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Public relations a médiá 

Public relations and media 

 

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. 

 

Abstrakt: Public relations znamenajú komunikáciu a výmenu myšlienok v snahe nastoliť 

zmenu alebo reagovať na zmenu. Obsahujú interpersonálnu komunikáciu, vnútornú skupino-

vú komunikáciu, komunikáciu medzi určitými komunitami a masovú komunikáciu. Public 

relations a tradičné médiá sa stále potrebujú – navzájom od seba závisia. V súčasnosti, v čase 

sociálnych sietí by sa mohlo zdať, že vzájomný vzťah vyprchal. Denné kontakty pracovníkov 

v oblasti public relations s médiami, neustále atakovanie vlastnými témami, je zreteľným dô-

kazom, že public relations potrebujú médiá a médiá potrebujú informácie od PR odborníkov. 

O tom, či sa obsah zasielaných tlačových správ dostane do obsahu médií, závisí od ponúk-

nutej témy. 

 

Kľúčové slová: public relations, médiá, tlačové správy, komunikácia, spravodajské hodnoty 

 

Abstract: Public relations mean communication and exchange of ideas in an effort to bring 

about change or to respond to change. They include interpersonal communication, internal 

group communication, intergroup communication and mass communication. Public relations 

and traditional media are still needed, depending on each other. Now, at the time of social 

networks, it might seem that the relationship has disappeared. The daily contacts of the public 

elations with the media, the constant attack on their own topics, is a clear proof that the public 

relations need media and the media need information from PR professionals. Whether the 

content of the submitted press releases gets into the content of the media depends on the topic 

offered. 

 

Key words: public relations, media, press releases, communication, news value 
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Úvod 

 

Public relations, ako súčasť marketingovej komunikácie, nemá jednotnú definíciu. 

Zvyčajne sa toto slovné spojenie prekladá ako vzťahy s verejnosťou – takéto vnímanie PR je 

dávno prekonané. PR zahŕňajú celý súbor aktivít, ktoré smerujú k verejnosti, k ovplyvňovaniu 

jej názorov, k presviedčaniu k aktivite, avšak vždy s ohľadom na prijímateľa, teda v porozu-

mení s konečným recipientom. Vzťah však nikdy nie je jednorazová aktivita, naopak, chápe-

me ho ako dlhodobú aktivitu, ktorú nemožno navždy zachovať v stave, v ktorom sme ju nad-

viazali. Každý vzťah je nevyhnutné nadviazať, budovať, udržiavať a napokon aj rozvíjať. Aj 

z týchto dôvodov public relations nemá jednotnú medzinárodne uznávanú definíciu, s ktorou 

by sa stotožnili teoretici a praktici. Podľa Hejlovej sa už v roku 1972 o takúto definíciu 

pokúsil americký teoretik Rex Harlow, ktorý zozbieral 472 definícií. K pracovnej definícii 

pridal aj popis toho, čo pracovník PR znamená v praxi. Konštatoval, že je to funkcia manaž-

mentu, ktorý má na starosti vzťahy medzi dvoma, či viacerými organizáciami a publikom. PR 

sa vzťahujú k mnohým organizáciám – k vláde, k biznisu, k odborom, finančným kruhom 

a pod. PR pracovníci si musia byť vedomí skutočnosti, že ovplyvňujú verejnú mienku a na-

pokon, že je to špecializovaný súbor znalostí, zručností a metód (Hejlová, 2015, s. 95). Davis 

popísal najjednoduchšiu definíciu, ktorú prevzal od Gruniga a Hunta z roku 1984, ktorí 

konštatovali, že public relations je manažment komunikácie medzi organizáciou a jej publi-

kom (Davis, 2010, s. 5). Od toho času sa definície menili a spresňovali niekoľkokrát, pričom 

dôležitú úlohu zohrávali organizácie, združujúce PR odborníkov, ale aj kritický pohľad 

Létangovej, ktorá konštatuje, že public relations znamenajú komunikáciu a výmenu myšlie-

nok v snahe nastoliť zmenu alebo reagovať na zmenu. Podľa nej public relations zahŕňajú 

interpersonálnu komunikáciu, vnútornú skupinovú komunikáciu a masovú komunikáciu.  

Public relations je komunikačný nástroj. Používa sa na podporu dobrého mena firmy, 

organizácie – jeho cieľom je vybudovať a udržať dobré vzťahy, dobré meno, porozumenie, 

sympatie s cieľovými skupinami, s verejnosťou, stakeholdermi. Je to činnosť, ktorá smeruje 

k preklenutiu toho, ako firmu/organizáciu vníma verejnosť a ako by sama chcela, aby ju ve-

rejnosť vnímala. „Publicita je termín, ktorý sa používa na popísanie stavu, ako médiá infor-

mujú o novinkách vo firme a o nových produktoch. Spravidla predstavuje výsledok PR aktivít“ 

(Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2003, s. 302). 

 Public relations je odbor činnosti, ktorý predstavuje aktívne komunikačné pôsobenie 

na mediálnu/reklamnú verejnosť alebo na iné cieľové skupiny. Jeho zmyslom je vytvorenie 
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vopred definovaného vnímania prezentovaného subjektu. Do značnej miery určuje to, ako 

firmu, úrad, inštitúciu alebo verejne činnú a známu osobu vníma verejnosťou alebo iná záuj-

mová skupina.  

Public relations medzičasom, v dvadsiatom storočí, sa rozrástli od svojich začiatkov 

do veľkého a stále sa rozširujúceho priemyslu. V Spojených štátoch amerických, ako v najvy-

spelejšej ekonomike, pôsobí viac ľudí v oblasti public relations, ako je novinárov a to isté pla-

tí aj o Spojenom kráľovstve. Vo Veľkej Británii si mnoho súčasných pracovníkov v PR dobre 

pamätá, že veľké organizácie často necítili potrebu zachovať funkciu PR. Teraz sú PR odde-

lenia všadeprítomné, a sú posilnené o veľkú časť poradenského sektora. V mnohých krajinách 

je toto smerovanie rovnaké, ale pretože ide o relatívne nový fenomén, ktorý sa stále formuje, 

v mnohých spoločnostiach ešte nezískal potrebnú pozornosť. Štipendiá pracujú s časovým 

oneskorením, a zostáva pohodlnejšie štúdium klesajúceho novinového priemyslu, než novšie-

ho sveta public relations. Rovnako taký je vzťah vzájomnej závislosti medzi PR a žur-

nalistikou, ktorý je absolútne zásadný pre moderné médiá, a malo by sa mu venovať oveľa 

viac pozornosti. Aj na odbornej úrovni – vzťah medzi PR a médiami je akoby prázdnou štvrti-

nou štúdia masovej komunikácie – občas sa o ňom hovorí, ale je málo preskúmaný (Morris, 

Goldsworthy, 2008, s. 25).  

Hoci public relations a marketing majú iný účel, môžu pôsobiť spoločne a zdieľať 

spoločný cieľ: pomôcť organizácii (subjektu) komunikovať s verejnosťou, s cieľovými skupi-

nami, ktoré sú pre prežitie organizácie dôležité.  

Stručne povedané, public relations sú strategický nástroj, ktorý riadi a buduje vzťahy 

s verejnosťou prostredníctvom obojsmernej komunikácie. Odborníci na public relations pod-

porujú obojsmernú komunikáciu, pretože poskytuje otvorený tok výmeny ideí, spätnú väzbu 

a informácie medzi organizáciou a verejnosťou. Sú poradcami manažmentu, ako najlepšie 

formovať politiku a vytvoriť programy, ktoré sú vzájomne prospešné a citlivé k verejnosti. 

Public relations vytvárajú platformu pre dobrú vôľu a porozumenie medzi cieľmi organizácie 

a vnútornou či vonkajšou verejnosťou v snahe pomôcť organizácii fungovať hladko a vyko-

návať svoju činnosť prostredníctvom spolupráce a v bezkonfliktnom prostredí.  

Naopak, cieľom marketingu je vytvoriť, udržiavať a zlepšovať podiel produktu na 

trhu: prilákať a uspokojiť zákazníkov a robiť transakcie za účelom tvorby zisku. Odborníci na 

public relations podporujú marketingových pracovníkov tým, že poskytujú propagačné 

služby. Bežnou aktivitou marketingovej komunikácie je publicita, ktorá môže zahŕňať umiest-

ňovanie mediálnych správ o produktoch/službách v médiách, alebo organizovanie udalostí. 

Najbežnejšia forma propagácie je tlačová správa, oznámenie, napísané v spravodajskom štýle. 
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Ak noviny prezentujú produkt prostredníctvom tlačovej správy, urobia tak bezplatne. Keď sa 

však produkt dostane do médií, stráca sa kontrola PR pracovníkov nad jej obsahom. Médiá ju 

tak môžu zadarmo použiť v akejkoľvek forme, ktorú si zvolia. Tým sa odlišuje od reklamy, 

pretože platenú reklamu je možné riadiť (Zappala, Carden, 2004, s. 3).  

V odbornej literatúre sa za zakladateľov PR považujú Ivy Ledbetter Lee (1877-1934), 

ktorý pôsobil ako novinár, reportér, neskôr ako odborník v PR (založil agentúru na public 

relations) a Edward Luis Bernays (1891- 1995), ktorý pôsobil krátko ako novinár, aj ako 

zamestnanec amerického Výboru pre verejné informácie (neskôr založil PR agentúru). 

PR sa často vnímajú ako vzťahy s verejnosťou. Je to však oveľa širší pojem – pred-

stavuje súbor aktivít a techník, ktoré smerujú k ovplyvňovaniu verejnej mienky, je to sociál-

no-komunikačná aktivita. Prostredníctvom nej organizácia pôsobí na vnútornú a najmä von-

kajšiu verejnosť so zámerom vytvárať a udržiavať s ňou pozitívne vzťahy a dosiahnuť medzi 

oboma vzájomné porozumenie a dôveru. Zámerom public relations je ovplyvňovať verejnú 

mienku súborom rôznych techník – dosiahnuť, aby osoba, spoločnosť, firma boli vo 

verejnosti vnímané pozitívne. V širšom slova zmysle môžeme sem zaradiť aj film, spravo-

dajstvo, publicistiku, reklamu, propagandu a jej vojenskú odnož – psychologickú operáciu 

(Ftorek, 2009, s. 24).  

Je potrebné vziať do úvahy, že komunikácia sa skladá aj zo znakov, zo slov a gest, 

preto je pre PR významný aj semiotický pohľad. Kým gestá pre potraviny alebo spánok môžu 

byť univerzálne, slová nie sú. Semiotika oddeľuje znaky na vec samotnú (napr. to, čo jete), 

znak pre vec (písmená J-E-D-L-O, ktoré sú, samozrejme, nepožívateľné) a význam, ktorý si 

spájame s týmto označením - potraviny znamenajú iné pre hladujúcich čitateľov a iné pre 

chorých na bulímiu (Fiske, 1990). Semiotika skúma rozdiely medzi tým, čo je určené alebo 

kódované – zdrojom a tým, čo sa rozumie alebo je dekódované – prijímačom. Význam môže 

byť opísaný ako:  

- denotácia – čo to slovo znamená, napríklad "stoličky“, kus nábytku na sedenie;  

- konotácia – obrazy alebo asociácie, vytvorené v mysli prijímateľa, napríklad "škola" 

môže vyvolať najšťastnejšie dni svojho života, alebo večnosť teroru a nudy;  

- dvojznačnosť – kde rovnaké slovo znamená rôzne veci v danom jazyku, napr. slovo 

„kačica“ môže znamenať zviera alebo výmysel niektorého média tzv. novinárska kači-

ca. Hry a básne sú závislé od tejto nejednoznačnosti;  

- polysémantickosť – kde čitatelia/diváci môžu odvodiť rôzne významy z rovnakých 

informácií, obrázkov alebo textov. 
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Rôzne konotácie, odrážajú napríklad širší sociálny kontext správy, a to nielen sub-

jektívne reakcie. Napríklad obraz ženy v plavkách môže predstavovať rôzne významy pre 

ľudí z rôznych kultúr a rôznych politických a ideologických názorov. Semiotika je užitočná aj 

pre public relations, pretože núti premýšľať o tom, ako ľudia používajú informácie – text, 

obraz, zvuk, farbu – a tvoria si vlastné verzie správy. Ľudia, pracujúci v oblasti public rela-

tions si musia byť vedomí, že ľudia môžu reagovať rôzne na rovnaké slovo alebo obrázok. Ak 

si to neuvedomia, môže to viesť k nedorozumeniu, alebo dokonca k prehreškom (Thakerová, 

s. 17).  

Clemente (2003) uvádza medzi základnými zložkami marketingu:  

- správy – tvorba a rozširovanie materiálov, napr. tlačové vyhlásenia, informačné 

dokumenty o politickej strane s cieľom zaistiť publicitu;  

- prejavy – organizovanie príležitostí k prejavom hovorcov, najmä pred otvoreniami 

alebo ako reakcie v krízových situáciách. 

           Zaradiť sem možno aj novšie formy PR, ktoré hovorcovia využívajú na komunikáciu 

čoraz častejšie: 

- blogovanie, 

- press relations, 

- guerilla marketing, 

- viral marketing, 

- e-marketing, 

- sociálne siete – Facebook, Twitter, Youtube. 

To, akú formu komunikácie hovorca zvolí, závisí aj od jeho vlastnej komunikačnej a techno-

logickej kompetencie. 

 

Media relations 

 

Za kľúčový nástroj PR možno považovať médiá (masové média). Majú schopnosť 

v jednom okamihu osloviť tisícky, ba až milióny recipientov v jednom okamihu – vzhľadom 

na rozvoj sociálnych médií tieto čísla narastajú. Z hľadiska PR majú preto masové médiá 

prioritu. Do úvahy však treba vziať aj silu sociálnych médií, prostredníctvom ktorých možno 

oslovovať milióny recipientov – z hľadiska marketingovej komunikácie – spotrebiteľov do-

slova na celom svete. Ide však vždy o to, vybrať si správnu cieľovú skupinu.  

Je to teda len vedeckým potvrdením skutočnosti, že redakcie médií sú dnes zapla-

vované množstvom PR informácií a profesionáli v oblasti public relations majú stále väčší 
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problém presadiť sa v médiách. Nielen preto, že pre redakcie je ťažké vybrať z množstva 

ponúkaných informácií práve tie, ktoré môžu zaujať cieľovú skupinu konkrétneho média, ale 

aj preto, že redakcie spravidla majú prijaté vnútorné etické normy na publikovanie informácií, 

čím sa PR správy môžu dostať na vedľajšiu koľaj. Treba akceptovať aj skutočnosť, že každá 

PR správa, ktorá prichádza do redakcií obsahuje informáciu, to znamená, že ani médiá 

nemôžu úplne ignorovať PR správy. Ak by tak urobili, ochudobnili by svojich recipientov 

o dôležité informácie, a to aj napriek tomu, že môžu pochádzať z dielne oddelení médií 

a vzťahov s verejnosťou ministerstiev, štátnych, samosprávnych inštitúcií, či iných štátnych 

a verejných organizácií. V každom prípade platí, že z hľadiska vplyvu na verejnú mienku sú 

masové médiá v mimoriadnej pozornosti verejnosti aj politikov. 

Reálnym účelom vzťahov s médiami je zlepšiť povesť organizácie a jej produktov, 

informovať a ovplyvňovať cieľové skupiny. Všeobecne platí, že public relations využívajú 

firmy v tomto poradí dôležitosti:  

- zlepšovanie mena spoločnosti alebo imidžu značky;  

- zväčšovanie (a zlepšovanie) svojho mediálneho obrazu; 

- zmenu postojov cieľových skupín (napr. zákazníkov); 

- zlepšenie vzťahov s komunitou; 

- zvyšovanie svojho podiel na trhu; 

- ovplyvňovanie vládnej politiky na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni; 

- zlepšenie komunikácie s investormi a ich poradcami; 

- zlepšenie pracovných vzťahov. 

 Mohlo by sa zdať, že vzťahy s médiami sú až druhoradé, ale v skutočnosti môžu byť tieto 

ciele dosiahnuté výraznejšie za asistencie mediálneho pokrytia. Dobrý redakčný komentár 

o finančných výkonoch spoločnosti urobí oveľa viac v prospech dôvery súkromných inves-

torov, ako „trblietavé“ výročné správy. Napokon – pre mnohých investorov je ekvivalentom 

auto brožúra, pričom pre záujemcov o kúpu bude oveľa zaujímavejší názor redaktora motoris-

tického magazínu na konkrétne vozidlo. Aj keď komunikácia v rámci zamestnaneckých 

programov je dôležitá, dobré mediálne pokrytie prispeje tiež k ovplyvňovaniu zamestnanec-

kých postojov. Často mnohí zamestnanci sa o rozvoji spoločnosti dozvedia najviac z novín. 

Aj keď komunikácia zamestnancov je v dobrej firme dôveryhodná,  zamestnanci aj naďalej 

kladú na názory nestranných novinárov veľký dôraz. (Bland, Theaker, Wragg, 2005, s. 55, 

56). 

Public relations využíva na ovplyvňovanie verejnosti tieto kanály: 

- tlačová správa, 
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- tlačová konferencia, 

- press foyer, 

- press trip, 

- astroturfing, 

- spin, spin doctoring (Ftorek, 2009, s. 25).  

Niektorí autori ku komunikačným nástrojom PR zaraďujú aj organizovanie udalostí – event, 

lobing, sponzoring (Labská, Tajtáková, Foret, 2009, s. 191-192). Svoboda rozoznáva kanály 

osobnej a neosobnej komunikácie, medzi kanály neosobnej komunikácie zaraďuje: 

- tlačové médiá, 

- elektronické médiá, 

- out of home médiá, 

- výstavy a veľtrhy, 

- internet,  

- ostatné – CD, DVD a pod. (Svoboda, 2009, s. 23). 

Public relations sa tiež uplatňujú ako nástroj manažmentu – vstupujú do diania v spoločnosti, 

aby vysvetľovali problémy a situácie a porovnávali pohľady na vec. Nové možnosti priniesla 

v tejto oblasti aj globalizácia, najmä v podobe komunikačných príležitostí globalizovaným 

hráčom. Podľa L´Etangovej globalizácia ovplyvňuje PR z niekoľkých dôvodov: 

- globalizácia ponúka príležitosť nanovo formulovať idey (vrátane politických a nábo-

ženských) a nanovo prezentovať tovar a služby na rôznych trhoch; 

- globalizácia zvyšuje komunikačné príležitosti a výzvy; 

- globalizácia mení organizácie, kľúčových aktérov, verejnosť, kľúčové problémy 

a vzťahy; 

- stále viac organizácií sa globalizuje a využíva medzinárodné pracovné sily a trhy; 

- public relations sú tesne späté s kapitálom (ekonomickou mocou), jeho udržiavaním 

(hľadaním nových trhov a lacnejších materiálov, trhov a úrovní znalostí; 

- public relations súvisia s globálnou mocou (vlád a medzinárodných organizácií ako sú 

Svetová banka a Svetová zdravotnícka organizácia); 

- odpor ku globalizácii si vyžaduje diplomaciu a public relations pre organizácie, ktoré 

sa na globalizácii podieľajú. 

Napriek moderným komunikačným kanálom, sociálnym sieťam a digitálnym médiám, ktoré 

zrýchľujú súčasnú komunikáciu, hlavnou zložkou public relations sú stále media relations, 

teda vzťahy s médiami. V procese public relation, media relations tvoria 80 % PR. Reklama, 

ako platená forma neosobnej prezentácie otvára dvere pre public relations, ktoré nastupujú po 
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reklame preto, aby formovali vzťahy s verejnosťou predovšetkým v pozitívnom slova zmysle. 

Spravidla sa PR považujú za bezplatnú formu komunikácie s verejnosťou najmä prostred-

níctvom médií, čo dnes už celkom nie je pravda. Médiá často využívajú umiestnenie PR 

článkov na uzatváranie bartrových obchodov, to znamená, že za publikovanie konkrétneho PR 

článku poskytujú médiám výhodu v podobe napr. vstupeniek, výrobkov, nosičov nemateriál-

nych produktov, ktoré sa uplatňujú najmä v hudobnom, či audiovizuálnom priemysle a pod.  

Vychádzajúc zo zložiek systému marketingovej komunikácie pri hľadaní komunikač-

ných priesečníkov medzi hovorcom a novinárom, sú teda najdôležitejšou zložkou public rela-

tions. Nick Davies, novinár, vo svojej knihe Flat Earth News, (2008 vo Veľkej Británii), uvie-

dol výskum z Cardiffskej Univerzity, ktorý sa dotýkal zdrojov britských novinových správ 

v piatich najprestížnejších národných novinách v Británii. Výskum zistil, že 60 % článkov sa 

skladá úplne alebo najmä z PR materiálov a/alebo skopírovaných zo spravodajských agentúr 

a ďalších 20 % obsahovalo jasné prvky agentúrneho kopírovania a/alebo PR. Štyridsaťjeden 

percent agentúrnych správ obsahovalo jasné známky PR. Celkovo PR materiál našiel cestu do 

54 % článkov. V 8 % prípadov bol zdroj nejasný. Iba v 12 % prípadov materiál generovali 

samotní novinári.  

Davies na základe výskumu uvádza, že priemerná úroveň personálu bola mierne 

nižšia, ako pred dvadsiatimi rokmi, ale strojnásobil sa priestor na editorial. Aj keď tento cen-

ný výskum potvrdzuje dominantnú úlohu PR, pravdepodobne podceňuje jeho pozíciu. Davies 

a jeho výskumníci sa totiž zamerali na hŕstku známych národných novín, ktoré stále zamest-

návajú veľké množstvo novinárov. Menej úspešné médiá sú z definície ešte viac závislé na 

"free" (voľnom) obsahu, ktorý môže byť napojený na PR. Tlaky na provinčných novinárov sa 

potvrdili. Výskum Daviesa sa zameriaval na britské novinové články a tie predstavujú 

tradičné jadro podnikania v dennej tlači a je predpoklad, že budú pomerne kvalitne podávané 

novinármi. Podiel obsahu PR je pravdepodobne oveľa vyšší, v novšej a rýchlo sa rozvíjajúcej 

časti novín tlače, ktorý pokrývajú témy ako celebrity, móda, cestovanie, majetok, kultúra, 

osobné financie, a motorizmus. Je pravdepodobné, že podiel 12 % príbehov údajne genero-

vaných novinármi boli v skutočnosti nepriamo vyvolané PR, teda bez novinárov, čoho si 

museli byť vedomí. V praxi novinári zriedka narazia na príbehy, zvyčajne sú k nim nejakým 

spôsobom motivovaní. Aj v prípade, že výzva prichádza od kamaráta, kolegu, iného kontaktu 

alebo z iných médií, je viac než pravdepodobné, že vznikol v niektorej oblasti public 

relations. Najlepšie PR, napokon, je neviditeľné. Nie je to však len fenomén Veľkej Británie. 

Štúdia, publikovaná v Columbia Journalism Review uvádza, že viac ako polovica z príbehov 
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v edícii Wall Street Journal vychádza len z tlačových správ - boli prepísané takmer doslovne 

alebo parafrázované (Morris, Goldsworthy, 2008, s. 24-25). 

B. Baernsová uvádza: „42 % všetkých príspevkov v novinách, týkajúcich sa koncernu 

Coca-Coly, sa plne zakladá na PR textoch“ (In: Serafínová, Duchkowitsch 2005, s. 14). 

Burkart uvádza rešerš Rossmanna, ktorý sledoval vplyv všetkých aktivít hamburských tlačo-

vých miest Greenpeace v období dvoch mesiacov a výsledkom bolo: 84 % všetkých približne 

deväťsto článkov, ktoré sa za tieto dva mesiace objavili v tlači, vychádzali z podnetov alebo 

udalostí, ktoré Greenpeace inicioval pre tlač v podobe akcií, tlačových konferencií a ozna-

mov, pôsobivých pre médiá“ (In: Serafínová, Duchkowitsch 2005, s. 15).  

Znamená to, že novinári tvoria svoje články aj na základe dostupných PR informácií, 

neznamená to však, že by novinárska profesia stratila svoje postavenie. Naopak, PR informá-

cie sú významným informačným zdrojom pre pracovníkov PR aj pre mediálnych pracov-

níkov.  

Pre pracovníkov v oblasti PR, pre hovorcov sú najdôležitejšie – budovanie vzťahov 

s médiami, zvládanie krízovej komunikácie, proaktívne komunikovanie vlastných tém, ale aj 

tvorba produktov pre médiá (Chudinová, Tušer, 2013, s. 94). Spolupráca s médiami, bez 

ktorej nie je možné úspešné PR, stojí na pilieroch kvalifikovanej komunikačnej stratégie. 

Girgašová, Liškařová, Věrčák postavili svoju teóriu komunikačnej stratégie na šiestich pilie-

roch – analytická časť, stratégia, nástroje media relations, metodika výstupov, návrh rozpočtu 

a prílohy (Girgašová, Liškařová, Věrčák, 2004, s. 26-27). 

 L´Etangová sa pozerá na lineárne kľúčové procesy, ktoré sa zvyčajne popisujú v bo-

doch kriticky: 

- výskum, 

- ciele, 

- skupiny verejnosti (cieľové skupiny), 

- oznámenia, 

- stratégia a taktika, 

- vyhodnotenie.  

Aj napriek kritickému postoju konštatuje, že majú spoločnú lineárnu štruktúru, zrozumi-

teľnosť a racionalitu, ale nijako nezachytávajú dôležité aspekty vzťahov, ktoré by public 

relations mali brať do úvahy – pocity, emócie, či momentálny stav vzťahov. Podrobnejší 

zoznam má rovnako lineárnu štruktúru: 

- skenovanie a výskum prostredia vrátane analýzy sporných tém, 

- analýzy situácie,  
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- SWOT analýza, 

- porovnanie s konkurenčnými organizáciami, 

- kombinácia interných a externých informácií, 

- identifikovanie kľúčových cieľových skupín verejnosti, 

- definovanie a konceptualizácia vzťahov ku kľúčovým aktérom a k verejnosti, 

- zameranie na skúmateľné ciele a podpora týchto cieľov, 

- oznámenia, 

- voľba metódy, 

- komunikácia, 

- hodnotenie, revidovanie a opätovná analýza kľúčových cieľových skupín verejnosti 

(L´Etangová, 2009, s. 43-44). 

Ako teda vidieť, činností pre public relations je mnoho – sú usporiadané do lineárnych zozna-

mov, ale málo reflektujú práve vzťahy. Ako však konštatuje L´Etangová, ľudia z praxe PR 

potrebujú také znalosti, aby boli prístupné aj pre ľudí mimo PR praxe, musia byť schopní 

realizovať pojmovú analýzu a empirický výskum (L´Etangová, 2009, s. 45). 

 

PR v praxi 

 

Public relations sa najčastejšie realizujú prostredníctvom médií, dôležité však je, aby 

to boli médiá, ktoré odrážajú vzťah k potrebnej cieľovej skupine. Tento moment nie je pot-

rebné podceňovať, pretože pri zlom výbere médií môže nastať opačný efekt, ako PR pracov-

níci očakávajú. Médiá, samozrejme vo svojej štruktúre, mediálnom systéme a prostredí, majú 

vlastné záujmy a odkaz, ponúkaný PR pracovníkmi, musí aspoň čiastočne plniť potreby 

a záujmy médií, nielen komerčné, ale aj obsahové. Komerčné záujmy možno plniť obsahom 

v rámci content marketingu. Kvalitný obsah je spravidla v ponúkanom článku – v texte. Text 

má najdlhšiu tradíciu a je to samozrejme výborná voľba. Content marketing má však veľa 

druhov formátov, ako napríklad videá, podcasty, ebooky, kvízy, infografiky, how-to návody, 

rozhovory, prípadové štúdie newslettre. V tomto roku sa očakáva zvýšenie záujmu o alterna-

tívne formáty a tiež širšie využívanie možností, keď prostredníctvom kvízov možno segmen-

tovať ľudí podľa znalosti v oblasti cien nehnuteľností a tým ponúkať investičnú príležitosť 

(Strategie, 2018, online). 

Z hľadiska obsahovej ponuky pracovníci public relations často pripravujú témy, ktoré 

sú zaujímavé aj pre cieľovú skupinu  konkrétneho média. Dokonca, často prekračujú kvalita-

tívnu úroveň žurnalistiky konkrétneho média. Ako príklad možno uviesť článok – text, 
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publikovaný v denníku SME:“ Je šesť hodín ráno a väčšina obyvateľov Liptovského Mikuláša 

ešte spí. Zdeno Vozárik je výnimka. V modrých montérkach, s dierami na nohách, kráča popri 

koľajniciach do zadnej časti areálu. Všade je ticho, trochu hmly, počuť len štrngot kľúčov. Sú 

dva stupne pod nulou a ani slnko ešte nevystrčilo hlavu spoza hôr. Zato v St. Nicolaus pracujú 

uprostred decembra dvadsaťštyri hodín denne a šesť dní v týždni. Idú Vianoce a Silvester, 

znovu bude znieť miesto hromobitia kanónov krotký cengot čiaš. Zvonivý kovový zvuk kľúčov 

ustane, keď ich Vozárik zasunie do zámku. Dva razy nimi otočí, otvorí dvere a vojde dnu. 

Chodí sem už tridsaťpäť rokov, stále na rovnaké miesto. Tu sa maceruje alkohol. Veľa sa toho 

v priebehu rokov nezmenilo, dokonca aj technológie ostali pôvodné. Ručná práca má vraj 

svoje čaro, má punc starodávnosti a remeselnej výroby, myslí si Vozárik. Ak chce otvoriť 

dvierka na niektorom z takmer desiatky medených tankov, musí najskôr odkrútiť štyri skrutky. 

Na každom z tankov je bielou kriedou napísané, čo sa vnútri nachádza a odkedy dokedy majú 

byť suroviny dnu. Na maceráte Demänovky je dátum 17.12., jej výroba však začína o dva 

týždne skôr v herbárni. Skladujú tam všetky byliny a počas váženia a presýpania sú 

pracovníci zaprášení ako mlynári. Ročne na Demänovku spotrebujú viac ako jednu tonu 

sušených bylín. Vozárik ich gram po grame hádže na váhu, presunie do papierových vriec 

a na paletovom vozíku prevezie k medeným tankom“ (http://www.rpr.sk/sk/nalezy/-112)1. 

Zo žurnalistického hľadiska je to dobre zvládnutá reportáž, pričom článok bol správne 

označený ako PR článok. Bez ohľadu na komerčnosť textu možno konštatovať, že obsahovo 

aj formálne spĺňal kritériá na to, aby bol publikovaný. Rovnako spĺňal aj hodnotové kritérium 

– zaujímavosť. V tejto súvislosti je potrebné zastaviť sa pri spravodajských hodnotách.  

Žurnalistika a public relations sa stali neoddeliteľnou súčasťou žurnalistického mediál-

neho obsahu. Dobrý PR pracovník skôr, než začne písať tlačovú správu, sám si zodpovie na 

základné spravodajské (novinárske) otázky: kto, čo, kedy kde, ako prečo? V prípade PR 

pracovníkov možno ešte dodať aj siedmu otázku – komu? Vychádza z pohľadu cieľovej 

skupiny, teda z pohľadu adresáta – ktorému recipientovi je tlačová správa určená (Věrčák, 

Girgašová, Liškařová 2004, 47). 

 Rovnako je dôležité pre PR pracovníka, aby rozoznával spravodajské hodnoty, pod 

ktorými rozumieme všetky znaky, rozhodujúce o zaradení správy do spravodajstva (Reifová 

a kol. 2004, 76) aj do publicistiky. Udalosť, jav, fakt musia spĺňať stanovené kritériá, čo je 

 
1
Zdroj článku je uvedený zámerne, pretože Rada pre reklamu 25.1.2018 konštatovala, že Reklamný článok: 

„Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?“ zadávateľa: Kaufland Slovenská republika 

v.o.s.  je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3, čl. 29 ods. 1 písm. a) a čl. 35 ods. 2 Etického kódexu reklamnej 

praxe. Článok z 22.12.2017 nie je možné vyhľadať na stránkach denníka SME, iba na webe RPR. Táto 

skutočnosť nijako neovplyvňuje účel, na ktorý je článok vybraný – pozn. E. Ch. 

 

http://www.rpr.sk/sk/nalezy/-112
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rozhodujúca skutočnosť pre tvorcov tlačových správ z oblasti public relations. Iba tak si 

zabezpečia, že ich téma (často aj jej spracovanie) sa dostane do žurnalistickej časti mediál-

neho obsahu, teda, že ju médiá budú považovať za takú dôležitú, aby o nej informovali. 

 

Kritériá – spravodajské hodnoty – news values: 

Dopad Negativita 

Aktuálnosť Konflikt a kontroverznosť 

Jednoznačnosť a zrozumiteľnosť Utajenie 

Súzvuk (očakávanie publika) Súvislosť 

Kontinuita Blízkosť 

Novosť a prekvapivosť Logistika 

Odchýlka Náročnosť spracovania 

Vzťah k elitným národom Intenzita 

Vzťah k elitným osobám Emocionálny náboj 

Personalizácia Užitočnosť 

Ľudský príbeh  

Vizuálna atraktivita  

(Tomandl, 2012, s. 81-84) 

 

Potrebné je vziať do úvahy skutočnosť, že žurnalista nepracuje s týmito kritériami ako s po-

vinnou tabuľkou, ale sa rozhoduje na základe vlastného citu pre spravodajskú hodnotu, ktorá 

nájde odraz u recipienta toho média, v ktorom novinár pracuje. Čím lepšie sa preto PR pra-

covník vžije do pozície novinára, tým lepšie sa mu bude dariť pri presadzovaní svojich správ 

v médiách. 

 

Záver 

 

Public relations a aj tradičné médiá sa  ešte stále potrebujú, závisia od seba, aj keď sa 

dnes, v čase sociálnych sietí – môže zdať, že vzájomný vzťah vyprchal. Denné kontakty pra-

covníkov v oblasti public relations s médiami, neustále atakovanie vlastnými témami je zre-

teľným dôkazom, že public relations potrebujú médiá a médiá sa zatiaľ nezaobídu bez PR 

informácií.  
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Napokon o tom, či sa obsah zasielaných tlačových správ dostane do obsahu médií 

závisí od ponúknutej témy. V poslednom prieskume medzi hovorcami (Chudinová, 2018), 

ktorých zaraďujeme medzi PR pracovníkov, sa táto odpoveď objavila až osemdesiatkrát. 36 

hovorcov označilo za dôvod publikovania 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 o publikovaní 

ich tlačovej správy najčastejšie rozhoduje téma, ktorá je vhodná pre konkrétne médium. 

V tejto časti prieskumu sme sa hovorcov pýtali, či publikujú svoje tlačové správy aj na 

sociálnych sieťach. 68 hovorcov odpovedalo, že publikujú tlačové správy aj na sociálnych 

sieťach, 22 hovorcov odpovedalo, že nepublikujú tlačové správy na sociálnych sieťach. Ako 

dôvod uviedli, že to nepovažujú za potrebné, prípadne, že ich cieľová skupina nevyhľadáva 

sociálne siete, a preto tam tlačové správy nepublikujú. Ešte stále teda platí, že rozhodujúcu 

úlohu v praxi PR pracovníkov zohrávajú aj tradičné médiá. 
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Reklamné prejavy a javy II 

Advertising phenomena and expressions II 

 

doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD. 

 

Abstrakt: Štúdia sa zaoberá  rôznymi aktuálnymi javmi a  prejavmi v reklame,  ktoré 

z nejakého dôvodu upútali našu pozornosť, či už v negatívnom alebo pozitívnom zmysle. 

Analyzujeme  tieto javy a hľadáme  podstatu ich nezvyčajnosti.   

 

Kľúčové slová: reklama, billboard, city-light, adresát, neadekvátny 

 

Abstract: The study looks at various actual phenomena in advertising, whichfor some reason 

attracted our attention, whether in negative or positive terms. We analyze these phenomena 

and look for the essence of their unusualness. 

 

Key words: advertising, billboard, city-light, recipient,  inadequate 

 

Úvod 

 

Cieľom tejto štúdie je rovnako, ako v predchádzajúcej rovnomennej prvej časti, 

poukázať na  javy a prejavy, ktoré z nejakých pôsobia v reklamnej tvorbe neštandardne. 

Dôvod,  prečo im venujeme pozornosť môže byť negatívny, ale i pozitívny. Zameriavame sa 

na vonkajšiu reklamu, najmä city-lighty, ale i televízne reklamné spoty či  tvorbu goodwillu. 

Čo prinesie reklamný svet okolo nás a upúta našu pozornosť z hľadiska neadekvátnosti, resp. 

špeciálnosti, prípadne z iného dôvodu - to sa stáva predmetom nášho záujmu.  

 

Nábor zamestnancov  

Získavanie nových pracovníkov patrí v súčasnosti vo väčšine organizácií, inštitúcií, 

firiem do náplne oddelenia human relations. Nábor pracovníkov sa môže realizovať rôznymi 

formami. Častá je inzercia v periodickej tlači, rôzne internetové portály s ponukou práce 

(profesia sk.), pracovné festivaly. Sú firmy, ktoré prijímajú pracovníkov výlučne na základe 

odporúčania vlastných zamestnancov. 

 Známa firma, poskytujúca rýchle občerstvenie McDonald sa rozhodla pre získavanie 
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nových zamestnancov cez veľkoplošnú reklamu umiestnenú na city-lightoch na zastávkach 

bratislavskej mestskej hromadnej dopravy. 

City-light je podsvietená reklamná vitrína a patrí do out-doorovej reklamy, resp. out of 

home reklamy. Zvyčajne je umiestňovaný do  takých priestorov mesta, akými sú vysoko 

frekventované  ulice a námestia, obchodné centrá, či zastávky MHD. Skrátka miesta, kde sa 

vyskytuje veľké množstvo ľudí. Ak je vitrína súčasťou zastávky, čo je v Bratislave naozaj 

veľmi časté, nazýva sa takýto reklamný nosič abribus. Tento výraz pochádza z francúzštiny 

a v preklade znamená prístrešie, zastávka. Najčastejšie býva city-light osadený do zeme, 

pričom môže byť obojstranný alebo jednostranný. Len jednostranný city-light môže byť 

upevnený aj na stenu. Výhodou je, že má vlastné aktívne podsvietenie, ktoré zabezpečujú 

neónové trubice alebo LED diódy a ktoré priťahuje pozornosť aj vo večerných či nočných 

hodinách. Preto sa môže reklamné posolstvo prezentovať 24 hodín denne. City-light plagát 

má typizovaný rozmer, je to euro formát, ktorý má na šírku 118,5 cm a na výšku 175 cm. 

Tlačiť by sa mal na papier s hmotnosťou 150g/m². Papier zohráva dôležitú úlohu 

predovšetkým pri posuvných, tzv. city-light scrolloch, pretože musí byť dostatočne pevný 

a taktiež presne rovno orezaný. City-light scrolly môžu obsahovať až 5 striedajúcich sa 

motívov, ktoré na rozdiel od tzv. pevných plôch dokážu upútať potenciálneho zákazníka aj 

svojím pohybom a unikátnosťou.2 

Skutočnosť, že city-lighty sú situované na miestach s vysokou frekvenciou 

chodcov,  prináša možnosť poskytnúť viac informácií o konkrétnom produkte alebo službe 

viacerým adresátom. Fakt, že ponúkajú takéto široké možnosti prispieva k tomu, že ako 

reklamné nosiče sú čoraz viac obľúbené. Vďaka svojim špecifikám bývajú označované aj ako 

high-lighty v meste. 

 

 McDonald’s Corporation je jednou z najväčších reštaurácií rýchleho občerstvenia. 

Spoločnosť založili v roku 1940 bratia McDonaldovci. Väčší rozvoj však zaznamenala až 

v roku 1955, keď ju prevzal Ray Kroc, syn československých emigrantov. V roku 1960 bola 

spoločnosť premenovaná na McDonald’s Corporation. 

Prevažnú časť jej ponuky tvoria rozličné burgre, ale dostať tu aj hranolky, nápoje či 

zmrzlinu. Za najtypickejší produkt tohto reťazca je považovaný  Big Mac, trojitá žemľa 

s dvoma kusmi mäsa, so šalátom a zeleninovou oblohou. Tejto korporácii sa doslova podarilo 

 
2 https://sk.wikipedia.org/wiki/Citylight 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Reklama
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1mestie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%A9_centrum
https://sk.wikipedia.org/wiki/LED
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_Mac&action=edit&redlink=1
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ovládnuť svet. V roku 2004 mali v 122 krajinách vyše 30-tisíc reštaurácií a obslúžili okolo 51 

miliónov zákazníkov denne.3 

Ako to pri takýchto obrovských reťazcoch často býva, časť reštaurácií neprevádzkuje 

firma priamo, ale poskytuje vlastníkom jednotlivých reštaurácií tzv. franchising, čo je právo 

prevádzkovať svoju živnosť pod menom McDonald's. Vo veľkej väčšine nevlastní ani objekt 

reštaurácie, iba jej vybavenie, stroje a zariadenia. Materská firma zabezpečuje a kontroluje 

úroveň jednotlivých reštaurácií a organizuje ich spoločnú marketingovú politiku a zásobo-

vanie. 

Franchising mnohí označujú za overenú metódu zarábania peňazí, pretože ju s úspe-

chom používajú v mnohých a veľmi rozmanitých odboroch tisíce podnikateľov na celom 

svete. Samostatné slovo "franchising" znamená doslova "byť slobodný". V tomto zmysle 

franchising ponúka slobodu vo vedení, spravovaní a riadení vlastnej firmy. Ale dôležité je si 

uvedomiť, že tam, kde je sloboda, je aj zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. Vo franchisingu 

zodpovednosť držiteľa franchisingovej licencie – franchisanta – je založená na podriadení sa 

podmienkam uzatvoreným v zmluve s tým, kto franchisingovú licenciu poskytuje – franchi-

sora. On je vlastníkom značky tovarov a obchodnej značky franchisingovej siete. Pretože je to 

zložitá záležitosť a v praxi môžu vznikať neočakávané situácie, ktoré prinášajú so sebou 

problémy, vzniklo akési franchisingové desatoro. Boli vypracované základné princípy fran-

chisingovej spolupráce, ktoré hovoria: 

1. franchisor je vlastníkom ochrannej známky a značky franchisovej siete; 

2. franchisor sám otestoval podnikateľský zámer a preukázal jeho rentabilitu; 

3. franchisant vedie podnik pod menom franchisora ako nezávislý podnikateľ a jeho 

zárobkom je zisk vytvorený z tejto činnosti; 

4. franchisant financuje podstatnú časť investície do otvorenia podniku a nákupu zásob; 

5. franchisant je vlastníkom majetku v podniku; 

6. franchisor predáva franchisantovi znalosti o tom, ako správne podnikať (know-how); 

7. franchisant platí licenčné poplatky a tiež mesačný franchisingový poplatok za používanie 

know-how (priamou formou poplatkov, alebo nepriamo v maržách na produktoch, ktoré 

mu predáva franchisor); 

8. franchisant určuje ceny tovarov alebo služieb vo svojom podniku. Zisk nezávisí teda iba 

od výšky predaja, ale tiež od dohodnutej marže z produktov; 

9. franchisor má obvykle určitý vplyv na druh a rozmanitosť sortimentu v podniku; 

 
3 http://www.burgerbusiness.com/?p=9168 McDonald’s Answers the Doubters 

https://sk.wikipedia.org/wiki/2004
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franchising
http://www.burgerbusiness.com/?p=9168
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10. pravidlá pre spoluprácu franchisora s franchisantom upravuje franchisingová zmluva 

a pokyny, ako správne podnikať v rámci franchisingu obsahuje operačný manuál.4 

 

Franchising nie je vhodnou metódou podnikania pre všetkých. Touto cestou by sa 

určite nemal vydať ten, kto chce podnikať na vlastnú päsť a nerád sa podriaďuje nariadeným 

postupom. Ak má dostatok finančných prostriedkov, skúsenosti a kontakty v oblasti, v ktorej 

chce podnikať, je vhodnejšie snažiť sa nájsť medzeru na trhu a podnikať samostatne. 

Podnikanie pod franchisingovou značkou je výhodnejšie pre začiatočníkov, pretože aj menej 

skúseným podnikateľom poskytuje šancu rýchlejšie sa rozvíjať na začiatku podnikania. 

V osemdesiatych rokoch 20. storočia sa v USA objavil termín McJob. Označovala sa 

nim nepríťažlivá, málo platená práca, s malými vyhliadkami do budúcnosti, neperspektívna. 

