujať 

v národnom hospodárstve a v spoločnosti strategické postavenie. V podmien-

kach Slovenska však nie je uceleným odvetvím, ktorého vstupy a výstupy by 

boli merané v systéme národného účtovníctva (ako napr. v prípade poľnohospo-

dárstva, stavebníctve či priemyslu), ale je konglomerátom produktov a činností 

z mnohých rôznorodých odvetví, ktoré sa na aktivitách CR podieľajú.“
8
 

„Hoci rozhodujúcu úlohu pri rozvoji CR má súkromný sektor, úlohou verej-

ného sektora je formulovanie stratégie jeho rozvoja a definovanie nástrojov na 

jej zabezpečenie. Preto je dôležitá podstata politiky štátu v cestovnom ruchu 

a nevyhnutnosť jej novej orientácie. V súčasnosti pri vytváraní štátnej politiky 

cestovného ruchu sú hlavnými nositeľmi rozhodovacích procesov tieto inštitú-

cie a organizácie:  

 Vláda SR,

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR – sekcia cestovného ruchu,

 samosprávne kraje – útvary pre cestovný ruch,

 krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu.

Vláda SR sa pri podpore cestovného ruchu v aktuálnom programovom ob-

dobí zamerala na zvyšovanie počtu turistov a dĺžky ich pobytu na Slovensku 

pomocou efektívneho destinačného manažmentu prostredníctvom oblastných 

organizácií cestovného ruchu a aktívnej marketingovej prezentácie krajiny.“
9
 

„Organizácie cestovného ruchu (7 krajských, 37 oblastných) sú združenia samo-

správnych a podnikateľských subjektov v oblasti služieb cestovného ruchu, 

ktoré tvoria spoločnú platformu pre rozvoj turizmu v destinácii. Každý subjekt 

CR nachádzajúci sa v územnej pôsobnosti Organizácie cestovného ruchu (OCR) 

má právo stať sa jej členom. Použitie dotácií má napomôcť tvorbe komplexného 

produktu v regiónoch a zvýšiť tým návštevnosť.“
10

 

2  Charakteristika mikroregiónu mesta Skalica 

2.1  Sociálno-ekonomické východiská cestovného ruchu v meste 

Skalica 

Mesto Skalica sa nachádza, ako máme možnosť vidieť na obrázku 2, 

v západnej časti Slovenska. Konkrétne okres Skalica hraničí s dvoma štátmi, 

7  Dostupné na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/informacie/cestovny-ruch 
8  Dostupné na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/informacie/cestovny-ruch 
9  Dostupné na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/informacie/cestovny-ruch 

10  Dostupné na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/informacie/cestovny-ruch 
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a to s Českou republikou a Rakúskom. Pre skúmaný cieľ našej práce ide 

o dôležité faktory z hľadiska strategickej polohy pre fungovanie a rozvoj ces-

tovného ruchu. Konkrétne z hľadiska analýzy dostupnosti blízkym veľkomiest 

ide o blízkosť miest ako Brno (70 km), Bratislava (80 km), Viedeň (130 km), 

Budapešť (250 km), Praha (260 km).Výhodou pre zahraničnú klientelu môže 

byť dostupnosť spomínaných centier prostredníctvom vybudovanej diaľničnej 

siete, na ktorú je možné sa zo Skalice pripojiť po 20 km.  

Obr. 2 Skalica a okolité cezhraničné regióny 

Zdroj: www.nazahori.sk 

Z hľadiska celkového hodnotenia faktorov vyššej občianskej vybavenosti 

mesta Skalica je dôležité spomenúť viacero významných aspektov, ktoré 

ovplyvňujú celkový pohľad na skúmanú problematiku. Z pohľadu hodnotenia 

životnej úrovne v meste Skalica je dôležité spomenúť, že sa v meste nachádza 

viacero veľkých zamestnávateľov, ktorí vytvorili okolo 9-tisíc pracovných 

miest, čo je veľa na počet obyvateľov mesta, ktorý sa pohybuje okolo 16-tisíc. 

Ide o významný sociálny faktor, ktorý priťahuje množstvo obyvateľov z iných 

miest za prácou a často aj ubytovaním v meste Skalici. Konkrétne ide o firmy 

Shaffler (4-tisíc zamestnancov), Protherm (1,5-tisíca zamestnancov), Grafobal 

(800 zamestnancov) a viacero menších firiem s okolo 100 zamestnancami. 

Spomínané aspekty prispievajú k faktu, že Skalica má štatisticky jednu z najniž-

ších mier nezamestnanosti na Slovensku pohybujúcich sa okolo 4 %.  