Pôvodne tento termín označoval prácu pre McDonald's, neskôr sa začal používať ako 

označenie každej „zlej“ práce, vo firmách, kde je typická vysoká fluktuácia zamestnancov, 

nízky plat a nie príliš perspektívne zamestnanie. Firma McDonald's sa  prirodzene cítila touto 

definíciou poškodená, preto požiadala vydavateľstvo Oxford English Dictionary, aby bolo 

toto heslo, ktoré sa v slovníku nachádzalo od roku 2001, zo slovníka odstránené.  

Na Slovensko sa McDonald´s dostal v roku 1995 a jeho prvá reštaurácia bola otvorená 

v Banskej Bystrici. Hneď v máji ďalšieho roka pribudla reštaurácia v Bratislave a koncom 

roka otvorili reštauráciu v Trnave, tá však už bola na princípe franchisingu.5  Počas roka 2010 

navštívilo 23 reštaurácií 14,4 milióna zákazníkov a firma dosiahla tržby takmer 48 mil. €. 6 

V súčasnosti pôsobí v Slovenskej republike približne 30 reštaurácií McDonald's 7. 

 
 

4 https://franchising.sk/abc-franchisingu/1745/franchising-co-to-je/ 
5↑http://www.mcdonalds.sk/sk/onas/spolocnost/historia_v_sr.shtml 
6 McDonald's vo Slovenskej republike [online]. McDonald’s, [cit. 2012-04-17]. Dostupné online. 
7↑ Vyhľadávač reštaurácií | McDonald’s SK [online]. restauracie.mcdonalds.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné 

online. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1ty
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=McJob&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/McDonald%E2%80%99s#cite_ref-2
http://www.mcdonalds.sk/sk/onas/spolocnost/historia_v_sr.shtml
http://www.mcdonalds.sk/sk/onas/spolocnost/historia_v_sr.shtml
https://sk.wikipedia.org/wiki/McDonald%E2%80%99s#cite_ref-3
https://restauracie.mcdonalds.sk/
https://restauracie.mcdonalds.sk/
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:McDonalds_Golden_Arches.jpg
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Aj na Slovensku patrí práca v McDonald´s k menej atraktívnym. Z úsporných 

dôvodov a vidiny väčšieho zisku sa využíva lacná pracovná sila – študenti, ktorí tu pracujú 

ako brigádnici. V tomto podniku dochádza k veľkej fluktuácii - zamestnanci odchádzajú po 

krátkom čase, treba zamestnávať a zaúčať vždy nových. Preto sa firma rozhodla pre nábor 

prostredníctvom cyti-lightov, resp. abribusov. Na obrázku vidíme dvoch nešťastne sa 

tváriacich ľudí. Na prvom obrázku je to mladý muž. Jeho tvár má výraz,  ktorý by sme mohli 

vyjadriť slovami rezignovaný, trochu nahnevaný... K fotografii tváre je pridaný text , ktorý sa 

skladá z troch častí. Celkom hore je napísané normálnou veľkosťou písma, len verzálkami: 

AKO MÁM ZMENIŤ TO. po čiarke nasleduje obrovskými  písmenami: ŽE NEMÁM 

SKÚSENOSTI a pokračuje text písmom a veľkosťou totožný s prvou častou vety: KEĎ MI 

NIKDE NEDALI ŠANCU? V spodnej časti abribusu je v ľavom rohu logo McDonaldu a text: 

V McDonald´s hľadáme schopných ľudí, nie dôvody, prečo nedať šancu. Iný variant tohto 

náboru má na obrázku mladú ženu, ktorej z tváre možno vyčítať bezradnosť, zúfalstvo, ale 

možno aj akúsi snahu zmeniť situáciu. Text je zložený z dvoch graficky odlíšených častí. Prvá 

verzálková časť hovorí: TO, ŽE SOM MLADÁ, NEZNAMENÁ, ŽE, nasleduje obrovskými 

písmenami  NEZVLÁDNEM VIESŤ TÍM. Text v spodnej časti abribusu je identický na 

oboch bollboardoch. Zaujímavé je, že táto náborová reklama stavia predovšetkým na ľudskej 

mimike. Aj keď je vzhľadom na statickú fotografiu nemenná, má svoju výpovednú hodnotu. 
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Mimika predstavuje podľa Darvina schopnosť vyjadrovať tvárou a jej výrazom 

rozličné pocity a myšlienky.8 Sú to teda pohyby tváre na základe činnosti mimického svalstva, 

ktoré je rozložené po celej tvári. Pomocou tohto mimického svalstva dodáva hovoriaci svojej 

tvári určitý výraz, ktorý je v súlade s jeho duševným rozpoložením a mal by byť aj v súlade s 

obsahom jazykového prejavu. Mimikou možno vyjadriť radosť, prekvapenie, iróniu, zlosť, 

hnev, pochybnosti, smútok a ďalšie citové stavy (zvraštenie čela = ustarostenosť, krčenie čela 

v kolmej rovine = hnev, zdvihnutie obočia = prekvapenie, krčenie nosa = nevôľa, atď.). Ako 

prostriedky mimiky môže rečník použiť všetky časti tváre: ústa, nos, oči, čelo, líca a bradu.9 

Veľmi výraznou časťou tváre sú oči. Podľa psychológov oči hovoria: 

l. zameraním pohľadu – na koho či na čo; 

2. časom trvania zameraného pohľadu; 

3. frekvenciou pohľadov na určitý cieľ; 

4. sledom pohľadov – na koho najprv a na koho potom; 

5. celkovým objemom pohľadov na určitú osobu; 

6. pootvorením viečok; 

7. priemerom zrenice; 

8. pozeraním sa "po očku" či priamo do očí; 

9. žmurkacími pohybmi – žmurkaním; 

l0. tvarmi a pohybmi obočia; 

11. vráskami pri koreni nosa a po stranách očí. 10 

Samozrejme, tieto zložky výrazu väčšinou nevnímame jednotlivo, ale ako súčasť 

celkového výrazu tváre. Je však nesporné, že práve očami môžeme vyjadriť celú škálu subjek-

tívnych stavov a vzťahov k prednášanému prejavu. Odborná rétorická literatúra popisuje 

niekoľko druhov pohľadov, napr. mdlý, energický, mäkký, neistý, rozpačitý, bojazlivý, 

zlostný.11 Práve v našom prípade je jedným z najvýraznejších prvkov na fotografii výraz očí.  

 Experimenty ukázali, že tzv. papilárny efekt zrenice, to, že sa zúži v prudkom svetle 

a, naopak, v šere sa rozšíri, môže pôsobiť aj pri zmene emócie pri komunikácii – pri kladnom 

postoji sa zrenica rozšíri a pri negatívnom sa zúži. 12 Z  obrázku mladej ženy je zjavné, že jej 

 
8 Veľkým prínosom pre túto oblasť teórie bola Darwinova práca Výraz citov u ľudí a zvierat, ktorá vyšla v roku 

l872. Ale výrazom tváre človeka sa zaoberal už Aristoteles v knihe Fyziognómia, ktorá obsahovala aj prílohu 

venovanú chyronimii (náuka o kinetike rúk). Bližšie pozri Mistrík, J. Rétorika  Bratislava : SPN 1978, s. 244. 
9 KONEČNÁ, V. Komunikácia vo verejnom styku. Bratislava : Book and book, 2012. s. 72. 
10 KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha : Svoboda, l988. s. 41 – 42. 
11 MISTRÍK, J. Rétorika. Bratislava : SPN 1978. s. 157 – 158. 
12 KNAPP, M. L. Nonverbal Communication in Human Interaction. New York : Holt, Rinehart and Winston, 

1978. 
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zrenice sú rozšírené, teda mohli by sme predpokladať pozitívny postoj k problematike, ale 

tento jav nie je celkom v súlade s celkovým výrazom tváre. 

Pohľad má dôležitú funkciu aj keď je sprostredkovaný nejakým nosičom, pretože aj tu 

vzniká ilúzia priameho pohľadu na adresáta. Preto by mal byť v súlade s obsahom prejavu. 

Výrazným nástrojom mimiky sú ústa, ktoré sú schopné vykonávaním rôznych 

pohybov meniť svoj tvar a dodávať tak celkovému výrazu tváre najrozmanitejšie optické 

stvárnenie. Rétorika kvalifikuje rôzne výrazy úst, napr. trpký , sladký, skúmavý, vzdorovitý, 

pohŕdavý.13 Priamočiaro zovreté pery na tvári mladého muža vyjadrujú ľahostajnosť, 

neutralitu. Výraz úst mladej ženy s poklesnutým pravým kútikom je negatívnejší, skeptický, 

vyjadrujúci sklamanie.  

Zatiaľ sme hovorili o očiach a ústach. Ostatné časti tváre nie sú až také nápadné, ale 

spoluzúčastňujú sa na tvorení celkového výrazu tváre. Ekman hovorí o troch mimických 

zónach na tvári: 

1. najvyššie partie tváre, zahrňujúce obočie a čelo, 

2. oblasť očí a viečok,  

3. oblasť dolnej časti tváre s dominantnou partiou úst.14 

Prvá zóna vyjadruje predovšetkým prekvapenie (79 % ), druhá zóna strach, smútok (67 %) 

a tretia zóna radosť a šťastie (98 %).15 

V podstate o pôsobení konkrétnych častí tváre môžeme hovoriť jednotlivo len v teo-

retickej rovine, pretože v skutočnosti tieto prvky pôsobia komplexne, a my vnímame celkový 

výraz, nie jednotlivé časti. "Prostriedky mimiky fungujú automaticky, podvedome a nemožno 

ich ovládať. Sú spontánnym vonkajším prejavom psychického stavu.”16 Preto určite pri 

realizácii fotografií dostali mladí ľudia pokyny, aký výraz sa majú pokúsiť dosiahnuť. Výzor 

človeka je tým, čo upúta adresáta v prvom rade . Reč mimiky spoluvytvára celkové vyznenie, 

preto musí byť v súlade s obsahom. Práve na tento súlad, vyváženosť treba klásť dôraz. V 

súvislosti so spomínanými abribusmi možno konštatovať, že výraz oboch mladých ľudí je 

v súlade, ale predovšetkým so zvýraznenou časťou textu (nadmerne zväčšeným písmom).  

Mimika je výraz viditeľný iba na malú vzdialenosť. Fotografie sú dostatočne veľké, 

aby sme tento fakt prekonali a mohli ju vnímať aj z väčšej vzdialenosti, napr. okoloidúceho 

z dopravného prostriedku. Lenže v takejto situácii nám určite unikajú ostatné časti textu 

 
13 MISTRÍK, J. c.d., s. l57 – l58. 
14 EKMAN, P., FRIESEN, W. V., ElSWORTH, P. Emotion in the Human Face. San Francisco : Stanford 

University, l972. ISBN 08-01-6643-1. 
15 KŘIVOHLAVÝ,  J. c. d. s. 43. 
16 KOŠĆO, J., MISTRÍK, J. c. d., s. 73. 

 



 

26 

 

a výsledne vyznenie abribusu je, že trochu naštvaný a vcelku ľahostajný mladý muž nemá 

žiadne skúsenosti a nešťastná mladá žena nevie viesť tím.  

Skutočné posolstvo, ktoré má osloviť potenciálnych zamestnancov McDonaldu je 

čitateľné len pre ľudí, ktorí na zástavke čakajú, nastupujú, vystupujú alebo prestupujú. To 

považujeme za veľmi zúženú cieľovú skupinu. Preto sa nám javí takéto grafické riešenie 

nevhodné.  

 

Pomenovanie zastávky mestskej hromadnej dopravy v Bratislave  

Na jednej zo zastávok trolejbusov 201 a 202 bolo od 1.7.2016 do 12.3.2018, teda viac 

ako rok počuť hlásenie: zastávka Gagarinova - Rádio Európa 2. 

Pomenúvať zastávky mestskej hromadnej dopravy podľa inštitúcii, zariadení, podnikov je 

v súčasnosti vcelku bežný jav. Niekedy je to z reklamného dôvodu, inokedy má táto infor-

mácia orientačný význam a uľahčuje cestovanie a pohyb po meste najmä návštevníkom 

z iných lokalít. Tak sa bežne stretávame s názvami zastávok ako Slovenské národné divadlo, 

Cintorín Vrakuňa a pod. Špecifickým javom bolo v nedávnej minulosti opakované preme-

novanie zastávky Zimný štadión, ktorá niesla názov podľa aktuálneho sponzora tohto vý-

znamného športového stánku. Raz to bola West aréna, potom Samsung aréna či Slovnaft 

aréna, podľa toho, kto práve sponzoroval hokejovú ligu. Takýto prístup viedol neraz k de-

zorientácii cestujúcich, dokonca aj rodených Bratislavčanov.  

Takmer vždy je takéto konkrétne pomenovanie zastávky MHD spojené so zariadením, 

ktoré verejnosť často a vo veľkej miere navštevuje. Preto sa nám pomenovanie zástavky 

podľa rádiovej stanice javí neadekvátne.  

Nič na tom nemení fakt, že Rádio Europa 2 má na slovenskom trhu stabilnú a pomerne 

silnú pozíciu, v súčasnosti je štvrtým najpočúvanejším rádiom a tretím v poradí súkromných 

staníc .17 V podstate vzniklo na frekvenciách rádia OKEY ako jeho nástupca po tom, čo 

francúzska mediálna spoločnosť Lagardére v roku 2007 kúpila jeho podiel. Po dvoch rokoch 

začala na rovnakých frekvenciách vysielať pod  názvom Europa 2, s koncepciou vychádza-

júcou z konceptu českého rádia Evropa 2. Vysielanie sa začalo 12. decembra 2009 o 12:12 

hod.  

Samozrejme od svojho vzniku prešlo rádio viacerými zmenami. Menili sa moderátori 

aj programová štruktúra. Väčšie zmeny, ktorých cieľom bolo odpútať sa od českej sestry – 

Evropy 2 a zvýšiť počúvanosť, sa udiali v roku 2017.  

 
17 https://www.radia.sk/pocuvanost/mml-tgi/vlny/2018-4 

https://www.radia.sk/pocuvanost/mml-tgi/vlny/2018-4štvrtým
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Europa 2 bolo od začiatku rádio s moderovaným vysielaním, neskôr však začalo klásť 

dôraz aj na web content – europa2.sk. Vo vysielaní na webe prináša Europa 2 čerstvé infor-

mácie zo šoubiznisu, zaujímavosti z celého sveta, hudobného priemyslu. Dominantnou je 

však hudba v rôznych žánroch, najmä nová a populárna. Hudobný formát rádia je CHR – 

contemporary hit radio. Hudobná aj obsahová dramaturgia je tak orientovaná na aktuálne 

trendy a mladého poslucháča vekom, či duchom. Prioritne sa zameriava na mladého poslu-

cháča vo veku 15 – 29 rokov, ale počúva ju aj značná časť starších poslucháčov.  

Svoj program ponúka poslucháčom cez frekvencie, prostredníctvom webrádií, či 

mobilnej aplikácie Europa 2, ktorá funguje na všetkých bežných smartfónových platformách. 

 Poslaním rádia Europa 2 je prinášať čerstvé informácie, zabávať ľudí prostredníctvom 

éteru, sociálnych sietí, či webu. Cieľom je pokračovať v nastavenej tendencii a upevniť si 

postavenie na trhu, držať si prvenstvo na sociálnych sieťach, ale hlavne posilniť počúvanosť.  

Image Europy 2 sa vyznačuje zameraním na mladého človeka, ako sme už uviedli, vekom aj 

duchom. Zmeny vo vysielaní Fun rádia, ktoré sa začalo orientovať aj na starších poslucháčov, 

otvorili Europe 2 voľný priestor na poli mladých poslucháčov, ktorí očakávajú najnovšiu 

hudbu a klebety z hudobného priemyslu, či šoubiznisu. V tejto súvislosti je pochopiteľná aj 

kampaň s názvom Nenormálne výzvy. Princípom je, že poslucháči vymyslia výzvu pre 

niekoho z tímu Europy 2, ktorá sa musí podstatou spájať s názvom známej piesne. Každá 

vybraná výzva je finančne odmenená a z výzvy vzniká video, ktoré Europa 2 zdieľa na 

sociálnych sieťach a promuje ho aj prostredníctvom vysielania. Kampaň je komunikovaná 

prostredníctvom city-lightov, v tlači a samozrejme aj v éteri rádia, na sociálnych sieťach a na 

webe europa2.sk.18 

Od marca 2017 má Europa 2 nový slogan - "Maxximum muziky" (bohemizmus). 

V slovenskej verzii vznikla "Hudba na maxximum."  

Na Facebooku má Europa 2 viac ako 592 000 fanúšikov, je teda najlajkovanejšie slovenské 

rádio na tejto sieti, čo však vyplýva z cieľovej skupiny poslucháčov. Na facebook fanpage 

nájdu ľudia linky na web, fotky, videá, či live prenosy z rádia. 

 Instagram Europy 2 má 65 600 fanúšikov a je to doslova svet všetkých z rádia v koc-

ke, čiže zákulisné fotky zo štúdia aj mimo štúdia a videá. 

 Rádio používa aj Twitter, vyše 5200 ľudí odoberá twety Europy 2, väčšinou ide iba 

o linky na web rádia.19 Reklamu samotnému rádiu malo robiť aj pomenovanie zastávky 

 
18 Napr. moderátor po krátkej inštruktáži musel boxovať s profi kick boxerkou 2 kolá, alebo v rámci trendu Eco-

friendly dopravy musel iný moderátor prísť do práce  na bicykli. Bol to necyklista a býva v Trnave.  
19 Interné materiály, sem, práca D.B.  
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bratislavskej MHD, konkrétne Gagarinova – Rádio Europa 2. Okrem loga na tejto zastávke 

nie je umiestnené nič, čo by navnadilo potenciálnych poslucháčov zapnúť si vysielanie, 

kliknúť na web, prípadne sociálne siete a rádio na tejto zastávke neorganizuje žiadne pop-up 

udalosti, ktoré by pútali pozornosť verejnosti. Podľa PR manažérky rádia Europa 2 Zuzany 

Krištofovičovej „zastávka mala slúžiť ako kontaktný bod pre programové aktivity rádia. 

Taktiež má poslúžiť na prezentovanie značky, hudby a štýlu Europy 2 poslucháčom a ces-

tujúcim“.20 Faktom je, že automatický zvukový informačný systém hlásil v priestore trolej-

busov, ktoré na tejto zástavke zastavujú, názov zastávky, teda Gagarinova – Rádio Európa 2. 

Takáto propagácia rozhlasovej stanice sa nám však javí nefunkčná. Rozhlasová stanica nie je 

miestom, kam by verejnosť chodila. Z toho titulu môže byť každému úplne jedno, kde stanica 

reálne sídli. Navyše budova, v ktorej rádio funguje, je od miesta zastávky značne vzdialená. 

Cieľová skupina rádia sú mladí poslucháči zrejme na celom Slovensku. Takáto reklama však 

zastihne len celkom malú časť bratislavskej mládeže, ktorá cestuje do tejto časti Bratislavy 

(Prievoz, Dolné hony, Podunajské Biskupice). Záber na cieľovú skupinu je veľmi nízky aj 

z hľadiska vekového zloženia cestujúcich v mestskej hromadnej doprave.   

 

                  

 

Pravdepodobne sa tvorca tejto myšlienky inšpiroval pomenovaním zástavky Kníhku-

pectvo Martinus. To je zástavka električiek na rušnej bratislavskej Obchodnej ulici. Ide však 

o úplne iný prípad. Martinus je slovenské internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhku-

pectiev so sídlom v Martine. Je druhým najväčším predajcom kníh na Slovensku a najväčším 

 
20 https:/www.mediahub.sk/europa-2-rozsirila-selfpromo-o-svoju-busovu-zastavku/ 
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internetovým predajcom. Jeho zakladateľmi sú bratia Miroslav a Jozef Santusovci a Michal 

Meško.  

 Električka stojí priamo pred vchodom do kníhkupectva. Tento obchod s knihami je 

veľmi populárny vzhľadom na svoj spôsob vzniku, mimoobchodné aktivity a prístup k zá-

kazníkom. Jeho súčasťou je aj kaviarenská časť, takže ľudia sem chodia nielen nakupovať 

knihy, ale aj stretnúť sa s priateľmi, posedieť si pri káve. Takže pomenovanie spĺňa okrem 

funkcie reklamnej aj funkciu orientačnú, najmä pre cestujúcich, ktorí žijú mimo Bratislavy. 

Takéto využitie má určite svoje opodstatnenie. Pomenovanie zastávky Gagarinova – Radio 

Európa2 je podľa nás neefektívne využitie reklamného potenciálu.  

 

Televízna reklama 

          Reklama tvorí žiaľ už neodmysliteľnú súčasť televízneho vysielania. Najmä súkromné 

televízne stanice nás zahlcujú reklamnými spotmi vkladanými do dramatických diel, filmov, 

seriálov, zábavných programov a dokonca aj do hlavnej spravodajskej relácie. Opakovaným 

prerušovaním vysielania reklamnými blokmi neúnosne narastá dĺžka filmu či relácie. Divák 

väčšinou nemá možnosť túto situáciu riešiť inak, ako reklamný blok pretrpieť.  

Úroveň jednotlivých reklamných prejavov je prirodzene rôznorodá. My sme do tejto štúdie 

vybrali tri spoty, ktorý hodnotíme negatívne a jeden, ktorý hodnotíme pozitívne.  

 

OTP banka - pôžička 

        Spot sa začína baletným predstavením, očividne amatérskym. Na pódium vybiehajú 

baletky v ružových trikotoch a bielych baletných sukienkach. Cupkajú v zástupe a začínajú 

svoj tanec. Nasleduje strih - záber do hľadiska na jednu z diváčok, pravdepodobne nadšenú 

starú mamu. A späť na javisko. Scéna je prírodná, po okraji ju lemujú dekorácie stromov a zo 

stropu jemne poletujú snehové vločky. Režisér celý dojatý vydáva príkaz : „Viac“, po chvíli 

„viac, ešte viac“.  V zákulisí otrávená mladá rekvizitárka, ktorá práve „esemeskuje“ zo svojho 

telefónu, neochotne spúšťa hustejšie sneženie. Na ďalšie výzvy režiséra nakoniec stiahne 

úchytku prístroja úplne na doraz. Zhora sa spustí obrovská zásoba peria, ktorá zasype gra-

mofón a zastaví práve hrajúcu platňu. Tancujúce baletky zasype perie vyše pása. Prirodzene 

prestanú tancovať a rozpačito a bezradne sa obzerajú. Nevedia, čo sa deje a čo majú robiť. 

Keď sa režisér vyčítavo pozrie na ľahostajnú rekvizitárku, tá si s ľahkým úsmevom odfúkne 

pierko z tváre a tiež bezradne pokrčí plecami. Text: “Keď chcete viac, príďte k nám. S OTP 

pôžičkou si za rovnakú splátku u nás môžete dopriať viac ako v inej banke“. Zároveň sa na 

obrazovke objaví headline, biely nápis v zelenom poli: Dopriať viac ako v inej banke. Vo 
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fialovom poli je napísané – s úrokom už od 4 %. Drobnými písmenkami sú dolu popísané 

zmluvné podmienky. Informácia je povinná zo zákona, hoci pre prijímateľa televíznej 

reklamy nemá žiaden praktický význam, pretože je preňho totálne nečitateľná. Písmenka sú 

malé a text je zobrazený krátko na to, aby sa dal prečítať. Záver textu: OTP banka – 

špecialista na pôžičky. So záverečným textom naskočí logo OTP banky vo firemnej zelenej 

farbe a okrúhla „pečiatka „ s nápisom špecialista na pôžičky. Logo je po celý čas v pravom 

hornom rohu. Celý spot trvá 30 sekúnd. 

 

             

 

       Túto reklamu považujem za menej vydarenú, pretože spojitosť deja spotu a reklamného 

posolstva je len cez využitie pojmu viac. Takýto spôsob využitia lexikálnej jednotky sa mi 

javí povrchný a formálny. Fakt je, že komickosť situácie, keď baletky zasype perie, je 

zapamätateľná. Súvislosť s produktom, ktorý má reklama propagovať, už taká zjavná nie je.   

 

Poštová banka – termínovaný vklad 

        Spot sa začína pohľadom do výťahu, v ktorom stoja dvaja muži. Jeden mladší druhý 

trochu starší, obaja sú v oblekoch. Starší muž je bez hlavy, tú drží v ruke na šnúrke v podobe 

nafúkaného balónika. Do výťahu pristúpi mladá dáma v kostýme, s balíkom spisov v rukách. 

Pozdraví, otočí sa a na výťahovom voliči stlačí gombík príslušného poschodia. Hlava balónik 

začne rozprávať: “Skvelé. Práve som si z mojej banky preniesol úspory na termínovaný vklad 

v Poštovej banke. Získam tam úrok až dve percentá ročne.“ Obaja spolucestujúci sa na 

hovoriacu hlavu prekvapene pozrú. Mladší muž sa prekvapene spýta: „Naozaj?“ Hlava 

balónik odpovedá: „Hádam ich nedržíš na bežnom účte. To by bolo veľmi čudné. „Výťah sa 



 

31 

 

zastaví, mladší muž s výrazom pochybnosti v tvári váhavo vystupuje. Hlava balónik hodnotí 

odchádzajúceho: „Ondro bol vždy taký čudák“. Žena hmkaním vyjadrí súhlas. Potom muž 

podá šnúrku so svojou hlavou – balónikom mladej žene, aby mu ju podržala, kým si on 

predvolí svoje poschodie. Mužský voice over: Nie je nič čudnejšie ako držať úspory na 

bežnom účte. Preneste si ich na terminovaný vklad v Poštovej banke a získajte až dve 

percentá ročne. Poštová banka. Na vizuáli v ľavom dolnom rohu je celý čas trvania spotu (30 

sekúnd) oranžový blok s nápisom termínovaný vklad 2 % ročne. Pri záverečnom texte voice 

over, sa výťah zatvorí, na stred obrazovky sa zväčší oranžový obdĺžnikový podklad a z nápisu 

ostane len časť – termínovaný vklad a pribudne bledomodrý štvorec s nápisom 2 %. Oba 

farebné podklady majú priviazanú šnúrku s balónikom a po skončení textu „odletia“. Na 

obrazovke vyskočí logo Poštovej banky. 

 

 

 

        Hlava – balónik je jediný obraz, ktorý v tomto spote zaujme. Celkovo však nedáva 

žiadny zmysel, takže adresát pravdepodobne vôbec nechápe význam tohto obrazu. A možno 

nad ním aj uvažuje a snaží sa ho nájsť, čím odchádza od reklamného posolstva. Jediné, čo 

môže zvýšiť zrozumiteľnosť spotu je vysoká frekvencia jeho opakovania. Na druhej strane to 

však môže viesť aj k celkovému odmietnutiu reklamy. Ak prvá percepcia spotu vyvolá v adre-

sátovi pocit, že je tam napr. neprimeraná miera jednoduchosti až hlúposti, môže sa stať, že 

opakovane si už spot nepozrie. Celkom pravdepodobné je, že jediným cieľom tejto reklamy 

bolo šokovať, prekvapiť, zaujať pozornosť. Podľa môjho názoru tejto reklame chýba prepoje-

nie s produktom, hlbší zmysel použitia „fóru“. Preto ju považujem za zlú. Argumentácia tým, 
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že nič nie je čudnejšie, ako držať úspory na bežnom účte, dokonca ani hlava človeka vo forme 

balónika na šnúrke, sa mi javí neadekvátna. 

 

Nalgesin S 

        Reštaurácia v bielom prevedení, pri stolíku sedí mladý muž a mladá dáma, ktorí spolu 

obedujú. Žena má zdravé jedlo – vyzerá to na zeleninový šalát. Zrazu do miestnosti vbehne 

tučný starší muž v červenom trikote, ktorý sa prirúti k ich stolu, ľavou rukou ťukne žene na 

ľavý spánok. Tá sa chytí za hlavu, na tvári sa jej objaví bolestný výraz, skloní hlavu a silne 

zovrie v rukách obrus na stole. Medzitým červené čudo ťuká z obidvoch strán na jej spánky. 

Žena v zúfalej bolesti ťahá obrus aj s taniermi a všetkým, čo je na stole, k sebe. Hrozí 

katastrofa. Muž pri stole sa na ženu prekvapene pozrie. V ďalšom zábere vidíme mladého 

muža, ktorý na ihrisku triafa loptou na basketbalový kôš. Opäť sa približuje červené čudo. 

Šibalsky sa usmeje do kamery, a potom sa rozbehne smerom k športujúcemu mužovi. Vidíme 

jeho tvár skrútenú bolesťou a pri odjazde kamery je zjavný dôvod tohto výrazu – červené 

čudo mu vyskočilo na chrbát.  

 

      

 

        Na obrazovke sa objaví dôležité upozornenie: Pred použitím lieku si pozorne prečítajte 

príbalovú informáciu alebo sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Nalgesin S má dlhodobý 

účinok 8 – 12 hodín. Voľne predajný liek na vnútorné použitie. Obsahuje naproxén sodný. 

Text je napísaný malým, ale treba konštatovať, že stále čitateľným písmom. A na obrazovke 

zostane 10 sekúnd.  

        Na ďalšom zábere sa „bolesť“ vkráda do lekárne. Priblíži sa k dáme v svetloružovom 

oblečení, ktorú podľa prejavov reči tela začne bolieť brucho. Komentár (ženský hlas) – Bolesť 
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je nepríjemná a otravná. Zastavte bolesť skôr, ako sa stane príliš silná! Dáma sa otočí 

k útočníkovi a z kabelky vytiahne škatuľku s liekmi. Je to Nalgesin S. Pani si bojovne založí 

ruky vbok. „Bolesť“ sa zrúti na zem a privalí ho obrovská tabletka lieku Nalgesin. Komentár: 

Nalgesin S. Rýchle riešenie na bolesť. 21 

        Na obrazovke vidíme škatuľku s liekmi Nalgesin. V ľavej časti nápis rýchle riešenie na 

bolesť. V pravom dolnom rohu logo farmaceutickej firmy KRKA.  

        Krka je jednou z popredných generických farmaceutických spoločností na svete. Svojimi 

liekmi lieči každý deň viac ako 45 miliónov pacientov vo viac ako 70 krajinách. Firma 

zamestnáva viac ako 12 000  ľudí. Základným predmetom jej podnikania je výroba a predaj 

liekov na predpis, liekov bez predpisu a veterinárnych liekov. 

        Spoločnosť sa zameriava na vývin vlastných kvalitných generických liekov, ktoré 

ponúkajú pridanú hodnotu a predávajú sa pod vlastnými názvami Krky.22 

        Celý spot trvá 19 sekúnd. Je pozoruhodné, že tvorcovia dokázali do takého krátkeho času 

vtesnať až tri situácie, ktoré dokáže liek vyriešiť. Použitie červeného čuda – teda postavy 

Bolesti – je podľa môjho názoru infantilné a pripomína skôr retro reklamu.  

 

Tatrabanka – digitálny úver Nemusíme sa vidieť 

        Na začiatku spotu sa z tmavého prostredia vynorí skupina mladých ľudí. Niektorí sa 

zaoberajú svojím mobilom, iní držia pred svojou tvárou ruku. Odrazu sa rozsvieti a vidíme 

dievčinu s dlhými rozpustenými blond vlasmi, ktorá drží pred svojou tvárou mobilný telefón, 

takže jej tvár nevidíme. Kamera si postupne vyberá jednotlivé osoby v polodetaile. Prvý je 

chlapec v čiapke, zacláňa sa telefónom, nasleduje slečna v ružovom oblečení, ktorá si drží 

pravú ruku pred tvárou dlaňou od seba. Hneď po nej ďalšia dlhovlasá slečna v čiernom barete 

a tmavom saku, ďalší je chlapec v džínsovej košeli. Ten „nakúka“ cez prsty, pred tvárou má 

dlaň ľavej ruky a medzi ukazovákom a prostredníkom vytvára medzeru, cez ktorú je vidieť 

časť očí. Nasleduje mladík v bielom tričku s dlhými rukávmi a červenej čiapke, ktorý sa kryje 

oboma rukami. Ľavú drží vertikálne pred tvárou, druhá je horizontálne kolmá na ňu a tak 

pravá dlaň drží zvonku ľavú. Ďalšia dievčina si opäť kryje oči chrbtom pravej dlane. 

Vystrieda ju mladý muž v čiernej košeli, ktorý má pred tvárou obidve ruky, dlaňami k sebe Po 

ňom vidíme slečnu v zelenom pulóvri s predĺženými rukávmi, z ktorých vykúkajú len prsty, 

čiastočne roztiahnuté, cez ktoré sa na nás pozerá. Títo všetci sa vystriedajú za prvých 6 

 
21 https://medialne.blog.etrend.sk/reklamy/nalgesin-s--rychle-riesenie-na-bolest.html 
22 https://www.krka.biz/sk/o-krke/ 
 

https://medialne.blog.etrend.sk/reklamy/nalgesin-s--rychle-riesenie-na-bolest.html
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sekúnd spotu vo veľmi rýchlom slede za zvuku voicer over: „Nemusíme sa vidieť, aby ste od 

nás dostali  úver. Zoberte si digitálny úver cez aplikáciu Tatrabanka. A nemusíte byť ani 

našim klientom. Peniaze môžete dostať hneď a bez poplatku. Navyše sa vďaka zrýchlenému 

splácaniu sami rozhodnete, ako rýchlo úver splatíte. Tatrabanka – inovácie, ktoré menia váš 

svet.“ Na vizuáli sa objavia blikajúce čiary charakterizujúce digitálne technológie. Chlapec 

v džínsovej bunde odvráti tvár a natiahne ruky, akoby sa im bránil. Aj ďalší mladý muž akoby 

pred nimi uhýbal. Kučeravá dievčina si ich, naopak, fotografuje. Nasleduje záber nočnej ulice 

s efektne osvetlenými jazdnými pruhmi a prelínajúci záber na už známeho tanečníka v čer-

venej čiapke. Odrazu sa na čiernom podklade objaví jednoduchý nápis Digitálny úver s in-

dexovou skratkou TB a logom Tatrabanky v pravej spodnej časti obrazovky a hneď potom 

telefón (smartfón) v mladej ruke. Na jeho displeji  svieti  biela aplikácia Tatrabanky, pod ňou 

v modrom rámčeku príkaz aktivovať aplikáciu a pod tým modrý nápis stať sa klientom. Opäť 

sa v neuveriteľne rýchlom slede striedajú tváre mladých ľudí, posledný mladý muž si zakrýva 

tvár rolákom. Na obrazovke je telefón s vysvieteným textom digitálny úver a dievčenská ruka 

v modrom poli pohybom prsta navýši sumu od nuly po 7000. Opäť vidíme chlapca v červenej 

čiapke s tancujúcimi rukami, dlhovlasá dievčina si s úsmevom siahne do vlasov, mladý muž 

k nám obráti telefón so záberom svojich zatvorených očí (nemusíme sa vidieť). Ďalšia mladá 

dievčina skryje svoju tvár za tablet. Opäť sa na obrazovke v rýchlom slede striedajú svetelné 

efekty a obrazce s polozakrytými tvárami mladých ľudí. Potom prst na modrom poli obra-

zovky telefónu pohybom doľava znižuje sumu úveru. Je to v časti komentára o rýchlosti 

splatenia úveru. Ďalej už vidíme len mladú ruku siahajúcu po smartfóne a záverečné logo 

Tatrabanky. 

        Tatra banka spustila túto novú kampaň s cieľom propagovať nový produkt – Digitálny 

úver. Jasne a zreteľne vyjadruje, že tento úver možno získať aj bez osobnej návštevy bankovej 

pobočky, len prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatrabanky. To znamená, že banka naozaj 

nemusí svojho klienta vidieť. Určite mobilizujúcou výhodou je fakt, že úver môžu dostať 

nielen už existujúci klienti banky, ale aj noví. Tento koncept pripravila agentúra Made by 

Vaculik. Na myšlienke „Nemusíme sa vidieť, aby ste od nás dostali úver“ je založená celá 

imidžová komunikácia  kampane. 

Tatrabanka má pre svojich súčasných, ale aj nových klientov pripravených niekoľko 

produktových benefitov. Konkrétne – ak si načerpajú úver cez mobilnú aplikáciu v čase 

trvania kampane, automaticky získajú úver bez poplatku. Taktiež pre nich platí možnosť 

zrýchleného splácania úveru, čo je ďalšou nespornou výhodou.  
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Táto reklama zaujala našu pozornosť v pozitívnom smere. Je naozaj dynamická, tváre 

sa striedajú v neuveriteľnom tempe. Pod dynamiku sa podpísala strihová skladba. Veľmi 

dobrá je selekcia účinkujúcich, vzhľadom na cieľovú skupinu kampane. To, že prezentuje 

moderných, nezávislých ľudí presne ukazuje, pre koho je tento produkt určený. Atraktívnu 

vizuálnu zložku adekvátne dopĺňa použitá hudba. Text sa viaže na obraz, má primeraný 

rozsah a je obsahovo funkčný. K pozitívnemu vyzneniu určite prispieva aj jeho zvuková 

realizácia. Voice over totiž patrí poprednému slovenskému hercovi Tomášovi Maštalírovi. 

Jeho charakteristický timbre, dokonalá dikcia a adekvátna intonácia umocňujú pôsobenie na 

adresáta. Naozaj mladá dynamická reklama.  

 

 

 

Záver 

 

        Žijeme obklopení reklamou. Či sa nám to páči, alebo nie. Číha na nás všade, v rôznych 

podobách, na rôznych nosičoch. Neubránime sa jej ani vo vlastnej domácnosti. Vylieza na nás  

z televíznej obrazovky, prihovára sa nám z rádia. Dá sa s ňou bojovať, ale nedá sa s ňou 

vyhrať. Stala sa súčasťou našej doby.   

        Negatívny postoj k jej prejavom vzniká najmä preto, že jej je príliš veľa. V televíznom 

vysielaní necitlivo prerušuje vrcholné momenty dramatických diel, ruší emotívne prežívanie 

deja, neúnosne predlžuje dĺžku filmu. Ale na druhej strane prináša informácie o nových 

produktoch, upozorňuje na nové technológie, technické novinky. Niekedy pobaví, zaujme. 

V štúdii sme venovali pozornosť javom, ktoré nejakým spôsobom vytŕčajú z masy reklam-

ných prejavov a činov, prevažne v negatívnom zmysle. Vytvoriť kreatívnu, vtipnú a invenčnú 
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reklamu naozaj nie je jednoduché. Preto sa nemožno čudovať, že drvivú väčšinu   reklamných 

prejavov tvorí neutrálna masa, ktorá spĺňa štandardné kritéria a je bezprívlastková. Práve z 

tejto neutrálnej roviny vystupujú smerom hore dobré reklamy a smerom dolu zlé reklamy. Tie 

dobré treba privítať a oceniť. Tie zlé treba kritizovať a tým pôsobiť na reklamných tvorcov, 

aby dodržali aspoň neutrálny štandard a v snahe po originalite za každú cenu neskĺzli do 

formálnych, trápnych a možno až hlúpych reklám. A ešte si dovoľujem dodať, že v tejto 

oblasti platí intenzívnejšie ako kdekoľvek inde, že menej je niekedy viac.  
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Etika v reklamnej praxi 

Ethics in advertising practice 

 

Mgr. Tatiana Deptová, PhD. 

 

Abstrakt: Etická samoregulácia v oblasti marketingovej komunikácie je závislá nielen na 

kvalitnom nastavení zákonov, vyhlášok a kódexov, kontrole ich dodržiavania, ale aj na vy-

spelosti zainteresovaných účastníkov komunikácie (zadávateľov, reklamných agentúr a mé-

dií), spoločnosti a jednotlivcov. Do tohto procesu by mala vstupovať aj verejnosť, reprezen-

tovaná fyzickými a právnickými osobami, ktoré môžu v prípade podozrenia podať sťažnosť 

a Arbitrážnu komisiu upozorniť na problém šírenia reklám, ktoré by mohli byť v rozpore so 

zákonom o reklame, resp. Etickým kódexom. V predkladanom príspevku sa zaoberáme skú-

maním problematiky záujmu verejnosti o reklamné posolstvá šírené prostredníctvom médií. 

Zaujímalo nás, do akej miery do procesu kontroly vstupuje verejnosť, koľko bolo v sledova-

nom období podaných sťažností, s akým výsledkom, kto stojí v pozícii sťažovateľa a do akej 

miery sa zúčastňuje na procese kontroly.   

 

Kľúčové slová: samoregulácia, etika, reklama, Etický kódex, zadávateľ, sťažnosť, nález  

 

Abstract: Ethical self-regulation in the field of marketing communication is dependent not 

only on the quality of set regulations, promulgations, and codes, control over their compliance 

but also on the maturity of the participants involved in the communication (ordering parties, 

advertising agencies, media), society and individuals. This process should also be accessed by 

the public represented by natural and legal people who can, in case of suspicion, file a com-

plaint and therefore point out the problem of spreading advertisement which could be in 

conflict with the advertising law or more precisely the Ethical code to the Arbitral committee. 

In the submitted contribution we are occupied with the examination of the problems of public 

interest in advertising messages spread through media. We were interested in how much the 

public enters the control process, how many complaints were filed in the observed period of 

time, with what result, who stands in the position of the complainer and to what extent do they 

attend the control process. 

 

Keywords: self-regulation, ethics, advertising, ethical code, ordering party, complaint, ruling 
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VSTUP DO PROBLEMATIKY 

 

 „Etika je základnou súčasťou kultúry spoločnosti na danom stupni jej vývinu, ale aj 

kritériom merania jej vyspelosti. Jej úlohou je usilovať sa o dodržiavanie noriem v jednotli-

vých oblastiach nášho života, ktoré sú v konečnom dôsledku užitočné pre každého z nás. Tak 

je to aj v oblasti reklamy“ (P. Horňák, 2010, s. 52). 

 

 Etiku definuje Slovník cudzích slov (2006) ako náuku o mravnosti, resp. ako sústavu 

noriem o mravnom, morálnom a spoločensky vhodnom správaní sa ľudí, pričom morálka 

predstavuje „súhrn morálnych princípov, noriem, mravných hodnôt, cieľov, ideí, mravného 

správania a konania jednotlivcov a skupín“ (Šaling, S., Ivanová-Šalingová, M., Maníková, 

Z., 2006, s. 362, 858). Tieto atribúty by mali byť neoddeliteľnou súčasťou všetkých oblastí 

života človeka, pričom podnikanie, marketingová komunikácia a v rámci nej aj reklama nie sú 

výnimkou. Etika reklamy, ako uvádza P. Horňák (2018), je „oblasť, v ktorej ide o dodr-

žiavanie etických princípov vyžadovaných verejnou mienkou predovšetkým vo sfére ovplyvňo-

vania recipienta k nákupu tovarov a služieb“ (Horňák, P., 2018, s. 235). Medzi základné 

princípy autor zaraďuje pravdivosť, čestnosť, slušnosť, užitočnosť, napodobňovanie, ochranu 

súkromia, identifikáciu propagácie, používanie štátnych symbolov, manipuláciu s recipientom 

a zodpovednosť (Horňák, P., 2018, s. 238-239). V praxi sa dodržiavanie princípov realizuje 

formou samoregulácie, pri ktorej sa očakáva, že účastníci procesu reklamnej komunikácie, 

teda zadávatelia, reklamné agentúry a médiá, budú dodržiavať zákony, kódexy a nariadenia 

upravujúce túto formu komunikácie dobrovoľne.  

 Snaha o reguláciu komunikácie v oblasti reklamy sa odvíja od všeobecných princípov 

etiky, ktoré sa následne aplikujú na túto oblasť. Podľa P. Horňáka je jedným z najznámejších 

kódexov Medzinárodný kódex reklamy (označovaný aj ako kódex reklamných techník), ktorý 

vychádza zo zásad Medzinárodnej obchodnej komory. Prvýkrát bol vydaný v roku 1937 

a následne bol viackrát revidovaný. Ako uvádza autor, podnetom k jeho poslednej úprave bol 

pokyn Rady Európy (1972), ktorý mal podporiť inštitúcie v úsilí vytvárať samoregulačné 

orgány na ochranu reklamy a vytvárať národné kódexy, ktoré na medzinárodný kódex 

nadväzujú. V roku 1991 sa sformovala Európska asociácia reklamných agentúr (EAAA), 

ktorej úlohou bolo premietnuť princíp samoregulácie do národných kódexov a následne 

zamedziť legislatívnym opatreniam Európskej únie obmedzovať slobodu v oblasti marketin-

govej komunikácie. EAAA pre úspešné fungovanie etickej samoregulácie v tejto oblasti 

stanovila aj základné princípy  (Horňák, P., 2010, s. 53). 
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V roku 1995 na Slovensku vzniká Rada pre reklamu (ďalej RPR). Ide o orgán etickej 

samoregulácie reklamy, ktorého cieľom je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území 

Slovenskej republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama. Ako sa 

uvádza na webovej stránke (www.rpr.sk), RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do 

procesu marketingovej komunikácie: asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, 

médiá, ale aj podnikateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy. Členovia sa 

zaviazali dodržiavať Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej praxe a udržiavať dobré meno 

reklamy. Aktuálne znenie kódexu bolo prijaté na Valnom zhromaždení 19. apríla 2015. Od 

roku 1995 je RPR členom The European Advertising Standards Alliance (EASA), európskej 

aliancie samoregulačných orgánov v oblasti reklamy so sídlom v Bruseli, ktorá v súčasnosti 

združuje 24 samoregulačných inštitúcií z 22 štátov Európy a 4 mimoeurópske samoregulačné 

organizácie (z Kanady, Nového Zélandu, Južnej Afriky a USA). Od roku 2001 združuje 

EASA aj tzv. reprezentantov priemyslu (európske združenia médií, reklamných agentúr 

a Svetovú federáciu zadávateľov reklamy). EASA koordinuje spoluprácu národných inštitúcií 

i nadnárodných združení. Vyvinula systém tzv. cezhraničných sťažností, keď sa zadávateľ 

pochádzajúci z jedného štátu môže sťažovať na reklama šírenú v inom štáte. Jej cieľom je 

zároveň zastupovať záujmy marketingovej komunikácie pri tvorbe európskej legislatívy 

(Rada pre reklamu, 2019).   

Ochrana účastníkov komunikácie v tejto oblasti je čoraz dôležitejšia, pretože šírenie 

reklamných posolstiev prostredníctvom rôznych médií je stále intenzívnejšie. J. Mistrík 

označil v roku 2002 reklamný (sekundárny) štýl  za najproduktívnejší (Mistrík, J., 2002, s. 

174) a vďaka pretrvávajúcemu šíreniu reklamy klasickými kanálmi aj cez ďalšie médiá – 

internet a mobilné siete, jej intenzita naďalej narastá. Ochrana cieľových skupín pred 

negatívnymi aspektami reklamy, ale zároveň aj snaha o budovanie jej dobrého mena, viedla 

nielen spoločnosť, ale aj firmy, značky a asociácie k vzniku nástrojov, ktorých úlohou je dbať 

o etický rozmer reklamy. V súčasnosti sa v Slovenskej republike marketingová komunikácia 

a v rámci nej aj reklama opiera o niekoľko právnych a etických noriem. Patrí medzi ne 

napríklad zákon o reklame, zákon o vysielaní a retransmisii, zákon o ochrane spotrebiteľa, už 

spomínaný Etický kódex reklamnej praxe, ale aj etické kódexy rôznych podnikateľských 

subjektov v neposlednom rade aj ten európsky. 

 

Existencia ochranných nástrojov a kontroly, ktorá sa u nás rieši podaním sťažnosti, 

a jej posúdením Arbitrážnou komisiou zriadenou pri Rade pre reklamu, ktorá k sťažnosti 

vydáva stanovisko, tzv. nález, je nevyhnutnou súčasťou fungovania reklamnej praxe. Tento 
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proces, ktorý sa do slovenskej reklamnej praxe premieta v podobe už uvádzaných nástrojov, 

má medzinárodný základ.  

Európska asociácia komunikačných agentúr EACA v spolupráci s londýnskym Inšti-

tútom etiky spracovávali štúdiu o poslaní reklamy a o jej etike. Česká republika bola jedinou 

krajinou mimo Európskej únie, ktorá sa na príprave štúdie spolupodieľala. J. Vysekalová 

(2004) realizovala v tejto súvislosti prieskum prostredníctvom skupinového rozhovoru s 10 

študentami, ktorého výsledkom bola identifikácia pozitívnych a negatívnych javov spájaných 

s reklamou. Študenti medzi pozitívne javy zaradili: sprostredkovanie informácií o produkte 

a uľahčenie výberu, prospešnosť reklamy pre hospodársky rozvoj, pomoc pri riešení celospo-

ločenských problémov a fakt, že reklama môže priniesť recipientovi príjemný zážitok. Medzi 

negatívnymi javmi uviedli: vytváranie umelej potreby, podporu konzumného správania a bu-

dovanie konzumnej spoločnosti, manipuláciu s ľuďmi a neetickosť reklamy. V rámci rozho-

vorov sa riešili témy zamerané na zodpovednosť a etické problémy vo vzťahu k zraniteľným 

skupinám, sociálnym otázkam, životnému prostrediu a podpore nadbytočného konzumu. 

Zaujímavosťou bolo, že u študentov sa zistila neznalosť alebo len okrajová znalosť zákonov 

a etických kódexov, ktoré treba v reklamnej praxi dodržiavať, napriek tomu, že neetickosť 

identifikovali ako jeden z negatívnych znakov. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že študenti si na 

jednej strane uvedomovali, aké etické problémy so sebou reklamný priemysel prináša, na 

strane druhej dokázali racionálne vyhodnotiť jeho význam pre rozvoj ekonomiky, pričom pre 

väčšinu respondentov reklama znamenala bežnú súčasť života (Vysekalová, J., 2004). 

T. Czwitkovics (2007) vo svojom článku upozorňuje na niektoré nekalé praktiky zadá-

vateľov v kontexte slovenskej reklamy. Ide napr. o využívanie doplňujúceho informačného 

textu písaného malým, takmer nečitateľným písmom; nepresné uvádzanie cien produktov; 

zavádzanie a klamanie pri argumentácii o vlastnostiach ponúkaných produktov; nejednoznač-

né uvádzanie informácií o podmienkach pri poskytovaní zľavy, resp. bonusu „zadarmo“ 

a pod. Za najväčší problém pritom nepovažuje ľahostajný prístup Arbitrážnej komisie, ktorej 

úlohou je sťažnosti posudzovať, ale mnohokrát laxný prístup zadávateľov k úpravám kampa-

ní, resp. čas, za ktorý prebehne posúdenie sťažnosti a vydanie nálezu. Problém neetických 

reklám vidí autor aj v tom, že kým fyzická, resp. právnická osoba podá sťažnosť, komisia si 

vyžiada v rámci riešenia sťažnosti stanovisko zadávateľa, resp. reklamnej agentúry alebo 

média a vydá rozhodnutie v podobe nálezu, reklamná kampaň skončí. Upozorňuje, že napriek 

snahe Arbitrážnej komisie o intenzívnejší a efektívnejší prístup k riešeniu sťažností, je počet 

korekcií reklám zo strany zadávateľov nízky, resp. zadávateľ rozhodnutie komisie ignoruje 

a kampaň nestiahne (Czwitkovics, T., 2007). Aby sme však pristúpili k hodnoteniu čo 
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najobjektívnejšie, treba podotknúť, že ku korekciám reklám v niektorých prípadoch v praxi 

dochádza a mnohokrát je spúšťačom týchto úprav práve upozornenie, resp. nález Arbitrážnej 

komisie. 

 

VÝSKUMNÝ PROBLÉM A VÝCHODISKÁ PRIESKUMU 

 

Rozmer ochrany môžeme na základe uvedeného považovať za dvojpólový, teda 

orientovaný na cieľové skupiny a zároveň aj na marketingovú komunikáciu samotnú. Ak 

zohľadníme túto dvojpólovosť a akceptujeme fakt, že zodpovednosť za vznik a šírenie 

reklamného posolstva majú všetky zúčastnené strany, teda zadávateľ, reklamná agentúra aj 

médium, časť zodpovednosti by sa mala logicky presunúť aj na stranu príjemcov reklamných 

posolstiev, resp. zasiahnutých segmentov trhu. Ich úlohou by malo byť v rámci procesu 

zlepšovania etickosti reklamných komunikátov aktívne pristúpiť k riešeniu tejto problematiky 

a upozorňovať na nekalé praktiky, s ktorými sa v rámci tohto typu komunikácie stretávajú, 

prostredníctvom podávania sťažností. Môžeme predpokladať, že zvyšovanie záujmu spoloč-

nosti ako celku o spôsoby uplatňované pri odovzdávaní reklamných informácií prostred-

níctvom rôznych nástrojov a médií môže prispieť k zlepšeniu stavu v tejto oblasti. Význam-

nou mierou tento fakt môžu ovplyvňovať aj ďalšie atribúty, ku ktorým patrí napr. nárast počtu 

šírených reklamných posolstiev, nárast počtu médií a nástrojov, imúnnosť verejnosti vo 

vzťahu k reklame, využívanie foriem reklamy, ktoré sú pre cieľové skupiny ťažko identifiko-

vateľné a tiež aj vzdelávanie verejnosti a najmä detí a mládeže na úrovni mediálnej výchovy. 

Cieľom nášho prieskumu je zistiť, ako sa za obdobie existencie Rady pre reklamu 

a Arbitrážnej komisie vyvíja záujem verejnosti o tento problém a do akej miery upozorňujú 

sťažovatelia na porušovanie etických pravidiel. Formulovali sme nasledovné výskumné 

otázky: 

1) Ako sa v čase vyvíjala krivka záujmu verejnosti o etickosť reklamy? 

2) Ako sa v čase vyvíjala krivka výskytu pozitívnych a negatívnych nálezov, resp. aký je 

ich pomer vo vzťahu k sumárnemu počtu? 

3) Koľko sťažovateľov reálne podalo sťažnosti na vybrané reklamy? 

4) Ktorý typ sťažovateľa dominuje? 

 

Výskumná metóda 

Zvolili sme kvantitatívnu obsahovú analýzu, ktorú považujeme za najvhodnejšiu na 

dosiahnutie stanoveného cieľa, pretože nám na jednej strane pomôže kvantifikovať dáta 
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potrebné na zodpovedanie výskumných otázok a na strane druhej nám ich umožní objektívne 

interpretovať. Správne nastavenie kategórií a jednotiek analýzy nám umožnilo nielen 

odpovedať na výskumné otázky, ale aj uviesť výsledky do súvislostí s kvalitatívnymi 

parametrami, ktoré jednotky reprezentujú. Kategorizačný kľúč, na základe ktorého sme 

analýzu realizovali, uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tab.: Stanovenie kategórií a jednotiek analýzy 

Kategória Jednotka Vyskytuje sa / 

Nevyskytuje sa 

Vysvetlivky 

Nález pozitívny 1/0  

 negatívny 1/0  

 v riešení 1/0  

Sťažovateľ fyzická osoba 1/0 Pri stanovení 

sťažovateľov sme 

vychádzali zo 

zaradenia uvedeného 

v náleze. 

 fyzické osoby 1/0 

 právnická osoba 1/0 

 organizácia 1/0 

 firma 1/0 

 RPR 1/0 

 neuvedený 1/0 

 

Zdroj: autor 

 

 Pri nastavení jednotiek analýzy sme primárne vychádzali z typológie dát uvádzaných 

v nálezoch arbitrážnej komisie zverejnených na webovej stránke Rady pre reklamu 

(www.rpr.sk). Dáta sme, vzhľadom na rozsiahlosť výskumného materiálu, spracovávali v čase 

od 15. januára do 6. marca 2019. Do výskumného materiálu sme zaradili všetky sťažnosti, 

ktoré boli na Arbitrážnu komisiu zaslané za obdobie od roku 1996 do roku 2018, teda za 23 

rokov fungovania komisie, čo predstavovalo súhrnne 1315 nálezov. Dosiahnuté výsledky 

monitorujú reálny stav bez akéhokoľvek skreslenia získaných dát.  

 

Výsledky skúmania 

 

Na výskumné otázky: 1) Ako sa v čase vyvíjala krivka záujmu verejnosti o etickosť 

reklamy a 2) Ako sa v čase vyvíjala krivka výskytu pozitívnych a negatívnych nálezov, resp. 

aký je ich pomer vo vzťahu k sumárnemu počtu, sme odpovedali vďaka kvantifikácii údajov 

v kategórii „nález“. Tu sme typ nálezu vyhodnocovali v rámci jednotiek pozitívny (n = 516), 

negatívny (n = 786) a v riešení (n = 13). Stanovenie jednotiek vychádzalo z údajov uvedených 

v nálezoch evidovaných na oficiálnej webovej stránke Rady pre reklamu www.rpr.sk za 

http://www.rpr.sk/
http://www.rpr.sk/
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sledované roky. Zo súčtu 1315 nálezov bolo v riešení 13, pričom v roku 2004 a 2005 sme 

zaznamenali rovnako po 4 nálezy v riešení a v rokoch 2006, 2011, 2015, 2016 a 2017 po 1 

náleze. Pri kontrole údajov uvádzaných v skrátených záznamoch nálezov v ich plnej verzii, 

sme však zistili, že niektoré z nálezov (n = 5) už boli dodatočne vyhodnotené, pričom 2 ako 

pozitívne a 3 ako negatívne. Do kategórie pozitívnych, alebo negatívnych nálezov však doda-

točne presunuté neboli, čo môže pri využívaní dát zo skrátených záznamov pri výskumoch 

viesť k nepresnostiam.  

Zaujímavým zistením bolo, že 7 nálezov zostalo v riešení, aj napriek skutočnosti, že 

od podania sťažností uplynulo niekoľko rokov. Arbitrážna komisia nemohla vydať k týmto 

sťažnostiam nález, pretože komisii na posúdenie chýbali buď samotné reklamy, resp. 

stanoviská zadávateľov a iných orgánov podieľajúcich sa na šírení reklamnej správy. Toto 

zistenie signalizuje, že sťažovateľ, zadávateľ, resp. iný objekt podieľajúci sa na šírení 

reklamy, môže do istej miery mariť výkon Arbitrážnej komisie nedodaním predmetnej 

reklamy, podkladov alebo vyžiadaného stanoviska k sťažnosti, resp. prieťahmi pri ich 

vypracovávaní a zasielaní umelo predĺžiť čas riešenia sťažnosti až do uplynutia realizovanej 

kampane. Napriek skutočnosti, že ide len o 0,5 % sťažností z celkového počtu, ktoré má na 

nižšie prezentované výsledky minimálny vplyv, zistenie dokumentuje možnosť uplatnenia 

istej formy obštrukcie v praxi, čo sčasti potvrdzuje zistenia T. Czwitkovicsa (2007). 

Neštandardný je aj prípad podanej cezhraničnej sťažnosti, v rámci ktorého Arbitrážna 

komisia vyhodnotila nález ako pozitívny, ale nedokázala uzatvoriť riešenú sťažnosť z dôvodu, 

že reklama nebola šírená na území Slovenskej republiky. Z uvedených zistení vyvstáva 

niekoľko otázok:  

• disponuje Arbitrážna komisia nejakým nástrojom, ktorý by zaviazal zúčastnené strany 

povinne zaslať informácie potrebné na vydanie nálezu k sťažnosti;  

• je stanovený časový limit, do ktorého tak majú urobiť; 

• existuje sankcia, ktorú by mohla Arbitrážna komisia uplatniť v prípade, že niektorá zo 

zúčastnených strán nekoná v prospech doriešenia sťažnosti? 

Vzhľadom na fakt, že ide o samoregulačný proces a zúčastnené strany majú konať dobrovoľ-

ne aj vzhľadom na fakt, že sťažnosti doriešené neboli, môžeme predpokladať, že tieto nástroje 

v praxi využívané nie sú. Vyhodnotenie výsledkov s ohľadom na uvedené zistenia sú v nasle-

dujúcich grafoch. 

Graf. č. 1 – Počet nálezov z pohľadu ich typu 
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Zdroj: vlastná práca 

 

 Počet identifikovaných typov nálezov sme ďalej sledovali vo vzťahu k celkovému 

počtu aj z pohľadu vývoja ich výskytu za jednotlivé roky (pozri graf č. 2). 

 

Graf č. 2 – Vývoj pozitívnych a negatívnych nálezov za sledované obdobie 1996-2018. 

 

Zdroj: vlastná práca 

 

Z údajov v grafe vyplýva, viacero zaujímavých zistení.  

Ak odhliadneme od prvých troch sledovaných rokov, keď sa činnosť Rady pre rekla-

mu a Arbitrážnej komisie najmä smerom k verejnosti v podstate iba „rozbiehala“ a zazname-

pozitívny negatívny v riešení spolu
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nala počet sťažností v rozptyle od 5 do 13, najmenej sťažností bolo podaných v roku 2008 (n 

= 15). Ide o vcelku výrazný pokles nielen vo vzťahu k iným rokom (okrem úvodných 1996 – 

2001), ale aj vo vzťahu k priemernému počtu sťažností podaných za sledované obdobie (n = 

57). V kontexte s ostatnými rokmi sa tento počet javí ako nízky aj v porovnaní s piatimi 

predchádzajúcimi rokmi (n = 48 – 79), všetkými nasledujúcimi (n = 69 – 118) a najmä vo 

vzťahu k roku 2011, v ktorom sme zaznamenali, naopak, maximálny počet podaných 

sťažností (n = 118). K tejto hodnote sa priblížili už iba dva nasledujúce roky 2012 (n = 114) 

a 2013 (n = 103), v ktorých sa celkový počet sťažností dostal na hodnotu vyššiu ako sto. 

Dáta získané za uplynulých 23 rokov ukázali, že záujem verejnosti o dianie v oblasti 

komunikácie reklamných posolstiev od roku 1996 do roku 2005 neustále narastal a až 

s odstupom 10 rokov, v rokoch 2006 a 2007 zaznamenal mierny pokles. V roku 2008 bolo 

evidovaných len 15 sťažností, čo signalizuje významný pokles záujmu verejnosti o dianie 

v tejto oblasti komunikácie napriek tomu, že sa organizovali silné stimulujúce podujatia 

(Letné olympijské hry, Majstrovstvá Európy vo futbale a v neposlednom rade aj prezidentské 

voľby v USA), ktoré mohli ovplyvniť dianie na globálnom, európskom, ale aj slovenskom 

reklamnom trhu v jeho prospech (Reklama na internete..., 2007). Pokles mohol byť vyvolaný 

primárne dvoma faktormi: 

1) Celosvetovou hospodárskou krízou, ktorej časové vymedzenie kopíruje aj pokles 

počtu podaných sťažností. Tej sa však Európa dokázala v prvej vlne v roku 2007 

vyhnúť, v neskoršom období však zasiahla aj európsky trh, slovenské hospo-

dárstvo nevynímajúc. Znížené rozpočty na reklamu sa výraznejšie prejavili až 

v roku 2009, keď sa aj najsilnejšie krajiny Európy dostávajú do recesie. Spomedzi 

členských krajín Európskej únie však následne zaznamenalo najrýchlejší rast 

Slovensko (Finančná kríza, 2008). Globálne výdavky na reklamu sa výrazne znížili 

a v Európe (primárne v západnej) v roku 2009 klesli až o 6,7 %. Ich ďalší pokles 

sa predpokladal aj v nasledujúcom roku (Globálne výdavky..., 2009). Nestabilita 

na hospodárskych trhoch, ktorá sa šírila z Ameriky smerom do Európy, s časovým 

odstupom zasiahla aj rozpočty na reklamu a mohla spôsobiť kolísavosť počtov 

podaných sťažností v krízových rokoch 2008 – 2010.  

2) V druhom rade mohla na tieto výkyvy vplývať aj zmena podielu reklamy v jed-

notlivých mediatypoch. Ľ. Christophoryová v decembri 2005 podľa správy Zenith-

Optimedian mylne predpokladala nárast výdavkov na reklamu všeobecne, ale 

v predpovediach o náraste reklamy v online priestore sa nezmýlila (Christopho-

ryová, Ľ., 2005). Významný nárast internetovej reklamy potvrdzuje aj IAB 
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Slovakia (Združenie pre internetovú reklamu), ktoré zverejnilo údaje o vývoji 

výdavkov za ostatné roky na jednotlivé formáty online reklamy, ale aj výdavky na 

online reklamu v porovnaní s ostatnými médiami. Tie potvrdzujú nárast výdavkov 

aj podielu reklamy v tomto sektore (Výdavky do internetovej..., 2019).   

Môžeme konštatovať, že ako „turbulentné“ sa javia roky 2008 a roky 2011-2013, keď 

sme zaznamenali najväčší rozdiel v zistených údajoch. Ak rok 2008 reprezentoval krízu, roky 

2011-2013 sú z pohľadu záujmu verejnosti o dianie v oblasti reklamy najúspešnejšie. Vyšší 

počet podaných sťažností môže byť ovplyvnený okrem iných faktorov najmä navýšením 

finančných prostriedkov nasmerovaných do reklamy po najsilnejších rokoch krízy. V ďalšom 

období (od r. 2014) počet sťažností pozvoľna klesol takmer na polovicu (z n = 118 na n = 63) 

a v priemere vyrovnal svoje hodnoty s obdobím rokov 2003-2007, ktoré môžeme z hľadiska 

počtu podaných sťažností hodnotiť ako relatívne konštantné. V ostatných dvoch rokoch sa 

situácia stabilizovala a zaznamenali sme rovnaký počet podaných sťažností (n = 75).  

Výsledky zobrané v grafe nám ďalej ukázali, že v rokoch 1998, 2001, 2012 a 2017 

počet pozitívnych nálezov prevýšil počet negatívnych. Kým v roku 1998 (8 > 5) a 2001 (10 > 

6) ide o relatívne nízke čísla, v rokoch 2012 a 2017 sa hodnoty výrazne zvýšili. V roku 2012 

bolo podaných 114 sťažností, z ktorých bolo 59 pozitívnych nálezov a v roku 2017 išlo o 40 

pozitívnych nálezov zo 75 sťažností. Zistenia môžu naznačovať nielen zvýšený záujem 

verejnosti o kvalitu reklamných posolstiev v oblasti jej etiky, ale zrejme aj zvyšujúcu sa 

informovanosť a povedomie verejnosti o zásadách a etických princípoch platných v reklame. 

Tento predpoklad však výskumom overený nebol. 

 

Na otázky 3) Koľko sťažovateľov reálne podalo sťažnosti na vybrané reklamy a 4) 

Ktorý typ sťažovateľa dominuje nám pomohli odpovedať kvantifikované dáta jednotiek 

zaradených do kategórie „sťažovateľ“.  

Problematika identifikácie jednotiek v tomto prípade bola zložitá a ani snaha o de-

finovanie jednotiek tak, aby v maximálnej miere korešpondovali s realitou záznamov aj 

vzhľadom na ich nedostatky, nepriniesla absolútnu presnosť dosiahnutých výsledkov. Skresle-

nie zistení spôsobili nepresnosti v záznamoch nálezov. Pri výbere jednotiek sme vychádzali 

z označenia, ktoré sa uvádzalo v skrátenej verzii nálezu pod kolónkou sťažovateľ. V nálezoch 

sa vyskytli napríklad tieto podoby záznamov: fyzická osoba, v prípade, že sťažnosť podalo 

viac osôb, aj fyzické osoby, právnická osoba, organizácia, firma, spoločnosť s ručením 

obmedzeným, akciová spoločnosť, Rada pre reklamu, Rada pre vysielanie a retransmisiu, 

asociácie, združenia, spolky, agentúry a pod. Záznam vo väčšine prípadov obsahoval presný 
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názov firmy, organizácie, agentúry, asociácie a pod., podľa ktorého bolo možné sťažovateľa 

do typu zaradiť. V mnohých prípadoch sa v náleze priamo uvádzal text „fyzická“ alebo 

„právnická osoba“, pričom tento údaj neobsahoval jednoznačnú špecifikáciu, čo spôsobovalo 

pri samotnom vyhodnocovaní zistení nepresnosti. Pri označení fyzická osoba/ fyzické osoby 

sa uvádzalo miesto ich pôsobnosti, napr. „fyzická osoba z Košíc, fyzická osoba z Dunajskej 

Stredy“ a pod. Pri právnickej osobe sa žiadne upresnenie neuvádzalo. Ako príklad využívania 

pojmu „právnická osoba“ v zázname nálezu uvedieme vyhodnocovanie sťažností podaných 

v roku 2009, v ktorom sme v porovnaní s inými rokmi kvantifikovali najväčší počet zá-

znamov s údajom „právnická osoba“ (n = 15). V tomto roku boli „právnickými osobami“ 

podané sťažnosti na reklamy nasledujúcich zadávateľov: Telefónica O2 Slovakia (n = 6), 

Rádio, a. s. Fun Radio (n = 1), AHOLD Retail Slovakia (n = 1), Poštová banka (n = 2), UPC 

Broadband Slovakia (n = 1), Green Swan Pharmacenticals SR (n = 1), Lerica Accounting (n = 

1), Orange Slovensko (n = 2). Vo väčšine prípadov ide na slovenské pomery o väčšie 

podnikateľské subjekty s vyššími investíciami do reklamy. Zaujímavosťou je, že z 15 

sťažností podaných v tomto roku bolo 12 nálezov pozitívnych a iba 3 boli uznané ako 

negatívne, čo predstavuje 80 % úspešnosť pri identifikácii rozporu s Etickým kódexom. 

Okrem toho bol pojem „právnická osoba, resp. právny zástupca“ ako identifikácia typu sťa-

žovateľa za celé sledované obdobie, teda za roky 1996-2018, uvedený iba 33-krát z celkového 

počtu sťažovateľov 1326. Z 33 sťažností evidovaných pod typom „právnická osoba“ bolo až 

22 nálezov pozitívnych, 10 negatívnych a jeden z nálezov zostal v riešení. Pozitívne nálezy 

z celkového počtu (n = 33) za 23 sledovaných rokov sú na úrovni takmer 67 %, čo zároveň 

podporuje predpoklad, že ide o osoby, ktoré zrejme disponujú právnickým vzdelaním. 

Uvedené fakty nás pri úvahách o sémantickej stránke jednotky „právnická osoba“ priviedli 

k predpokladu, že autor záznamu v náleze pod ním rozumie právne zastupovanie, nie práv-

nickú osobu v pravom zmysle slova. 

Tento predpoklad podporuje aj rozpor v chápaní pojmov alebo nesprávna interpretácia 

významu „právnická a fyzická osoba“. Podľa Böhm-Kleina pojem „právnická osoba“ repre-

zentuje „organizáciu, ktorá bola vytvorená na nejaký účel, môže to byť organizácia, ktorá 

podniká (podnikateľský subjekt), napr. spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoloč-

nosť, nadácia, štátna organizácia, banka, ministerstvo, obec a pod.“. Pre presnosť, pod poj-

mom „fyzická osoba“ chápeme bežného občana, ktorý vystupuje sám za seba a nereprezentuje 

žiadnu organizáciu (Böhm-Klein, K.; 2013). Nesúlad v chápaní pojmov vidíme v 2 rovinách:  
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1) Autori textov nálezov používajú termín „právnická osoba“ v zmysle osoby, resp. 

firmy, ktorá stojí v pozícii sťažovateľa a reprezentuje právne zastupovanie inej 

organizácie. 

2)  Na základe správneho výkladu pojmu „právnická osoba“ vo vzťahu k pojmu 

„fyzická osoba“ a tiež k ďalším typom sťažovateľov uvádzaným v samotných 

nálezoch, je pojem „právnická osoba“ všeobecnejší a podľa citovanej definície 

zastrešuje viacero možných typov sťažovateľa.  

Využívanie pojmu „právnická osoba“, ktoré v praxi vytvára istú opozíciu k pojmu „fyzická 

osoba“,  by malo zmysel v prípade, že by pri zázname bola k pojmu „právnická osoba“ uvede-

ná aj presnejšia špecifikácia, napr. nadácia, firma a pod. 

 Na základe uvedených zistení a snahy dosiahnuť čo najpresnejšie výsledky sme 

vyčlenili v rámci analýzy tieto jednotky (pri niektorých uvádzame zároveň presnejšie 

chápanie ich významu): 

• fyzická osoba/fyzické osoby, 

• právnická osoba – rozumieme pod týmto pojmom právne zastúpenie iného subjektu, 

• organizácia – všetky neziskové subjekty, 

• firma – komerčné subjekty, 

• agentúra, 

• Rada pre reklamu – vyčlenili sme ju samostatne vzhľadom na náš záujem sledovať 

následne aj úspešnosť v rámci prešetrovania sťažností podaných Radou,  

• neuvedené – uvádzame pri sťažnostiach, v ktorých absentuje údaj o sťažovateľovi. 

 

 Ak chceme v rámci skúmania zodpovedať výskumné otázky 3 a 4, musíme pracovať 

s dátami, ktoré sú v jednotlivých nálezoch reálne zaznamenané. Sťažnosť na Arbitrážnu 

komisiu za sledované roky podalo: 1109 fyzických osôb (z toho 975 jednotlivcov a 134 

uvádzaných ako 2 a viac osôb), 33 právnických osôb, 66 organizácií, 65 firiem, v 19 prípa-

doch Rada pre reklamu, v 18 prípadoch išlo o agentúru a v 14 prípadoch nebol sťažovateľ 

uvedený.  
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Graf č. 3 – Typológia sťažovateľov za roky 1996 – 2018 

 

Zdroj: vlastná práca 

 

 Zo zistení vyplýva, že z celkového počtu sťažovateľov (n = 1326), podávali sťažnosti 

v najvýznamnejšej miere fyzické osoby, teda jednotlivci alebo skupiny (n = 1109). Vzhľadom 

na to, že pri skupinových podaniach zaznamenaných v tabuľke a grafe ako „fyzické osoby“ sa 

v skrátených podobách nálezov údaj o počte sťažovateľov v skupine nachádzal len zriedkavo, 

nie je možné presne číselne vyhodnotiť ich počet. Aj napriek tomu môžeme tvrdiť, že počet 

fyzických osôb, ktoré prejavili záujem o korektnosť reklamy a podali sťažnosť, bolo viac ako 

1109, čo predstavuje takmer 84 % z celkového počtu sťažovateľov. Vo významne menšej 

miere sa na etiku a korektnosť reklám v rôznych formách sťažovali ostatné typy sťažovateľov. 

V 14-tich prípadoch sťažovateľ nebol uvedený vôbec. Na základe týchto zistení môžeme 

konštatovať, že fyzické osoby majú záujem o dianie v oblasti reklamnej praxe a z pohľadu 

kontroly nástrojov marketingovej komunikácie predstavujú významnú zložku podieľajúcu sa 

na možnosti korigovať etický rozmer týchto komunikátov. 

 Za zaujímavý považujeme aj pohľad na vývoj počtu sťažovateľov za sledované 

obdobie, ktorý uvádzame v grafe č. 4.  
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Graf č. 4 – Vývoj počtu sťažovateľov podľa jednotlivých typov za roky 1996 – 2018 

 

 

Zdroj: vlastná práca 

 

 Dosiahnuté výsledky poukazujú na podobu medzi krivkou grafu č. 2 zobrazujúcou 

počet podaných sťažností a krivkou grafu č. 4 zobrazujúcou sťažnosti podané „fyzickou 

osobou“. V oboch prípadoch sme významný pokles zaznamenali v roku 2008 a, naopak, 

najvyššie hodnoty boli zaznamenané približne v rokoch 2010 – 2013. Zaujímavý je aj nárast 

sťažností podaných právnickou osobou v roku 2009 (n = 15), teda hneď po roku s najmenším 

počtom podaných sťažností, pričom, ako sme už uviedli, zaujímavé je aj to, že vo väčšine 

prípadov ide o sťažnosti na väčšie firmy/spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu.  

 Zásadnejším zistením, ktoré z grafu č. 4 vyplýva, však je, že fyzické osoby (teda 

„fyzická osoba“ a „fyzické osoby“) majú záujem o podobu a etický rozmer reklám šírených 

prostredníctvom médií. Tento fakt nám v budúcnosti môže vo významnejšej miere pomôcť 

v snahe skvalitniť podobu reklamných posolstiev a priblížiť ich k želanej podobe, rešpektujú-

cej zákony a Etický kódex reklamnej praxe.  

 

ZHRNUTIE ZISTENÍ 

 

 Otázky, na ktoré náš prieskum odpovedá, priniesli zaujímavé zistenia. Vývoj záujmu 

verejnosti o etickosť reklamy sme skúmali na základe počtu sťažností, resp. nálezov, ktoré 
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Arbitrážna komisia na ich základe vydala. Z výsledkov skúmania vyplýva, že počet nálezov 

od roku 1996 do roku 2001 mierne narastal, od roku 2002 do roku 2005 zaznamenal prudší 

nárast, ktorý dokumentuje zvýšenie počtu nálezov zo 16 na 79 a následne mierne klesal až do 

roku 2007 (n = 65). Najvýznamnejší pokles sme zaznamenali v roku 2008 a je spojený 

primárne s hospodárskou krízou. Po tomto roku počet sťažností opäť prudko rastie a kulmi-

nuje v roku 2011 (n = 118), do roku 2016 podávanie sťažností klesá (n = 63). Po tomto roku 

sa situácia stabilizovala a posledné dva sledované roky sme zaznamenali identický počet 

nálezov (n = 75).  

 Skúmanie sťažností s ohľadom na rozhodnutie Arbitrážnej komisie o pozitívnych 

a negatívnych nálezoch, resp. o nálezoch, ktoré zostali v riešení, prinieslo tieto zistenia: 

• Rozhodnutí Arbitrážnej komisie v neprospech sťažovateľa (negatívny nález) je v jed-

notlivých rokoch viac. Výskyt vyššieho počtu pozitívnych nálezov sme zaznamenali 

z celkového počtu 23 rokov iba v 5 rokoch (1998, 1999, 2001, 2012 a 2017). Napriek 

tejto „negatívnej bilancii“ môžeme konštatovať, že sťažovatelia dokázali upozorniť na 

nedodržiavanie Etického kódexu v praxi vo viac ako 500 prípadoch (n = 518), čo 

predstavuje 39, 4 % z celkového počtu nálezov. Rozdiel (pozri graf č. 6) medzi pozi-

tívnymi a negatívnymi nálezmi za sledované obdobie (n = 271) ukazuje, že zodpo-

vedné inštitúcie ešte stále majú rezervy v osvete a vo vzdelávaní verejnosti v oblasti 

kontroly reklamných komunikátov a znalosti etických zásad reklamnej praxe a tiež vo 

vzdelávaní spoločností a firiem, ktoré by mali Etický kódex a ďalšie zákony 

korigujúce korektnosť reklamy dodržiavať dobrovoľne. 

  

Graf. č. 5 – Počet pozitívnych, negatívnych nálezov a nálezov v riešení za roky 1996 – 2018 

 

Zdroj: autor 
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• Po preskúmaní nálezov, ktoré zostali v riešení, sme zistili, že tak ako uvádza T. 

Czwitkovics (2007), majú zúčastnené strany (zadávatelia, agentúry, médiá) možnosť 

vytvárať v konaní (riešení sťažností) obštrukcie, a to nedodaním potrebných podkla-

dov na posúdenie sťažnosti. Vzhľadom na to, že ide o samoregulačný proces, nemá 

Arbitrážna komisia možnosť donútiť zúčastnené strany k aktívnejšej spolupráci. 

Objektívne však musíme konštatovať, že ide o zanedbateľné množstvo prípadov, ktoré 

predstavuje len 0,5 % z celkového počtu podaných sťažností. 

 

Výskumné otázky 3. a 4. zamerané na typ sťažovateľa a jeho aktivitu v procese samoregulácie 

priniesli nasledovné zistenia: 

• Do procesu kontroly sa zapojili sťažovatelia so statusom: fyzická osoba, fyzické 

osoby, právnická osoba, nezisková organizácia, firma/podnikateľský subjekt, Rada pre 

reklamu a reklamná agentúra. V 14 prípadoch typ sťažovateľa nebol uvedený vôbec.  

• V najvýznamnejšej miere sťažnosti podávali „fyzická osoba“ (n = 975) a „fyzické 

osoby“ (n = 134). Toto zistenie dokumentuje nielen vysoký záujem fyzických osôb 

(spolu viac ako 84 %) o dianie v oblasti etiky reklamných komunikátov, ale záro-

veň „odhaľuje“ segmenty, na ktoré by sa mohli organizácie zamerané na boj proti 

neetickým praktikám využívaným v reklame vo svojich kampaniach zamerať 

a potenciálne zvýšiť záujem verejnosti o túto oblasť komunikácie. 

• Označovanie typu sťažovateľa v samotnej praxi Arbitrážnej komisie je nepresné 

a vyžaduje si úpravu. 

 

Záver 

 

 Reklamný štýl označil J. Mistrík už pred rokom 2002 za najproduktívnejší štýl. Počet 

komunikátov šírených v rámci tohto sekundárneho štýlu rôznymi typmi médií neustále narastá 

a odborníci sa už niekoľko rokov zaoberajú problémom „presýtenosti“ recipientov reklamou 

a inými mediálnymi obsahmi a následne ich „imúnnosťou“ voči tomuto typu posolstiev. 

Technológie ponúkajú nové formy šírenia propagačných informácií a tvorcovia reklám (a 

nielen ich) hľadajú stále nové spôsoby ich oslovovania. Do popredia však okrem týchto 

problémov vystupuje aj etickosť marketingových komunikátov. Zo zistení, ktoré sme zhrnuli 

vyššie môžeme vyvodiť niekoľko návrhov pre prax.  
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Aj napriek tomu, že nálezy „v riešení“ predstavovali len malý podiel z ich celkového 

počtu, zistenia poukázali na nepresnosť v ich evidencii. V prípade, že Arbitrážna komisia 

o sťažnosti, ktorá zostala „v riešení“,  rozhodla vydaním pozitívneho alebo negatívneho ná-

lezu, malo by sa toto rozhodnutie premietnuť aj do evidencie skrátených záznamov na webo-

vej stránke, ktoré môžu slúžiť na ďalšie spracovanie a výskum a následne spôsobiť 

nepresnosti v záveroch. Zo zistení tiež vyplýva, že zúčastnené strany (zadávatelia, médiá, 

agentúry) môžu napr. nedodaním podkladov, resp. stanoviska spôsobiť v posudzovacom 

konaní obštrukcie, ktoré umožnia zadávateľovi zabrániť Arbitrážnej komisii vo vydaní nálezu 

až do konca trvania jeho kampane. Plne si uvedomujeme zložitosť tejto problematiky, najmä 

s prihliadnutím na fakt, že ide o samoregulačný proces a tiež na to, že niektoré zo sťažností sú 

cezhraničné, čo spôsobuje legislatívne problémy pri riešení týchto podaní. Riešenie by mohli 

priniesť jednotné postupy uplatňované v rámci Európskej únie a rokovaní s Európskou 

asociáciou komunikačných agentúr. Upozorniť však v závere treba aj na fakt, že týchto 

sťažností je minimum a nemajú (aspoň za sledovaných 23 rokov) takmer žiadny vplyv na 

fungovanie procesov samoregulácie. 

Ako významnejší sa javí problém s uvádzaním typu sťažovateľa. Nejednoznačnosť 

zaraďovania sťažovateľov pod typ „právnická osoba“ spôsobuje nepresnosti vo vyhodno-

covaní tejto položky. Navrhujeme, aby sa údaje v tejto položke uvádzali nasledovne: „fyzická 

osoba“ v prípade jedného sťažovateľa a „fyzické osoby“ + počet osôb v prípade viacerých 

sťažovateľov. Pri „právnických osobách“ je situácia oveľa zložitejšia a v evidencii by sa 

k „právnickej osobe“ mal uvádzať minimálne základný typ, napr.: nezisková organizácia, 

podnikateľský subjekt (v prípade organizácií produkujúcich zisk), právne zastupovanie, Rada 

pre reklamu, reklamná agentúra a pod. Sťažovateľ by mal byť uvedený zodpovedne aj 

v skrátenom zázname nálezu. Takýto typ členenia a uvádzania sťažovateľov by pri násled-

ných výskumoch zameraných na kvantitatívno-kvalitatívne parametre mohol priniesť 

zaujímavé výsledky. V niektorých skrátených záznamoch sa vyskytoval aj údaj o bydlisku 

sťažovateľa v prípade „fyzickej osoby a fyzických osôb“. Tento údaj by mohol byť 

zaujímavým prvkom kvalitatívneho výskumu pri sledovaní sťažovateľov z hľadiska regionál-

neho zastúpenia v SR.  

Problematika etickej korektnosti reklamných komunikátov je o to aktuálnejšia, že 

možnosti propagácie produktov (výrobkov, služieb), budovania mena subjektov prostred-

níctvom nových technológií, ale aj stratégií uplatňovaných v rámci už známych nástrojov sa 

neustále rozrastajú. Zároveň pribúdajú recipienti, ktorí využívajú technologické vymoženosti 

dnešnej doby a ich vekový priemer neustále klesá. Primárne aktívne sledovanie nástrojov 
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digitálnej komunikácie maloletými recipientami môže viesť, a už aj vedie, k problémom, 

ktoré sú spojené s výchovou, správaním, šikanovaním, ovplyvňovaním a pod. Vzdelávanie 

verejnosti prostredníctvom správne koncipovanej sociálnej reklamy s cielením na konkrétne 

segmenty by sa práve v takto náročnej dobe mohli stať nástrojom, ktorý vnesie do oblasti 

ochrany spotrebiteľa a formovania jeho vzťahu k reklame pozitívny akcent. Údaje, ktoré 

výskumníkom poskytuje webová stránka Rady pre reklamu, sa môžu stať východiskové aj 

ťažiskové pre riešenie mnohých problémov a Rade pre reklamu môžu pomôcť pri budovaní 

vlastného imidžu.   
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Umelá inteligencia a jej miesto v marketingovej komunikácii 

Artificial Intelligence And Its Place In Marketing Communication 

 

Mgr. Daniela Vunhu 

 

Abstrakt: Umelá inteligencia (AI) zjednodušuje ľuďom život v rôznych oblastiach života. 

Možno ju vidieť vo vede, automobilovom priemysle, technologickom svete, ale aj v marketin-

govej komunikácii, kde pomáha marketingovým pracovníkom pri napĺňaní ich každodenných 

úloh. S každým technologickým výdobytkom však prichádzajú aj negatívne stránky a otázky, 

do akej miery dokáže umelá technológia nahradiť nás, ľudí.  

 

Kľúčové slová: umelá inteligencia, marketingová komunikácia, technologický pokrok 

 

Abstract: Artificial Intelligence (AI) makes the life easier in different ways. You can find AI 

in the science, car industry, in the tech world, and in the marketing communication as well, 

where it helps to marketing specialists in daily basis. On the other hand, with every single 

technology progress can come negative aspects and questions, if AI could replace human 

sources.  

Key words: Artificial Intelligence, promotion, marketing communication, technology 

progress 

 

 

Úvod 

 

Ľudia sa odnepamäti snažili uľahčiť si život, zautomatizovať procesy a pomaly prene-

chávať strojom rôzne úkony, ktoré robili doteraz sami. Umelá inteligencia posúva túto 

potrebu o krok ďalej a do automatizácie sa snaží zapojiť edukáciu a inteligenciu.23 

Dnes už ľudia vďaka technologickým pomocníkom nemusia vysávať, hľadať hotely či 

zdržiavať sa rezerváciami v reštauráciách.  

„Umelá inteligencia, označovaná tiež ako AI (z anglického Artificial Intelligence), 

je inteligencia vykazovaná strojmi. Pod inteligenciou v tomto prípade rozumieme schopnosť 

 
23 https://towardsdatascience.com/history-of-ai-484a86fc16ef 

 

https://towardsdatascience.com/history-of-ai-484a86fc16ef
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samostatne dosiahnuť stanovený cieľ na základe určitých podnetov a vnímania okolitého 

prostredia. Umelá inteligencia teda napodobňuje ľudskú myseľ, najmä schopnosť učiť sa 

a riešiť problémy“.24 Čo sme pred niekoľkými rokmi mohli vidieť iba vo filmoch, dnes sa 

stáva súčasťou našich životov. Nielen v zdravotníctve, výrobe, IT, ale aj v marketingu a PR. 

Umelá inteligencia vie marketingovým pracovníkov vo veľkej miere uľahčiť každodennú 

prácu. Nástupom umelej inteligencie však vznikajú otázky, či nenahradí pracovníkov a neo-

hrozí ich samotnú existenciu.  

„Digitálne kampane sa vo svojej podstate dotýkajú všetkých aspektov komunikácie. 

Marketingoví pracovníci musia sledovať aktuálny technologický vývoj v komunikácii a nové 

techniky a spôsoby zapracovať do svojej komunikačnej stratégie. Hranica medzi tradičným 

a digitálnym marketingom je už dlhšie nejasná. Marketér musí zvládnuť súčasné nástroje 

sociálnych médií a technológií, aby vynikol oproti konkurencii a dosiahol dané marketingové 

ciele. Orientovať sa v nových komunikačných technikách musí bez ohľadu na to, či pre 

spoločnosť vytvára komunikáciu, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie o značke, alebo 

vytvára presvedčivý predajný obsah“.25 Umelá inteligencia je neoddeliteľnou súčasťou mar-

ketingového vývoja, preto ju nemožno podceniť, ale naopak pochopiť a správne ju využiť.  