Ďalej sa načrtnuté informácie odrážajú vo vyššej úrovni platov obyvateľstva, 

ktorá sa priamo odráža v miere rozvoja stavebného ruchu v meste a hlavne vo 

vysokých cenách bytov, ktoré sú v porovnaní s ostatnými mestami regiónu (Ho-

líč, Gbely, Kúty) výrazne vyššie. Na základe vyššej úrovne platov v meste pri-

chádza ročne k relatívne vysokému prírastku nového obyvateľstva – do mesta 
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prichádza cca 500 nových obyvateľov ročne, čo ma pozitívny vplyv na rozvoj 

mesta. Na príliv obyvateľov do mesta majú vplyv aj iné faktory. V roku 2012 

bola na základe dostupných štatistík Skalica označená ako najbezpečnejšie mes-

to na Slovensku, čo sa priamo odrážalo v nízkej úrovni kriminality v meste, čo 

tiež zvyšuje jeho atraktivitu. Z finančného hľadiska je zaujímavým aspektom 

skutočnosť, že v meste sa nachádza 7 bankových ústavov, čo je na počet obyva-

teľov a v porovnaní s priľahlými mestami výrazný fenomén odrážajúci finančnú 

zaujímavosť mesta. Z hľadiska už spomínaných faktorov vyššej občianskej 

vybavenosti je občanom poskytovaný maximálny komfort z hľadiska riešenia 

voľnočasových aktivít. 

2.2  Cestovný ruch v meste Skalica 

Ako sme už v úvode spomínali, cestovný ruch v meste Skalica zažíva za po-

sledné desaťročie výrazný rozvoj, ktorý sa pozitívne odrazil v rozvoji hotelier-

stva a celkovom rozvoji kultúrno-spoločenských podujatí konaných v meste 

a v jeho okolí. Pre rozvoj infraštruktúry a cestovného ruchu je jedným 

z dôležitých aspektov prísun finančných prostriedkov z podielových daní do 

rozpočtu mesta, keďže na jeho území sa nachádza množstvo firiem, celkovo 

vytvárajúcich okolo 9-tisíc pracovných miest, čo je na 15-tisícové mesto určitý 

celoslovenský unikát, ale hlavne dôležitý faktor pre kúpyschopnosť obyvateľ-

stva a rozvoj služieb. 

Z hľadiska komplexného pohľadu na stratégiu rozvoja cestovného ruchu sa 

mesto Skalica pozerá na spomínanú problematiku takto: ,,Cestovný ruch, ako 

ekonomicko-sociálny fenomén doby, výraznou mierou ovplyvňuje rozvoj mesta 

a regiónu vôbec. Vzhľadom na existujúce trendy rozvoja v cestovnom ruchu je 

snahou mesta Skalica rozvoj mesta orientovať na ponuku intenzívnych zážitkov 

pre návštevníkov, na ponuku priestoru vzájomných sociálnych kontaktov 

v kombinácii s existujúcim potenciálom cestovného ruchu a ľudskými zdrojmi 

v meste. Mesto Skalica chce svoju ponuku úzko naviazať na tradície a ľudové 

prejavy, ktoré sa dochovali z minulosti a predávajú sa z generácie na generáciu. 

Pri charakterizovaní cestovného ruchu a potenciálu cestovného ruchu v meste 

Skalica a jeho okolí sa vychádza z histórie mesta, z prírodných daností, z tradí-

cií, remesiel a dochovaných tradičných ľudových prejavov, z odkazu historic-

kých a súčasných osobností a z potenciálu organizovania kultúrnych podujatí. 

Nutné je spomenúť, že ráz mesta a život v ňom je ovplyvnený svojou históriou. 

Cestovný ruch sa orientuje na využívanie kultúrnohistorického potenciálu pa-

miatkovej zóny, možnosti prezentácie mesta ako vinohradníckej oblasti, rozvoja 

ekologických, málo záťažových foriem cestovného ruchu v okolí mesta, ktoré je 

svojím potenciálom atraktívne pre návštevníka. Dôležitým faktorom, ktorý 

v podstatnej miere ovplyvňuje rozvoj mesta v oblasti cestovného ruchu, je pri-

hraničnosť regiónu. Všetky aktivity turizmu realizujúce sa v meste a okolí sú 

ovplyvňované blízkosťou prihraničných miest a obcí Českej republiky, čo 
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poskytuje priestor spolupráci a nadviazaniu na už existujúce aktivity cestovného 

ruchu v širšom regióne. Skalica, ako cieľ rôznych foriem cestovného ruchu, je  

v porovnaní s minulým obdobím na kvalitatívne vyššej úrovni, začlenila sa me-

dzi atraktívne historické mestá Slovenska, o čom svedčí aj zvýšená návštevnosť 

pamiatok mesta.“
11

 

3 Konkrétne lokality pre možnosti využitia cestovného 
ruchu 

V spracovanom príspevku sme sa zamerali na fenomén rozvoja cestovného 

ruchu v meste Skalica, najskôr sme sa zamerali na celkový obraz cestovného 

ruchu v prípade makroregiónu Slovenska ako dôležitého faktoru ovplyvňujúce-

ho celkový obraz a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, ale hlavným príno-

som má byť sociálno-ekonomická analýza potenciálu cestovného ruchu v meste 

Skalica. Konkrétne sme v tejto časti spracovali najdôležitejšie lokality na mož-

nosti využitia cestovného ruchu v meste Skalica.  