 

Umelá inteligencia ako pojem 

„Umelú inteligenciu sú schopné vytvoriť stroje namiesto ľudí a zvierat. Hovorovo sa 

pojem umelá inteligencia“ používa, keď stroje napodobňujú „kognitívne“ funkcie a správanie, 

ktoré si ľudia asociujú s ľudským správaním, ako je učenie a riešenie problémov. Často sa 

vedú spory o tom, čo vlastne umelá inteligencia je a čo nie. Technológia OCR (optické 

rozoznávanie znakov) bola viacerými inžiniermi a vedcami vyradená, respektíve neuznaná 

ako umelá inteligencia. Hlavným dôvodom je, že technológia sa stala natoľko bežná, že nie je 

potrebné ju nazývať „inteligentnou“. Na druhú stranu sú technológie, ktoré sú schopné 

porozumieť ľudskému jazyku, súťaženiu v strategických hrách, autonómnej navigácii 

automobilov, vojenským simuláciám alebo interpretovaniu komplexných dát – považované za 

plnohodnotné umelé inteligencie.“26 

Dnes je umelá inteligencia často označovaná ako úzka umelá inteligencia (alebo slabá 

umelá inteligencia), ktorá je určená na vykonanie jednostrannej úlohy (napríklad rozpoz-

návania tváre alebo len hľadanie na internete alebo riadenie auta). Iný druh umelej inte-

 
24 https://www.evisions.sk/blog-2017-08-28-umela-inteligencia-v-online-marketingu-riziko-alebo-prilezitost/ 
25 https://www.mediahub.sk/uspesny-marketing-zavisi-od-prace-s-novymi-technologiami/ 
26 https://casopis.fit.cvut.cz/technologie/umela-inteligencia-ako-funguje-preco-dobre-sa-nu-zaujimat/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition
https://www.evisions.sk/blog-2017-08-28-umela-inteligencia-v-online-marketingu-riziko-alebo-prilezitost/
https://www.mediahub.sk/uspesny-marketing-zavisi-od-prace-s-novymi-technologiami/
https://casopis.fit.cvut.cz/technologie/umela-inteligencia-ako-funguje-preco-dobre-sa-nu-zaujimat/
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ligencie sa nazýva všeobecná umelá inteligencia, ktorej úlohou je „myslieť“ a riešiť problémy 

podobne ako človek. Úzka umelá inteligencia môže prekonať ľudí pri konkrétnych úlohách 

alebo hrách ako je šach alebo riešenie rovníc. Všeobecná umelá inteligencia by zasa preko-

nala ľudí v takmer každej kognitívnej úlohe.27 

Primárnym cieľom umelej inteligencie je pomáhať ľuďom. Dnes už však veľa vedcov 

poukazuje na negatívne vplyvy umelej inteligencie a stratu kontroly.  

Medzi vedcov, ktorí pred umelou inteligenciou varujú odbornú verejnosť patrí aj 

Yoshua Bengio z montrealského inštitútu pre strojové učenie MILA. Podľa neho spoločnosť 

nepostupuje dopredu rovnakou rýchlosťou ako technológia. Štúdia, ktorú zverejnili na posled-

nom ekonomickom fóre v Davose predpovedá, že v nasledujúcich piatich rokoch pre umelú 

inteligenciu príde o prácu vo svete až 7,1 milióna ľudí. Bengio sa obáva, že v spoločnosti 

vznikne voči umelej inteligencii odpor a ľudia ju začnú odmietať.28 Elon Musk, Bill Gates či 

Stephen Hawking varovali pred odvrátenou stranou umelej inteligencie v prípade, ak nedo-

kážeme kontrolovať jej vývoj. 

„Odborníci sa domnievajú, že pravdepodobné sú dva negatívne scenáre : 

• Zariadenie alebo program s umelou inteligenciou robí niečo deštruktívne - napríklad auto-

nómne zbrane, ktoré sú naprogramované zabíjať. 

• Umelá inteligencia je naprogramovaná tak, aby robila niečo prospešné, ale vyvinie sa u nej 

deštruktívna metóda pre dosiahnutie týchto cieľov, napríklad: systém UI je poverený ambi-

cióznym stavebným projektom, ktorý však ako vedľajší efekt môže spôsobiť zničenie eko-

systému. Ľudské pokusy o jeho zastavenie považuje za hrozbu, s ktorou si musí poradiť.“29 

Jednu z najpoužívanejších definícií pojmu Umelá inteligencia zverejnil v roku 1967 

Marvin Minsky: „Umelá inteligencia je veda o vytváraní strojov alebo systémov, ktoré budú 

pri riešení úloh používať také postupy, ktoré keby robil človek, tak by sme to považovali za 

prejav jeho inteligencie.“ 

 

História umelej inteligencie 

 Za otca umelej inteligencie sa považuje John McCarthy, ktorý tento pojem po prvýkrát 

použil počas konferencie Dartmouth v roku 1956. Po skončení konferencie sa naprieč Spo-

 
27 https://zaujimavosti.net/blog/archiv/technologie/umela-inteligencia-narusi-nas-

svet/?gclid=Cj0KCQjw1pblBRDSARIsACfUG10kpiprb_lgd2LdvID5sgfLnpPYdyAkEEKoQqwh3tMvuY3009

H_y8gaAvrfEALw_wcB 
28 https://www.ta3.com/clanok/1129806/umela-inteligencia-sa-vymyka-kontrole-varuje-uznavany-vedec.html 
29 https://zaujimavosti.net/blog/archiv/technologie/umela-inteligencia-narusi-nas-

svet/?gclid=Cj0KCQjw1pblBRDSARIsACfUG10kpiprb_lgd2LdvID5sgfLnpPYdyAkEEKoQqwh3tMvuY3009

H_y8gaAvrfEALw_wcB 

https://zaujimavosti.net/blog/archiv/technologie/umela-inteligencia-narusi-nas-svet/?gclid=Cj0KCQjw1pblBRDSARIsACfUG10kpiprb_lgd2LdvID5sgfLnpPYdyAkEEKoQqwh3tMvuY3009H_y8gaAvrfEALw_wcB
https://zaujimavosti.net/blog/archiv/technologie/umela-inteligencia-narusi-nas-svet/?gclid=Cj0KCQjw1pblBRDSARIsACfUG10kpiprb_lgd2LdvID5sgfLnpPYdyAkEEKoQqwh3tMvuY3009H_y8gaAvrfEALw_wcB
https://zaujimavosti.net/blog/archiv/technologie/umela-inteligencia-narusi-nas-svet/?gclid=Cj0KCQjw1pblBRDSARIsACfUG10kpiprb_lgd2LdvID5sgfLnpPYdyAkEEKoQqwh3tMvuY3009H_y8gaAvrfEALw_wcB
https://www.ta3.com/clanok/1129806/umela-inteligencia-sa-vymyka-kontrole-varuje-uznavany-vedec.html
https://zaujimavosti.net/blog/archiv/technologie/umela-inteligencia-narusi-nas-svet/?gclid=Cj0KCQjw1pblBRDSARIsACfUG10kpiprb_lgd2LdvID5sgfLnpPYdyAkEEKoQqwh3tMvuY3009H_y8gaAvrfEALw_wcB
https://zaujimavosti.net/blog/archiv/technologie/umela-inteligencia-narusi-nas-svet/?gclid=Cj0KCQjw1pblBRDSARIsACfUG10kpiprb_lgd2LdvID5sgfLnpPYdyAkEEKoQqwh3tMvuY3009H_y8gaAvrfEALw_wcB
https://zaujimavosti.net/blog/archiv/technologie/umela-inteligencia-narusi-nas-svet/?gclid=Cj0KCQjw1pblBRDSARIsACfUG10kpiprb_lgd2LdvID5sgfLnpPYdyAkEEKoQqwh3tMvuY3009H_y8gaAvrfEALw_wcB
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jenými štátmi americkými vytvorilo niekoľko výskumných centier s cieľom prebádať 

potenciál umelej inteligencie. Prvou oblasťou boli počítačové vedy.  

Pojmu „umelá inteligencia“ predchádzal pojem machine learning alebo hĺbkové uče-

nie, ktorý sa dnes bežne používa v pozícii synonyma k umelej inteligencii. V skutočnosti je 

však machine learning iba súčasťou umelej inteligencie. Hĺbkové učenie sa dnes využíva vo 

viacerých sektoroch, napríklad vo výrobnej linke, kde za človeka vykonávajú prácu stroje. 

Pomocou kamery dnes vieme spočítať počet výrobkov bez toho, aby ich musel človek počítať 

manuálne.  

Umelá inteligencia využíva neurónovú sieť, ktorá je zložitejšia a hoci sa jej vznik 

spája s rokom 1956, k jej reálnemu využitiu došlo až po roku 2010 s dostupným počítačovým 

hardwarom. Zjednodušene by sme mohli povedať, že neurónová sieť je ako software, ktorý 

má schopnosť učiť sa rovnako, ako ľudský mozog.30 Umelá inteligencia sa vo veľkej miere 

vyvíja v medicíne, kde môže zásadne zmeniť svet, aký poznáme dnes.  

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia výskumníci zdôraznili vývojové algoritmy 

na riešenie matematických problémov a geometrických teórií. Počítačoví vedci pracovali na 

Machine Vision Learning a na rozvoji strojového učenia robotov. Vznikol WABOT-1, prvý 

„inteligentný“ humanoidný robot, ktorý bol zostavený v Japonsku v roku 1972 (obr. č. 1). 

  

                                 

         Obr. č. 1- Zdroj: http://www.humanoid.waseda.ac.jp/booklet/kato_2.html) 

 

Slovo robot však nebolo tak úplne neznáme, už v roku 1920 ho použil Karel Čapek vo 

svojom diele  R.U.R. 

 
30 http://www.datamind.cz/cz/vam-na-miru/umela-inteligence-a-strojove-uceni-ai-machine-learning 

 

http://www.humanoid.waseda.ac.jp/booklet/kato_2.html
http://www.datamind.cz/cz/vam-na-miru/umela-inteligence-a-strojove-uceni-ai-machine-learning
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Obdobie medzi osemdesiatymi a deväťdesiatymi rokmi je často označované ako „AI 

Winters“, teda obdobie zimy a zmrazených financií, keď vedci a výskumné pracoviská nemali 

dostatok prostriedkov na ďalšie bádanie a vývoj umelej inteligencie.31 Možno hovoriť 

o dvoch „zimách“ v histórii umelej inteligencie.  

Za koniec prvej „zimy“ môžeme považovať obdobie, keď si inžinieri začali uvedo-

movať komerčnú hodnotu umelej inteligencie. Prvý úspešný program založený na umelej 

inteligencii R1 vykonával objednávky nových počítačových systémov pre firmu Digital 

Equipment Corporation v roku 1981.32 Netrvalo dlho a bolo jasné, že expertné systémy ako 

R1 sú veľmi nákladné na údržbu a náročné na nepretržitú aktualizáciu, nedokážu sa učiť a sú 

veľmi krehké. Preto nastala druhá „zima umelej inteligencie." 

Prelom v histórii umelej inteligencie sa spája s rokom 1997 a so šachom. Šachový 

superpočítač vyrobený spoločnosťou IBM, Deep Blue,po prvý raz porazil človeka, vtedajšie-

ho majstra Garryho Kasparova. Považuje sa to za prelomovú udalosť v dejinách šachu aj 

počítačov.  

 

                      

                   Obr. č. 2 – Deep Blue z dielne spoločnosti IBM 

 

Po roku 2000 sa produkty využívajúce umelú inteligencie predstavovali priam neustá-

le. Množstvo domácností si zadovážilo iRobot, vysávač, ktorý priniesla spoločnosť iRobot už 

 
31YANG, G. The History of Artificial Intelligence. Washington : University of Washington, 2006. 27 s. 
32 https://tech.sme.sk/c/20117263/ako-sa-pocas-dejin-vyvijala-umela-inteligencia.html#ixzz5j7YRmisU 

https://tech.sme.sk/c/20117263/ako-sa-pocas-dejin-vyvijala-umela-inteligencia.html#ixzz5j7YRmisU
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v roku 2002. Hoci prvý model bol obmedzený na jednoduché vysávanie plôch bez prekážok, 

dnešný model vyhodnotí, kedy zaháji upratovanie, sám sa ide nabiť, je schopný zdolať schody 

a sám vyprázdni prach z nádoby, keď je plná.   

Podľa futuristu Ray Kurzwella nastane už v roku 2045 obdobie, keď stroje budú 

v inteligencii prevyšovať ľudí. Túto technologickú singularitu predpovedal už v roku 2005 

a zatiaľ sa k nej prikláňa veľa renomovaných inžinierov. 

Počítačový systém Watson, ktorý dokáže odpovedať na zložité otázky, porazil v roku 

2011 v známej kvízovej televíznej hre Jeopardy! dvoch predchádzajúcich ľudských víťazov 

a vyhral milión dolárov. V roku 2015 zase počítačový program AlphaGo od firmy Google 

prvýkrát porazil v hre Go človeka, majstra Európy Fan Huia.33 

Súboj v komplexnej strategickej PC hre DotA 2 z augusta 2017 je ďalším dôležitým 

míľnikom vo vývoji umelej inteligencie. „Tvorcovia umelej inteligencie vyzvali jedného 

z najlepších hráčov spomínanej stratégie na súboj. Umelá inteligencia zakaždým zvíťazila. Ide 

pritom o oveľa komplikovanejšiu hru ako napríklad šach. Stroj tu totiž nemôže vypočítať 

všetky cesty, ktorými sa hra môže uberať. Naopak, hru sa musí „prirodzene“ naučiť. Nepozná 

herné prostredie, ovládanie, nič. Výučbový proces prebieha tak, že umelá inteligencia hrá 

sama proti svojej, neustále sa zlepšujúcej kópii a snaží sa dosiahnuť víťazstvo, teda stanovený 

cieľ. Z nuly na najlepšieho hráča sveta sa zvládla umelá inteligencia dostať v priebehu 2 

týždňov.“34 

Technologickí americkí giganti, Google a Apple vidia v umelej inteligencii obrovskú 

príležitosť. Osobný asistent Siri, ktorý prišiel s iPhone 4S, mal byť prelomovým míľnikom 

a priekopníkom na trhu asistenčných služieb. Jeho používatelia sa už nemusia trápiť s tým, 

kde by chceli obedovať, Siri im ochotne poradí. Používateľom oznámi počasie, zodpovie 

otázky, odporučí film či ďalšie aplikácie, ktoré im ešte viac spríjemnia používanie mobilného 

telefónu. Spoločnosť Google svojho Asistenta povýšila a na svojej konferencii Google I/O 

sľúbila účastníkom ľudskosť. Je takmer nemožné zistiť, že sa používateľ rozpráva s virtuál-

nym asistentom. Príjemný ľudský hlas, plynulá konverzácia, pohotové reakcie a inteligencia 

robia z Google Asistenta skutočného a vierohodného spoločníka, ktorý svojich používateľov 

objedná ku kaderníkovi bez akéhokoľvek ľudského zásahu.   

 

 

 

 
33 https://tech.sme.sk/c/20117263/ako-sa-pocas-dejin-vyvijala-umela-inteligencia.html#ixzz5j7nCTZ64 
34 https://www.evisions.sk/blog-2017-08-28-umela-inteligencia-v-online-marketingu-riziko-alebo-prilezitost/ 

https://tech.sme.sk/c/20117263/ako-sa-pocas-dejin-vyvijala-umela-inteligencia.html#ixzz5j7nCTZ64
https://www.evisions.sk/blog-2017-08-28-umela-inteligencia-v-online-marketingu-riziko-alebo-prilezitost/
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Umelá inteligencia v marketingovej komunikácii 

Umelá inteligencia nie je iba prínosom do herného priemyslu, svoje miesto obsadzuje 

aj v prostredí marketingovej komunikácie, e-commerce a Public Relations.  

„Podľa štatistík zahraničných médií umelú inteligenciu využilo v roku 2017 až 57 % 

marketingových pracovníkov. V USA sa dnes už bežne hovorí o Alexe, Siri, zákazníci bežne 

komunikujú s chatbotmi. Predpokladá sa, že sila umelej inteligencie naberie na intenzite vo 

viacerých odvetviach marketingu. Potenciál využitia umelej inteligencie vidia spoločnosti 

najmä v komunikácii so zákazníkom, ale aj v analýze dát. Odvážne predpovede hovoria 

dokonca o tom, že umelá inteligencia už nebude novinkou, stane sa bežnou súčasťou 

„mainstreamu.“35 

Jedným z najpokročilejších odvetví, ktoré využíva umelú inteligenciu je bez pochyby 

digitálny marketing. V súčasnosti sú najpoužívanejšie Google AdWords a takzvaný 

RankBrain. 

Google AdWords dokáže formou automatizovaného biddingu, teda technológie umož-

ňujúcej nákup bannerovej reklamy naprieč desiatkami reklamných sietí v aukcii prebiehajúcej 

v reálnom čase zlepšovať výkon reklamných kampaní. Umelá inteligencia totiž dokáže 

vyhodnotiť, či daný používateľ, ktorý hľadá produkt, je pripravený uskutočniť konverziu, 

alebo je stále vo fáze výberu a nákupného rozhodovania. Či už má záujem odísť na 

dovolenku, alebo ho čakajú iné povinnosti, vďaka týmto približným „znalostiam“, získanými 

zo správania používateľa dokáže napríklad zvýšiť cenu za kliknutie a dostať marketingového 

pracovníka k používateľovi, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou tovar alebo službu nakúpi. 

A to vďaka precíznemu strojovému učeniu. 

Príkladom od Googlu je aj jeho samotný vyhľadávač. Umelá inteligencia, ktorá stojí 

za usporiadaním výsledkov vyhľadávania, sa priebežne a neustále učí na ohromnom objeme 

dát. Usiluje sa pochopiť, čo používateľ vyhľadávacím výrazom myslel a čo je pre neho 

najrelevantnejšia odpoveď. Dá sa teda prenesene hovoriť o akomsi umelom supermozgu, 

z čoho vyplýva aj názov RankBrain.36 

Marketéri a špecialisti na online marketing vidia príležitosť v komunikácii používateľa 

s umelou inteligenciou typu Google Home alebo Alexa s následným napojením na vyhľa-

dávanie alebo predajcu. Ide najmä o nákupné frázy spojené s opakovaným nákupom.  

„Veľkou témou roku 2016 boli tzv. chatbots, teda umelá inteligencia komunikujúca 

cez chat (rozhovor prostredníctvom internetu) s človekom. Využitie je zrejmé. Napríklad, ak 

 
35 https://strategie.hnonline.sk/marketing/1089393-digitalne-trendy-2018 
36 https://www.evisions.sk/blog-2017-08-28-umela-inteligencia-v-online-marketingu-riziko-alebo-prilezitost/ 

https://strategie.hnonline.sk/marketing/1089393-digitalne-trendy-2018
https://www.evisions.sk/blog-2017-08-28-umela-inteligencia-v-online-marketingu-riziko-alebo-prilezitost/


 

63 

 

má podnikateľ e-shop a históriu komunikácie  zamestnancov s klientmi, stačí robota týmito 

dátami „nakŕmiť“, a on sa z nich postupne naučí, ako v danom odbore komunikovať 

a zákazníkovi relevantne poradiť. Ide o potenciálnu revolúciu v CRM.  

 

Obr. č. 3 – Príklad komunikácie chatbota s človekom pri nákupe letenky 

Zdroj: https://chatbotsmagazine.com/why-the-world-needs-chatbots-ae0c4abc33d5 

 

„Ďalšou príležitosťou je uľahčenie v oblasti kreatívnej práce. Už teraz dokáže umelá 

inteligencia tvoriť základné obrázky, grafiku, dokonca aj hudbu podľa zadania. Zásadnou 

otázkou pre online marketéra bude teda najmä nastaviť vhodnú stratégiu a následne už len 

zadať úlohy svojmu umelému pomocníkovi.“37 

Spoločnosť Lexus bola jednou z prvých spoločností, ktorá prenechala prácu kreatív-

neho oddelenia umelej inteligencii – tá im pripravila scenár ich spotu na nový automobil.  

„Na napísanie príbehu bola umelá inteligencia vopred dôkladne pripravená. Tím jej 

predstavil reklamy na automobily a luxusné výrobky za posledných 15 rokov, ktoré predtým 

získali kreatívnu cenu v Cannes. Tiež ju naučili, ako sprostredkovať požadované posolstvo 

prostredníctvom kombinácii činností, predmetov, miest a emócií, aby výsledok nebol 

podobný predchádzajúcim reklamám.“38 

 
37 https://www.evisions.sk/blog-2017-08-28-umela-inteligencia-v-online-marketingu-riziko-alebo-prilezitost/ 
38 https://miestopremuza.joj.sk/kultura-a-umenie/390456-umela-inteligencia-dobyja-svet-marketingu-napisala-

scenar-reklame-na-lexus 
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Umelá inteligencia vo veľkej miere zasiahla aj oblasť SEO (Search Engine Optimi-

zation). SEO je vo svojej podstate optimalizácia pre vyhľadávače, a  je ovplyvnená tiež 

vývojom algoritmu Rank Brain, čo je technológia založená na strojovom učení. Stará sa 

o radenie výsledkov vyhľadávania v Googli. Rank Brain dokáže veľmi dobre rozpoznať 

kvalitu webu, čím ovplyvní prácu SEO špecialistov pozitívne, pretože sa stále viac začne 

presadzovať kvalitná a dlhodobá spolupráca na projektoch. Tí, ktorí sa pri SEO zameriavali 

na kvalitu, pútavosť, užitočnosť a prirodzenú šíriteľnosť obsahu, na jednoduchú orientáciu na 

webovej stránke a jej bezproblémovú prístupnosť a rýchlosť, budú ťažiť zo svojej dlhodobej 

práce aj po rozšírení umelej inteligencie.39 

Podobne, ako funguje SEO, možno sledovať umelú inteligenciu aj v obraze. Prícho-

dom Google Lens a Pinterestu došlo k prevratu v obrazovom vyhľadávaní, ktoré má obrovský 

význam pri práci marketingových pracovníkov. Umelá inteligencia môže zlepšiť firemný 

merchandising či umocnenie zážitkov z nakupovania. Namiesto odporúčania produktov 

založených na predchádzajúcom správaní alebo nákupoch môže technológia vizuálneho 

vyhľadávania odporučiť relevantné produkty na základe toho, ako vyzerajú, čo pomáha kupu-

júcim nájsť tovary podobného typu a im blízkeho štýlu.  

Target a Asos sú príkladom, ako môže umelá inteligencia pomôcť nákupnému sprá-

vaniu sa v maloobchode. Prepojili svoje skúsenosti s webovým predajom a predajom v ka-

mennej prevádzke. Spoločnosť Target spustila partnerstvo s Pinterestom v roku 2017, ktorý 

integroval aplikáciu Pinterest Lens, nástroj na vizuálne vyhľadávanie, do aplikácie Targetu, 

ktorá umožňuje nakupujúcim snímať fotografie produktu a zároveň nájsť podobné položky na 

webovej stránke Target.  

Vizuálny vyhľadávací nástroj Asos's Match funguje podobným spôsobom, čo umož-

ňuje nakupujúcim zhotoviť si obrázok alebo nahrať katalóg produktov Asos. Tieto nástroje 

povzbudzujú nakupujúcich k tomu, aby k maloobchodníkom pristupovali ako k cieľovým 

miestam pre dané tovary, ktoré videli v časopise, alebo v prípade návštevy kamennej 

prevádzky im pomáha aplikácia nakupovať dokonalý produkt.40 

 

 

Umelá inteligencia v public relations 

Umelá inteligencia sa udomácnila v marketingovej komunikácii, prevažne v digitál-

nom marketingu, svoje miesto si však našla aj v oblasti public relations.  

 
39 https://www.websupport.sk/blog/2018/03/ako-ovplyvni-umela-inteligencia-seo/ 
40 https://econsultancy.com/15-examples-of-artificial-intelligence-in-marketing/ 

https://www.websupport.sk/blog/2018/03/ako-ovplyvni-umela-inteligencia-seo/
https://econsultancy.com/15-examples-of-artificial-intelligence-in-marketing/
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Medzi najstaršie spôsoby šírenia posolstva o značke patrí word-of-mouth, teda posú-

vanie informácie od jedného človeka k druhému ústnou formou. Dnes, v časoch sociálnych 

sietí, môžeme stále hovoriť o moci word-of-mouth, iba spôsob prebieha inými formami. 

Vďaka novým formám šírenia informácií nachádzame umelú inteligenciu aj v tejto oblasti.  

Pracovníci oddelení public relations, hovorcovia, konzultanti v PR agentúrach sa čoraz 

viac zaujímajú o tzv. tonalitu, sentiment, v komunikácii. Ich zisťovanie výsledkov v oblasti 

Public relations preto už nie je obmedzené na počet zmienok a článkov o značke, ale záujem 

sa upriamuje na pozitívne či negatívne tendencie v komunikácii na sociálnych sieťach či 

fórach.  

Umelá inteligencia umožňuje značkám vykonávať analýzu sentimentu na sociálnych 

sieťach a chápať postoj k ich značke a produktom. To im umožňuje odhaliť potenciálne 

problémy a čeliť im skôr, ako sa stanú príliš rozšírenými. Napríklad spoločnosť Samsung, 

ktorá spolupracuje so spoločnosťou využívajúcu umelú inteligenciu, Crimson Hexagon 

v oblasti spotrebiteľských informácií, dokázala odhaliť a čeliť nespokojnosti zákazníkov 

s červeným nádychom na obrazovke novo vydaného modelu smartfónu S8 vďaka „načú-

vaniu“ zákazníkom na internete  

 

Obr. č. 4 – Komunikácia na sociálnych sieťach o Samsung S8 

 

 

                                                

Zdroj: Twitter 

 

Tento príklad demonštruje, ako by marketingoví pracovníci mali využívať nástroje na 

vyhľadávanie diskusií. Rizikom je však zásah do súkromia používateľov sociálnych sietí. 

Neraz sa vyskytol prípad, keď si v súkromnej správe písali priatelia o produkte, ktorého 

výrobca ich následné dni bombardoval so zľavovými kupónmi na spomenuté produkty.  
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Využitie umelej inteligencie pri monitoringu médií 

Umelá inteligencia v oblasti PR sa dnes využíva vo veľkej miere v oblasti monitoringu 

médií. Prehľady mediálnych výstupov zaberali PR pracovníkom hodiny času každý deň. 

V minulosti sa jednotlivé výstupy vyhľadávali manuálne na internete, v dennej tlači a časo-

pisoch. Agentúry tak míňali ročne značné financie na nákup tlače, ako aj na manuálne 

vypočítavanie AVE hodnôt.  

Dnes túto prácu preberajú rôzne spoločnosti/agentúry. Na národnej úrovni sú to často 

tlačové agentúry, ktoré takýto servis poskytujú, pre potreby medzinárodného PR je to 

spoločnosť Meltwater, Mediatoolkit a mnohé iné. PR agentúry a firmy tak majú prehľad 

o článkoch a mediálnych výstupoch v reálnom čase spolu s informáciami o hodnote jednotli-

vých výstupov, sentimente a zásahu (počet čitateľov) každého článku. Pomocou takýchto 

nástrojov získajú značky analytické dáta v priebehu niekoľkých sekúnd. V prípade potreby 

väčšej analýzy, napríklad medziročné posuny v oblasti public relations,  dátových analytikov 

opäť zastúpia iní. Práca dátových analytikov tu však vôbec nekončí, keďže správna inter-

pretácia dát je dôležitým predpokladom pre úspešne nastavenej marketingovej stratégie 

a plánovanie. 

Medzinárodný nástroj Meltwater vie dať spoločnostiam a PR tímu prehľad aj 

o úspechoch v jednotlivých krajinách, čo je pri globálnej komunikácii nevyhnutnosťou. Aj pri 

používaní takýchto nástrojov môžeme sledovať strojové učenie. a to napríklad pri selekcii 

jednotlivých článkov. Vďaka učeniu nástroje umelej inteligencie filtrujú rôzne bazárové fóra, 

ktoré značka nechce vo svojom monitoringu sledovať.  

 

Tvorba medialistov pomocou umelej inteligencie  

 Kvalitný medialist je predpokladom úspešného budovania public relations. Medialisty 

na lokálnej úrovni sa často vytvárajú na základe osobného kontaktu s novinármi. To znamená, 

že po stretnutí s novinárom ho PR pracovníci automaticky zaradia do svojej databázy 

novinárov a ďalej s ním udržiavajú kontakt, zasielajú mu tlačové správy či pozvánky na 

tlačové konferencie. Na globálnej úrovni je však veľmi náročné vybudovať databázy 

kontaktov, s ktorými sa firma alebo PR agentúra osobne stretla. Preto pracovníci public 

relations často siahnu na rôzne nástroje, ktoré im databázu novinárskych kontaktov dokážu 

vytvoriť. Stačí zadefinovať základné parametre a nástroj vyhľadá novinárov, ktorí za zvolené 

obdobie písali o požadovanej téme v konkrétnych krajinách záujmu. Okrem článkov nám 

nástroj poskytne e-mail na vybraných novinárov, ich účty na sociálnych sieťach, adresu, a to 

všetko v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Tvorba databázy médií tak trvá 
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pomocou správnych nástrojov len niekoľko minút. Jedným z poskytovateľov takéhoto 

nástroja je spoločnosť Meltwater alebo PR Agility.  

 

Riziká využitia Umelej inteligencie 

Podľa P. Bělíka, špecialistu na online marketing, majú riziká využitia umelej inteli-

gencie dve základné roviny. Tá prvá, časovo bližšia, je socio-ekonomická. Druhá rovina je 

existenciálna. „Sociálno-ekonomická rovina sa môže v online marketingu veľmi rýchlo 

premietnuť v agentúrach zameraných na výkonový marketing a inzerciu najmä v Google 

AdWords. Nielen optimalizácia, ale aj tvorba inzerátov bude do veľkej miery automatizovaná, 

čo logicky vedie k poklesu potreby ľudskej sily. 

To, že zanikne jedno odvetvie z dôvodu zastaranosti, je prirodzený vývoj. Čo však 

robiť vtedy, keď začne AI hromadne nahradzovať väčšinu menej až stredne kvalifikovanej 

práce? Pokiaľ nedôjde k výraznej (štátnej/medzinárodnej) regulácii, môže nastať skokové 

prehĺbenie rozdielu medzi chudobnými a bohatými. Kto bude nakupovať výtvory umelej 

inteligencie, keď bude veľká časť ľudí bez práce?  

Existenciálna rovina je pre ľudstvo vzdialenejšia, ale dá sa očakávať, že raz na tento 

problém skutočne narazíme. Dokážeme kontrolovať umelú inteligenciu, ktorá bude dokona-

lejšia ako my? Ak sa umelá inteligencia dokáže sama učiť a tvoriť, ako dlho potrvá, než jej 

zdieľané poznanie nebudeme schopní kontrolovať? Je jasné, že prínosy môžu byť obrovské, 

rovnako ako negatívne následky.41 

Podľa Andrewa Dohertyho, bývalého špecialistu na AI v spoločnosti Google, 

neexistuje lojálna umelá inteligencia. Domnieva sa, že keď naše životy necháme infiltrovať 

technológiou, dôvera, ktorú od nej potrebujeme, bude oveľa cennejšia než peniaze, dáta alebo 

čokoľvek iné. Zastáva názor, že si človek bude musieť budovať k umelej inteligencii vzťah, 

pretože dôvera bude mať v ekonomike väčšiu hodnotu, ako dáta či informácie.42 

Aj na konferenciách venovaných marketingovej komunikácii a PR sa často kladie 

otázka, či marketingových pracovníkov nahradia stroje, ktoré vďaka učeniu budú môcť 

svojimi výkonmi predbehnúť ľudských pracovníkov. Práve pracovníci public relations ostá-

vajú najpokojnejšími. Media relations totiž budú stále postavené na ľuďoch, ich vzájomných 

sympatiách a vzťahoch. E-mailovú komunikáciu s novinármi zrejme v blízkej budúcnosti 

nahradia chatboti, ale stroje len ťažko nahradia osobnú skúsenosť PR pracovníka s no-

vinárom.  

 
41 https://www.evisions.sk/blog-2017-08-28-umela-inteligencia-v-online-marketingu-riziko-alebo-prilezitost/ 
42 https://zive.aktuality.sk/clanok/135292/ai-moze-byt-nebezpecna-dokaze-vsak-zachranit-svet/ 

https://www.evisions.sk/blog-2017-08-28-umela-inteligencia-v-online-marketingu-riziko-alebo-prilezitost/
https://zive.aktuality.sk/clanok/135292/ai-moze-byt-nebezpecna-dokaze-vsak-zachranit-svet/
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Záver 

 

Umelá inteligencia je efektívnym sluhom, ktorý vie zjednodušiť a zautomatizovať 

každodennú prácu v marketingu. Dokáže navrhnúť kreatívny a funkčný televízny spot, nasta-

viť digitálne kampane, pripraviť marketingové analýzy či zastúpiť pracovníkov v online 

komunikácii s klientmi. Otázkou zostáva, aké všetky aktivity vie prebrať umelá inteligencia, 

ktoré dnes vykonávajú ľudia. Budú marketingoví pracovníci vo veľkých korporáciách ešte 

potrební? Podľa doterajšieho vývoja je budúcnosť pracovníkov v marketingu ešte stále 

opodstatnená. Či už ide o interpretáciu zložitých dát, nastavovanie marketingovej stratégie 

alebo public relations.  

Dnes stoja pracovníci marketingovej komunikácie pred veľkou výzvou. Je na nich, 

ako využijú umelú inteligenciu a do akej miery svoju autonómiu presunú na stroje. Stroje sa 

vedia naučiť množstvo vecí, avšak zatiaľ žiadna umelá inteligencia nemá emócie, akými vie 

disponovať len človek. Reklama či public relations sú pre ľudí, preto ľudský faktor bude vždy 

potrebnou súčasťou akejkoľvek marketingovej komunikácie.  
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Sociálna reklama proti fajčeniu na Slovensku – odporúčania pre prax 

Social advertising against smoking in Slovakia – recommendations for practice 

 

Mgr. Gabriela Kosibová 

 

Abstrakt: V nasledujúcom texte sa zaoberáme sociálnou reklamou proti fajčeniu v SR 

a odporúčaniami pre prax. Odporúčania nadväzujú na náš prieskum známej literatúry z oblasti 

sociálnej reklamy, aj na náš vlastný prieskum efektivity sociálnej reklamy proti fajčeniu na 

Slovensku. Cieľom textu je stanoviť súhrn odporúčaní pre prax sociálnej reklamy proti 

fajčeniu, vytvorenie súboru pravidiel, čo by mala, a naopak nemala robiť, aby bola v čo 

najvyššej miere úspešná. Jedným z hlavných cieľov realizovaného prieskumu, z ktorého tento 

text vychádza, bolo zistiť, ktoré z apelov používaných v sociálnej reklame proti fajčeniu sú 

najúčinnejšie. Na základe predchádzajúcich zistení sú v texte predložené návrhy niektorých 

kampaní využívajúcich apely, ktoré sa v prieskume ukázali ako najefektívnejšie. 

 

Kľúčové slová: sociálna reklama, fajčenie, cigarety, apel, strach, humor, sex 

 

Abstract:The study contains recommendations for practice of social advertising against 

smoking in Slovakia. Recommendations follow our research of well-known literature of 

social advertising as well as our own survey of the effectiveness of social advertising  against 

smoking in Slovakia. In our study we aim to set a summary of recommendations for practice 

of social advertising against smoking, to create a ruleset what it should and should not do to 

be as effective as possible. One of the main goals of the survey, which is this work based on, 

was to find out which appeals used in social campaigns against smoking are most effective. 

Based on previous findings, the study contains multiple campaign designs that use appeals 

that have proven to be the most effective in the survey. 

 

Keywords: social advertising, smoking, cigarettes, appeal, fear, humour, sex 
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Úvod 

 

Na základe poznatkov získaných z teórie sociálnej reklamy a prieskumu efektivity 

sociálnej reklamy proti fajčeniu, zverejneného v rovnomennej štúdii, možno stanoviť niekoľ-

ko odporúčaní pre sociálnu reklamu proti fajčeniu vo všeobecnosti a následne, s niektorými 

doplneniami, špecificky pre Slovensko.  

V úvode sme na základe zistených efektívnych, a naopak, neefektívnych prvkov sfor-

mulovali odporúčania o tom, čo by sociálna reklama proti fajčeniu mala, a naopak, nemala 

robiť v snahe dosiahnuť čo najväčšiu účinnosť. 

V nasledujúcej časti sme sa pozreli na danú problematiku aplikovanú na naše územie. 

Hoci je Slovensko malá krajina, predsa má svoje vlastné špecifiká. Preto sme sa snažili 

efektívne a neefektívne prvky sociálnej reklamy, popísané v prvých dvoch kapitolách, 

aplikovať na naše prostredie. Z toho dôvodu sme najskôr v skratke zhodnotili súčasný stav 

sociálnej reklamy proti fajčeniu na Slovensku. Následne sme stanovili odporúčania pre prax, 

ktoré sme rozdelili na základe cieľovej problematiky – podľa toho, či je cieľom znižovanie 

počtu budúcich alebo aktuálnych fajčiarov. Tomu by totiž mala byť prispôsobená celá komu-

nikácia, pretože obe skupiny si vyžadujú celkom odlišný spôsob apelácie. 

Druhú polovicu textu tvoria návrhy rôznych sociálnych kampaní proti fajčeniu. Samo-

zrejme nejde o finálnu podobu reklamy, ani nechceme tvrdiť, že daný návrh je najlepší. 

Zmyslom uvedenia týchto návrhov je predovšetkým to, aby slúžili ako inšpirácia pre vytvo-

renie efektívnych kampaní v budúcnosti, keďže samotné návrhy sú prezentované na základe 

odporúčaní pre efektívnu sociálnu reklamu proti fajčeniu. Sú v nich použité práve tie apely, 

ktoré nám vlastný prieskum  (uverejnený v predchádzajúcej štúdii s názvom „Prieskum 

efektivity sociálnej reklamy proti fajčeniu na Slovensku“) potvrdil, že sú najefektívnejšie. 

 

Neefektívne prvky sociálnej reklamy proti fajčeniu 

Neefektívne v sociálnej reklame proti fajčeniu je využívanie priveľkej intenzity 

strachu. Recipient pri nej môže nadobudnúť pocit, že hrozbe nemá ako zabrániť a teda ju 

podvedome odmietne. Rizikom je aj to, že keďže fajčenie sa ako každá závislosť spája najmä 

so stresovými situáciami, priveľké vystrašenie u recipienta naopak vyvolá túžbu po cigarete. 

Sociálna reklama proti fajčeniu by sa mala rozhodne vyhýbať brutálnym až nechutným 

zobrazeniam, pretože na také sa recipient nebude chcieť pozerať a bude sa na ne snažiť čo 

najrýchlejšie zabudnúť. Takéto zobrazenia síce vedú k momentálnemu odporu si zapáliť, čo je 

však spojené skôr s dáviacim reflexom, ktorý vyvolávajú. Avšak, keďže nenútia recipien-
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tov zamyslieť sa a recipienti sa na nechutné zobrazenia snažia čo najrýchlejšie zabudnúť, 

nemôžu mať dlhodobý efekt a silu odradiť ľudí od fajčenia. 

Rovnako by nemala využívať čisto racionálne apely a strach zo smrti či ochorení 

v dôsledku fajčenia. Tie sa ukázali byť efektívne len na nefajčiarov. Preto majú význam len 

pri kampaniach, ktorých cieľom je verejnosť vzdelávať a nesnažia sa meniť ich aktuálne 

správanie. Tieto apely totiž nemajú dostatočnú motivačnú silu. Samotné fajčenie nie je 

racionálne a tak racionálne apely a informácie o tom, čo môže fajčenie spôsobiť, o smrti či 

ochoreniach, nemajú predpoklad vo veľkej miere ovplyvniť postoje k fajčeniu. 

Nevhodný pre sociálnu reklamu proti fajčeniu je aj humor. Hoci je efektívnym apelom 

na pritiahnutie pozornosti a na zapamätateľnosť reklamy, nemá motivačnú kvalitu a teda silu 

presvedčiť recipientov. Často môže zatieniť aj samotné posolstvo kampane a nemusí ho 

cieľová skupina pochopiť. 

Nemal by sa používať imperatív v oslovení recipienta, pretože ľudia nemajú radi, keď 

im niekto diktuje, čo majú robiť. Treba si uvedomiť aj to, že sociálna reklama proti fajčeniu 

reálne nemá silu recipientov prinútiť okamžite prestať fajčiť, preto je v nej, na rozdiel od 

reklamy komerčnej, výzva k okamžitej akcii zbytočná. 

Rozhodne, ak by už aj využívala imperatív, nemala by používať slová ako „prestaňte“, 

„vzdajte sa cigarety“, „skoncujte s...“ a podobne. Takéto slová na seba viažu negatívne 

konotácie. Človek má v sebe zakorenenú túžbu nevzdávať sa a neprestávať, a preto takéto 

vyjadrenia podvedome odmieta. 

 

Efektívne prvky sociálnej reklamy proti fajčeniu 

Najefektívnejším apelom sociálnej reklamy proti fajčeniu je strach, hoci, ako sme už 

spomenuli, nie sú efektívne typické zobrazenia strachu zo smrti či zdravotných dôsledkov. 

Mala by však využívať strednú intenzitu strachu. Priveľkú hrozbu recipienti odmietnu, 

pretože môžu mať pocit, že jej nemajú ako zabrániť. Naopak, primalú hrozbu nebudú vnímať 

ako dostatočnú a aktuálnu, v dôsledku čoho recipienti môžu nadobudnúť pocit, že ich sa to 

netýka. 

Najdôležitejšie pre sociálnu reklamu proti fajčeniu je to, aby mala motivačnú kvalitu. 

Preto by mala ľuďom ukazovať skôr dôvody prečo by mali prestať, než im radiť - ako to majú 

urobiť. Reklama, ktorá fajčiarom ukazuje ako majú prestať, môže mať vplyv len na tých, ktorí 

sú už rozhodnutí, ale ostatných nemá silu presvedčiť. Efektívnejšie preto je, aby ľudí 

motivovala a radu, ako to majú urobiť im poskytne napríklad v podobe uvedenia čísla na 

linku pomoci. 



 

73 

 

Najvhodnejšími formami strachu v sociálnej reklame proti fajčeniu sú strach zo straty 

príťažlivosti a strach zo straty sociálneho statusu. Vyplýva to z Maslowovej pyramídy potrieb, 

pretože potreba uznania je po potrebe sebarealizácie pre človeka najdôležitejšia (potvrdil to aj 

realizovaný prieskum). Tieto apely sa ukázali byť efektívne pre fajčiarov aj nefajčiarov, 

a preto sa javia ako vhodné pre tých, ktorí fajčiť začali, aj pre aktuálnych fajčiarov. Dôležitosť 

využitia týchto foriem strachu podporuje aj skutočnosť, že hoci postoje k fajčeniu sa postupne 

menia, medzi niektorými ľuďmi (najmä medzi mladistvými), je fajčenie vnímané ako módny 

prvok. Ako niečo, vďaka čomu vyzerajú „cool“ a „sexi“. Preto by sociálna reklama proti 

fajčeniu mala na ľudí pôsobiť takými zobrazeniami, ktoré budú tieto názory vyvracať. Mala 

by fajčenie spájať s nižšími vrstvami spoločnosti a naopak nefajčenie s vyšším sociálnym 

statusom. Takisto by mala zobrazovať fajčenie ako nepríťažlivé pre opačné pohlavie. Byť 

vnímaný ako príťažlivý je totiž rovnako dôležité pre mladistvých i dospelých, ženy, aj mužov. 

S príťažlivosťou úzko súvisí cigaretový zápach, ktorý ľudia vo veľkej miere označili 

za dôvod pre skončenie s fajčením. Preto by rovnako efektívne pre sociálnu reklamu proti 

fajčeniu mohlo byť poukazovanie na to, ako fajčiari ľuďom vo svojom okolí zapáchajú. 

Efektívny sa ukázal aj morálny apel upozorňujúci, že fajčiari sú zlým príkladom pre 

svoje deti, s čím súvisí apel strachu o zdravie detí, ktoré sú ohrozené pasívnym fajčením. No 

keďže upozorňuje na riziká pasívneho fajčenia, vedie fajčiarov skôr k tomu, aby nefajčili pri 

svojich deťoch, než aby prestali fajčiť úplne. Fajčiari si často myslia, že fajčenie ich združuje. 

Vo fajčiarskych kútikoch sa spolu začnú baviť často celkom neznámi ľudia a cigareta je to, čo 

ich spája. Preto by sociálna reklama mala ukazovať presný opak a vyvracať toto tvrdenie - 

ukazovať fajčenie ako  niečo, čo ľudí vyčleňuje z kolektívu. Z dôvodu spomínaných fajčiar-

skych kútikov a združovania fajčiarov vďaka rovnakému návyku môžu mať ľudia takisto 

pocit, že sú súčasťou rôznych udalostí, zaujímavých rozhovorov a podobne. Keď sa napríklad 

vo firme vyberie niekoľko ľudí – od šéfa až po sekretárku na cigaretu - myslia si, že to zlepší 

ich pracovné vzťahy. Ľudia potom môžu mať pocit, že ak by prestali fajčiť, vzťahy na 

pracovisku by sa zhoršili. Preto je rovnako dôležité, aby aj tieto názory sociálna reklama proti 

fajčeniu vyvracala a naopak ukazovala udalosti, o ktoré človek príde preto, že odíde na 

cigaretu a ktoré sa odohrajú počas jeho neprítomnosti. Ako jeden z hlavných dôvodov, prečo 

fajčiari prestávajú fajčiť je otázka peňazí. Preto by sociálna reklama mala využiť aj túto 

skutočnosť. Finančný apel je v sociálnej reklame proti fajčeniu pomerne zriedkavý. Ak ho už 

tvorcovia využijú, zväčša sa obmedzujú iba na zobrazenie toho, že fajčiari tým, že fajčia, 

znehodnocujú svoje peniaze. Účinnejšie by preto mohlo byť poukázanie na skutočnosť, koľko 

môže fajčiar ušetriť za určité obdobie na cigaretách. 
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Sociálna reklama proti fajčeniu by mala v oslovení recipienta využívať skôr tvrdenia, 

ktoré vedú k zamysleniu, než príkazy a jednoduché okomentovanie toho, čo už človek 

v reklame vidí. Kampane využívajúce strach zo smrti, alebo zdravotné následky fajčenia sa 

ukázali byť neefektívne – často zobrazujú mŕtveho či chorého človeka s jednoduchou vetou: 

„Fajčenie zabíja.“ či „Fajčenie spôsobuje rakovinu.“ a podobne. Niekedy je za týmito tvrde-

niami ešte príkaz „Prestaňte!“, ktorý, ako sme spomenuli, sa ukázal byť rovnako neefektívny. 

Ak už tvorca či zadávateľ takejto kampane chce recipientov priamo vyzývať k akcii, 

mal by voliť skôr slová ako: „zbavte sa zlozvyku“, „očistite sa od...“ a podobne. Tie majú 

pozitívnejšie konotácie ako slová „skončiť“ či „vzdať sa“ a preto ich recipient aj ľahšie 

akceptuje. 

 

Odporúčania pre Slovensko 

Boj proti fajčeniu sa na Slovensku neustále zostruje, no žiaľ, iba legislatívnymi 

opatreniami. Obmedzuje sa možnosť fajčenia na verejných priestranstvách a neustále sa 

zvyšuje daň z cigariet. Vláda akoby si neuvedomovala, že keď už ľudia fajčia a stále chcú 

fajčiť, vďaka týmto opatreniam neprestanú. Preto treba proti fajčeniu bojovať takým spôso-

bom, aby ľudia už fajčiť nechceli alebo v ideálnom prípade ani nezačali. To by mala zabez-

pečiť sociálna reklama, ktorej je na Slovensku žalostne málo. V minulom roku sa tu reali-

zovala jediná kampaň, ktorá apelovala na predajcov, aby nepredávali cigarety mladistvým 

a na verejnosť, aby si všímali porušovanie zákona o zákaze predaja cigariet neplnoletým. 

Nemožno samozrejme tvrdiť, že takáto reklama bola zbytočná. Efektívnejšie by však bolo, 

keby sa realizovala kampaň, ktorá by apelovala na mladých ľudí, aby s fajčením ani 

nezačínali. Ak už totiž fajčiť začnú, spôsob, ako si zabezpečiť cigarety si vždy nájdu. Ďalšie 

z celoslovenských kampaní sa realizovali pred tromi a viac rokmi. Apelovali na bezpečnosť 

detí, ktoré sú ohrozené pasívnym fajčením, racionálnymi informáciami o hrozbách fajčenia, 

radami ako prestať fajčiť a podobne. Je teda zjavné, že využívali apely, ktoré sa na základe 

názorov odborníkov realizovaného prieskumu (s výnimkou strachu o zdravie detí), ukázali 

byť neefektívne. Kampaň Ligy proti rakovine s heslom „Zdravie vážne škodí fajčeniu“ 

apelovala na mladých tým, že vyzdvihovala aktivity, ktoré by mali robiť namiesto fajčenia. 

Hoci sa uberali správnou cestou, spôsob spracovania tohto posolstva bol však málo efektívny. 

Zobrazované aktivity – skateboarding či snowboarding, sa totiž u mladistvých recipientov 

s fajčením navzájom nevylučujú. Mnoho mladých ľudí zároveň fajčí a športuje. 

 Aj keď nemožno tvrdiť, že by boli tieto kampane zbytočné a neefektívne, na základe 

získaných poznatkov možno vytvoriť kampane s lepším dopadom. 
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Znižovanie počtu budúcich fajčiarov 

Na Slovensku začína najviac ľudí fajčiť ešte pred dosiahnutím osemnásteho roku 

života. Zvyčajne preto, že to robia ich kamaráti a keďže nechcú byť vyčlenení z kolektívu, 

fajčia aj oni. Hoci medzi dospelými  sa tento postoj už pomaly vytráca, medzi mladistvými je 

fajčenie stále považované za módny prvok. Treba si tiež uvedomiť, že na mladých majú 

výrazne väčší vplyv známe osobnosti. A filmová tvorba ešte stále fajčenie často spája 

s príťažlivými, silnými a sebavedomými charaktermi, čo u mladistvých vedie k spájaniu faj-

čenia s týmito atribútmi. Preto možno predpokladať, že väčšina apelov, ktoré sa ukázali byť 

efektívne u dospelých, by boli pravdepodobne efektívne aj u mladistvých. 

Platí to najmä o zobrazovaní fajčenia ako nemódneho prvku, kvôli ktorému sa fajčia-

ri/fajčiarky stávajú nepríťažlivými pre opačné pohlavie.  

Nevyhnutnou obmenou na pôsobenie u mladistvých by bola zmena veku zobrazova-

ných osôb tak, aby sa s ním dokázala cieľová skupina stotožniť. Rovnako zobrazované pro-

stredie a situácie by sa mali zmeniť na také, v akých sa mladí zvyčajne nachádzajú – a pri-

spôsobiť aj výber lexiky. Avšak voľba efektívnych posolstiev zostáva prevažne rovnaká, ako 

pri zacielení na dospelých fajčiarov. 

 

Znižovanie počtu aktuálnych fajčiarov 

Ako pri komerčnej reklame, aj pri sociálnej je dôležité, aby sme ju recipientom usta-

vične pripomínali. Ako sme spomenuli, najdôležitejším predpokladom pre úspešnosť sociál-

nej reklamy proti fajčeniu je jej ustavičné a dlhodobé pôsobenie. Ukázalo sa totiž, že o čo viac 

sú ľudia sociálnej reklame proti fajčeniu vystavení, o to väčšia je ich motivácia prestať. 

V konečnom dôsledku to potvrdil aj realizovaný prieskum. Preto vytvorenie aj tých najlepších 

kampaní, pokiaľ sa objavujú raz za dva roky (ako je tomu na Slovensku), nemôže byť 

efektívne, pretože, ako sa hovorí „zíde z očí, zíde z mysle“. Preto by sa vláda Slovenskej 

republiky mala usilovať o to, aby sa kampane proti fajčeniu realizovali v čo najväčšej 

frekvencii. 

Efektívne by mohlo byť tiež pripomenutie aktuálnej kampane ľuďom práve vtedy, keď 

si idú cigarety kupovať a teda zjavne chcú pokračovať vo fajčení. Aj na najlepšiu reklamu 

totiž človek zabudne. Možno ho hlboko zasiahne, keď ju uvidí v televízii či na billboarde a ak 

bola reklama dobrá, bude o nej chvíľu premýšľať, no postupne na ňu predsa len zabudne. Ak 

by boli ľudia takýmto posolstvám vystavení dlhodobo a často, u viacerých by to pravdepo-

dobne rozvinulo motiváciu prestať s fajčením. No pri kupovaní cigariet ľudia také myšlienky 

už nemajú. Preto by mohlo byť účinné, ak by bola v ten čas aktuálna kampaň zverejnená na 
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mieste predaja. Respektíve, ak by na mieste predaja bola konštantne nejaká kampaň proti 

fajčeniu namiesto reklamy na jednotlivé značky cigariet, ktoré sú tam teraz. Nie preto, že by 

reálne reklama na cigarety na mieste predaja zvyšovala ich spotrebu. Ani nie preto, že by bolo 

možné tvrdiť, že človek, ktorý si príde kúpiť cigarety, po zhliadnutí reklamy proti fajčeniu 

odíde bez nich, ale preto, že by ľuďom evokovala pocity a myšlienky, ktoré mali pri 

zhliadnutí reklamy mimo obchodu. A ak sa pri zhliadnutí reklamy človek cítil zle, možno sa 

aspoň trochu zamyslel nad tým, že by mohol prestať fajčiť, tak pripomenutie tohto pocitu pri 

kupovaní cigariet by umocnilo pocit viny - tá by potom o to pravdepodobnejšie viedla 

k pozitívnemu rozhodnutiu. Pretože človek by sa opakovane pri kupovaní cigariet cítil zle za 

to, čo robí. A tak sa pochopiteľne nikto cítiť nechce. Preto u ľudí, na ktorých majú konkrétne 

posolstvá vplyv, pripomenutie pri kupovaní cigariet by zrejme viedlo k umocneniu motivácie 

prestať.  

Obrazové varovania na škatuľkách cigariet síce vychádzajú z  predpokladu  ovplyvniť 

recipienta vo chvíli, keď si chce zapáliť, napriek tomu sa ukázali neefektívne. Väčšina ľudí 

ich totiž považuje za málo účinné práve pre drastickosť posolstva. Avšak väčšina ľudí si 

nemyslí, že by mohli byť efektívne, ani keby neboli drastické. Ani v prípade, že by boli na 

škatuľkách  tie najefektívnejšie posolstvá, nemalo by to na ľudí vplyv, lebo fajčiari sa nechcú 

cítiť v nepohode (keďže samotné fajčenie im prináša relax). A tak by škatuľku schovávali do 

obalov, alebo by si cigarety preložili do tabatierky. Avšak, ak by bola reklama proti fajčeniu 

na každom mieste predaja, pred ňou by nemali ako uniknúť.  

Umiestnenie sociálnej reklamy proti fajčeniu na miesta predaja by si však vyžadovalo 

legislatívne zmeny. No ak vláda Slovenskej republiky skutočne chce, aby fajčiarov ubúdalo, 

mohol by to byť ten správny krok (ale len za predpokladu, že pri tvorbe týchto kampaní by 

boli dodržané odporúčania pre efektívne pôsobenie sociálnej reklamy proti fajčeniu).  

Na základe predchádzajúcich odporúčaní a najmä na základe zistenej účinnosti 

jednotlivých apelov na presvedčenie recipientov, bolo vytvorených niekoľko návrhov na 

vizuálnu či audiovizuálnu reklamu proti fajčeniu. 

 

Kampaň apelujúca strachom zo straty príťažlivosti pre opačné pohlavie 

Návrh televízneho spotu: Muž a žena sedia v bare neďaleko seba. Nepoznajú sa, ale pozerajú 

sa jeden na druhého. Je evidentné, že medzi nimi preskočila iskra. Vo chvíli, keď sa muž 

chystá postaviť a podísť k žene, respektíve, keď sa chystá prihovoriť, si žena vyberie a zapáli 

cigaretu. Muž vtedy ustrnie a posadí sa naspäť, respektíve sa zasekne pri otváraní úst a zatvorí 

ich. Následne sa so sklamaným až znechuteným výrazom odvráti a viac sa na ňu nepozrie. 
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Ten istý námet by bolo možné použiť v obrátenej verzii. Žena by bola tá, ktorá sa chystala 

osloviť muža, respektíve podísť k nemu a muž by si zapálil cigaretu. Žena by sa potom 

rovnako sklamane až znechutene od muža odvrátila.  

 

Návrh printovej reklamy: Námet by sa dal zobraziť vizuálne, hoci v tomto prípade by bola 

efektívnejšia realizácia formou audiovizuálnej podoby a printy by mali skôr funkciu 

pripomínaciu, v nadväznosti na realizovaný spot. Na printe by bolo možné zachytiť práve tú 

chvíľu, keď si krásna žena cigaretu zapaľuje a muž odvracia tvár so sklamaným až 

znechuteným výrazom. Samozrejme, aj v tomto prípade by bolo žiaduce zobrazenie tej iste 

situácie v opačných úlohách - zachytenie momentu, v ktorom si príťažlivý muž zapaľuje 

cigaretu a žena sa od neho odvracia. 

 

Navrhované slogany: 

• „Stále si myslíš, že je to sexi?“ 

• „Čo ak ťa práve (táto) pripravila o toho pravého/tú pravú?“ 

Naráža sa pochopiteľne na cigaretu, ktorá ju alebo jeho mala pripraviť o partnera. Vo 

verzii bez slova „táto“, slovo „práve“ naráža na konkrétny moment, v ktorom si žena či muž 

zapálili cigaretu a prišli tak kvôli tomu možno o svojho ideálneho partnera. Vo verzii so 

slovom „táto“ sa slovo „práve“ k nemu bezprostredne vzťahuje a naráža na konkrétnu 

cigaretu, ktorá muža či ženu mala pripraviť o partnera.  

• A trochu agresívnejší slogan: „Kto by chcel bozkávať popolník?“ 

 

Kampaň apelujúca zápachom cigariet 

Návrh televízneho spotu: Záber na upraveného, dobre vyzerajúceho muža (respektíve ženu) 

ako fajčí na ulici. V ďalšom zábere nastupuje do autobusu či iného prostriedku MHD. Ako 

prechádza autobusom okolo ľudí a hľadá voľné miesto, všetci ľudia otáčajú hlavy, akoby 

zacítili niečo nepríjemné. Následne si sadne na voľné miesto vedľa ženy (respektíve muža), 

ktorá sa od neho odkláňa a odvracia tvár. Čoskoro to však vzdá, zdvihne sa a presunie sa, 

ale keďže nie je voľné miesto, radšej ostane stáť. Muž sa tvári nechápavo. Na záver sa na 

obrazovke premietne slogan prečítaný voice overom. 

 

Návrh printovej reklamy: Záber na cestujúcich v spoji MHD. Na sedadle sedia vedľa seba 

dvaja ľudia, z ktorých jeden sa viditeľne odťahuje od toho druhého a odvracia tvár čo najviac 

bokom. Je teda zjavné, že druhá osoba zrejme dosť zapácha. Na prvý pohľad by sa mohlo 
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zdať čudné prečo, pretože osoba, od ktorej sa tá druhá odkláňa, je upravená, dobre oblečená a 

pôsobí čisto. Z vrecka jej však viditeľne vytŕča škatuľka cigariet, ktorá vysvetľuje príčinu 

zápachu. Vizuál by mohol byť realizovaný opäť vo dvoch variantoch. Osoba zapáchajúca po 

cigaretách by mohla byť na niektorých vizuáloch stvárnená mužom a na niektorých ženou.  

Táto kampaň by sa vzhľadom na zobrazované prostredie mohla realizovať okrem 

televízneho spotu, outdoorovej reklamy, inzercie v periodikách, aj v spojoch mestskej či 

medzimestskej dopravy a vo vlakoch. K jej prezentácii by sa mohli okrem plagátov využiť aj 

držadlá a LCD displeye. Fajčiari sediaci v danom spoji by sa vďaka aktuálnosti zobrazovanej 

situácie o to pravdepodobnejšie zamysleli nad posolstvom reklamy. 

Navrhované slogany:  

• „Parfum je zbytočný“ 

• „Parfum ti nepomôže“ 

• „Parfum sú vyhodené peniaze“ 

• „Tvoj parfum aj tak nikto necíti“ 

• „Skvele prekryje vôňu parfumu“ 

 

Návrh inzercie: Na odradenie ľudí od fajčenia pre zápach by bolo najlepšie, ak by zápach 

mohli recipienti z reklamy naozaj cítiť. Možno sa inšpirovať reklamou na parfumy, ktorá na 

propagáciu využíva parfumované strany, ktoré môžu recipienti pretrieť zápästím a ucítia vôňu 

propagovaného parfumu. Takáto forma by sa mohla využiť aj na účely sociálnej reklamy proti 

fajčeniu. Reklama by bola umiestnená v periodikách a pôsobila by na prvý dojem skutočne 

ako reklama na parfum. Pozadie by bolo jednoduché, tvorila by ho jedna farba, najlepšie 

čierna, možno aj kombinácia čiernej a šedej. V strede vizuálu by bol umiestnený kruh 

s nápisom pretri a ovoňaj,  až na to, že po privoňaní by recipienti necítili žiadnu vôňu nového 

parfumu, ale výrazný cigaretový zápach. 

 

Návrh textu: Text by zámerne využíval klišé, ktoré je typické pre podobnú reklamu, aby ešte 

viac utvrdil recipientov, že ide o reklamu na voňavku. Tvoril by ho headline napísaný veľ-

kými písmenami: „Jediná (respektíve prvá) skutočne prenikavá vôňa“. V spodnej časti vizuálu 

by bol zvyšok textu uvedený malými písmenami, aby si ho recipienti prečítali – v ideálnom 

prípade až po tom, ako reklamu ovoňajú. Ten by sa stále niesol v duchu reklamy na voňavku, 

avšak už vysvetľujúc skutočné posolstvo a znel by: „Obľúbený u všetkých fajčiarov. Dostup-

ný v každej trafike už od x eur“. V poslednej vete by bola namiesto písmena „x“ dosadená 
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suma najlacnejších cigariet na našom trhu. Vhodný by bol možno aj dodatok: „Vzorku získate 

v každom popolníku. Zdarma“. To by však už pôsobilo agresívnejšie, preto by sa takéto 

vyjadrenie muselo vopred otestovať, aby ho cieľová skupina neodmietla. 

 

Kampaň apelujúca strachom zo straty sociálneho statusu 

Návrh televízneho spotu: Spot by bol veľmi krátky. Išlo by len o prestrih dvoch rozdielnych 

situácií. Prvý záber by bol na skupinku ľudí v nejakom bare pri pive, ako sa nahlas zabávajú. 

Až príliš nahlas. Výrazne gestikulujú a hlasno sa smejú. Počas prvého záberu by voice over 

prečítal prvú časť sloganu. Následne by bol prestrih na druhú skupinku ľudí, ktorí sa tiež 

dobre zabávajú, sú rovnakého veku ako osoby na prvom zábere, ale pôsobia kultivovanejšie. 

V tomto zábere by bol dopovedaný zvyšok sloganu.  

Pre zdôraznenie komparácie by boli postavy na jednom i druhom zábere zastúpené 

tými istými modelmi. Recipienti by videli iba skupinu ľudí sediacu pri obyčajnom drevenom 

stole a za nimi rovnaké pozadie v podobe steny. Jediný rozdiel by bol v tom, že postavy na 

druhom zábere by boli upravené, dobre a vkusne oblečené, nie však vyslovene luxusne. 

Postavy na prvom zábere by pôsobili menej upravené (muži by neboli hladko oholení, ženy 

by nemali dokonalé účesy a make-up). Boli by oblečení do viditeľne obnosenejšieho 

a lacnejšieho oblečenia. Cieľom je dosiahnuť výraznú, ale nie prehnanú komparáciu, pretože 

taká by pôsobila nerealisticky a recipienti by sa s ňou pravdepodobne nestotožnili. Ľudia na 

druhom zábere majú predstavovať vyššiu, no nie celkom najvyššiu vrstvu spoločnosti. Dalo 

by sa ich označiť ako vyššiu strednú vrstvu, s lepším príjmom a vzdelaním. Ľudia na prvom 

zábere by predstavovali nižšiu, ale tiež nie celkom najnižšiu vrstvu spoločnosti. Boli by to 

ľudia síce pracujúci, no s nižším vzdelaním, zastávajúci nižšie pracovné pozície, boli by 

menej distingvovaní. Rozdiel by bol takisto v tom, že tí upravenejší by sedeli pri poháriku 

vína a pokojne diskutovali, tí druhí by sedeli pri pive a výrazne gestikulovali. Ak by bol 

problém so zobrazením ľudí pri alkohole pre účely použitia reklamy, rovnaký rozdiel by 

mohol byť poukázaný pri jedle. Jedna skupina by sedela v lepšej reštaurácie, druhá pri pizzi či 

inom lacnom jedle. Najvýraznejší rozdiel by bol v prostredí. Jeden z priestorov by pôsobil ako 

pekný a jasný, druhý akoby celý šedý. Rozdiel by bol v tom, že všetci ľudia na prvom zábere 

by fajčili a preto by priestor pôsobil pochmúrnejšie, kým z ľudí na druhom zábere nefajčí ani 

jeden a tak aj samotný priestor pôsobí jasnejšie a optimistickejšie. 

 

Návrh printovej reklamy: Print by bol rozdelený na dve polovice a založený na kontraste 

dvoch podobných zobrazení, ako je opísané v návrhu spotu. Ľavá strana by zachytávala 
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posedenie z prvého záberu a obsahovala v ľavom hornom rohu prvú časť sloganu. Pravá by 

zachytávala skupinku z druhého záberu spotu a obsahovala by v pravom dolnom rohu druhú 

časť sloganu. Jedno z prostredí by takisto pôsobilo jasnejšie a druhé pochmúrnejšie. Rozdiel 

je rovnako spôsobený tým, že tí na pravej strane nefajčia a všetci na ľavej strane, buď práve 

fajčia, alebo si cigaretu zapaľujú, či ju práve hasia, vyberajú zo škatuľky a podobne. Jedno-

ducho – robia niektorú z činností fajčenia. Samozrejme, nie všetci tú istú. To by pôsobilo 

príliš umelo. Náhodne niektorú z týchto činností, aby vizuál pôsobil, že ide o momentku 

partie sediacej v podniku. Cieľom tejto kampane by bolo pochopiteľne spájať fajčenie s niž-

šou vrstvou spoločnosti a naopak nefajčenie s tou vyššou. 

Navrhované slogany: 

• „Fajčenie združuje...“ „...určitých ľudí.“ 

Výrok „fajčenie združuje“ by bol zámerne použitý pri zábere na fajčiacu skupinku, aby tak 

zdanlivo potvrdzoval toto všeobecné presvedčenie. Avšak výrok sloganu pri zábere na druhú 

skupinku ľudí, ktorí sa tiež dobre zabávajú, ale nefajčia, by toto tvrdenie popieralo. Zároveň 

slovné spojenie „určitých ľudí“ spolu s porovnaním vyššej vrstvy spoločnosti, ktorá nefajčí 

a nižšej vrstvy, ktorá fajčí naznačuje, akých ľudí fajčenie združuje. Hovorí tak recipientom, že 

fajčením sa sami priraďujú k nižšej vrstve spoločnosti, pretože pre tú je fajčenie typické. 

V prípade použitia samotného vizuálu, bez realizácie televízneho spotu, by ani 

nemusel byť použitý slogan v pravom slova zmysle. Keďže zobrazenie by bolo takmer 

totožné a rozdiel by bol iba v oblečení a upravenosti postáv, v tom čo pijú, respektíve jedia 

a v tom, že jedna skupina fajčí a druhá nie. V tomto prípade by stačilo iba do prostriedku 

vrchnej časti vizuálu napísať jednoduchú výzvu: „Nájdi 5 (zásadných) rozdielov“. Takmer 

totožné obrázky s hľadaním rozdielov sú u ľudí veľmi populárnou zábavou na skrátenie času 

a tak by nimi bola táto reklama inšpirovaná. Nevyžaduje sa, aby reklama obsahovala nejaký 

slogan, ktorý vyjadruje kľúčové posolstvo - efektívnejšie by bolo nechať ľudí, aby k správnej 

odpovedi dospeli sami. A keďže rozdiely by boli dostatočne zjavné, recipienti by museli 

dospieť iba k jedinému správnemu záveru. V prípade realizácie kampane s využitím spotu aj 

printu by bol použitý samozrejme rovnaký slogan ako pri spote. 

 

Kampaň apelujúca financiami 

Návrh televízneho spotu: Zobrazoval by situáciu, v ktorej sa po viacerých rokoch stretnú 

dvaja kamaráti (respektíve kamarátky). Začnú sa spolu rozprávať. Jeden sa toho druhého 

hneď na úvod opýta, či zmenil zamestnanie, alebo ho povýšili. Ten druhý je z otázky 

prekvapený. Odpovedá mu, že nie a zaujíma ho, prečo sa na to pýta a ako mu to napadlo. 
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Odpovedá, že preto, lebo od neho stále vidí príspevky na Facebooku napríklad o tom, ako bol 

na rôznych výletoch v zahraničí či na letnej dovolenke pri mori. Začudovane sa pýta, ako si to 

potom môže dovoliť, keď tvrdí, že nezarába viac než predtým a on zarába približne rovnako, 

a dovoliť si to nemôže. Na to mu odpovie jednoducho, že si to môže dovoliť preto, lebo 

prestal fajčiť a peniaze, ktoré teraz ušetrí na cigaretách investuje do cestovania. 

Takýto spot by sa mohol realizovať vo viacerých obmenách s podobným scenárom. 

V tomto prípade sa ho kamarát pýtal na to, ako si môže dovoliť toľko cestovať. V obmenách 

by sa ho však mohol pýtať na to, ako si mohol dovoliť nové auto, motorku, prerábať dom či 

byt, skrátka ako si mohol dovoliť čokoľvek, po čom bežný človek túži a čo by reálne bolo 

v hodnote nefajčenia za určité obdobie. Tomu by bol potom prispôsobený sprievodný text 

reklamy. Hoci čisto racionálne informácie boli zhodnotené ako nedostatočne efektívne, tu sa 

naskytá núdza ich použiť na potvrdenie posolstva reklamy. Fajčiari si často neuvedomujú 

koľko peňazí reálne prefajčia. Berú to ako tri eurá hore-dolu a často sa obhajujú slovami, že aj 

keby nefajčili, tak by to aj tak minuli. Keď si však človek spočíta koľko vyfajčí za dlhšie 

obdobie, táto suma je vysoká a často až zarážajúca. Množstvo fajčiarov, ktorí si to niekedy 

spočítali, potom ľutuje, čo všetko iné za takú sumu peňazí mohli mať. Preto by mohla byť 

v spodnej časti reklamy uverejnená doplňujúca informácia o tom, koľko peňazí človek za rok 

prefajčí na príklade fajčiara, ktorý fajčí škatuľku cigariet denne. Počet škatuliek by bol potom 

vynásobený sumou priemernej ceny cigariet. Voice over by na záver reklamy mohol ľudí 

vyzvať k tomu, aby si vypočítali, koľko peňazí prefajčili oni.  

 

Navrhovaný slogan: Na záver, po výzve voice overom, by bola napísaná, a takisto aj voice 

overom vyslovená, otázka na ľudí, koľko reálne prefajčili - čo iné, za sumu, ktorú doteraz 

minuli na cigarety, mohli mať. Napríklad: „Tak čo, prefajčili ste len dovolenku, auto či celý 

byt?“. 

 

Návrh printovej reklamy: Z viacerých prevedení televíznych spotov by bolo možné takisto 

vytvoriť viacero vizuálov, ktoré by na spoty nevyhnutne nadväzovali a tvorili tak ucelené 

posolstvo. Keďže podrobnejšie by bolo posolstvo vysvetlené v spote, vizuál by bol založený 

na jednoduchosti. Bol by na ňom muž alebo žena spolu s niečím, po čom každý človek túži- 

nové auto, motorka, jachta, vlastný bazén a podobne. 

Navrhovaný slogan: Prostredníctvom vizuálu by sme už nezisťovali, koľko prefajčili 

zobrazovaní fajčiari, ale ukázali by sme im, koľko peňazí by im od rozhodnutia prestať fajčiť 

zostalo. Obsahoval by jednoduché vyhlásenie „Už x rokov nefajčím“. Za písmeno „x“ by bol 
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dosadený vždy počet rokov, za ktoré človek môže ušetrením na cigaretách zobrazovaný 

produkt získať. Samozrejme, každý fajčí inú značku a iné množstvo, takže počet rokov by bol 

iba orientačný, nie nereálny. Mohlo by to byť podobne, ako pri spote - prepočítanie 

priemernej ceny cigariet pri fajčení škatuľky denne. Informáciu o tom, na akej sume a na 

akom množstve konzumácie bolo tvrdenie kampane postavené, by bolo možné umiestniť 

menšími písmenami v spodnej časti vizuálu, aby si ju tí, ktorých by takáto informácia 

zaujímala, mohli nájsť. Predišli by sme tomu, že by ľudia posolstvu neverili a mysleli by si, 

že ušetriť za taký čas len tým, že človek prestane fajčiť, je nereálne. 

 

Kampaň apelujúca strachom z premeškania príležitostí a vyčlenenia z kolektívu 

Návrh televízneho spotu: Začína sa záberom na partiu kamarátov, ktorí sú spolu v bare. Dobre 

sa zabávajú, no jeden z nich sa zdvihne a ide si von zapáliť. Vonku je zima.  Kým stojí na 

ulici a nervózne poťahuje z cigarety aby si rýchlo doplnil zásobu nikotínu, vo vnútri sa udeje 

nejaká vtipná, dôležitá, zaujímavá udalosť. Keď sa vráti, všetci o nej búrlivo a vzrušene 

diskutujú a on sa cíti mimo, pretože nevie o čom sa rozprávajú. On túto príležitosť premeškal 

a teraz sa nemôže zapojiť do rozhovoru.  V druhom variante, po tom, ako sa fajčiar vráti 

dovnútra, začnú mu kamaráti živo opisovať, čo sa stalo kým bol preč a on pôsobí sklamane, 

lebo o túto udalosť prišiel. A to kvôli cigarete. Tento spot by sa takisto mohol realizovať 

v obmenách. V niektorých prípadoch by na cigaretu odišiel muž a v niektorých žena. 

 

Návrh printovej reklamy: Podobná myšlienka by sa dala znázorniť aj na printe. Bol by 

založený na kontraste - recipienti by videli tmavú pochmúrnu uličku, v ktorej pri dverách stojí 

osamelá, uzimená fajčiaca postava. Celá predná časť printu je tmavá, pochmúrna, až 

depresívna. Na pravej strane vedľa postavy je okno, z ktorého presvitá žiarivé žlté svetlo. Cez 

okno je vidieť do vysvieteného podniku, v ktorom pri stole sedia smejúci sa a živo diskutujúci 

ľudia, ktorí sa evidentne dobre zabávajú.  Vedľa fajčiara z druhej strany pri dverách by mohla 

byť umiestnená aj ceduľka informujúca o tom, že vo vnútri sa nefajčí. Tá by zdôraznila 

myšlienku, že on (respektíve ona) musel odísť von a opustiť dobrú zábavu, pretože je fajčiar. 

 

Navrhované slogany: 

• „Cigarety naozaj ukrajujú zo života,... ...no nie vždy tak, ako si myslíš!“  

V prípade printu by bol rozdelený na dve časti, preto sú tam umiestnené tri bodky 

naznačujúce pokračovanie. Prvá časť by bola v ľavom hornom rohu a druhá v pravom 

dolnom, čo by viedlo k prirodzenému prečítaniu a pochopeniu celého vizuálu v zmysle čítania 
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z ľavej do pravej strany a zhora dole. V prípade televízneho spotu by bol prečítaný s odmlkou 

medzi jednotlivými zábermi - prvá časť, keď sa vo vnútri odohrá udalosť, ktorú fajčiar 

zmeškal a druhá na konci, keď fajčiar príde späť a zistí, že niečo zmeškal: 

• „Stojí ťa viac, než si myslíš!“ 

Je to varovanie o škodlivosti fajčenia a jeho negatívnych dôsledkoch na zdravie, čo ľudia 

dávno vedia a čo už nevnímajú. Takáto reklama by im naopak ukázala, že cigarety ich 

nemusia stáť len zdravie, pred čím ich sociálna reklama varuje... 

 

Kampaň apelujúca na zdravie detí 

Návrh televízneho spotu: V prípade ochrany detí ľuďom často neprekáža ani naliehavejšie 

a emotívnejšie pôsobenie a podľa toho bola navrhnutá aj táto kampaň. Spot by sa začínal na 

verejnom priestranstve (na terase kaviarne, v parku či jednoducho na ulici) a realizoval by sa 

v troch variantoch. V jednom prípade by hlavnou postavou bola tehotná žena, v druhom žena 

s malým dieťaťom a v treťom muž s malým dieťaťom. Vo všetkých variantoch by si však 

muž či žena zapálili cigaretu vedľa svojho dieťaťa, respektíve v prípade ženy s viditeľne 

veľkým bruchom, počas tehotenstva. Následne by bol záber na neznámeho človeka, 

okoloidúceho, či sediaceho pri vedľajšom stole, ako telefonuje. Nie je však počuť, čo hovorí. 

Nasledoval by prestrih na ďalšiu scénu, v ktorej na predtým zobrazené miesto prichádza 

polícia a dotyčnú ženu či muža zatýka. 

 

Návrh vizuálu: Vizuál by bol takisto realizovateľný v troch variantoch. V prvom prípade by 

ukazoval záber na tehotnú ženu so zapálenou cigaretou v ústach, ktorej policajt spútava ruky 

za chrbtom. V druhom prípade by scénka bola rovnaká, ale zobrazovaná žena by nebola 

tehotná, ale mala by pri sebe malé dieťa. V treťom by bol zatýkaný fajčiaci muž, ktorý má pri 

sebe takisto malé dieťa.  

 

Navrhovaný slogan: 

• „(Prečo?) Lebo vražda je zločin!“  

Otázka „Prečo?“ je zámerne v zátvorkách. Nie je nevyhnutné, aby bola vyslovená či napísaná, 

pretože recipienti si ju pravdepodobne pri zhliadnutí spotu/printu sami položia a reklama im 

dá už iba odpoveď na túto otázku. 
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Záver  

 

V texte sa nám podarilo stanoviť viacero relevantných odporúčaní pre prax sociálnej 

reklamy proti fajčeniu.  Pri tvorbe týchto odporúčaní sme vychádzali najmä z poznatkov 

získaných štúdiom dostupnej odbornej literatúry venujúcej sa danej problematike (na jej 

základe sme spracovali niekoľko predchádzajúcich štúdií) a z vlastného prieskumu zverejne-

ného pod názvom „Prieskum efektivity sociálnej reklamy proti fajčeniu na Slovensku“. 

Keďže prieskum bol zameraný najmä na porovnanie efektivity jednotlivých apelov 

v sociálnej reklame proti fajčeniu, získané informácie sa týkali takisto prevažne tejto časti 

reklamného pôsobenia. Preto by pre podrobnejšie a komplexnejšie riešenie problematiky bol 

vhodný rozsiahlejší výskum, ktorý by presnejšie preskúmal aj pôsobenie rôznych foriem 

textových vyjadrení v tomto type reklamy. 

Na základe uvedených teoretických záverov a výsledkov nášho prieskumu sa niektoré 

poznatky ukázali ako efektívne, preto sa pokúsime zhrnúť aspoň základné odporúčania: 

Najefektívnejšie posolstvá v sociálnej reklame proti fajčeniu sú tie, ktoré nútia 

recipientov zamyslieť sa - sú oveľa efektívnejšie, než ošúchané konštatovania zdravotných 

rizík fajčenia, efektívnejšie než posolstvá, ktoré recipientov oslovujú formou imperatívu. 

Sociálna reklama proti fajčeniu nemá silu viesť k okamžitej zmene správania sa a tak je výzva 

k okamžitej akcii pre tento typ reklamy zbytočná. Zvlášť neefektívne sú posolstvá, ktoré 

vyzývajú ľudí slovami „skončite“, „vzdajte sa cigarety“ či „prestaňte“. Recipienti ich 

podvedome odmietajú, pretože každý z nás sa učí predovšetkým na vlastných chybách. 

Získané informácie sme využili  pre navrhnutie konkrétnych sociálnych kampaní proti 

fajčeniu, ktoré by mohli byť účinné aj v našom teritóriu. No najpodstatnejšie je, aby sa na 

Slovensku vôbec nejaké kampane proti fajčeniu realizovali. Sociálna reklama proti fajčeniu 

môže byť totiž efektívna len vtedy, ak sa realizuje s ohľadom na dlhodobú a neprerušova-

nú snahu. 
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Základné aspekty počítačovej grafiky pre využitie v marketingovej 

komunikácii 

Basic aspects of computer graphics for use in marketing communication 

 

Mgr. Ján Jászberényi 

 

Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť dokument, ktorý zhŕňa a utrieďuje základné aspekty 

počítačovej grafiky pre využitie v marketingovej komunikácii so zameraním na špecifikáciu 

odbornej terminológie. Práca poskytuje celkový obraz o technických stránkach základných 

aspektov počítačovej grafiky, ktorá sa využíva v marketingovej komunikácii.  

 

Kľúčové slová: počítačová grafika, dizajn, kompozícia, RGB, CMYK, grafické formáty 

 

Abstract: The aim of this work is to create a document that summarizes and distributes basic 

aspects of computer graphics for use in marketing communication with a focus on specifying 

professional terminology. The work provides an overall picture of the technical aspects of 

basic aspects of computer graphics used in marketing communication. 

 

Key words: computer graphic, design, composition, RGB, CMYK, graphic formats 

 

Úvod 

 

V marketingovej komunikácii je okrem samotného obsahu informácie dôležitá aj 

vizuálna stránka. Vizuálna stránka komunikácie zabezpečuje, aby bola informácia pre 

recipienta zaujímavá, to znamená, že jej cieľom je získať a udržať si jeho pozornosť, prípadne 

posilniť identifikáciu komunikátu so značkou, použitím znakov jednotnej corporate identity. 

Dôležitou súčasťou počítačovej grafiky je poznať v grafických programoch aj odbornú 

terminológiu a mať celkový obraz o technických stránkach základných aspektov. Preto je 

hlavným cieľom tejto práce poskytnúť prehľad o týchto aspektoch a vytvoriť tak podklady 

slúžiace na pochopenie jej základov. 
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História počítačovej grafiky 

 Dalo by sa povedať, že história počítačovej grafiky je vo svojich koreňoch určite 

prepletená s históriou umenia, matematiky a geometrie, avšak počiatky samostatnej 

počítačovej grafiky môžeme datovať do roku 1943, keď J. Presper Mauchly a John William 

Mauchly začali pracovať na prvom počítači, ktorý mal názov ENIAC43. Už o pár rokov 

neskôr, v roku 1960, sa prvýkrát objavil pojem „počítačová grafika“, ktorý zaviedol William 

Fetter44 (na popísanie nového spôsobu dizajnu). 

 Ďalším dôležitým míľnikom v histórii počítačovej grafiky bolo uvedenie prvého 

farebného grafického počítača Apple II v roku 1977, vďaka ktorému sa počítačová grafika 

približuje masám bežných používateľov. Napriek tomu bolo pre bežného používateľa veľmi 

náročné, ba priam nemožné vytvoriť akýkoľvek grafický výstup vo vektorovej grafike. Zlom 

nastal až v roku 1982, keď bol predstavený známy konštrukčný program AutoCAD. Stále 

však išlo o program určený pre užšiu skupinu ľudí, ktorými boli profesionáli z oblasti 

konštrukčného projektovania. 

 Tvár počítačovej grafike, tak ako ju poznáme dnes, priniesli až roky 1989 a 1990, keď 

boli uvedené programy Corel Draw pre vektorové kreslenie a o rok neskôr aj program Adobe 

Photoshop 1.0 určený pre operačný systém Mac. Tieto dva programy patria dodnes vo svojom 

odbore medzi najpoužívanejšie. Za tie roky prešli samozrejme mnohými zlepšeniami, ktoré 

umožňujú tvoriť počítačovú grafiku jednoduchšie a čoraz väčšia časť populácie sa tak stáva 

v tejto oblasti gramotnejšia. 

 

Spôsoby vzniku obrazovej informácie v počítačovej grafike 

Na uchovávanie dvojrozmernej obrazovej informácie a pre jej ďalšie použitie aj 

v marketingovej komunikácii sa využívajú dva rôzne prístupy podľa spôsobu vzniku 

obrazovej informácie – rastrová a vektorová45.  

Prvým prístupom je vnímanie obrazovej informácie ako siete malých obrazových 

bodov v tvare štvorcov, takzvaných pixlov. Takúto sieť pixlov nazývame raster a preto 

uchovávanie obrazovej informácie nazývame rastrová grafika. 

Druhým prístupom je vnímanie obrazovej informácie ako zoskupenia objektov alebo 

ich častí, ktoré sú vyjadrením matematických vzorcov a funkcií. Vlastnosti týchto objektov, 

 
43 ŽÍDEK, K. Vývoj počítačové grafiky [online]. Masarykova univerzita v Brne. [cit. 2010-04-30]. Dostupné na: 

https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2006/xzidek2.htm 
44 ŽÍDEK, K. Vývoj počítačové grafiky [online]. Masarykova univerzita v Brne. [cit. 2010-04-30]. Dostupné na: 

https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2006/xzidek2.htm 
45 NAVRÁTIL, P. Počítačová grafika a multimédiá. Prostějov : Computer Media, 2007. ISBN 80-86686-77-9. 

https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2006/xzidek2.htm
https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2006/xzidek2.htm


 

88 

 

ako poloha, farba, veľkosť, atď., sú vstupnými parametrami (vektormi) matematických 

vzorcov a funkcií, pomocou ktorých sa dané objekty vytvoria46. Preto sa uchovávanie 

obrazovej informácie takýmto prístupom nazýva vektorová grafika. 

 

Rastrová grafika 

Rastrová grafika funguje na princípe malých obrazových bodov, ktoré sú zoradené do 

riadkov a stĺpcov, čím vytvárajú sieť. Veľkosť tejto siete potom určuje rozlíšenie obrazovej 

informácie. Napríklad obrázok o veľkosti 1x1 palec definovaný sieťou 600x600 pixelov 

bude mať rozlíšenie 600dpi. Obrazovú informáciu v rastrovej grafike si teda môžeme pred-

staviť ako mozaiku obrazových bodov, pričom každý z bodov v sebe nesie informáciu 

o svojej farbe. Pre rastrovú grafiku sa používa aj pomenovanie bitmapová grafika. 

 

 

                          Obr. č. 1 – Zväčšenie rastrového obrázku 

 

Rastrová grafika je ideálna na uchovávanie fotoobrázkov. Tie majú v sebe dva dôle-

žité parametre: 

• Rozlíšenie – je parameter, ktorý udáva počet bodov, z ktorých sa obrazová informá-

cia skladá. Čím viac bodov tvorí obraz, tým bude zobrazenie informácie jemnejšie 

a kvalitnejšie.  

• Farebná hĺbka – je parameter, ktorý udáva počet farieb uplatniteľných v obrazovej 

informácii. Každý bod obrazovej informácie je vyjadrený hodnotou, v ktorej je 

zakódovaná farba. 

 
46 ŽÍDEK, K. Vývoj počítačové grafiky [online]. Masarykova univerzita v Brne. [cit. 2019-04-30]. Dostupné na: 

https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2006/xzidek2.htm 

https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2006/xzidek2.htm
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Pri rastrovej grafike sa môžeme stretnúť s množstvom formátov, ktoré vznikali podľa 

potreby využitia. Najvyužívanejšími formátmi rastrovej grafiky sú47: 

• .bmp (Bit Mapped Picture) je formát, ktorý používa operačný systém Microsoft 

Windows. Formát je jednoduchý a rýchly, no nevýhodou je veľká požiadavka na 

diskový priestor pre obrázok; 

• .tiff vytvára obrázky veľmi vysokej kvality a dokáže zobraziť milióny farieb. Jej 

využitie je najmä pri potrebe kvalitnej tlače, no nevýhodou je tiež veľká požiadavka 

na diskový priestor pre obrázok; 

• .jpeg, .jpg (vytvorený Joint Photographic Expert Group) využíva stratovú kompresiu 

na zmenšenie veľkosti obrázka. Pri tejto kompresii využíva nedokonalosť ľudského 

zraku. Formát JPEG je najvhodnejší na fotografie a väčšie farebné obrázky. Je 

nepraktický pre malé grafické prvky s menšou farebnou hĺbkou; 

• .gif (Graphics Interchange Format) má výhodu v podpore tzv. priehľadného pozadia 

(jedna farba môže byť pri zobrazení skrytá). Výhodou formátu GIF je aj možnosť 

použiť tzv. animovaný GIF, čo je postupnosť obrázkov premietaných jeden za 

druhým. Používa sa predovšetkým pre animované reklamné bannery; 

• .png (Portable Network Graphics) kombinuje výhody formátov JPEG a GIF. PNG 

formát môže mať veľkú farebnú hĺbku presie a jeho zobrazenie pixelov je pre oči 

príjemnejšie. Nevýhodou môžu byť väčšie pamäťové nároky súborov. 