Lokality cestovného ruchu v meste Skalica a jeho okolí podľa Programu 

rozvoja mesta Skalica na roky 2021-27: 

„Mestská pamiatková zóna. Pamiatkovú zónu s celou jej kompaktnosťou 

považujeme za jedinečnú atrakciu na rozvoj kultúrneho cestovného ruchu 

a propagáciu mesta ako celku.“ Výhodou spomínanej pamiatkovej zóny je, že si 

zachovala svoj historický ráz a zostala nedotknutá negatívnymi vplyvmi 

z obdobia socializmu v rokoch 1948 – 1989, kde prichádzalo často k necitlivej 

bytovej zástavbe v rámci rôznych významných historických pamiatkových zón. 

Výhodou spomínanej pamiatkovej zóny je tiež fakt, že sa nachádza vo veľmi 

pokojnom a tichom prostredí vhodnom pre turistov. Daný aspekt je ovplyvnený 

vynikajúcou dopravnou situáciou v centre mesta, kde sa nachádza typ kockovej 

cesty, ktorou sa nedá prechádzať vysokou rýchlosťou a centrom tak prechádza 

minimum automobilov, zväčša osobnej a nie nákladnej dopravy, čím je zabez-

pečená hlavne bezpečnosť turistov a občanov a z toho vyplývajúci komfort. 

Vinohrady. „Turistický potenciál skalických vinohradov je doposiaľ málo 

využívaný. V prepojení na regionálny význam sa tu naskytá príležitosť regio-

nálnej spolupráce s inými vinohradníckymi oblasťami. Ponúka sa možnosť pre-

zentácie vinohradníckeho remesla zasadeného do typického prostredia pôvod-

ných vinohradníckych búd a „sklepov“.“ Súčasťou tejto lokality cestovného 

ruchu je populárne kultúrno-spoločenské podujatie s názvom ,,otvorené búdy“, 

na ktorom sa zúčastňuje okolo 3-tisíc návštevníkov, či už domácich, alebo turis-

tov z iných miest. Turisti majú možnosť prejsť okolo 80 otvorených vinárstiev, 

kde môžu ochutnávať rôzne vínne vzorky a pritom putovať po spomínanej vi-

nohradníckej oblasti a zoznamovať sa s jej pútavou scenériou.
12

 

                                                           
11  Dostupné na: www.skalica.sk 
12  Dostupné na: www.skalica.sk 
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„Golfové ihrisko. Ide o rekreačno-športový areál s peknou prírodnou scené-

riou. Prvý mestský golfový areál na Slovensku zahŕňa 18-jamkové ihrisko 

a nachádza sa v tradičnej vinohradníckej oblasti, v tichom a peknom prostredí. 

Ihrisko ponúka drivingrange, puttinggreen, chippinggreen, pitchinggreen, 

21 bungalovov a reštauráciu. Nakoľko sa rezort nachádza priamo na úpätí ska-

lických vinohradov, víno a vinárska tematika sú prítomné aj pri vytváraní cel-

kového obrazu rezortu. Hlavným cieľom je vytvoriť pre členov a klientov pokoj 

a pohodu, ktoré si budú môcť vychutnávať napríklad aj pri poháriku dobrého 

skalického vína.“
13

„Skalické rybníky, rieka Morava a Baťov kanál. Skalické rybníky a ich 

okolie vymedzujú priestor rybárčenia. Sú obľúbeným cieľom cyklistov a peších 

turistov z okolitých miest a obcí. V lokalite Skalické rybníky pôsobí jeden po-

hostinský subjekt, ktorý poskytuje možnosť občerstvenia. Svoje služby poskytu-

je počas letnej sezóny. Na rieke Morave, v blízkosti Mŕtveho ramena Lipa, je 

vybudované Prístavisko Skalica – Perúnska lúka s ekovýchovným náučným 

chodníkom. V katastri Skalice vznikol na Baťovom kanáli prístav, ktorý ponúka 

možnosť pravidelných a individuálnych plavieb, bufet, požičovňu bicyklov, 

vyhliadkovú vežu, výlety s turistickým vodcom do prírody lužných lesov 

a kompletné sociálne zázemie. Rieka Morava a Baťov kanál poskytuje poten-

ciálny priestor pre rozvoj vodnej turistiky a rekreačnej plavby. Toto územie je 

značne nedotknuté antropogénnou činnosťou, je vhodným záujmovým priesto-

rom pre rozvoj environmentálno-náučných aktivít. Lokalita Skalické rybníky, 

rieka Morava a Baťov kanál je obľúbený cieľ rekreačnej cyklistiky v nadväz-

nosti na využitie vodného potenciálu rieky Moravy a prírodno-technickej pa-

miatky Baťovho kanálu. Po prepojení Baťovho kanálu s riekou Moravou pro-

stredníctvom vybudovania novej plavebnej komory očakávame zvýšenú 

návštevnosť turistov najmä z oblasti Hodonína a Lednicko – Valtického areálu. 