 

Výhody rastrových obrázkov 

1. Zložité obrazové informácie sa v rastrovej podobe zobrazia omnoho rýchlejšie než 

vektorové pri vektorových súboroch; 

2. Vytvorenie obrazovej informácie je veľmi jednoduché, napríklad pomocou 

fotoaparátu alebo skeneru;48 

3. Hodnoty pixlov môžu byť menené individuálne ale aj vo väčších množstvách; 

4. Rastrové súbory môžu byť veľmi dobre prenášané na výstupné zariadenia akými sú 

napríklad obrazovky a tlačiarne. 

 

Nevýhody rastrových obrázkov 

 
47 ŽÁRA, J., BENEŠ, B., SOCHOR, J., FELKEL, P. Moderní počítačová grafika. Praha : Computer Press, 2005. 

ISBN 80-251-0454-0. 
48 KOVAŘÍK, M. Počítačová grafika [online]. Stredná priemyslová škola Brno : SPŠ, 2009. [cit. 2019-04-30]. 

Dostupné na: 

https://moodle.sspbrno.cz/pluginfile.php/2092/mod_resource/content/4/Pocitacova_grafika_upr.pdf 

https://moodle.sspbrno.cz/pluginfile.php/2092/mod_resource/content/4/Pocitacova_grafika_upr.pdf
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1. Pri väčšom rozlíšení a väčších farebných hĺbkach sú tieto súbory veľmi náročné na 

diskový priestor (neplatí to pri komprimovaných formátoch); 

2. Ťažko sa editujú a ťažko sa mení ich rozmer bez straty kvality. Pri zväčšení obrázku 

vo väčšej miere bude viditeľná mriežka pixlov. 

 

Vektorová grafika 

„Pojmom vektorová grafika sa označuje jeden z dvoch hlavných spôsobov ukladania 

dvojrozmerných obrázkov v elektronickej podobe. Na rozdiel od bitmapovej grafiky, u ktorej 

sa obrázok skladá z jednotlivých bodov, vektorová grafika využíva na popis obrázkov presne 

definované geometrické útvary, ako sú body, priamky, mnohouholníky a predovšetkým 

krivky, ktorými možno popísať akýkoľvek tvar.  

Vektorová grafika sa najčastejšie používa pri tvorbe logotypov, na počítačovú 

sadzbu, ilustráciu a tiež napríklad pri tvorbe flashových animácií.“49 

Na trhu je mnoho programov, ktoré dokážu pracovať s vektorovými súbormi. Každý 

z nich však má vlastnú interpretáciu inštrukcií na vykresľovanie súborov a preto pri vekto-

rových súboroch nemôžeme hovoriť o štandardných formátoch. Napriek tomu vektorové 

programy zväčša umožňujú prevod do iného formátu. 

 

 

      Obr. č. 2 – Porovnanie zväčšenia vektorovej a rastrovej grafiky 

 

Formáty vektorových obrázkov sa najčastejšie vyvíjali ku konkrétnym grafickým 

programom a tomu bol tiež prispôsobený ich spôsob zápisu vektorov. Najčastejšie používané 

formáty50sú: 

 
49 KOVAŘÍK, M. Počítačová grafika [online]. Brno : SPŠ, 2009. [cit. 2019-04-30]. Dostupné na: 

https://moodle.sspbrno.cz/pluginfile.php/2092/mod_resource/content/4/Pocitacova_grafika_upr.pdf 
50 Vlastné spracovanie 

https://moodle.sspbrno.cz/pluginfile.php/2092/mod_resource/content/4/Pocitacova_grafika_upr.pdf
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• .svg (Scalable Vector Graphics) je formát  určený na opis dvojrozmernej, statickej 

alebo animovanej vektorovej grafiky. Ide o štandard, ktorý vytvorilo konzorcium 

World Wide Web. Okrem vektorovej grafiky umožňuje formát SVG používať aj 

bitmapové obrázky, text, animácie atď.; 

• .cgm (Computer Graphics Metafile) je formát použiteľný pre výmenu bitmapových 

a vektorových údajov. Údaje môžu byť zadané vektorovo, rastrovo alebo kombino-

vane. Obrázky a grafické elementy sú popísané ako geometrické celky, napr. čiary, 

kružnice, kruhové oblúky, elipsy atď. CGM je odporúčaný formát pre technické 

kreslenie a elektronickú dokumentáciu;  

• .wmf (Windows Metafile Format) je formát, ktorý vytvorila spoločnosť Microsoft. 

Využíva sa vo väčšine aplikácií od Microsoftu, ako napr. MS Word, Excel, Power-

Point atď. WMF taktiež umožňuje aj vloženie rastrovej grafiky. Medzi jeho nevýho-

dy patrí závislosť na aplikácii a zariadení. WMF je výhodné použiť na prenos grafic-

kej informácie v rámci schránky Windows. Formát WMF možno prekonvertovať do 

jeho novšej a zlepšenej verzie .emf (Enhanced Metafile Format), ktorá je plne plat-

formovo nezávislá. Obrázok uložený vo formáte EMF si zachováva svoje rozmery 

nezávisle na zariadení; 

• .pdf (Portable Document Format) je formát, ktorý vyvinula firma Adobe na ukladanie 

dokumentov nezávisle na softvéri a hardvéri, na ktorom boli vytvorené. Formát PDF 

zabezpečuje, že sa ľubovoľný dokument na všetkých zariadeniach zobrazí rovnako;  

• .eps (Encapsulated PostScript) vznikol predovšetkým pre vzájomný import a export 

grafických dát medzi rôznymi aplikáciami a platformami a stále sa dosť využíva na 

prenos grafickej informácie pre tlač. EPS sa však čoraz častejšie nahrádza formátom 

PDF, a preto sa s jeho ďalším vývojom už veľmi nepočíta. EPS je podporovaný 

všetkými grafickými programami a môže obsahovať vektorové aj rastrové dáta. 

Nevýhodou je, že formát EPS nepodporuje priehľadnosť a taktiež niektoré iné efekty; 

• .ai (Adobe Illustrator Artwork) je formát vytvorený spoločnosťou Adobe, avšak 

okrem výrobcu je takmer zhodný s formátom EPS. Formát AI sa používa v profe-

sionálnej grafike a patrí medzi najpoužívanejšie formáty;  

• .swf (ShockWave Flash) je binárny formát pre vektorovú grafiku, ktorý je neod-

mysliteľne spojený s aplikáciou Macromedia Flash. Jeho využitie je najmä v oblasti 

dynamických webových prezentácií a to najmä vďaka tomu, že v tomto formáte je 

jednoduché kombinovať text, rastrovú aj vektorovú grafiku, skripty, animácie, zvuky 
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aj videá. 

 

Výhody vektorových obrázkov 

1. Vektorové súbory sú vhodné pri ukladaní prvkov zložených z čiar. Niektoré 

dokonalejšie formáty môžu ukladať aj trojrozmerné objekty; 

2. Vektorové súbory možno jednoducho zväčšovať a zmenšovať bez straty kvality; 

3. Vektorové dáta možno jednoducho previesť do bitmapového formátu.  

 

Nevýhody vektorových obrázkov 

1. Vektorové súbory sú nevhodné na ukladanie fotografií, kde sú prioritnou 

záležitosťou farby; 

2. Vykreslenie vektorov sa môže zmeniť podľa toho, aká aplikácia danú predlohu 

spracováva; 

3. Na správne zobrazenie vektorových dát je potrebné vektorové výstupné zariadenie 

alebo rastrové displeje z vysokou rozlišovacou schopnosťou; 

4. Zobrazenie vektorových dát môže trvať podstatne dlhšie, než pri bitmapových 

obrázkoch s rovnakou komplexnosťou. 

 

Farby v počítačovej grafike 

Farby, ktoré ľudské oko dokáže vnímať, môžeme z fyzikálneho hľadiska rozdeliť do 

dvoch skupín podľa pôvodu farieb na tie, ktoré vznikajú miešaním svetla, a tie, ktoré 

vznikajú miešaním odrazeného svetla. Toto rozdelenie farieb definuje dva základné farebné 

režimy použiteľné pri grafike – režim RGB a režim CMYK. 

Režim RGB je založený na miešaní farebného svetla červenej (Red), zelenej (Green) 

a modrej (Blue) farby, ktoré navrhol James Clerk Maxwell51. Pomocou použitia rôznych 

intenzít farebného svetla dokáže vytvoriť rozsiahle spektrum farieb a ich odtieňov. Režim 

RGB používajú všetky zobrazovacie jednotky ako monitory, obrazovky a televízory. 

Režim CMYK je založený na miešaní odrazeného svetla a používa sa pri tlači. Tento 

režim funguje podobne ako režim RGB, teda na princípe miešania výslednej farby zo 

základných farieb rôznej intenzity. V režime CMYK sa miešajú - azúrová (Cyan), purpurová 

 
51 RUBIN, J. James Clerk Maxwell [online]. Patent-invent.com. [cit. 2019-04-30]. Dostupné na: 

http://www.patent-invent.com/electricity/inventors/james_maxwell.html 

http://www.patent-invent.com/electricity/inventors/james_maxwell.html
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(Magenta) a žltá (Yelow) farba52. Pri zmiešaní všetkých troch spomenutých farieb s plnou 

intenzitou vzniká čierna farba, avšak jej namiešanie je chemicky náročné a navyše pri tlači 

neekonomické, preto sa do tlačiarenských strojov pridáva samostatne ešte čierna farba 

(blacK). 

 

 

          Obr. č. 3 – Porovnanie farebných režimov RGB a CMYK 

 

Kompozícia počítačovej grafiky využitím zlatého rezu 

„Kompozícia znamená usporiadanie prvkov a zložiek v grafickom diele, v ktorom sú 

vyjadrené funkčné, technické, estetické a ekonomické hľadiská. Je to princíp spájania prvkov 

do jednotného celku, ktorý je výsledkom spojenia obsahu a formy s cieľom formovať 

vnímanie adresátov na pochopenie ideovo-estetického zmyslu grafického znaku. Kompozícia 

je umiestnenie výrazových prostriedkov na ploche, resp. priestore so zreteľom na dosiahnutie 

vecného a estetického efektu.“53 

Avšak nie každý, kto pracuje s grafikou má vrodený cit pre správne usporiadanie diela. 

Je preto dôležité, aby sme poskytli aspoň základný návod riešenia kompozície, ktorá je 

praktickým výsledkom celého grafického procesu54. Základným sprievodcom kompozičných 

riešení grafických informácií je práve princíp zlatého rezu.   

 Zlatý rez je matematický pomer, ktorý môžeme nájsť vo veľkom zastúpení aj 

v prírode. Vďaka tomu je zobrazenie tohto pomeru pre človeka prirodzené, aj príťažlivé.  Aj 

preto zlatý rez už viac ako 2400 rokov fascinuje nielen umelcov, ale aj filozofov, matemati-

 
52 ŽÁRA, J., BENEŠ, B., SOCHOR, J., FELKEL, P. Moderní počítačová grafika. Praha : Computer Press, 2005. 

ISBN 80-251-0454-0. 

 
53 THIRY, K. Propagačná grafika ako forma vizuálnej komunikácie. In: Otázky žurnalistiky. Bratislava : Slovak 

Academic Press, 2011, s. 60-69. ISSN 0322-7049. 
54 PETTERSSON, R. Graphic Design. Sweden : Tullinge, 2019. ISBN 978-91-85334-29-2. 
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kov, architektov a biológov.55 Jeho využitie môžeme nájsť pri pyramídach v Gize, umelec-

kých dielach, akým je napríklad Mona Lisa, ale aj v logách známych značiek.  

Zlatý rez niekedy nazývaný aj zlatý podiel sa označuje gréckym písmenom φ a rovná 

sa približne 1,618034. Číslo φ je odvodené od výsledku geometrickej úlohy ako rozdeliť 

úsečku s dĺžkou a+b na dve časti a a b tak, aby pomer dĺžky dlhšej časti a ku kratšej časti b 

bol rovnaký ako pomer celej dĺžky x ku dlhšej časti a. Tento pomer (a+b/a) je práve φ 

=1,618034, teda percentuálne dlhšia časť a tvorí cca 61,8 % a kratšia b cca 38,2 % z a+b a 

pritom je aj pomer kratšej a dlhšej časti tiež 61,8 % (38,2/61,8 = 61,8 %).  

 

 

Obr. č. 4 – Výpočet zlatého pomeru 

 

Zlatý rez sa v počítačovej grafike využíva najmä v pomere geometrických tvarov.  

Príkladom je vynásobenie jednej strany štvorca hodnotou 1,618 vďaka čomu  dostaneme 

obdĺžnik so zlatým pomerom. Ak potom umiestnime pôvodný štvorec na vzniknutý obdĺžnik, 

dostaneme geometrické vyjadrenie zlatého rezu (obr. č. 5). 

 
55 STIPANCIC-KLAIC, I., MATOTEK, J. The golden ratio [online]. International society for geometry and 

graphics. [cit. 2019-04-30]. Dostupné na: https://bib.irb.hr/datoteka/658280.215-FP.pdf 

https://bib.irb.hr/datoteka/658280.215-FP.pdf
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Obr. č. 5 – Geometrické vyjadrenie zlatého rezu 

 

Ak by sme pokračovali v aplikácii zlatého pomeru na vzniknutý obdĺžnik, postupne by 

vzniklo zobrazenie pravidelne sa zmenšujúcich štvorcov, do ktorých by sme vpísaním oblú-

kov smerujúcich vždy do protiľahlých rohov mohli vkresliť zlatú špirálu (obr. č. 6) – tvar 

vyskytujúci sa bežne v prírode (obr. č. 7). 

 

 

Obr. č.  6 – Vyjadrenie zlatého rezu špirálou 
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Obr. č. 7 – Zlatý rez v prírode 

 

Princíp zlatého rezu má však v počítačovej grafike oveľa väčší potenciál. Jeho 

využiteľnosť je pri mnohých elementoch kompozície, či už ide o celkové usporiadanie 

grafického vizuálu, použité grafické prvky, fotografiu, písmo alebo logo.  

Kompozícia využitím zlatého rezu je použiteľná pri fotografiách, kvôli upriameniu 

pozornosti, alebo na vytvorenie esteticky atraktívnej fotografie.  

 

 

 

Obr. č.  8 – Použitie zlatého rezu pri fotokoláži 

 

http://sketcher.startitup.sk/wp-content/uploads/2015/12/Golden-Ratio-8.jpg
http://sketcher.startitup.sk/wp-content/uploads/2015/12/Golden-Ratio-8.jpg
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Obr. č. 9 – Použitie zlatého rezu v kompozícii webstránky 

 

               

                   Obr. č. 10 - Zlatý rez použitý pri kompozícii fotografie  

 

Magazín Complex použil princíp zlatého pomeru pri tvorbe obálky so speváčkou 

Solange Knowles (obr. č. 11). Nos Solange a jej čelo dosahujú vrchnú horizontálnu líniu, 

zatiaľ čo jej nos a oko sa nachádzajú pozdĺž dvoch vertikálnych línií stredového obdĺžnika. 

Zároveň obálka magazínu pôsobí vizuálne čisto vďaka umiestneniu fotografie do časti 

vymedzenej zlatým pomerom. 

http://sketcher.startitup.sk/wp-content/uploads/2015/12/Golden-Ratio-16.jpg
http://sketcher.startitup.sk/wp-content/uploads/2015/12/Golden-Ratio-16.jpg
https://creatorden.com/it/influencia-on-punte-le-best-of-fotografia/
https://creatorden.com/it/influencia-on-punte-le-best-of-fotografia/
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Obr. č. 11 – Zlatý pomer použitý na obálke magazínu 

 

 

Aj ďalšie magazíny na svojich obálkach uplatňujú pravidlo zlatého pomeru. Pri obálke 

magazínu Pilot (obr. č.12) je pozornosť recipienta zameraná na rohy stredového obdĺžnika, 

zatiaľ čo stred obdĺžnika je prázdny. Obálka magazínu Field zasa necháva prázdnu ľavú 

stranu (obr. č.13).  

 

 

Obr. č. 12 - Zlatý pomer použitý na obálke magazínu 
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Obr. č. 13 - Zlatý pomer použitý na obálke magazínu 

 

Pomer zlatého rezu využívajú aj logá niektorých známych značiek. Zväčša ide 

o použitie kružníc alebo obdĺžnikov, ktoré majú vyvážené rozmery v pomere 1:1,618. 

 

            

Obr. č. 14 - Zlatý pomer použitý pri tvare loga 

 

Prehľad najpoužívanejších grafických nástrojov 

Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop je komerčný grafický program vytvorený firmou Adobe. Je primár-

ne určený na tvorbu a úpravu rastrovej (bitmapovej) grafiky, avšak umožňuje aj použitie 

grafických efektov. Photoshop umožňuje aj editovanie a tvorbu vektorovej grafiky a jej 

prevod na rastrový obrázok. Používajú ho väčšinou profesionálni grafici a grafické spoloč-

nosti. Medzi jeho výhody patrí komplexnosť, aktualizácia, používateľská podpora, jedno-
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duché rozhranie a kompatibilita s ostatnými programami od firmy Adobe. Nevýhodou je 

pomerne vysoký licenčný poplatok za používanie. 

Adobe Illustrator 

Adobe Illustrator patrí tiež do portfólia spoločnosti Adobe. Je hlavným konkurentom 

programu Corel DRAW – slúži na profesionálnu tvorbu a úpravu kriviek a vektorovej grafiky. 

Program vznikol pôvodne len pre operačný systém MAC, avšak v súčasnosti je dostupný už aj 

pre operačný systém MS windows. Medzi jeho výhody patrí široké potfólio nástrojov, medzi 

ktorými nájdeme napríklad aj nástroj na automatickú vektorizáciu rastu, nástroje na prácu 

s vrstvami atď. Výhodou je opäť kompatibilita s ostatnými programami od firmy Adobe. 

Nevýhodou je pomerne vysoký licenčný poplatok za používanie. 

Gimp 

Gimp je multiplatformový editor rastrových obrázkov dostupný pre operačné systémy 

Linux, Windows a ďalšie.  Je to voľný softvér, to znamená, že ktokoľvek môže zmeniť jeho 

zdrojový kód a distribuovať svoje zmeny ďalším používateľom. Jeho najväčšou výhodou je, 

že ho možno používať zadarmo. Navyše – možno ho ľahko prepojiť s ďalšími aplikáciami 

tretích strán. Nevýhodou je menšie porfólio nástrojov, ktoré ponúka, chýbajúca používateľská 

podpora a horšia kompatibilita s inými grafickými programami.  

 

Corel Draw 

Corel Draw je plne profesionálny vektorový editor, ktorý podporuje širokú škálu 

vektorových formátov. Corel Draw dokonca umožňuje prácu s prezentáciami či textovými 

súbormi MS Office. Výhodou je, že obsahuje i pomerne pokročilý rastrový editor. Nevýhodou 

je menšia kompatibilita s inými grafickými programami. 

 

Záver 

 

Ako vidíme, aj počítačová grafika má svoje zákonitosti, ktoré treba dodržiavať. Ide 

pritom nielen o zákonitosti, ktoré ovplyvňujú jej vizuálnu stránku, ale najmä o technické 

zákonitosti, bez ktorých by sme neboli schopní vytvoriť v počítačovom prostredí požadovaný 

výstup.  

Práca poskytuje základný prehľad a porovnanie vektorovej a bitmapovej grafiky. 

Vďaka porovnaniu ich výhod a nevýhod, aj špecifikácii jednotlivých formátov poskytuje 

základ pre orientáciu v terminológii počítačovej grafiky. Navyše – vysvetlením princípov 

dvoch najčastejších farebných režimov CMYK a RGB pokryla aj potrebu vedomostí 
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o korelácii medzi rozdielnym farebným spektrom, využívaným v zobrazovacích jednotkách 

a pri tlači, čím sa môžu aspoň sčasti eliminovať chyby spôsobené zlým použitím farebných 

režimov pri tvorbe grafiky (čo má za následok nesprávne použitie farieb pri tlači konečného 

vizuálu).  

Práca je teda vhodným materiálom nielen pre začínajúcich grafikov a polygrafov, ale 

je užitočná aj pre marketingových pracovníkov, ktorý sa vo svojej práxi stretávajú s tvorbou 

grafických vizuálov.  

Kapitola venovaná kompozícii počítačovej grafiky využitím zlatého rezu môže vďaka 

jednoduchému a názornému popisu základných pravidiel slúžiť ako manuál pri tvorbe 

akejkoľvek kompozície, či už ide o fotografie, dizajn webstránky, návrh loga, prípravu 

prezentácie, alebo prípravu akejkoľvek formy vizuálnej marketingovej komunikácie. 
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Propagácia dovolenkovej destinácie Turecko 

Promotion holiday destination Turkey 

 

Mgr. Simona Jurigová 

 

Abstrakt: Cieľom štúdie je poskytnúť pohľad na propagáciu cestovného ruchu 

a dovolenkovej destinácie Turecko. V prvej časti sa venujeme základným informáciám 

o destinácii. V druhej časti analyzujeme Turecko z hľadiska služieb, ktoré ponúka turistom. 

V poslednej analyzujeme propagáciu destinácie na Slovenskom trhu a navrhneme zlepšenie.  

 

Kľúčové slová: marketing, propagácia, cestovný ruch, destinácia, hoteliérstvo, služby, 

Turecko.  

 

Abstract:The aim of the study is to provide insight into the promotion of tourism and the 

holiday destination of Turkey. In the first section, we'll cover basic information about your 

destination. In the second part, we analyze Turkey in terms of services it offers to tourists. In 

the last, we analyze the promotion of the destination on the Slovak market and propose an 

improvement. 

 

Keywords: marketing, promotion, tourism, destination, hotel, services, Turkey 

 

Úvod 

 Cieľom štúdie je analýza propagácie dovolenkovej destinácie Turecko. Prvá časť 

štúdie poskytuje základné informácie o krajine. Druhá časť sa venuje komplexnej analýze 

základných a doplnkových služieb v cestovnom ruchu. V poslednej časti štúdie sú navrhnuté 

zlepšenia propagácie.  

 V štúdii používame metódu syntéza. Vytvorili sme rešerš na tému marketing v cestov-

nom ruchu a vytvorili zoznam bibliografických odkazov, ktoré sme použili. Ďalším krokom 

bolo vyhľadanie informácií o krajine z dostupných webových a knižných zdrojov. V práci 

využívame aj pozorovanie a skúsenosti z viacerých návštev Turecka a následne ich analy-

zujeme.   

 Štúdia sa detailnejšie venuje dvom turisticky najčastejšie navštevovaným častiam - 

Tureckej a Egejskej riviére. Využívame komparačné metódy, ktoré porovnávajú tieto dve 
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oblasti. Komparačné metódy využívame aj pri analýze politickej situácie. Porovnávame rok 

2015, v ktorom bolo Turecko na vrchole svojej slávy, s rokom 2016. V tomto roku prišlo 

Turecko kvôli terorizmu o veľa svojich klientov. V štúdii je stručne vysvetlený aj pokus 

o neúspešný vojenský prevrat z 15. júla 2016. 

 Pri analýze propagácie na Slovensku sme využili metódu pozorovania. Absolvovali 

sme info-cesty v zahraničí, ale aj workshopy tureckých manažérov na Slovensku. Niektoré 

informácie sme získali metódou interview so zamestnancami cestovných kancelárii, delegát-

kami, ktoré strávili časť života v Turecku alebo s manažérmi tureckých hotelov. 

 V poslednej časti štúdie navrhujeme zlepšenie propagácie Turecka. Práca vychádza 

z dlhodobého skúmania nových trendov v marketingu, ale aj vo svete technológií, aby mohla 

priniesť nové nápady, ktoré sa v súčasnosti vo svete marketingu využívajú.  

 

Turecká republika – informačné minimum 

 Turecko (Turecká republika) je euroázijská krajina, ktorá leží v Malej Ázii a na 

Balkánskom polostrove. Hlavné mesto je Ankara. Územie Turecka je približne obdĺžnikového 

charakteru, je 1600 kilometrov dlhé a 800 kilometrov široké. Ázijská časť (približne 97 %) 

leží na území Anatólia, ktoré je od Európy oddelené Marmarským morom a prielivmi Bospor 

a Dardanely. Obmývajú ho štyri moria a susedí s viacerými krajinami. V európskej časti ide 

o Bulharsko a Grécko a v ázijskej časti má hranice s Arménskom, Gruzínskom, Iránom, 

Irakom a Sýriou. Turecko obývajú prevažne Turci a národnostné menšiny, z ktorých majú 

najväčšie zastúpenie Kurdi.56 Turecko je podľa administratívy rozdelené na 81 provincií (ill). 

Provincie sú rozdelené na 7 regiónov. Toto členenie slúži na spracovanie štatistických údajov, 

netvorí úroveň štátnej správy. Medzi najľudnatejšie mestá patria Istanbul, Ankara, Izmir, 

Bursa a Adana.57 

 

Poľnohospodárstvo, priemysel a služby 

 V sedemdesiatych rokoch 20. storočia pochádzalo 35 % HDP z poľnohospodárstva. 

V súčasnosti je v poľnohospodárstve zamestnaná asi štvrtina obyvateľstva. Medzi najdôle-

žitejšie plodiny patria obilniny – žito, ovos, kukurica, jačmeň, pšenica a ryža. Obvyklé sú 

cukrová repa, tabak a bavlna. Významná časť územia je pokrytá vinicami, ovocnými sadmi, 

zeleninovými záhradami a olivovými hájmi. V roku 2010 bolo Turecko najväčším producen-

 
56 WIKIPEDIA CZ. In Turecko. 2016. [cit. 2016 -10-10]. Dostupné na internete: 

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko- 10.10.2016> 

 57WIKIPEDIA CZ. In Turecko. 2016. [cit. 2016 -10-10]. Dostupné na 

internete:<https://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko- 10.10.2016> 



 

104 

 

tom čerešní, fíg, marhúľ, lieskových orieškov. Medzi ďalšie poľnohospodárske aktivity patrí 

chov tura domáceho, kozy domácej a ovce domácej. Mnohé z týchto produktov patria medzi 

dôležité súčasti vývozu Turecka. Najvýznamnejším odvetvím priemyslu je automobilový 

výrobca Renault. Dôležitá je aj výroba odevov a textilnej výroby, výroba príslušenstva, 

strojov a zariadení, ťažba železa, výroba ocele, bielej techniky, elektronických strojov, 

spotrebnej elektroniky, minerálnych palív, olejov a plastov. 

 Medzi dôležité poľnohospodárske odbory patria lesníctvo a rybárstvo. V súčasnosti je 

zalesnených 27 % územia a Ministerstvo životného prostredia plánuje zalesniť ďalšie. 

Turecko ma bohaté zásoby bóru, uránu, zlata, mramoru, horčíka a vápnika58. V Turecku 

pracuje až 50 % obyvateľstva, a tento sektor sa podieľa na tvorbe HDP približne z dvoch 

tretín. Do Turecka vrážajú zahraniční investori veľké množstvo investícií. Medzi najvýznam-

nejšie odvetvia patrí turizmus, s ním súvisiace hotelové služby a gastronómia. Ďalšími 

významnými odvetviami sú obchod a finančné služby.59 

 

Klimatické podmienky a počasie 

 Turecko je jedna z mála krajín vo svete, kde si každý klient nájde počasie podľa 

svojich predstáv. Krajina je rozdelená do viacerých klimatických pásiem. Počas zimných 

mesiacov je priemerná teplota na južnom a západnom pobreží okolo 0 stupňov Celzia. 

Teploty v letných mesiacoch sa šplhajú až nad hranicu 40 stupňov Celzia.  

 Fauna a flóra sú veľmi rozdielne vo vnútrozemí a na pobreží. Medzi najčastejšie 

rastliny vyskytujúce sa v tejto krajine patria ibištek, jedlý gaštan, vavrín, platan, javor, olivy, 

palmy, figovníky a banánovníky. Zo živočíchov sa uvádzajú vo vnútrozemí napríklad 

muflóny, jelene, plameniak a divoké mačky. V horských oblastiach sa pohybujú rysy, 

leopardy či medvede. Menej často sa vyskytujú aj dravce ako orly, sokoly i myšiak. 60 

 

Infraštruktúra 

 Dopravná infraštruktúra v Turecku sa rýchlo rozvíja, rozvoj zaznamenávajú aj 

telekomunikácie a energetika. Veľká časť financií putuje do výstavby železníc či lodnej 

dopravy. Ďalšou významnou dopravnou infraštruktúrou sú letiská. V súčasnosti sa ich 

využíva až 13 (medzinárodných).  

 
58 WIKIPEDIA CZ. 2016. In Turecko. 2016. [cit. 2016 -10-10]. Dostupné na internete:  

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko> 
59 WIKIPEDIA CZ. 2016. In Turecko. 2016. [cit. 2016 -10-10]. Dostupné na internete:  

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko- 10.10.2016> 
60 TURECKO-TRAVELON. 2010. In Zaujímavosti počasie. 2010. [cit. 2016 -11-14]. Dostupné na internete:  < 

http://turecko.travelon.sk/pocasie/> 
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Náboženstvo a sekularizmus v náboženstve 

 V náboženstve prevláda islam (99,8 %). Zostávajúce dve desatiny percenta sa hlásia 

k judaizmu a ku kresťanstvu. Vláda sa snaží, aby mali všetky náboženstvá rovnaké práva. 

Napriek tomu sa často stáva, že vyznávači iných náboženstiev ako islam nedosiahnu rovnaký 

kariérny postup. V niektorých prípadoch dochádza kvôli tomuto problému k násiliu. Pod 

pojmom sekularizmus rozumieme nezávislosť vlády od náboženstva. Občania majú podľa 

ústavy slobodu výberu vyznania.61 

 

Turecká kuchyňa, alkohol a fajčenie  

 Podľa mnohých odborníkov patrí turecká kuchyňa medzi najlepšie na svete. Turisti 

nazývajú Turkov „chlebovým národom“, pretože takmer ku všetkým jedlám jedia chlieb. Na 

večeru sa zvyčajne podáva mäso alebo ryba so šalátom. Tureckú kávu pijú na konci jedla, 

a podáva sa s pečivom.62 Z hľadiska náboženstva sa nepodáva bravčové mäso.63 Večera je 

takmer vždy sprevádzaná miestnym nápojom rakija.64 

 

Zaujímavosti Turecka 

• Turecko má 8. najväčšiu armádu na svete (411 000 vojakov) a povinnú vojenskú 

službu;  

• Svätý Mikuláš sa narodil v Turecku. Potajme hodil trom chudobným spiacim dievča-

tám vrecko s peniazmi, aby nemuseli slúžiť v otroctve;  

• Ženy v Turecku dostali právo voliť a byť volené do Parlamentu v roku 1930. To je 

o 45 rokov skôr ako vo Švajčiarsku; 65 

• Turecký hammam sa považuje za spoločenskú udalosť ako napríklad plesy;66 

• V Turecku vždy platí večeru hostiteľ. V prípade, že hosť ponúkne, že zaplatí, považuje 

sa to za zdvorilé, ale neprípustné. Najväčšou vďakou je následné pozvanie;67 

 
61 TURECKO- TRAVELON. In Zaujímavosti- náboženstvo. 2010. [cit. 2016 -10-30]. Dostupné na internete:  < 

http://turecko.travelon.sk/zaujimavosti/nabozenstvo/> 
62 GASTROSHOP. In Vedeli ste ako sa správať v Turecku? [online], 2015, [cit. 2016 -10-26]. Dostupné na 

internete:  <http://gastroshop.kitchen/vedeli-ste-ako-sa-spravat-v-turecku//> 
63 KOŠICE DNES. In 10 zaujímavostí, ktoré ste o Turecku možno nevedeli [cit. 2017 -04-05]. Dostupné na 

internete:  <http://kosicednes.sk/dennik/clanky/10-zaujimavosti-ktore-ste-turecku-mozno-nevedeli/> 
64 GASTROSHOP. In Vedeli ste ako sa správať v Turecku? [online], 2015, [cit. 2016 -10-26]. Dostupné na 

internete:  <http://gastroshop.kitchen/vedeli-ste-ako-sa-spravat-v-turecku//> 
65 COMMODORE ELITE.  In Commodore Elite suites and spa- beach [online], 2016, [cit. 2017 -02-

15].Dostupné na 

internete:<https://www.cas.sk/clanok/465472/http://www.commodoreelite.com/COMMODORE-

MENU/EN/22/COMMODORE_ELITE_SUITES____SPA.aspx/> 
66 KOŠICE DNES. In 10 zaujímavostí, ktoré ste o Turecku možno nevedeli [cit. 2017 -04-05]. Dostupné na 

internete:  <http://kosicednes.sk/dennik/clanky/10-zaujimavosti-ktore-ste-turecku-mozno-nevedeli/> 
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• Na cestovanie do Turecka nie sú potrebné víza. Stačí pas platný 150 dní po návrate na 

Slovensko. Na občiansky preukaz sa nedá cestovať; 

• Miesto vylodenia archy na hore Ararat – Turci sa domnievajú, že biblická Noemova 

archa sa vynorila práve na tomto mieste; 

• Krajina tulipánov – sultán Selim II miloval tieto kvety, tak veľmi, že ich pestoval vo 

svojej záhrade až 50 000 a jedného svojho syna pomenoval Tulipánový sultán; 

• Turci nepoužívali priezviská až do roku 1923, keď Mustafa Kemal Atatürk vyhlásil 

Tureckú republiku a prikázal, nech si vytvoria druhé meno podľa európskeho vzoru.68 

 

Turecká riviéra – informačné minimum 

 Turecká riviéra leží v Antalyovom zálive. Smerom na východ od mesta Antalya, sa 

rozprestierajú desiatky kilometrov pláží a historické mestá. Medzi najznámejšie dovolenkové 

oblasti patria: Antalya, Belek, Konakli, Incekum, Alanya a Side. Južne od Antalye môžu 

turisti navštevovať letoviská ako Beldibi, Kemer, Cirali a Terikova. Počasie na Tureckej 

riviére je počas letnej sezóny pre dovolenky veľmi priaznivé. Priemerná maximálna denná 

teplota počas júla a augusta je 34 stupňov Celzia. Teplota mora sa v týchto mesiacoch šplhá 

až nad 27 stupňov Celzia.69 

 

Egejská riviéra- informačné minimum 

 Medzi najznámejšie turistické časti Egejskej riviéry patria mestá ako Bodrum, Didim, 

Altinkum, Pammukale, Izmir, Marmaris a Efes.70 Na rozdiel od Tureckej riviéry je zaujímavá 

najmä prírodnými krásami. Je typická zátokami s tyrkysovým morom, nádhernými plážami 

a veľkým množstvom zelene.71 

 

 
67 GASTROSHOP. In Vedeli ste ako sa správať v Turecku? [online], 2015, [cit. 2016 -10-26]. Dostupné na 

internete:  <http://gastroshop.kitchen/vedeli-ste-ako-sa-spravat-v-turecku//> 
68 TURECKO- TRAVELON. In Zaujímavosti- počasie. 2010. [cit. 2016 -11-14]. Dostupné na internete:  < 

http://turecko.travelon.sk/pocasie/> 
69 URECKO. Turecká riviéra. online], 2016, [cit. 2016 -10-26]. Dostupné na internete:  < 

https://www.turecko.org/turecko/turecka-riviera.html> 
70 TURECKO 2016. In Popis Turecka. 2016. [cit. 2016 -10-26]. Dostupné na internete:  < 

https://www.turecko.org/> 
711-CESTOVNA. In Turecko.. [online], 2016, [cit. 2016 -10-26]. Dostupné na internete:  < https://www.1-

cestovna.sk/turecko> 
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Komplexná analýza Turecka z hľadiska služieb 

 Turecko je jedna z mála krajín, kde manažéri hotelov zameriavajú svoj marketing 

a služby práve na hosťa. Snažia sa maximálne vyhovieť individuálnym požiadavkám klienta. 

Je pre nich najdôležitejšie, aby sa klienti radi vracali do destinácie, ale aj do konkrétneho 

hotela.  

Hotelové služby 

 Produkt tureckých hotelových služieb je veľmi široký. Od menších rodinných hotelov, 

až po obrovské luxusné rezorty. Nachádzajú sa tu najluxusnejšie hotelové svetové siete ako 

Rixos alebo Magic Life, ale aj siete, ktoré sú lokálne, ale kvalitou porovnateľné so svetovými. 

Ide o hotely, ktoré patria pod vedenie manažmentu hotelovej siete Sunis, Adalya, Delfin, 

Barut, Alba, Gloria a iné. Vybrané hotely sú v prevádzke aj v zimnom období. Ich klientelu 

tvoria prevažne nemeckí dôchodcovia, ktorí tam prežívajú v zime aj niekoľko mesiacov. 

Hotely sú zvyčajne obsadené na 60 %. Dôchodcovia využívajú prevažne wellness služby, 

športové aktivity, ale aj animácie. Zájazdy si môžu kúpiť za zvýhodnené ceny. Hotely sa 

snažia odlíšiť od konkurencie službami, ktoré môžu svojim hosťom poskytnúť. Výborným 

lákadlom pre hostí je možnosť upratovania izieb dvakrát denne. Práve tieto doplnkové služby 

oddeľujú výborné hotely od tých najlepších a mnohí klienti si na to potrpia. Typy hotelov:  

• Baby friendly - hotely sú stavané pre rodiny s  najmenšími deťmi. Ponúkajú 

zvýhodnené ceny pre deti. Sú prispôsobené tak, aby aj tí najmenší mali zážitok 

z dovolenky. Nachádza sa v nich mnoho atrakcií pre deti a animátori.  

• Adults only - hotely len pre dospelých – tento koncept je každý rok populárnejší. 

V hoteloch nie sú povolené osoby mladšie ako 16, prípadne 18 rokov - systém je 

obľúbený najmä pre mladé páry, ktoré si chcú užiť romantickú dovolenku. 

Pláže a plážový servis 

 Pláže v Turecku sú prevažne pieskového charakteru. Hotely majú často mólo, aby 

dovolenkári, ktorí majú radi vstup do hlbokej vody, mohli vstúpiť priamo do priestoru, kde sa 

dá plávať. Hotely, ktoré nemajú pieskový vstup do mora často dovážajú piesok 

z neobývaných pláží.  Pre Turecko je typické, že hotely majú svoju vlastnú pláž so slnečníkmi 

a ležadlami, ktoré sú zvyčajne zahrnuté v all inclusive službách. 

Stravovacie služby v hoteloch a hotelových komplexoch 

 Najväčším trendom v stravovacích službách je all inclusive koncept. Niektoré hotely 

ponúkajú možnosť bez stravy, formou raňajok, polpenzie alebo plnej penzie. All inclusive je 

zvyčajne doplnený o  služby, ktoré nezahŕňajú len stravovanie. V  niektorých hoteloch zahŕňa 

all inclusive výlet zadarmo, wellness, prípadne masáž. All inclusive koncept sa v Turecku delí 
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na viac foriem. Práve tieto doplnkové služby oddeľujú kvalitou hotely od seba, a robia ich 

výnimočnými. Formy all inclusive stravovania v Turecku: 

• All inclusive (AI): 

V prípade klasického all inclusive konceptu, sa jedlo servíruje formou bufetu. Zahŕňa 

raňajky, neskoré raňajky, obed, odpoludňajšiu kávu, čaj s koláčmi, večeru. 

Nealkoholické a kvalitné miestne alkoholické nápoje sa podávajú počas celého dňa.  

• All inclusive family (AIF): 

All inclusive family je služba, ktorá je na nižšej úrovni Jedlo sa servíruje formou 

klasického bufetu – raňajky, obed a večera. Nealkoholické nápoje a minerálna voda sa 

podávajú počas obeda a večere. Víno a pivo sa podáva počas obeda a večere a ape-

ritívy len počas večere.   

• All inclusive ultra (AIU): 

All inclusive ultra zahŕňa široký sortiment jedál formou bufetových stolov. Ide o ra-

ňajky, neskoré raňajky, obed, odpoludňajšiu kávu s koláčmi, večeru a polnočné občer-

stvenie. Ľahké jedlá, nealkoholické a kvalitné miestne alkoholické nápoje sa podávajú 

počas celého dňa, bez obmedzenia. 

• All inclusive extra (AIE): 

All inclusive extra je najvyššia forma all inclusive. Široký sortiment jedál sa servíruje 

formou bufetu. Zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, obed, odpoludňajšiu kávu a čaj 

s koláčmi a zmrzlinou, večeru, neskorú večeru a  la carte reštaurácie. Ľahké jedlá, 

nealkoholické a kvalitné miestne alkoholické (vo vybraných hoteloch importované) 

nápoje sú počas celého dňa bez obmedzenia. 

 Luxusné hotelové siete ponúkajú stravovanie v tematických a la carte reštauráciách. 

Niektoré hotely ponúkajú možnosť návštevy reštaurácie len jedenkrát, iné umožňujú návštevu 

všetkých reštaurácií počas celého pobytu. Dovolenkári si v tematických reštauráciách vybera-

jú z ponuky kompletného menu, a sú obsluhovaní obsluhou. Hotely sa snažia odlíšiť jedineč-

nosť svojich produktov práve týmito reštauráciami. U dovolenkárov sú veľmi obľúbené 

talianske, rybacie či čínske reštaurácie.72 Najluxusnejšie hotely ponúkajú možnosť nahlásiť 

vopred klientov, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu napríklad lepok, a kuchári pripravujú 

špeciálne jedlá pre týchto hotelových hostí. V Turecku je v súčasnosti veľmi populárne, aby 

mal každý väčší hotel plážový bar, ktorý má nápoje, kávu, prípadne aj zmrzlinu a koláčiky 

 
72Katalóg cestovnej kancelárie HYDROTOUR, rok 2016 
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v službách all inclusive. Niektoré hotely majú na pláži aj reštauráciu, ktorá je otvorená 

približne 4 až 5 hodín v čase obeda. Hostia sa tu môžu kompletne naobedovať.  

Dopravné služby 

 Pri cestovaní do Turecka sa používa najmä letecká doprava. Turistický obľúbený 

Istanbul má svoje vlastné letisko, ktoré patrí medzi 15 najväčších letísk na svete. 

Dovolenkármi obľúbená Turecká riviéra využíva letisko v Antalyi, ktoré má dva terminály. 

Jeden slúži na odbavovanie domácich letov, a druhý je pre medzinárodné linky. Priemerná 

dĺžka letu do Antalye je približne 2,5 hodiny. V prípade Egejskej riviéry sa lieta do mesta 

Bodrum. Klienti, ktorí majú zaplatenú dovolenku cez cestovnú kanceláriu majú zabezpečený 

transfer autobusmi  alebo taxíkmi do hotelov. V prípade, že do konkrétneho hotela cestuje 

lietadlom menej hostí, cestovná kancelária zaplatí taxi službu.  

 V oblasti Tureckej riviéry dovolenkári cestujú takzvanými dolmušami. Ide o malé 

mikrobusy, ktoré majú zastávky pred veľkými hotelovými komplexmi. Cena za jednu jazdu 

vychádza okolo dvoch eur na osobu. Turista ich dokáže zastaviť, nastúpiť a vystúpiť na 

mieste, na ktorom mu to vyhovuje. Dolmuše majú svoje štandardné trasy. Ich hlavné stredisko 

je v meste Side. Odtiaľ idú do viacerých miest. Okrem cestovania dolmušami po Turecku sa 

využívajú taxi služby.  

Wellness ponuka, aquaparky a lunaparky 

 Wellness je populárny najmä v zimnom období. Okrem vnútorných bazénov a víriviek 

môžu hostia využívať aj sauny v cene či turecké hammam (tradičné turecké kúpele). Okrem 

štandardného wellness je možné doplatiť si aj rôzne masáže. Ďalšou obľúbenou novinkou vo 

svete hotelových služieb je prevádzka súkromných lunaparkov a aquaparkov. Hotel poskytuje 

atrakcie vo vybraných hodinách vrátane služieb all  inclusive. Väčšina hotelov má aj svoje 

vlastné diskotéky.  

Športové ponuky, vodné športy a animácie 

 Mnohé hotely sa zameriavajú na cieľovú skupinu ľudí so zdravým životným štýlom. 

Ide prevažne o mladých ľudí, mladé rodiny, ale aj o aktívnych dôchodcov. Svetoznáma 

medzinárodná hotelová sieť Magic Life stavia svoju podnikateľskú filozofiu na obrovských 

hotelových komplexoch, s aktívnym športovým využitím. V ponuke majú obrovské plavecké 

bazény, tenisové kurty, lukostreľbu, fitnescentrum a šípky. Hotely ponúkajú aj adrenalínové 

vodné športy. Zvyčajne sa poskytujú za poplatok, tie najluxusnejšie ponúkajú túto službu 

v rámci služieb all inclusive. V posledných rokoch sa v Turecku stáva čoraz populárnejším 

parasailing. Ide o let balónom, ktorý je ťahaný loďou. 
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 Väčšina hotelov má svoj medzinárodný animačný tím - ten sa stará o hotelových hostí 

a ich deti. Cez deň sú to športové aktivity. V doobedňajších a popoludňajších hodinách 

prebieha detský mini klub. Skúsení animátori s deťmi kreslia, hrajú spoločenské hry alebo sa 

kúpu v mori. Niektoré cestovné kancelárie majú vo vybraných hoteloch aj slovenských ani-

mátorov. Vo večerných hodinách prebieha mini diskotéka pre deti. Animátori tancujú na det-

ské skladby vo zvieracích kostýmoch. Pre dospelých je neskôr pripravený večerný program, 

ktorý vymýšľajú animátori, alebo sú pozvaní externí hostia, ako napríklad rôzni umelci alebo 

akrobati. Tí kreatívnejší animátori organizujú zájazdy z hotela na miestne diskotéky. 

Ponuka fakultatívnych výletov 

 Každá cestovná kancelária má inú ponuku fakultatívnych výletov. Všetky z nich 

zavedú svojich klientov na najkrajšie a najzaujímavejšie miesta. Fakultatívne výlety nie sú 

povinné  a ich prezentácia sa zvyčajne uskutoční na úvodnom stretnutí s delegátom v prvý deň 

dovolenky. Najväčšou výhodou fakultatívneho výletu priamo cez cestovnú kanceláriu je 

výklad v slovenskom alebo v českom jazyku.73 

 Najvýznamnejšie miesta, kam sa vozí z celého Turecka sú Pamukkale a Kapadokie.  

Pamukkale sú travertínové jazierka bielej farby, ktoré už z diaľky lákajú návštevníkov. Toto 

magické miesto upúta okoloidúcich tým, že zblízka vyzerá ako nafúknutá špongia a zďaleka 

ako obrovské kopy snehu. Na dotyk sú však tvrdé a vyhriate. Tento zvláštny prírodný jav 

vznikol vyvierajúcou vodou, ktorá mala vysoký obsah vápnika a ten na vzduchu oxidoval do 

zvláštnej podoby. V minulosti sa mohli hostia v týchto jazierkach aj okúpať. Kvôli ochrane 

prírody boli neskôr na tento účel vytvorené umelé jazerá. Návštevníci si musia pred vstupom 

do vody vyzuť obuv, pre náročnejších je tu možnosť okúpať sa nad Pamukkale. Antické stĺpy 

z mesta Hierapolis vytvárajú kúpalisko. Pod pamiatkou je mestečko s rovnakým názvom, 

ktoré žije z bavlneného zámku Pamukkale. V roku 1988 bola pamiatka zapísaná do zoznamu 

UNESCO.74 

Negatívny vplyv terorizmu a politickej situácie v Turecku 

 Terorizmus a politická situácia v krajine v súčasnosti patrí medzi najväčšie kompli-

kácie propagácie Turecka. Médiá propagujú túto krajinu ako nebezpečnú na cestovanie. 

Napriek tomu, že väčšina útokov sa deje v miestach vzdialených až niekoľko tisíc kilometrov 

 
73TURECKO. Fakultatívni výlety v Turecku. [online], 2016, [cit. 2016 -11-02]. Dostupné na internete:  

<https://www.turecko.org/fakultativni-vylety.html/> 
74 DROMEDAR. In: Pamukkale- „turecký bavlnený zámok“ [online], 2016, [cit. 2016 -11-12]. Dostupné na 

internete:  < http://dromedar.zoznam.sk/cl/1000021/1305170/Pamukkale---turecky--bavlneny-zamok/> 
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od turistických destinácií, nezáujem o túto destináciu je oproti minulým sezónam pre maji-

teľov cestovných kancelárií citeľný. Dôvodom je najmä strach turistov.75 

Pokus o neúspešný vojenský prevrat 

 Za jeden z najvýznamnejších faktorov straty záujmu sa považuje pokus o neúspešný 

vojenský prevrat známy aj pod názvom puč. Jeho cieľom bolo nastoliť vládu demokracie 

a ľudských práv. Snaha prevziať moc začala 15. júla a skončila 16. júla 2017.76 Prezident 

Recep Tayyip Erdogan bol v tom čase na dovolenke mimo Istanbulu. Premiér Binali Yildirim 

zmobilizoval zvyšok armády, státisíce ľudí a ďalšie bezpečnostné zložky a puč potlačili. Po-

čas puču zomrelo až 290 ľudí a 1400 bolo zranených. Celá situácia bola od začiatku veľmi 

neprehľadná. Atatürkovo letisko v Istanbule a dva mosty cez Bospor boli obsadené. Letecká 

doprava v Istanbule bola úplne zastavená a nad Ankarou bola vyhlásená bezletová zóna. 

Vzbúrenci zobrali ako rukojemníka šéfa armády Hulusiho Akara. V parlamente v Ankare 

vyhodili vchod do vzduchu. Okrem toho sa snažili dostať pod kontrolu aj médiá, obsadili 

budovu štátnej televízie TRT a odtiaľ vysielali správy, že majú krajinu pod kontrolou. Puč sa 

ukončil až o tretej hodine ráno SELČ, po prevzatí kontroly a vzdania sa pučistov. Erdogan 

z Istanbulu vyhlásil, že vzbúrenci budú súdení za vlastizradu a zaplatia „vysokú cenu“.77 

Propagácia Turecka na Slovensku 

a) Účasť na workshopoch slovenských cestovných kancelárií: 

 Manažéri hotelov predstavujú produkty na workshopoch na Slovensku. Väčšina z nich 

prinesie pre zamestnancov cestovných kancelárií darčekové predmety, ktoré slúžia ako 

podpora predaja. Následne propagujú video s profesionálne nakrútenými zábermi z hotela. 

b) Info-cesty organizované pre zamestnancov cestovného ruchu: 

 Cestovné kancelárie organizujú pre svojich zamestnancov a zamestnancov cestovných 

agentúr info-cesty. Ich cieľom je spoznanie kultúry Turecka, ale aj hotelov a ostatných 

služieb. Zamestnanci navštívia destináciu na 4-7 dní mimo hlavnej letnej sezóny. Účastníci 

info-cesty denne navštívia 4-10 hotelov, kde si kompletne pozrú viac druhov izieb, pláž, 

stravovacie možnosti, ale aj wellness. V niektorých hoteloch ochutnajú aj kuchyňu 

a pochúťky hotela. Mnohí organizátori dbajú na to, aby si návštevníci odniesli z destinácie 

 
75 ETREND.  In Turisti zanevreli na Turecko, rezervácie spadli až o 40% [cit. 2017 -01-25]. Dostupné na 

internete:  <https://www.cas.sk/clanok/465472/http://www.etrend.sk/ekonomika/turisti-zanevreli-na-turecko-

rezervacie-spadli-o-40-percent.html/> 
76 WIKIPEDIA. Pokus o vojenský převrat v Turecku. 2016. [cit. 2016 -10-30]. Dostupné na internete: 

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Pokus_o_vojensk%C3%BD_p%C5%99evrat_v_Turecku_2016> 
77 DENNIK N. Turecká vláda potlačila pokus o vojenský prevrat, zahynuli stovky ľudí [online], 2016, [cit. 2017 -

02-15]. Dostupné na internete:  <https://dennikn.sk/514059/v-turecku-sa-cast-armady-pokusila-o-prevrat/> 
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zážitok. Plán info-cesty sa zameriava na fakultatívne výlety, napríklad návštevu delfinária 

alebo jazdu púšťou na štvorkolkách. 

 Samotná krajina je na Slovensku propagovaná aj pomocou cestovných kancelárií. 

Ponuka je zameraná prevažne na 4* a luxusnejšie hotely, ktoré ponúkajú cestovateľom 

možnosť zažiť maximálny komfort a luxus. Klienti si môžu vyhľadať informácie v katalógoch 

a na webových stránkach. 

Návrh na zlepšenie propagácie Turecka 

 V tejto časti štúdie sú navrhnuté zlepšenia propagácie vo svete, ale aj u nás. V prvom 

rade by sa mal zlepšiť positioning v mysli zákazníka. Dôležitým faktorom je upozornenie 

klientov na to, že problémy, ktoré sa stali v Turecku, prebiehali ďaleko od turistických leto-

vísk. Letoviská sú pre turistov stále bezpečné. Propagácia bude zameraná prevažne na nové 

formy marketingu a vyžitie a sociálnych sietí. Priebeh zlepšenia propagácie:  

• Organizácia Tureckého dňa; 

• Podpora predaja formou súťaže; 

• Vytvorenie blogu o Turecku. 

 

Turecký deň na Slovensku – využitie zážitkového (event) marketingu 

 V prípade Tureckého dňa na Slovensku by išlo o propagáciu cestovného ruchu. Motto 

celého podujatia by bolo "radšej raz zažiť ako 100 x počuť". Na vytvorenie takéhoto dňa by 

bol vhodný väčší priestor, napríklad Stará tržnica na Námestí SNP alebo výstavisko Expo 

v Inchebe v Bratislave. Vstupné by bolo dobrovoľné.  

 Počas Tureckého dňa by pri každom stánku bol delegát, alebo manažér priamo z Tu-

recka, ktorý si krajinu zažil na vlastnej koži a vie o tom rozprávať. Turecký deň by sa 

uskutočnil aspoň mesiac pred oficiálnym spustením súťaže a jeden stánok by sa venoval aj jej 

podmienkam. 

Virtuálne prehliadky 

 Na Tureckom dni by bolo pridané VR zariadenie, na ktorom by si mohli návštevníci 

zažiť, aké je to byt v Turecku. Pomocou tohto zariadenia by sa prechádzali po piesočnatej 

pláži alebo uličkami mesta Side. Princíp virtuálnej reality spočíva v tom, že klient dostane na 

oči VR okuliare spolu s ovládačom do každej ruky. Postaví sa do vymedzeného priestoru, 

v ktorom sa môže hýbať, nakláňať a podobne. Vo virtuálnom svete sa potom pomocou ovlá-

dačov posúva ľubovoľným smerom. Pomocou snímačov je jeho pohyb prenesený do progra-

mu virtuálnej reality. Takýmto spôsobom si klient môže detailne prezrieť pamiatky, architek-

túru z ľubovoľného uhla, bez toho, aby bol rušený, alebo obmedzovaný. Výhodou je, že si 
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dokáže prezrieť aj objekty, s ktorými z bezpečnostných dôvodov, nie je možný blízky 

kontakt. 

5D kino s vodnými športami alebo parasailingom 

 Princíp 5D kina je založený na pohybe, bleskoch, vetre, vode, bublinách a hmle. 

Zákazník sa posadí do pohodlných sedačiek, ktoré sa budú pohybovať všetkými smermi. Na 

oči dostane 3D okuliare, a atmosféru budú dopĺňať efekty ako vodná para a vietor. 

Premietanie filmu trvá približne 5 až 6 minút.  Celý dojem doplní súkromie 5D kina, keďže 

jeden adrenalínový zážitok si môžu naraz vychutnať len štyria ľudia.78 Nakrútil by sa film, 

ktorý by znázorňoval vodné športy alebo parasailing. Návštevníci veľtrhu by tak dostali 

adrenalínový pocit, aký zažijú priamo v Turecku. 

Využitie zmyslového marketingu – vôňa ako pri mori 

 V celom priestore, kde by sa konal Turecký deň by voňala aróma, ktorá  by 

pripomínala vôňu Turecka. Išlo by o vôňu mora v kombinácií s ovocím. Návštevníci by sa tak 

cítili ako priamo v krajine a to by ich nalákalo kúpiť si zájazd.  

Tradičné jedlá a ukážka varenia 

  Počas Tureckého dňa by hostia mohli ochutnať typické turecké jedlá ako napríklad 

kebab, musaka alebo baklava. Zároveň by tam bol šéfkuchár z  luxusného hotela, ktorý by 

robil ukážku varenia tradičných jedál. Ďalšou možnosťou by bolo kúpiť si na trhu suroviny 

vypestované v Turecku a dovezené priamo na Slovensko.  

Podpora predaja – súťaž s využitím nových médií 

 Cieľom podpory predaja je vytvorenie súťaže, ktorá spropaguje Turecko. Hlavnou 

cenou by bola dovolenka v Turecku a jazda luxusným vozidlom,  ktoré by bolo upravené vo 

farbách Turecka. Súťaž by mala názov „Rýchlo a luxusne do Turecka“! Súťaž by sa 

uskutočnila na Instragrame a prebiehala by na základe pridania najobľúbenejšej fotografie 

z dovolenky s hashtagom #luxusneturecko. Fotografia, ktorá dosiahne v súťaži s  hashtagom 

najvyšší počet označení „páči sa mi to (like)“. Súťaž by sa uskutočnila v priebehu mesiaca 

máj, aby podporila predaj  dovoleniek pred hlavnou letnou sezónou.   

 

 
78 5D CINEMA MAXIM.  2017. O nás. 2017. [cit. 2017 -03-30]. Dostupné na internete:  <http://www.kino-

5d.cz/sk/o-nas/ 
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Obr. č. 6 – Luxusné vozidlo vo farbách Turecka – jazda na vozidle je hlavnou výhrou súťaže spolu 

s dovolenkou (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Pre zatraktívnenie celej súťaže by sa vyhodnocovalo prvých 5 najlepších fotografií na 

Instagrame. Ceny, ktoré by mohli vyhrať víťazi: 

1. cena: dovolenka v luxusnom hoteli a jazda na luxusnom vozidle; 

2. cena: luxusná večera so súkromným wellness pre 2 osoby;  

3. cena: hodina pre 2 osoby na zariadení virtuálnej reality; 

4. cena: 10 vstupeniek pre 1 osobu do 5D kina;  

5. cena: Hodinová ajurvédska masáž pre 2 osoby; 

Reklama – billboardy s informáciami ohľadom súťaže 

 Na kvalitnejšiu propagáciu súťaže sa použijú aj billboardy. Na jednej časti billboardu 

je použitá červená farba, ktorá patrí medzi symboly tejto krajiny. Billboard zobrazuje aj 

luxusné športové vozidlo. Ďalšia časť billboardu zobrazuje panorámu nad mestom Istanbul, 

ktoré aj napriek problémom v roku 2016 majú turisti veľmi radi. 

 

 

Obr. č. 8 – Návrh billboardu na propagáciu súťaže (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Facebook – reklama – využitie virálneho marketingu 

 Vytvorili by sme fanúšikovskú stránku s názvom „Luxusne do Turecka“ na sociálnej 

sieti Facebook, na ktorej by boli uverejnené informácie ohľadom súťaže, prípadne publi-

kované fotografie, ktoré pridali používatelia na Instagram. Na záver celej súťaže by si víťaz 

urobil fotografiu  s luxusným autom a tú by sme uverejnili na Facebooku aj Instagrame. Ďal-

šou možnosťou využívania Facebooku je vytvorenie udalosti, ktorá by upozorňovala na súťaž, 

ale aj na Turecký deň. Udalosť by bola verejná, používatelia Facebooku by mohli pozývať 

svojich priateľov, ktorí by pozvali ďalších svojich priateľov, čím by sa využil virálny 

marketing. 

Vytvorenie blogu o Turecku 

 Medzi ďalšie formy propagácie by sme zaradili vytvorenie blogu o Turecku. Blog by 

sa v každej časti zameriaval na jednotlivé časti Turecka, ale najmä špeciálne na Tureckú 

a Egejskú riviéru. Pravidelne by sme pridávali príspevky o historických pamiatkach, ale aj 

o aktuálnej situácii. Blog by propagoval aj Turecký deň a súťaž. Pravidelne by informoval 

o priebehu oboch akcií a zverejňoval podmienky súťaže a aj fotografie. Na blogu by boli 

uverejnené aj viaceré fotky z hotela. Bola by tam vlastná recenzia hotela, aj fotografie so 

zážitkami dovolenkárov, s tým, že čitatelia by mohli pridávať svoje príspevky.  

 Ďalšia časť blogu by sa venovala životu Turkov - nakrútili by sme video o tom, ako 

prežívajú Turci svoje všedné dni. Celý blog by sa nevyhol ani náboženstvu, kde by bola 

prezentovaná ich viera, prípadne ukážky z modlitební. Jedna časť blogu by sa venovala aj 

recenziám hotelov a výletov. Používatelia by sa mohli podeliť o svoje pozitívne a negatívne 

skúsenosti s hotelmi a krajinou.  

Vizualizácia blogu a informovanie formou newslettra 

 Blog o Turecku by bol ladený do národných farieb tak, aby nepôsobil poburujúco. 

Logom blogu by bol typický turecký znak. Blog by bol interaktívny, aby sa jeho návštevníci 

mohli zapájať do diskusií. Okrem toho – na blogu by bolo zverejnených veľa videí a fotogra-

fií. V prípade, že by sa chcel používateľ zapájať do komentovania a do diskusií, musel by si 

vytvoriť používateľské konto. Po registrácií by dostával newslettre s aktuálnymi príspevkami. 

Egejská riviéra a jej propagácia v rámci eventu 

Egejská riviéra je pre mnohých cestovateľov menej známa oblasť, napriek tomu, že 

má čisté more a bohatú históriu. Propagácia tejto turistickej oblasti by sa mala viac zamerať 

na prírodné krásy tejto turistickej oblasti a čistotu mora. Jedným z možných spôsobov propa-

gácie by bolo nakrútenie reklamného spotu s kamerou GoPro aj pod vodou, aby to upútalo 

potenciálnych návštevníkov s tým, že by zamerali svoj marketing práve na čistotu mora. 
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Počas tohto dňa by bol vystavaný aj stánok, ktorý by sa zameriaval na Egejskú riviéru 

a priblížil by aj jej históriu. Reklama by prezentovala zážitky pod hladinou pomocou kamery 

GoPro. 

Výsledky analýzy Turecka ako dovolenkovej destinácie  

 Po dôkladnej analýze sme zistili, že Turecko je ideálna destinácia na dovolenku pre 

ľudí, ktorí majú radi služby na vysokej úrovni. Pre dobrodružných cestovateľov táto krajina 

ponúka aj možnosť zaujímavých fakultatívnych výletov. Ďalším dôvodom návštevy je 

vzdialenosť – dĺžka letu je len 2,5 hodiny, čo je prijateľné aj pre rodiny s malými deťmi, 

alebo pre starších ľudí. Okrem toho, Turecko je ideálne pre cestovateľov, ktorí majú radi teplé 

more. Jeho teplota sa v mesiacoch júl, august a september vyšplhá až nad 30 stupňov Celzia.  

 Turecko patrilo v minulých rokoch k najobľúbenejším destináciám Slovákov a v roku 

2015 bolo na vrchole obľúbenosti. Teroristické útoky, ktoré zasiahli krajinu v roku 2016 

negatívne ovplyvnili záujem o dovolenku – turisti si začali vyberať iné destinácie, napríklad 

Grécko, Taliansko a Bulharsko. Ďalším faktorom, ktorý negatívne ovplyvnil situáciu v Tu-

recku bol neúspešný pokus o vojenský prevrat v júli 2016. Na druhej strane – kvôli 

teroristickým útokom klesla cena zájazdov a luxusné rezorty sa stali pre všetkých záujemcov 

prístupnejšie. 

.  

Záver 

 

 V štúdii sme sa pokúsili o analýzu propagácie Turecka ako dovolenkovej destinácie. 

V prvej časti práce sme sa zamerali na geografické podmienky a polohu krajiny, ale aj na 

zaujímavosti o Turecku. Venovali sme sa úrovni hotelových služieb, dopravným službám, ale 

aj doplnkovým.  Okrem luxusných hotelov ponúka Turecko až 320 slnečných dní v roku, 

a preto je more vhodné aj pre rodiny s malými deťmi a pre seniorov. Nevýhodou tejto krajiny 

je nestabilná politická situácia a z nej vyplývajúci strach o bezpečnosť, ktorý sa netýka len 

situácie v krajine, ale aj ohrozenia z terorizmu. Napriek tomu, že problémy nie sú v oblas-

tiach, ktoré navštevujú turisti, záujem o túto krajinu výrazne klesol.  

 V poslednej časti štúdie sme navrhli riešenia na zlepšenie positioningu v mysli poten-

ciálnych zákazníkov Turecka. Ide o vytvorenie podujatia s názvom „Turecký deň“, ktorého 

cieľom je poskytnúť potenciálnym klientom možnosť zažiť deň v „Turecku“. Môžu si tam 

vyskúšať pomocou 5D kina adrenalínové športy, alebo sa prechádzať pomocou VR zariadenia 

po pláži. Ďalšou formou propagácie je súťaž o dovolenku v Turecku a jazda na luxusnom 

vozidle, ktoré je na obrázku v práci. Poslednou formou propagácie je vytvorenie blogu, ktorý 
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by informoval o Tureckom dni, o súťaži, ale aj o aktuálnej situácii v krajine, poskytoval by 

recenzie hotelov a možnosť vymieňať si skúsenosti a zážitky z krajiny.  
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Osobnosť lídra ako súčasť marketingovej komunikácie spoločnosti 1. 

The personality of the leader in marketing  

communication of the company 1. 

 

JUDr. Ing. Miloš Ronec, MBA 

  

Abstrakt: Táto štúdia sa zaoberá problematikou osobnosti lídra/marketéra v marketingovej 

komunikácii spoločnosti. Hlavným cieľom práce je na základe teoretických východísk 

a výskumu firemnej praxe preukázať dôležitosť uplatnenia osobnosti lídra v marketingovej 

komunikácii. Práca sa zameriava na analýzu v širokom spektre jednotlivých názorov, 

zameraných na vedenie a riadenie ľudí v manažmente podniku a osobitne v marketingovej 

praxi. Venuje sa aj teoretickému pohľadu na osobnosť lídra/marketéra a prepojeniu na mož-

nosti jeho uplatnenia v marketingovej komunikácii firmy.  

 

Kľúčové slová: osobnosť, líder/marketér, líderstvo, marketingová komunikácia 

 

Abstract: The submitted work deals with the issue of the personality of the leader in 

marketing communication of the company. The main aim of the dissertation thesis is to prove 

the importance of applying the personality of the leader in the marketing communication of 

the company on the basis of theoretical background and research of the company practice. 

The work consists of five chapters. The first chapter is focused on the theoretical processing 

of the issue, devoted to the analysis and confrontation of individual opinions, focused on 

leadership and management of people, leadership, leader. It deals with the theoretical 

processing of personality and linking to the possibility of applying the personality of the 

leader in marketing communication of the company.  

 

Keywords: personality, leader, leadership, marketing communication 

 

Úvod 

Vodcovstvo a vedenie ľudí je predmetom skúmania historikov už od staroveku. 

Hlavne filozofi sa zaoberali otázkou, čo vodcu delí alebo odlišuje od ostatných. 

Vedenie ľudí je súčasťou všetkých možných oblastí, či už na úrovni pracovnej 

(firemné prostredie a vzťah nadriadeného a podriadeného), študijnej (školské prostredie a 
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vzťah vyučujúceho a študenta) alebo napríklad osobnej (autority v rodine v rámci vzťahu 

rodičov a detí) .  

Manažérske/vedúce pozície sú takmer v každej organizácii, je však nutné, aby 

jednotliví ľudia pôsobiaci na daných pozíciách boli schopní využívať celý potenciál, 

a predovšetkým, aby si uvedomovali dôležitosť svojho postavenia/úlohy. Efektívne 

vodcovstvo je založené na nápadoch (či už originálnych alebo prenesených), ktorými 

líder/marketér je schopný inšpirovať ostatných. Samotný termín leadership evokuje silnú, 

energickú osobnosť, ktorá velí víťaznej armáde alebo udáva smer celým národom. Už len pri 

pohľade na históriu jednotlivých štátov, statoční a bystrí vojenskí, politickí alebo duchovní 

lídri sú hlavnými postavami týchto príbehov. Lídri, ktorí sú oslavovaní, alebo naopak, 

osočovaní (za výsledky rôznych historických udalostí), mali pri pohľade na históriu vždy 

výnimočné postavenie (Džingischán, Alexander Veľký, Napoleon, Cár Alexander). Ľudstvo 

vždy bude potrebovať svojich vodcov. Vodcov – nie vládcov, ktorí so svojimi stúpencami 

dosiahnu spoločné ciele. 

V minulosti nebol jednoznačný názor na riadenie a vedenie ľudí. Riadenie sa pova-

žovalo za praktickú činnosť, spojenú s organizovanou prácou v ľudských kolektívoch. Z toho 

vyplýva, že táto činnosť je tak stará, ako je civilizácia sama. Historická literatúra odkazuje na 

riadenie rozsiahlych projektov v dávnom staroveku, medzi ktoré nepochybne patrili stavby 

pyramíd, vodovodných kanálov či iných veľkých stavieb, na ktorých sa podieľali stovky až 

tisícky pracovníkov.  

Zvyšujúce sa nároky na výrobu a začínajúci rast pracovných miest so zložitejšími 

procesmi umožnili vznik manažmentu, ktorý na začiatku slúžil predovšetkým ako efektívny 

nástroj riadenia s minimalizáciou problémov. Vďaka takmer nezastaviteľnému vývoju sa 

disciplína manažmentu posúvala stále dopredu. 

Až na prelome storočia sa touto témou začali zaoberať vedci viac do hĺbky – do tých 

čias predstavili len množstvo definícií bez zjavného pochopenia termínu leadership. Pojem 

leadership bol síce v centre záujmu, avšak zároveň to bol celkom nepochopený fenomén. Až 

nedávno sa pojem leadership stal vo vedení a fungovaní organizácií i spoločností mimoriadne 

dôležitý. 

Každý deň sa manažér/marketér zaoberá organizáciou a tiež koordináciou organizač-

nej architektúry a to vplyvom zmien faktorov, ktoré majú vplyv na chod podniku/oddelenia, 

čím dochádza k znižovaniu rizika a neistoty. Schopnosť riadiť druhých, viesť ich a spolu-

pracovať s nimi nevzniká len v rámci štúdia manažmentu/marketingu. Rozvoj všetkých týchto 
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schopností je ovplyvnený množstvom vrodených dispozícií, sú tu aj vplyvy výchovy a rodiny 

a pôsobí tu aj sociálne prostredie, v ktorom sa jedinec/jednotlivec ocitne. 

Moderný manažér/marketér musí byť oveľa viac interdisciplinárne zdatný s dôrazom 

na skvelé komunikačné zručnosti. Niet sa čomu čudovať, že sa v súčasnej literatúre niektoré 

pojmy (líder, manažér, marketér) takmer zamieňajú. Jedným z dôvodov tohto javu môže byť 

ich neúplné  ohraničenie a presné vymedzenie, druhý dôvod je zrejme daný tým, že každý 

z nich môže byť aj lídrom. Už neriadi ako pred sto rokmi, ale tím vedie. Prelínaním hraníc 

manažéra, marketéra a lídra, tak ako ich poznáme z klasických učebníc, vzniká moderný 

manažér 21. storočia. Preto sa charakteristiky v mnohých súčasných textoch veľmi nelíšia. 

Keď sa zameriame na osobnosť marketéra ako lídra v oblasti marketingovej komuni-

kácie je zjavné, že pôsobí v silne konkurenčnom svete. Práve preto je dôležitá jeho úloha – 

keďže musí nájsť také komunikačné nástroje, ktorými sa podnik/firma/spoločnosť, ktorú 

prezentuje – m ohla odlíšiť od ostatných. 

V modernom marketingu sa líder musí sústreďovať nielen na produkciu dobrého 

výrobku, stanovenie prijateľnej ceny a sprístupnenie produktu zákazníkom. Podniky musia 

mať účinnú komunikáciu so súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi. Produktová komunikácia 

je rovnako dôležitá ako komunikácia v zdravom partnerskom živote. Keď partneri 

nekomunikujú, vzťah nemôže fungovať. Rovnaká situácia je aj na trhu. V prípade, že podniky 

nemajú dostatočne účinnú komunikáciu, môže nastať pokles predaja produktov a následná 

kríza, alebo dokonca zánik firmy. 

Väčšina obchodníkov verí, že existuje päť P v marketingovom mixe, ktoré sú potrebné 

pre rast  podnikania – produkt, cena, propagácia, miesto a ľudia. Päť P sú obchodné aktivity, 

ktorých cieľom je vybudovať značku a podnikanie konzistentným spôsobom. To je do určitej 

miery pravda. Ale chýba tu jedno základné P – Osobnosť (Personality). 

Osobnosť je charakteristická individuálnym rozlíšením v charakteristických vzoroch 

myslenia, cítenia a správania. Osobnosť je to, čo nás odlišuje od všetkých ostatných. Dnes 

však väčšina značiek trpí nedostatkom osobností. Nie je to prekvapujúce, pretože väčšina 

obchodníkov zabudla na dôležitú úlohu, ktorú má konzistentná osobnosť značky k celkovému 

úspechu ich značky. Kreativita, vedenie, integrita a spolupráca súvisia s osobnosťou. Značky 

sú ako ľudia a ľudia sú priťahovaní  osobnosťou. 

Firemnú kultúru musí vytvárať vrcholový manažment – v ideálnom prípade manažér, 

ktorý je lídrom. Je potrebné to starostlivo zvážiť a chrániť za každú cenu. Steve Jobs bol 

Apple a Apple bol Steve Jobs. Podobne ako Richard Branson a Virgin, Elon Musk, či Bill 

Gates.   
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Práve problematikou osobnosti lídra v marketingovej komunikácii spoločnosti sa 

zaoberá predložená práca. V rámci teórie je zjavný deficit zdrojov, ktoré sa zameriavajú na 

možnosti uplatňovania lídrov v rámci marketingovej komunikácie (medzi nadriadenými 

a podriadenými, medzi samotnými zamestnancami, či pracovnými skupinami) a komunikácie 

podniku s vonkajším okolím (medzi podnikmi, dodávateľmi, organizáciami, konkurenciou, 

politickými stranami či verejnosťou).  

 

Analýza súčasného stavu problematiky 

Vedenie a riadenie ľudí nepochybne patrí medzi hlavné témy manažmentu a táto 

problematika je spracovaná z rôznych uhlov pohľadu, ktoré prezentujú celú škálu schopností 

a vlastností, ktorými  by mal úspešný manažér v praxi disponovať. V posledných rokoch sa 

uprednostňujú termíny – „nové vedenie“ alebo „new leadership“. Podľa názoru odborníkov, 

ktorí tento štýl riadenia propagujú, by mal mať každý vedúci pracovník určitú víziu, pričom 

táto teória nevychádza len z racionálnych princípov, ale je nutné brať do úvahy aj 

emocionálnu stránku manažéra. V praxi sa tak neustále objavujú úplne nové trendy vo vedení 

a riadení ľudí a manažment firiem sa tak neustále mení (Beránek, 2016, s. 42). 

Cejthamr, Dědina (2010) označujú vedenie všeobecne za jednu z najdôležitejších 

ľudských činností. Manažér musí v organizácii nastaviť určitý optimálny systém riadenia, 

ktorý by mal byť primárne odvodený od cieľa, ktorý má podnik dosiahnuť. Od tohto systému 

riadenia možno následne odvodiť systém organizačnej architektúry spoločnosti.  

Každý deň sa manažér zaoberá organizáciou a tiež koordináciou organizačnej archi-

tektúry a to vplyvom zmien faktorov, ktoré majú vplyv na chod podniku, čím dochádza 

k znižovaniu rizika a neistoty. Schopnosť riadiť druhých, viesť ich a spolupracovať s nimi 

nevzniká len v rámci štúdia manažmentu/marketingu. Rozvoj všetkých týchto schopností je 

ovplyvnený množstvom vrodených dispozícií - sú tu aj vplyvy výchovy a rodiny a pôsobí tu 

aj sociálne prostredie, v ktorom sa jedinec/jednotlivec ocitne. 

Kubátová a kol. (2012, s. 31) uvádzajú, že v každej situácii, keď sa k určitej úlohe 

muselo postaviť viac ľudí, sa objavila následne potreba nejakým spôsobom sa zorganizovať. 

Historicky došlo k vzniku rôznych koncepcií manažmentu, pričom ich obmena sa v po-

sledných rokoch značne zrýchľuje. 

Je nutné spomenúť, že každá z koncepcií bola v danom čase pre manažment prínosom 

a vychádzala z nutnosti riešiť vtedajšie, aktuálne problémy. Dnes už však napríklad koncepcia 

manažmentu z 19. a 20. storočia vôbec nezodpovedá súčasným problémom a potrebám 

manažmentu. Aj napriek tomu sú niektoré časti aj dnes veľmi užitočné, napríklad myšlienka, 
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že správanie sa manažéra má mať rozmer vzťahový, ale aj úlohový - je dnes pre vedenie 

a riadenie ľudí platné, rovnako ako rozdelenie úloh na štruktúrované a neštruktúrované. 

 

Vedenie ľudí v podniku 

Existuje mnoho spôsobov, ako je možné na vedenie v podniku nahliadať. Vedenie 

možno prezentovať zjednodušene ako: prinútiť ostatných, aby manažéra nasledovali, či 

prinútiť ľudí robiť veci ochotne, alebo tiež - použitie autority v okamihu rozhodovania. 

Vedenie možno chápať ako súčasť danej manažérskej pozície, alebo naopak – ako prezentáciu 

rozumu a získaných vedomostí a zručností. Vedenie môže vychádzať z pôsobenia osobnosti 

alebo môže ísť o obyčajnú kategóriu správania sa. 

Na vedenie možno nazerať tiež z pozície vedúceho pracovníka a jeho schopností 

dosiahnuť vytýčené ciele. Aj keď vieme o manažmente veľa, stále to nie je všetko (Cejthamr, 

Dědina, 2010). 

Existuje viacero definícií, pričom je nutné uviesť, že proces vedenia nemôže byť 

oddelený od aktivity skupiny a tiež od efektívneho vybudovania tímu v podniku. Vedenie 

súvisí podľa autora s motiváciou, aj s medziľudským správaním a s procesom komunikácie v 

podniku. 

Vedenie možno označiť za dobré, ak zahŕňa efektívny proces delegovania. Vzťahy 

vedenia totiž neznamenajú len správania sa vedúceho, ktoré následne vyústi v správanie sa 

podriadených, ale ide o veľmi dynamický proces v organizácii. Vzťah medzi vedúcim a jeho 

podriadeným je totiž vzájomný, pričom efektívne a správne vedenie možno špecifikovať ako 

proces dvoch základných ciest, ktoré majú vplyv na individuálny výkon a prípadne aj výkon 

celého podniku. Vedenie je tak doslova životne dôležité na každej úrovni riadenia podniku 

(čo je potrebné si uvedomiť). Ide o to, morálne a intelektuálne schopnosti predvídať a tiež 

pracovať pre to, čo je pre podnik a jeho zamestnancov najlepšie (Cejthamr, Dědina, 2010, s. 

103). 

Vedenie ľudí podľa Kubátovej a kol. (2012, s. 27) veľmi úzko súvisí tiež s rozhodo-

vaním a s riešením problémov v podniku. Štýl vedenia v organizácii možno označiť za určitý 

vzor správania. 

Správanie sa a vedenie ľudí manažér odvíja od správania sa a reakcií pracovníkov. 

Rieši tak problémy, rozhoduje, koordinuje a organizuje na základe vzorcov správania sa 

príslušnej organizácie. Problém manažérov dnes spočíva primárne v spôsobe ovplyvňovania a 

tiež aj vo vytváraní jasných a zmysluplných dlhodobých vízií v podniku. 
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Riadenie vs. vedenie ľudí 

V minulosti prebehlo mnoho diskusií o odlišnostiach nástrojov vedenia a riadenia. 

Záver je taký, že vedenie v sebe zahŕňa prvky riadenia a naopak riadenie v sebe zahŕňa prvky 

vedenia. 

Je teda ťažké od seba odlíšiť prvky vedenia a riadenia. Váchal a kol. (2013, s. 257) sa 

taktiež venuje problematike vedenia a riadenia ľudí. Zmieňuje sa, že správanie sa ľudí vedie 

k dosahovaniu výsledkov prostredníctvom efektívneho získavania, rozdeľovania, využívania 

a v konečnej fáze kontrolovania všetkých potrebných zdrojov, ako sú ľudia, prostriedky, 

budovy a vybavenie, zariadenia, vedomosti a informácie. Vedenie (leadership) je orientované 

na najdôležitejší zdroj – na ľudský kapitál. Ide o proces, ktorý vedie k tvorbe a vízii budúc-

nosti, k motivácii ľudí a získavaniu ich oddanosti a angažovanosti. Je nutné tiež spomenúť, že 

vedenie vo svojej podstate spočíva v inšpirovaní ľudí v podniku k tomu, aby zo seba v záujme 

dosiahnutia cieľov vydali to najlepšie. Súčasťou vedenia je tak rozvoj a komunikácia vízie, 

ktorá sa týka budúcnosti, podnecovania ľudí a upevnenia ich angažovanosti. 

Vedenie môžeme prirovnať k ovplyvňovaniu ostatných, aby následne rokovali o do-

siahnutí vytýčených cieľov, ktoré by však nemuseli dosiahnuť, ak by záležalo len na nich. 

Umenie viesť ľudí spočíva v inšpirovaní ostatných, presvedčovaní k tomu, aby sa správali tak, 

aby sa dosiahol vytýčený cieľ. Riadenie je naopak definované ako zabezpečenie určitej práce 

a dosiahnutie výsledkov a to prostredníctvom ostatných ľudí v podniku, teda s dôrazom na 

vedenie ľudí. Je teda vidieť, že sa vedenie a riadenie navzájom prelínajú (Váchal a kol., 2013, 

s. 256). 

Manažér je človek, ktorý vie riadiť a viesť podnik s ohľadom na zdroje, ktoré má 

k dispozícii a líder je naopak človek, ktorý ľudí v podniku dokáže viesť, avšak podnik je pre 

neho druhoradý a nemusí mať k tomu ani patričné zručnosti či znalosti. Preto je možné sa 

v praxi len zriedkakedy stretnúť s ľuďmi, ktorí sú dobrými manažérmi a zároveň tiež veľmi 

uznávanými lídrami. 

Váchal a kol. (2013) uvádza, že konanie je orientované na zvládanie zložitosti, a to 

prostredníctvom plánovania a následnej alokácie finančných prostriedkov, keď cieľom je 

dosiahnuť výsledky, nie dosiahnuť zmeny.  

Naopak, vedenie znamená orientovať sa na dosiahnutie zmeny a to prostredníctvom 

vízie budúcnosti a tvorby stratégií, ktoré sú potrebné na to, aby vôbec bolo možné dosiahnuť 

zmeny. Vedenie je možné tiež vnímať aj ako schopnosť človeka zorganizovať ľudské zdroje 

a viesť ich následne na dosiahnutie vymedzeného cieľa. Všeobecne platí, že manažment robí 

veci správne, avšak vedenie robí správne veci (Schin, Racovita, 2013). 
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Jarošová a kol. (2016) uvádzajú, že často sa termín „leadership“ vzťahuje k jed-

notlivcom, pretože, ak sa v praxi hovorí o leadershipe, väčšinou ide o nejakého lídra, ktorý 

disponuje určitou charizmou a má všetky cnosti, zručnosti a schopnosti, ktoré sa líšia na prvý 

pohľad od dispozícií ostatných. Každý vo svojom živote stretol niekoho, koho osobne vnímal 

ako určitého lídra alebo vzor, ku ktorému vzhliadal s rešpektom a obdivom. Leadership je 

teda dôležitou súčasťou sociálnych interakcií a činností ľudí. Leadership môžeme považovať 

za špecifickú úlohu a zároveň aj proces. 

V súčasnosti sa od manažéra očakáva, že zvládne svoju úlohu i funkciu lídra. V praxi 

sa však často nestáva, že manažér tieto obe funkcie zvláda. Zručnosti, znalosti a schopnosti 

lídrov je dôležité ďalej rozvíjať, aby líder bol schopný svojich ľudí viesť efektívnejšie. 

Výchova lídrov sa dnes realizuje oveľa komplexnejšie ako predtým. Práve zdokonaľovanie 

a učenie ho posúvajú ďalej a rozvíjajú jeho doterajšie schopnosti. Stredobodom záujmu sú 

tiež jeho morálne vlastnosti, ktoré nezískava len vekom a skúsenosťami, ale je potrebné, aby 

sa ďalej rozvíjal a vzdelával. 

Je nutné zohľadniť podnikovú kultúru a internalizáciu globálneho pohľadu na vedenie, 

čo sú významné princípy, z ktorých musí práca každého lídra vychádzať. Leadership je úzko 

prepojený s podnikovou kultúrou, ktorú možno označiť za súbor hodnôt, zvyklostí, politiky 

a postojov, vďaka ktorým sa v podniku vytvárajú podmienky pre efektívne myslenie a jeho 

praktické uplatnenie. Podniková kultúra tak výrazným spôsobom posilňuje aj komunikačné 

vzorce v podniku (Cejthamr, Dědina, 2010). 

 

Štýly riadenia a vedenia ľudí 

Aj keď sa podľa Jarošovej a kol., (2016) súčasné koncepcie v oblasti manažmentu 

odkláňajú od priameho a direktívneho uplatňovania moci, bolo by naivné myslieť si, že sa 

jednotlivé procesy už úplne zaobídu bez mocenského vzťahu. Ovplyvňovať druhých možno 

prostredníctvom veľmi rozmanitej škály najrôznejších sociálnych i vecných procesov, čo 

znamená, že aj v oblasti manažmentu podniku a leadershipu má moc stále svoje dôležité 

miesto. Moc tu však nie je vnímaná ako schopnosť či dokonca vlastnosť jedinca/jednotlivca, 

ale ako sociálny vzťah. Líder by tak mal vedieť vytvárať také mocenské vzťahy, ktoré sú 

nielen funkčné, ale zo sociálneho hľadiska aj prijateľné pre celé sociálne okolie. Líder je 

nositeľom autority, ktorá vychádza z dvoch základných pilierov a to je formálna autorita, 

ktorá sa odvíja od právomocí, ktorými daný nositeľ disponuje a neformálna autorita, ktorá 

naopak vyplýva primárne z morálneho hodnotenia celkovej osobnosti lídra a taktiež aj z jeho 

uplatňovaného manažérskeho štýlu. Formálna autorita sa získava vďaka dlhoročným osob-
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ným skúsenostiam. Je potrebné spomenúť, že budovanie autority patrí medzi kľúčové stránky 

manažérskeho štýlu, čo má vplyv na úspech podniku, aj na spokojnosť samotného lídra. 

Cejthamr, Dědina (2010) za štýl vedenia označuje spôsob, akým sa v organizácii 

vykonáva vodcovstvo, inými slovami – ako sa manažér k svojim spolupracovníkom správa. 

Pozornosť, ktorá je orientovaná na štýly vedenia sa odvíja od predpokladu, že podriadení 

pracujú efektívnejšie pre manažérov, ktorí akceptujú určitý štýl vedenia, ako pre manažérov, 

ktorí si osvojili iba alternatívne štýly vedenia. V odbornej literatúre sa popisuje tento rozmer 

vedenia a tiež aj množstvo spôsobov, ako tieto štýly vedenia bližšie definovať (napríklad 

jednotný, diktátorský, benevolentný, byrokratický, charizmatický, participatívny alebo tiež 

abdikačný a podobne). 

Cejthamr, Dědina (2010) hovoria o troch základných štýloch vedenia a to sú 

autoritársky, demokratický a skutočný štýl laissez-faire. Čo sa týka autokratického, čiže 

autoritárskeho štýlu vedenia, ten sa najčastejšie vyskytuje tam, kde sa sila nachádza prevažne 

na strane manažéra, pričom zo svojej pozície manažér svojich podriadených ovplyvňuje. 

Manažér rozhoduje sám a autoritu používa na to, aby vymedzil politiku, postupy, ktoré 

povedú k dosiahnutiu cieľa, pracovnej úlohy, utváraniu vzťahov a tiež aj odmien a trestov. Ide 

o dominantný spôsob riadenia jedinou osobou, ktorá neberie do úvahy názory ostatných 

a sama riadi, ovplyvňuje a hodnotí činnosti skupiny. V praxi je možné stretnúť sa s plne alebo 

s čiastočne autokratickým štýlom riadenia. 

Plne autokratický štýl vedenia sa prejavuje napríklad vtedy, keď sa manažér rozhodne, 

že úloha, ktorú musí vyriešiť, je plne v jeho kompetencii a má dostatok sily na to, aby ju sám 

splnil. Preto si obstará a vyhľadá potrebné informácie, sám ich následne spracuje a vyhodnotí. 

Svoje rozhodnutie potom s nikým nekonzultuje. Čo sa týka čiastočne autokratického štýlu 

vedenia, tu platí, že si manažér prostredníctvom svojich podriadených zaistí potrebné 

informácie a podklady, ktoré zosumarizuje a potom sa rozhodne, ktoré z nich  využije. 