Možnosťou ďalšieho rozvoja tejto lokality je aj vytvorenie kempingového tábo-

ra vedľa prístavu, ktorý však svoj potenciál môže naplno rozvinúť až po vybu-

dovaní prepojenia s riekou Moravou.“
14

„Zlatnícka dolina. Rekreačná oblasť Zlatnícka dolina sa nachádza 7 km od 

Skalice na úpätí CHKO Biele Karpaty. Je to známa rekreačná lokalita, ktorá sa 

vo výraznej miere využíva na prímestskú rekreáciu. Rekreačná lokalita sa ďalej 

využíva na ozdravovacie školské pobyty, turistické tábory a na iné organizova-

né formy rekreačného turizmu.“ Nachádza sa tu 186 súkromných chát a 12 chát 

patriacich rôznym organizáciám. „Zlatníckou dolinou vedie sieť značených 

turistických chodníkov, ktoré sa napájajú na hraničnú oblasť Moravy a na 

Vrbovskú časť Bielych Karpát. Počas letnej turistickej sezóny v Zlatníckej doli-

ne funguje prírodné kúpalisko, ktoré je veľkým lákadlom pre potenciálnych 

návštevníkov.“
15

13  Dostupné na: www.skalica.sk 
14  Dostupné na: www.nazahori.sk 
15  Dostupné na: www.skalica.sk 
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 Záver 

Skalica prešla v pomiléniovom období po vstupe do EÚ výrazným infraštruk-

túrnym a ekonomickým rozvojom. Konkrétne sa podarilo prostredníctvom pro-

striedkov z fondov EÚ a štátnych dotácií zrealizovať množstvo zaujímavých pro-

jektov. Reálne sa spomínané fakty odrazili v skutočnosti, že Skalica bola v období 

okolo roku 2010 celoslovenským lídrom v čerpaní prostriedkov z fondov EÚ na 

počet obyvateľov. Konkrétne sa podarilo zrekonštruovať Baťov kanál, ktorý je 

v súčasnosti významnou turistickou atrakciou. Zrekonštruoval sa tiež tzv. jezuit-

ský kostol, ktorý kandidoval na stavbu roka. Ďalej sa podarilo zrekonštruovať 

námestie. Významným aspektom bolo tiež dostavenie obchvatu mesta, ktorý od-

stránil nákladnú dopravu zo širšieho centra mesta. Ďalším už skôr spomínaným 

významným aspektom na rozvoj mesta Skalice je vysoká úroveň občianskej vy-

bavenosti, kde, v stručnosti zhrnuté, je v meste cca okolo 9-tisíc pracovných 

miest. Z hľadiska cestovného ruchu je tiež dôležitým faktorom nízka miera kri-

minality, ktorá dlhodobo patrí medzi najlepšie na Slovensku. Aj na základe spo-

mínaných faktorov zažíva cestovný ruch v Skalici veľký rozmach, vzniká veľké 

množstvo hotelov a penziónov, ktoré sú od počiatku plne vyťažené.  

V súčasnosti však pod vplyvom aktuálnych procesov týkajúcich sa násled-

kov pandémie koronavírusu môžeme zhodnotiť, že pandémia výrazne negatívne 

ovplyvnila cestovný ruch, ktorý sa dostáva pod značný tlak a daná situácia sa 

dotýka konkrétne aj hotelierstva v Skalici. Viacero tamojších hotelov a rekre-

ačných zariadení sa dostáva do existenčných problémov, čím sa spomalil rozvoj 

cestovného ruchu v Skalici a je veľmi ťažké odhadovať budúci vývoj. Aj na-

priek určitému zmierneniu a uvoľneniu epidemiologických opatrení prichádza 

k veľmi pozvoľnému návratu do pôvodného stavu, skôr ide o výrazný prepad 

množstva turistov ochotných prenocovať v Skalici. Skôr sa začala prejavovať 

jednodenná cykloturistika, ktorá prináša určité tržby v rámci služieb, konkrétne 

reštaurácií a iných podobných zariadení. Avšak v rámci hotelierstva v Skalici 

viaceré hotely pod vplyvom pandémie boli nútené obmedziť prevádzku a pre-

pustiť viacerých zamestnancov. 
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