Ďalším štýlom je demokratický (participatívny) štýl , ktorý sa využíva tam, kde je sila 

skôr na strane skupiny a tam, kde existuje oveľa väčšia spolupráca so skupinou. Je nutné 

podotknúť, že členovia skupiny hrajú dôležitú úlohu pri rozhodovaní, definícii politiky 

a taktiež aj pri tvorbe postupov a systémov. Manažér postupy a úlohy formuluje vždy za 

účasti spolupracovníkov, konzultuje výsledky a neformálnou cestou koordinuje priebeh 

všetkých činností v podniku. Svoju autoritu deleguje, ale zodpovednosť v rámci konečných 

rozhodnutí si ponecháva. V tomto prípade funguje obojsmerná komunikácia a spolupracovníci 

majú prehľad o cieľoch podniku. Manažér nechce vydávať veľa príkazov, práve naopak, 

svojim spolupracovníkom chce byť príkladom, čo vedie k tomu, že vzťahy sú v rámci skupiny 
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veľmi priateľské. Významnou súčasťou vedenia sú aj pochvaly. Tento štýl vedenia v podniku 

podnecuje tvorivý prístup a tiež vedie k dosť vysokej efektivite práce. Participatívny štýl 

vedenia rozvíja tímovú spoluprácu a vytvára podmienky pre rozvoj druhých (Cejthamr, 

Dědina, 2010). 

Štýl vedenia laissez-faire možno nájsť tam, kde manažér vo svojej podstate usúdi, že 

jednotliví členovia skupiny pracujú veľmi dobre, čo vedie k tomu, že manažér úlohy na 

členov skupiny prenáša a dáva im tak slobodu v rámci rokovaní - do ich rozhodovania 

nezasahuje, je však vždy pripravený pomôcť, ak je to potrebné. V súvislosti s týmto štýlom 

vedenia je však spojených mnoho nejasností. Skupina sa môže dostať za určitých okolností do 

sporu s manažérom, ktorý v tomto prípade nič nerieši, lebo nechce byť do ničoho zaťahovaný 

(Cejthamr a Dědina, 2010). 

 

Nové trendy vedenia 

Jarošová a kol. (2016) zmieňuje, že v súčasnosti sa manažéri aj lídri stretávajú 

s množstvom organizačných zmien, ku ktorým dochádza v rámci podnikateľského prostredia, 

ktoré je vysoko konkurenčné a podlieha všadeprítomnej globalizácii. Omnoho väčší dôraz sa 

kladie na tímovú spoluprácu a do oblasti vedenia tak prenikajú v posledných rokoch úplne 

nové trendy. Takzvaný znalostný aspekt sa oveľa intenzívnejšie premieta aj do schopnosti sa 

flexibilne adaptovať na novo vznikajúce podmienky trhu. Veľmi dôležitá je v tomto prípade 

aj schopnosť spoločností na základe zmien sa transformovať. Spoločnosti v súčasnosti 

potrebujú vedenie, ktoré je plne informované, nesie zodpovednosť za všetky svoje realizované 

kroky, je viditeľné na všetkých úrovniach a riadenia sa v podniku aktívne zúčastňuje. Aj 

napriek tomu, že môže mať vedenie mnoho podôb, musí byť jedinečné a konzistentné, musí 

sa vyvíjať, vzdelávať a učiť sa, zmenám sa flexibilne prispôsobovať a malo by byť naklonené 

diverzite. To však v žiadnom prípade neznamená, že význam lídrov v podobe jedincov/jed-

notlivcov sa znižuje či bagatelizuje. Podmienkou k existencii veľmi silného podnikového 

prostredia a podniku ako celku, ktorý je dlhodobo úspešný, je úplná symbióza oboch 

dimenzií, teda kolektívnej a individuálnej. 

Čo sa týka nových trendov v oblasti leadershipu, možno spomenúť napríklad zdieľaný 

leadership (shared leadership), čo je existencia väčšieho počtu lídrov v rámci príslušného 

tímu. 

Zdieľaný leadership sa odvíja od toho, že si lídri navzájom medzi sebou rozdelia 

jednotlivé úlohy a funkcie, ktoré sú doplnené o ciele a tímové aktivity. Tento typ leadershipu 

v praxi dokáže minimalizovať konflikty, ktoré v tíme medzi jednotlivými pracovníkmi môžu 
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vznikať, čo vedie k rastu výkonnosti tímu ako celku (The Glossary of Education Reform, 

2013). 

Ďalším trendom, o ktorom je vhodné sa zmieniť, je takzvaný spirituálny leadership 

(spiritual leadership), ktorý do popredia záujmu stavia predovšetkým spiritualitu, ktorá je tu 

významným ukazovateľom kvality leadershipu. Moderná koncepcia tejto podoby leadershipu 

je hmatateľná a to aj napriek tomu, že sa orientuje na nemateriálne veci, čo je kľúčové 

spomenúť. Leadership sa totiž bez prítomnosti spirituality už dnes nezaobíde (International 

institute for spiritual leadership, 2015). 

Ďalším, nemenej dôležitým trendom v oblasti vedenia, je takzvaný leadership 

emergence, čo je koncepcia, ktorá vedenie vníma ako komplexný systém, ktorý sa skladá 

z ľudí. Táto koncepcia vystihuje fenomén leadershipu dnes najviac (Mc Master, 2014).  

Leadership emergence je konštruktom, ktorý možno použiť v praxi na označenie 

vzniku vodcu a to v rámci určitej skupiny. Kľúčovú úlohu tu hrajú očakávania a tiež vnímanie 

jednotlivých členov skupiny – tí si medzi sebou vyberú toho, kto podľa ich názoru najviac 

spĺňa ich predstavy o vodcovi. 

Leadership emergence možno označiť za zvlášť zaujímavý skupinový „úkaz“, na ktorý 

má vplyv mnoho faktorov, či ide už o podobu osobnosti jednotlivých účastníkov či o pro-

stredie, v rámci ktorého sa skupina nachádza alebo tiež cieľ, kvôli ktorému daná skupina 

vznikla. 

Z nových trendov v oblasti leadershipu možno spomenúť autentický leadership, parti-

cipatívny leadership a gender leadership. Allen (2016) spomína, že autentický leadership sa 

odvíja primárne od pozitívnej psychológie, etického leadershipu a tiež od transformačného 

leadershipu. Autentickému leadershipu je podľa niektorých štúdií blízky napr. servant leader-

ship či spirituálny leadership.  

Autentický leadership venuje pozornosť predovšetkým odlišnosti pojmov, naopak 

efektívny leadership si zakladá na odlišných príčinách. Autentický vodca sa odlišuje od 

klasických lídrov tým, že sa snaží porozumieť sebe samému, z čoho následne vychádza jeho 

správanie. Autentický leadership venuje tiež pozornosť sebaanalýze vodcu, čo sa prejavuje 

primárne aj v jeho správaní. Možno ho definovať ako proces vychádzajúci z pozitívnych 

psychických schopností vodcu, aj z dosť rozvinutého organizačného kontextu. To všetko má 

mimoriadny vplyv na sebauvedomenie vodcu a na jeho sebareguláciu. Za pozitívne psychické 

vlastnosti lídra možno označiť napríklad jeho optimizmus, odolnosť, sebavedomie a nádej. 

Všetky tieto schopnosti majú vplyv na rozvoj tímov a rozvoj osobností v danom tíme. 
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Jarošová a kol. (2016) participatívny leadership opisujú ako poskytnutie možnosti 

rozhodovania svojim spolupracovníkom. Spolupracovníci získavajú právo a slobodu vo 

vyjadrení svojho názoru na daný problém. Participatívny líder so svojimi spolupracovníkmi 

všetko konzultuje, ich názory a nápady vníma a zohľadňuje a začleňuje ich do rozhodovania. 

Participatívny leadership spočíva teda primárne vo využití rozhodovacích postupov, 

keď podriadení pracovníci majú vplyv na rozhodovanie, ktoré sa ich dotýka (čo je podstatné 

spomenúť). Participatívny leadership, rovnako, ako delegovanie a takzvaný empowerment 

(splnomocnenie), navzájom úzko súvisia. Participácia v oblasti rozhodovania má najrôznejšiu 

podobu a tu možno hovoriť tiež o rôznom vplyve podriadených a jednotlivých členov tímu - 

autokratickom rozhodovaní, konzultovaní, delegovaní či tiež spoločnom rozhodovaní 

(Jarošová a kol., 2016). 

Participatívny leadership ponúka mnoho výhod. Predovšetkým možno spomenúť 

vysokú kvalitu rozhodovania, keď väčší počet ľudí, ktorí sú do rozhodovania zahrnutí, má 

väčší počet vedomostí, informácií a sú zároveň motivovaní podieľať sa na možných 

riešeniach. Ako ďalšie možno spomenúť mieru prijatia rozhodnutia, čo znamená, že ľudia, 

ktorí majú možnosť ovplyvňovať rozhodovanie v podniku, sa tiež oveľa lepšie s daným 

rozhodnutím identifikujú. Pracovníkov pozitívnym spôsobom ovplyvňuje možnosť vyjadriť 

svoje názory, pripomienky a preferencie. Možnosť sa na rozhodovaní podieľať má pozitívny 

vplyv aj na rozvoj zručností jednotlivých pracovníkov, na ich dôveru a výkonnosť. 

Podľa Jarošovej a kol. (2016) sa vďaka uplatňovaniu žien v rámci pracovného procesu 

a v manažmente možno stretnúť s označením „gender“ a to aj v oblasti leadershipu. 

Termín „gender“ prezentuje, že definovanie rolí a správania, ktoré sa vzťahuje 

k ženám a mužom, môže byť v rôznych spoločnostiach úplne rozdielne. Gender možno 

označiť ako sociálny konštrukt, ktorý nie je síce súčasťou ľudí samotných, ale nachádza sa 

v ich interakciách, preto sa hovorí o tvorbe rodu (doing gender). Napriek zmenám, ktoré 

neustále prebiehajú s cieľom dosiahnuť rovnaké možností pre obidve pohlavia, sa možno stále 

stretnúť s vertikálnou segregáciou. Počet žien, ktoré zastávajú vedúce pozície v spoločnos-

tiach, sa počas posledných rokov zvyšuje, pričom ženy majú dnes porovnateľnú pravdepo-

dobnosť posunu do manažérskych pozícií v oblasti financií, ekonomiky, marketingu, obchodu 

či v HR oblasti. Uplatňujú sa tiež aj v odboroch ako je farmácia, kozmetika, medicína a pod. 

Pozitívny efekt gender leadership sa odráža v tom, že ženy sú niekedy úspešnejšie na 

manažérskych pozíciách ako muži. Statusová nerovnosť, ktorá vzniká medzi ženami a mužmi 

v spoločnosti, je príčinou genderového stereotypu, avšak tiež aj ich závažným dôsledkom. Na 
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odstránenie týchto stereotypov sa využíva osveta, keď dochádza k výchovnému pôsobeniu v 

tejto oblasti. 

Možno konštatovať, že v súčasnosti existujú najrôznejšie spôsoby, ako je možné na 

vedenie v podniku nahliadnuť, pričom dnes a denne prebiehajú debaty o tom, ako sa vedenie 

a riadenie od seba navzájom odlišujú. Riadenie ľudí súvisí primárne s rozdelením činností 

takým spôsobom, aby boli efektívni. Naopak vedenie ľudí súvisí s pestovaním ich kompe-

tencií, a to tak, aby boli schopní následne túto činnosť vykonávať sami. V praxi je možné sa 

stretnúť s autoritárskym, demokratickým a skutočným štýlom riadenia. Čo sa týka nových 

trendov v oblasti leadershipu, možno spomenúť napríklad zdieľaný leadership, spirituálny 

leadership, autentický leadership, participatívny leadership či gender leadership a podobne. 

 

Leader a Leadership 

Pri skúmaní problematiky  sme zistili, že je podnetné zamerať sa na to, prečo sú 

niektorí manažéri úspešnejší ako iní a prečo sa niektorí v očiach svojich podriadených 

nachádzajú vysoko na pomyselnom rebríčku uznania. Inými slovami - niektorí manažéri sú 

hodnotení ako efektívnejší. Samotná efektivita manažéra je alfou a omegou trhového 

prostredia, lebo - ak má niekto firmu, chce, aby bola úspešná, rozrastala sa a budovala si 

neohrozené postavenie na trhu. A presne túto skutočnosť majú zabezpečiť šikovní manažéri či 

riaditelia (pokiaľ si firmu nevedie sám majiteľ). Dosiahnuť ju možno rôznymi cestami - veľmi 

podstatným faktorom úspešnosti firmy je, ako sme už uviedli - schopný manažér. Ale – kto je 

schopný manažér?  

Na túto tému existuje zaujímavá práca Zaccara (2007), ktorej autor si kladie otázku – 

aké atribúty prispievajú k efektivite lídra. Zaccaro (2007) tieto atribúty rozdeľuje na distálne 

a proximálne. Distálne atribúty pôsobia na proximálne, ktoré následne ovplyvňujú efektivitu 

lídra či manažéra. Distálne tak neovplyvňujú efektivitu lídra priamo, ale prejavujú sa 

predovšetkým cez proximálne faktory. Dá sa povedať, že za distálne atribúty sú považované 

rysy človeka, jeho osobnosť, jednoducho to, aký je, čo vie, čo robí, ako sa správa – teda 

v rámci proximálnych atribútov. Manažéri, ku ktorým iní chovali úctu, vyžarovali rozhodnosť 

a neochvejnosť. Stáli za svojím presvedčením, dobre argumentovali, ale súčasne dokázali 

ostatných počúvať a čo je dôležité - vyžaroval z nich pokoj a dôvera v seba samého. 

A práve dôveru v seba samého, vo vlastný úspech a to v akejkoľvek činnosti či 

odbore, popisuje koncept všeobecného vedomia vlastnej účinnosti (general self-efficacy). 

Hoci ide o koncept, ktorému sa Eden (1988) venoval už v osemdesiatych rokoch minulého 

storočia, nebola mu v spojitosti s vedením ľudí a efektivitou lídra venovaná dostatočná 
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pozornosť. Na túto tému nahliada oveľa menší počet štúdií, než na špecifické vedomie 

vlastnej účinnosti (self-efficacy alebo tiež specific  self-efficacy). 

Pritom to nie je „zabudnutá“ téma, pretože možno nájsť štúdie zohľadňujúce tento 

koncept, napríklad autorov Chen a kol. (2000) alebo Condon a Holleque (2013). Dôvodom, 

prečo bol general self-efficacy vo vzťahu k efektivite lídra zabudnutý, môže byť aj fakt, že sa 

pozornosť akademikov upierala k špecifickému poňatiu vlastnej účinnosti, ktorá je vždy 

spojená s konkrétnou úlohou či cieľom, teda ich zaujímalo skôr vedomie vlastnej účinnosti 

(teda specific self-efficacy) vo vzťahu k úlohe vedenia ľudí. Slovo „specific“ tak bolo 

nahradené slovom „leadership“. 

Existuje mnoho štúdií zameraných na leadership self-efficacy a ich veľmi dobrý 

prehľad prinášajú Hannah, Avolio, Luthans a Harms (2008). Okrem toho, že ide o dostatočne 

preskúmaný koncept vo vzťahu k leadershipu, možno povedať, že je to premenlivý, 

proximálny faktor, ktorý na efektivitu lídra pôsobí priamo. Zaujíma nás koncept všeobecného 

vedomia vlastnej účinnosti, ktorý je chápaný ako rys osobnosti, teda distálny faktor. Pre tento 

koncept sme sa rozhodli z toho dôvodu, že vzťah medzi všeobecným vedomím vlastnej 

účinnosti a efektivitou lídra bol skôr zanedbávaný. General self-efficacy by sa teda mal 

prejaviť (vzhľadom k efektivite lídra) skôr nepriamo, a preto sa treba zamerať na proximálne 

faktory.  

Zameriame sa  na transformačný leadership, lebo práve uznávaní manažéri dokázali 

ostatným odovzdať svoje vízie, inými slovami, dokázali ostatných inšpirovať, rešpektovať ich 

a vyjadriť presvedčenie, že ich návrhy sú správne. Svojim podriadeným nemuseli nič 

prikazovať a pomerne ľahko docielili konsenzus. 

Podobne predstavuje transformačný leadership aj Burnsom (1978), pretože manažéri,  

dokázali v podriadených vzbudiť dôveru, či už svojím vystupovaním alebo počúvaním ich 

názorov a motivovať ich, aby pracovali. Pri výbere tohto konceptu hrala úlohu aj skutočnosť, 

že sa transformačnému leadershipu venuje aj veda a dalo by sa povedať, že ide o presa-

dzovaný štýl riadenia súčasnosti.  

Existujú štúdie Bass, (1997), ktoré prezentujú transformačný leadership ako efektívny 

štýl vedenia ľudí, ktorý je schopný prekročiť nielen hranice jednotlivých oblastí pôsobnosti, 

ako je napríklad vojenský, verejný či súkromný sektor, ale aj jednotlivé hranice štátov. 

Niektoré štúdie priamo dokazujú, že ak sa lídri správajú transformačne, sú tiež hodnotení ako 

efektívni. Je to však zámer viesť podriadených tak, aby sa podieľali na dosiahnutí cieľov a to 

nás utvrdilo v myšlienke, že je dobré venovať sa transformačnému leadershipu, lebo práve 
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tento štýl správania by mal firmu posúvať ďalej a vo vzťahu k riešenej problematike poukázať 

na miesto lídra v marketingovej komunikácii spoločnosti.  

Z literatúry vyplynulo, že general self-efficacy, aj transformačný leadership môžu 

prispievať k efektivite lídra - súčasne niektoré prvky v rámci týchto konceptov indikujú, že by 

medzi nimi mohla byť súvislosť. A práve súvislostiam medzi general self-efficacy, 

transformačným leadershipom a efektivitou lídra je venovaná ďalšia časť práce. 

Podľa Northouse (2012) možno leadership vystopovať až k Aristotelovi, zatiaľ čo 

manažment sa mal objaviť s príchodom priemyselnej revolúcie. Jeho úlohou bolo vo 

vznikajúcich organizáciách zmierniť chaos, nastaviť funkčnosť a zefektívniť ich chod. 

V podstate prvým človekom, ktorý identifikoval funkcie manažmentu, bol Fayol, 

ktorý tvrdil, že ide o plánovanie, organizáciu, kontrolu a zabezpečenie personálu. V tomto 

ohľade sa k manažmentu pristupuje takým spôsobom doteraz (Northouse, 2012). Leadership 

je naopak aktivita, pri ktorej dochádza k motivácii a inšpirácii nasledovníkov, stanoveniu 

smeru, ktorým sa má organizácia uberať (Northouse, 2012). Definície tak naznačujú, že ide 

o odlišné aktivity, avšak nemusí to tak byť zakaždým. Keď sa na manažment a leadership 

pozrieme bližšie, obe aktivity zahŕňajú vplyv, pracujú s ľuďmi a zameriavajú sa na efektívne 

plnenie cieľov. Nemožno ich teda od seba jasne oddeliť (Northouse, 2012). 

Často sa manažéri podieľajú na leadershipe a naopak. Northouse (2012) tvrdí, že ak 

manažér pracuje so skupinou, ovplyvňuje ju a posúva jej výkon smerom k želaným cieľom, 

podieľa sa na leadershipe. Naopak, ak na lídroch stojí plánovanie, organizácia, kontrola 

a personálne otázky, podieľajú sa lídri na manažmente (Northouse, 2012). 

Je teda zrejmé, že manažment aj leadership sa spolu často stretávajú, je však otázkou, 

či v reálnom fungovaní podniku možno vôbec jasne špecifikovať manažéra a lídra, lebo 

manažér skôr zastáva určitú pracovnú pozíciu, avšak slovo líder podľa Procházku (2012) 

odkazuje k určitej úlohe, ktorú človek zastáva v rámci určitej skupiny. Je tak v najlepšom 

záujme manažéra, aby to bol práve on, kto je v skupine vnímaný ako líder, lebo to je manažér 

(nie líder), kto je zodpovedný za chod svojho tímu a za výsledky. 

A práve to, že skupina vníma manažéra ako lídra, mu umožní dosahovať lepšie 

výsledky, lebo je pre ostatných prirodzenou autoritou. V tejto úvahe sa dá oprieť aj o Pro-

cházku, Vaculíka a Smutného (2013), ktorí tvrdia, že od manažéra sa často očakáva, aby bol 

zároveň lídrom. Veríme teda, že manažér môže byť vo firme aj lídrom (nestotožňujeme však 

každého manažéra s lídrom).  
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Efektivita lídra 

Špecifikovali sme, že lídra pre nás predstavuje manažér, ktorý je ostatnými ľuďmi 

v rámci určitej skupiny vnímaný ako líder. Pokiaľ je teda líder považovaný za lídra, musí 

spĺňať určité kritériá, ktoré ostatným manažérom chýbajú. Vynára sa tak základná otázka: Kto 

je  lídrom? 

Jednoduchou odpoveďou na otázku, kto je lídrom, by mohlo byť - ten, kto vykonáva 

leadership. Avšak ani táto odpoveď nemusí byť jednoznačná. Keď sa na problém pozrieme 

bližšie, podobnú otázku si položil aj Rost (1991), ktorý analyzoval množstvo štúdií a mate-

riálov od roku 1900 až po rok 1990 a po desaťročia zhromaždil jednotlivé názory na to, kto je 

leadership. Musel konštatovať, že to jediné, na čom sa výskumníci po deväťdesiatich rokoch 

bádania zhodli je, že nedokážu prísť so všeobecnou definíciou leadershipu.  

Podľa Yukla (2006) však väčšina dostupných formulácií leadershipu zdieľa pred-

poklad vplyvu, výkonu a kolektívneho úsilia. 

Ak teda vychádzame z konštatovania Yukla (2006), líder by mal mať vplyv. Samotný 

aspekt vplyvu je podľa Northousa (2012) tým najpodstatnejším, najdôležitejším faktorom 

leadershipu. Ako sme uviedli vyššie, nie každého manažéra stotožňujeme s lídrom, pretože ak 

má manažér napríklad iba formálny vplyv (daný pracovnou pozíciou), nemusí byť v rámci 

skupiny uznávaný ako líder. Podľa Yukla (2006) je lídrom ten, kto svoj vplyv uplatňuje 

v rámci sociálneho prostredia. Inými slovami – líder nemôže byť lídrom sám sebe. Skupina je 

teda pre leadership základným predpokladom, lebo, ako podotkol Hollander (1958, podľa 

Haslam, Reicher, Platow, 2013), bez oddaných podriadených by neexistoval efektívny leader-

ship. Všetci lídri, ktorí sa výskumu zúčastnili, mali štyri alebo viac podriadených. V rámci 

svojej skupiny líder ostatných vedie, stanovuje aktivity a štrukturuje vzťahy v skupine alebo 

v organizácii (Yukl, 2006). Súčasne tiež usmerňuje energiu svojich podriadených, aby spoloč-

ne dosiahli a naplnili stanovené ciele, ktoré spolu zdieľajú. Samotný líder musí vedieť 

ostatných motivovať a inšpirovať, takpovediac musí ich vedieť „strhnúť“. Ak by tomu tak 

nebolo, leadership by nemal zmysel a hovorili by sme o manažérovi, nie však o lídrovi. Líder 

tiež musí dokázať pracovať s emóciami, odovzdávať podriadeným svoje hodnoty a snažiť sa, 

aby medzi ním a jeho podriadenými bol kladný vzťah (Northouse, 2012).  

Pokiaľ by líder nemal uvedené schopnosti, nesplnil by ďalší všeobecne uznávaný 

aspekt leadershipu – výkon. Podľa Yukla (2006) je lídrom ten, kto dokáže podať zodpo-

vedajúci výkon. Dovolíme si tvrdiť, že výkon lídra patrí k najdôležitejším kritériám, o ktoré 

sa majiteľ alebo riaditeľ firmy zaujíma. 
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V každom prípade sa na výkone lídra podieľa celá skupina. Ak táto skupina dosahuje 

dobré výkony, možno lídra skupiny považovať za efektívneho (Riggio, Riggio, Salinas, Cole, 

2003). Líder teda pôsobí v rámci určitej skupiny, ovplyvňuje ju k dosahovaniu vytýčených 

cieľov a podáva určitý výkon. Všetky tieto činnosti smerujú k podstatnému cieľu leadershipu 

– k jeho efektivite. Samotná efektivita lídra teda odkazuje k tomu, ako dobre jedi-

nec/jednotlivec ovplyvňuje ostatných a ako je schopný viesť ich k stanoveným cieľom (Bass, 

Bass, 2008). Viac sa efektivite lídra venujeme v nasledujúcej podkapitole. 

 

Faktory prispievajúce k efektivite lídra 

Líder je osoba, ktorá dokáže ostatných nadchnúť pre vec, má vplyv a je hodnotená ako 

efektívna. Čo je však za vplyvom, správaním, ktoré dokážu prispieť k efektivite lídra a čo 

vlastne „robí“ lídra efektívnym? 

Po naštudovaní odbornej literatúry nemožno na otázku ohľadom efektivity lídra 

poskytnúť jednoznačne relevantnú odpoveď, pretože sa zdá, že v niektorých prípadoch 

nemusí ísť ani o schopnosti lídra, ani o jeho dvanásťhodinovú snahu niečo dosiahnuť, ale 

svoju rolu často zohráva napríklad aj nálada na trhu. Na efektivitu lídra má tak vplyv veľa 

skutočností, ktoré nemožno predvídať a ktoré sám líder ani neovplyvní. Viac sa na vonkajšie 

faktory, ktoré majú vplyv na efektivitu lídra, zamerali vo svojom päťfaktorovom modeli 

Seiler, Pfeizer (2009, cit. podľa Procházku, Vaculík, Smutný, 2013). 

V práci sa však venujeme skôr vnútorným faktorom, ktoré nie sú dielom náhody 

(o osobe a správaní sa lídra), a ktoré podávajú vierohodný obraz na otázku – čo stojí za 

efektivitou lídra. 

Tejto otázke sa, samozrejme, venovalo viacero autorov, z mnohých štúdií čerpá 

napríklad Zaccaro (2007), objavujú sa aj v odbornej literatúre, venovanej leadershipu, 

napríklad Yukle (2006), Bass a Bassová (2008) či Northouse (2012).  

Čo sa týka faktorov, ktoré ovplyvňujú efektivitu lídra, možno vychádzať napríklad 

z modelu Zaccara (2007), ktorý ich rozdelil na distálne a proximálne, alebo z prác Procházku, 

Vaculíka a Smutného (2013). 

V tejto literatúre sme hľadali odpovede na otázku, aké atribúty prispievajú k efektivite 

lídra. Nakoniec sme sa rozhodli venovať sa takým faktorom, ktoré – na jednej strane 

ovplyvňujú efektivitu lídra a na druhej – možno ich chápať v kontexte sebaúčinnosti (self-

efficacy) a transformačného leadershipu. Možno tak poukázať na to, že práca vychádza 

z relevantných otázok týkajúcich sa výskumu efektivity lídra a zároveň poukazuje na priestor, 
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ktorý sa nám vytvára. Môžeme odkázať na črty lídra, jeho motiváciu, znalosti, interpersonálne 

zručnosti a skutočnosť, ako ho vnímajú podriadení. 

V rámci čŕt lídra môžeme uviesť, že pomerne podrobná štúdia na túto tému je od 

Judgeho, Bona, Iliesa a Gerharda (2002). Aké vlastnosti by teda mal mať úspešný líder?  

V prvom rade by mal byť otvorený a extrovertný (Zaccaro, 2007), pričom extroverzia 

pozitívne koreluje s preferenciami pre manažérsku prácu a s pracovným výkonom (Zaccaro 

a kol., 2004), avšak podľa Granta, Gina a Hofmanna (2011) môže byť tento vzťah narušený 

proaktivitou podriadených. Ak sú podriadení proaktívni, extrovertní lídri menej ochotne 

prijímajú ich proaktivitu, zatiaľ čo pri pasívnych podriadených je to naopak. Táto skutočnosť 

má potom vplyv na výkon skupiny.  

Čo sa otvorenosti týka, tento rys sa v štúdii Whitea a kol. (1997, podľa Zaccaro a kol., 

2004) objavil u civilných armádnych manažéroch a to naprieč všetkými úrovňami danej orga-

nizácie. Otvorenosť sa tiež spája so schopnosťou prevziať vedenie skupiny (Kickul, Neuman, 

2000).  

K úspešnému leadershipu tiež patria ďalšie rysy modelu Big Five, zvlášť prívetivosť 

a svedomitosť. Tieto rysy boli v štúdii Zaccara a kol. (2004) významne spojené predikciou 

výkonu manažérov v maloobchodných spoločnostiach. Podľa Prochádzku a kol., (2013) však 

tieto črty korelujú s efektivitou lídra slabo. Avšak za ďalšie prediktory efektivity lídra je 

považovaná svedomitosť a neuroticizmus (ako negatívny prediktor). Je teda zrejmé, že črty 

daného jedinca/jednotlivca môžu mať značný vplyv na jeho výkon a na jeho efektivitu. 

V súčasnosti sa na rysy pozerá ako na relatívne koherentné a integrované vzorce osobnost-

ných charakteristík, ktoré odrážajú mnoho individuálnych rozdielov, ktoré majú vplyv na 

efektivitu lídra a to naprieč rôznymi situáciami (Zaccaro, 2007). 

 Nie všetkým črtám lídra, ktoré prispievajú k jeho efektivite, bola venovaná dostatočná 

pozornosť. Takým rysom lídra je generálna sebaúčinnosť (Eden, 1988); od sebaúčinnosti sa 

líši vo svojom všeobecnom poňatí. Práve na generálnu sebaúčinnosť sa v tejto práci 

zameriavame. Vzhľadom na to, že len malým počtom štúdií možno doložiť (Ensari, Riggio, 

Christian & Carslaw, 2011; Smith, Foti, 1998) vplyv general self-efficacy na efektivitu lídra, 

je v oblasti rysov prispievajúcich k efektivite lídra, stále priestor na nové poznatky. 

Druhým „typom“ sebaúčinnosti, ktorému v tejto práci venujeme pozornosť a ktorý má 

vplyv na efektivitu lídra, je špecifická sebaúčinnosť. Možno ju chápať ako presvedčenie ľudí 

o tom, že sú schopní dosiahnuť žiadaný výkon a to v rámci konkrétnych situácií. Sebaúčin-

nosť je veľmi blízkym konštruktom generálnej alebo všeobecnej sebaúčinnosti, preto prácu 

staviame aj na poznatkoch, ktoré sa venujú tomuto typu sebaúčinnosti. V rámci efektivity 
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organizácie by sa podľa Chemerse, Watsona a Maye (2000) skúmanie sebaúčinnosti malo 

prejaviť ako prínosné. Aký je teda vzťah rysov lídra a sebaúčinnosti?  

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že extrovertnosť bola z rysov Big Five najsilnej-

šie spojená s efektivitou leadershipu (Judge a kol., 2002), pričom Watson a Clark (1997) 

odkázali k blízkemu vzťahu extroverzie a sebaúčinnosti a tiež k tomu, že extrovertní ľudia 

zažívajú viac pozitívnych skúseností. Rovnako aj ľudia s vyššou sebaúčinnosťou by mali 

zažívať viac pozitívnych skúseností (Bandura, 1997), pretože je tu predpoklad, že sú 

úspešnejší než tí, ktorí disponujú nižšou úrovňou sebaúčinnosti. Dokonca Thomas, Moore, 

Scott (1996) podotkli, že energia, ktorou disponujú extroverti, by mala vyústiť do vyššej 

úrovne sebaúčinnosti. 

Ak teda extroverzia  ovplyvňujé úroveň self-efficacy, možno sa domnievať, že ľudia 

s vyššou úrovňou self-efficacy budú efektívnejší. Štúdie tiež ukázali, že sebaúčinnosť zastáva 

úlohu mediátora medzi osobnostnými rysmi (vrátane extroverzie) a pracovným výkonom 

(Judge, Jackson, Shaw, Scott, Rich, 2007) a medzi extroverziou a pracovným úspechom (Tay, 

Ang, Dyne, 2006). 

V rámci rysov by sme chceli ešte spomenúť svedomitosť, ktorá je spojená s úspešným 

leadershipom. Podľa Learyho a Hoyla (2009) ľudia s vyššou úrovňou svedomitosti disponujú 

vyššou úrovňou sebaúčinnosti a to nielen vzhľadom k data manažmentu, organizačnému 

manažmentu, projektovému manažmentu, ale aj k leadershipu. 

Ďalším zaujímavým rysom, ktorý by sme tu chceli spomenúť, v spojení s transformač-

ným leadershipom je vzťahovosť. 

Tento rys bol v štúdii Vriesa (2008) spojený s transformačným leadershipom, pričom 

transformačný leadership prispieva k efektivite lídra. Okrem tejto spojitosti sa Procházka, 

Vaculík a Smutný (2014) zamerali na vzťahovosť ako na prediktor efektivity lídra. 

V ich štúdii sa potvrdilo, že lídrova efektivita je moderovaná dominanciou lídra, pri-

čom tento vzťah sa najsilnejšie prejavil vzhľadom k objektívnemu hodnoteniu výkonu sku-

piny. Treba podotknúť, že tieto atribúty nemali vplyv na efektivitu lídra, ak boli merané 

samostatne. 

Za ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje efektivitu lídra považuje Zaccaro (2007) motívy. 

Treba podotknúť, že Wood a Bandura (1989, podľa McCormick, 2001) chápu sebaúčinnosť 

ako vieru vo vlastné schopnosti mobilizovať sa. Sebaúčinnosť tak ovplyvňuje, aké náročné 

ciele si jedinec/jednotlivec zvolí, koľko úsilia vynaloží a ako húževnato sa ich bude držať.  

Selfefficacy tak predikuje napríklad relevantné pracovné výsledky (Hannah a kol., 2008), 

vzťah k organizácii (Paglis, Green, 2002) či motiváciu k vedeniu (Chan, Drasgow, 2001) 
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a podľa Hannah a kol.,  (2008) vyššia úroveň leadership self-efficacy vedie k vyšším výko-

nom pri vykonávaní leadershipu. 

Motiváciu však možno spojiť aj s transformačným leadershipom, lebo je to práve 

transformačný líder, ktorý dokáže svojich podriadených motivovať nielen k lepším pracov-

ným výsledkom, ale aj k takým výkonom, ktoré sú ďaleko za očakávaniami (Bass, Bass, 

2008). 

Ak teda líder s vyššou úrovňou sebaúčinnosti dokáže dosiahnuť veľmi dobré výsledky 

a rovnako tak transformačný líder dokáže na svojich podriadených pôsobiť tak, že podávajú 

veľmi dobrý výkon, je tu predpoklad, že spolu tieto dva faktory efektívneho leadershipu 

súvisia. A práve tejto súvislosti sa venujeme v kapitole s názvom self-efficacy a transformač-

ný leadership. 

Líder sa tiež v podstate nezaobíde bez technických a interpersonálnych zručností 

(Zaccaro, 2007), ktoré lídrovi umožňujú zvládnuť všetky požiadavky, ktoré  nesie so sebou 

výkon jeho povolania – vďaka tým druhým dokáže pracovať s podriadenými.  

Je zaujímavé, že k technickým zručnostiam sa radia napríklad aj manažérske či 

administratívne zručnosti, ktoré by sme skôr hľadali u manažéra (podľa definície 

leadershipu), než u lídra. Je teda zrejmé, že predchádzajúce diskutované rozdiely medzi 

manažérom a lídrom sa pri výkone povolania v podstate stierajú, pretože líder musí vedieť to, 

čo manažér - najmä plánovať, organizovať, riešiť problémy a rozhodovať sa (Yukl, 2006). 

Líder by mal tiež zvládať technické zručnosti (Zaccaro, 2007), ktoré chápeme ako 

vedomosti vzťahujúce sa k zvolenému odboru. Napríklad líder nákupu musí poznať 

logistický, ale aj strategický či projektový nákup. Bez týchto vedomostí by nedokázal zo 

svojho útvaru vytvoriť funkčný celok a jednotlivé zložky nákupnej logistiky by fungovali 

oddelene, čím by napríklad meškali dodávky. V tomto ohľade môže dôležitú úlohu zohrávať 

sebaúčinnosť lídra, lebo práve predchádzajúca skúsenosť a úspech v daných činnostiach sú 

jedným zo zdrojov sebaúčinnosti. 

Nemenej podstatné sú pre efektívneho lídra interpersonálne zručnosti (Yukl, 2006), 

ktoré zahŕňajú pomerne široký rámec zručností, ktoré sú spojené s pochopením ľudského 

správania, dynamikou skupiny a tiež s kvalitou vzťahov na pracovisku. Lídri tieto sociálne 

zručnosti musia zvládnuť, lebo vedenie sa netýka len formulácií a implementácie plánov. 

Líder sa vo firme pohybuje v sociálnom kontexte, teda musí vedieť viesť druhých, odovzdať 

im vízie, musí ich vedieť podporovať a motivovať (Bass, 1990). Inými slovami – ide o to, aký 

štýl správania líder voči svojim podriadeným uplatňuje, lebo vzťah medzi lídrami a ich 

následníkmi je srdcom leadershipu (Schruijer, Vansina, 2002). 
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Tento vzťah má vplyv napríklad na efektivitu lídra, efektivitu skupiny a následne aj na 

celkovú efektivitu skupiny (Chemers, 2000). 

Za jeden z najvyzdvihovanejších štýlov správania voči podriadeným, ktorý má vplyv 

na efektivitu lídra, aj celej skupiny sa považuje transformačný leadership. Je súčasťou 

viacfaktorovej teórie leadershipu, ktorá zahŕňa hlavne transformačný a transakčný leadership, 

postavené na monitoringu, kontrole a následnom odmeňovaní podriadených. 

Hoci spolu tieto dva spôsoby správania lídra úzko súvisia (nedá sa ich oddeliť, pretože 

líder v mnohých prípadoch využíva obidva štýly), je transformačný leadership hodnotený 

lepšie ako efektívnejší transakčný leadership. 

Dokladá to napríklad štúdia Seltzera a Bassa (1990), ktorí študovali 138 podriadených 

a 55 manažérov a potvrdili, že transformačný leadership, vzhľadom k transakčnému 

leadershipu vysvetľuje spokojnosť nasledovníkov a hodnotenie efektivity lídra. Samotný 

transformačný leadership má vplyv na dôveru podriadených v lídra, ich výkon a motiváciu, 

lepšiu skupinovú kohéziu (čo sa zdieľaných vízií týka), nižšiu úroveň konfliktov (v rámci 

organizácie), na záväzok podriadených k cieľom organizácie a na spokojnosť podriadených 

s lídrom (Den Hartog, van Muijen, Koopman, 1997). 

Posledným faktorom, ktorý prispieva k efektivite lídra a ktorý by sme chceli spo-

menúť, je spôsob, akým lídra vnímajú jeho podriadení. Vzťahu medzi percepciou lídra pod-

riadenými a jeho efektivitou sa venovali napríklad charizmatické teórie (Awamleh, Gardner, 

1999). 

Vychádzajú z koncepcie charizmatického vodcu Maxa Webera, ktorú neskôr roz-

pracoval House (1977) so zameraním na heroického alebo výnimočného lídra. Takýto líder 

má dostatočne vysoké sebavedomie, morálne zásady a schopnosť ovplyvňovať ostatných, u 

ktorých dokáže vyvolať dôveru, oddanosť, lojalitu a celkové stotožnenie sa s jeho cieľmi 

(Conger, Kanungu, 1988, podľa Judge, Woolf, Hurs, Livingston, 2006). 

Ak teda podriadení vnímajú lídra ako charizmatického, možno očakávať, že bude 

hodnotený ako efektívnejší. A práve charizma je jednou zo zložiek transformačného leader-

shipu. 

 

Hodnotenie efektivity lídra 

Vyššie sme sa zaoberali faktormi, ktoré prispievajú k efektivite lídra. Aby však bolo 

jasné, ktorý líder je efektívny a ktorý nie, je potrebné jeho efektivitu určitým spôsobom 

zhodnotiť. Tieto výsledky nemusia nutne závisieť od samotného výkonu lídra (aj keď podľa 

Bennisa a Nanusa (1985) je úspech firmy neoddeliteľne spätý s jej vedením). Súvisia so 
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zmenami naprieč časom, zmenami v organizačnej štruktúre podniku, so zmenami na trhu  

(Yukl, 2006) a výkonom skupiny alebo tímu (Svensson, Wood, 2005). 

Vo väčšine prípadov sa však hodnotenie efektivity lídra vzťahuje k identifikácii 

a predikcii výsledkov danej organizácie (Yukl, 2006). Ak teda píšeme o výsledkoch organizá-

cie, máme na mysli objektívne ukazovatele.  

Druhým spôsobom, ako efektivitu lídra hodnotiť sú subjektívne ukazovatele. Čo sa 

týka objektívnych ukazovateľov, môžu byť hodnotené celkove alebo čiastočne, ide napríklad 

o výkon úseku alebo divízií. Za objektívny ukazovateľ výkonu môže byť napríklad 

považovaný zisk, nárast predaja, podiel na trhu a podobne (Procházka a kol., 2013). 

Ak hodnotenie zodpovedá stanoveným kritériám, je líder hodnotený ako efektívny. 

Tento spôsob môže byť problematický v prípade, keď treba vyhodnotiť efektívnosť rôznych 

lídrov. Jednotlivé skupiny sa od seba môžu odlišovať, rovnako – odlišný výkon môže byť 

spôsobený aj inými faktormi, než je výkon lídra (Procházka, Smutný, 2011). 

Napriek týmto skutočnostiam je podľa Yukla (2006) práve miera výkonu divízie či 

tímu najvyužívanejším ukazovateľom efektivity lídra. Avšak tieto ukazovatele nie sú v pred-

loženej práci využité, lebo k objektívnym ukazovateľom efektivity lídrov, ktorí participovali 

v našom výskume, sme nemali prístup. 

Bolo nutné obrátiť sa k subjektívnym ukazovateľom efektivity lídra – Procházka 

a Smutný (2011) považujú za najdôležitejšie typy hodnotenia tieto:  

Je to predovšetkým efektivita lídra (perceived leader effectiveness), keď je líder 

posudzovaný externými pozorovateľmi. Môže ísť o podriadených, nadriadených alebo 

spolupracovníkov. Podľa Vaculíka (2010) môžu v takomto hodnotení zohrávať úlohu osobné 

schémy, emócie, heuristiky a podobne. Na rozdiel od objektívneho merania výkonu - toto 

hodnotenie dokáže zohľadniť aj také kroky lídra, ktoré sa prejavia až po určitom časovom 

období (Procházka, Smutný, 2011). 

Druhým typom hodnotenia je takzvané vynorenie vodcovstva (leadership emergence). 

Inými slovami, ak je vedúci pracovník naozaj podriadenými považovaný za lídra a ak sa 

v skupine objavuje jeho leadership, možno povedať, že je považovaný za efektívneho v rámci 

svojej roly. Leadership emergence tiež znamená, že si skupina sama určuje, koho považuje za 

lídra.  

Za posledný typ hodnotenia efektivity lídra je považovaný leadership self-efficacy. Ide 

o vnímanie vlastnej schopnosti vykonávať úlohu lídra. Tento spôsob hodnotenia so sebou 

môže niesť atribučné chyby. Je tiež obmedzená možnosť pozorovať, aký vplyv má vlastné 

správanie na podriadených či na podnik (Procházka , Smutný, 2011). 
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Sebahodnotenie zo strany lídra sa tak ukazuje byť problematické, pretože je 

v mnohých prípadoch nespoľahlivé, zaujaté a neobjektívne (Yammarino, Atwater, 1997) 

a nemalo by sa využívať na iné ako vzdelávacie účely (Strang, Kuhnert, 2009). V tomto 

prípade je sám líder vždy jediným hodnotiteľom a chyby v jeho hodnotení sa nemôžu zotrieť 

spriemerovaním hodnotenia od viacerých osôb (Procházka, Smutný, 2011). 

Možno tiež predpokladať, že vnímaná efektivita lídra vypovedá o tom, či je človek 

považovaný za dobrého lídra, alebo nie. Medzi týmito ukazovateľmi efektivity je tiež zo 

všetkých troch uvedených typov najsilnejší vzťah (Procházka, Smutný, 2011). Ak teda 

rovnakí hodnotitelia hodnotia rovnakého lídra na škálach súvisiacich s vodcovstvom, ich 

hodnotenie by sa od seba nemalo líšiť (Procházka,Smutný, 2011).  

 

Transformačný leadership 

Hoci sme pozornosť venovali niektorým teóriám leadershipu, transformačný 

leadership sa zaraďuje k tým konceptom, ktorým bola za posledné dve desaťročia venovaná  

najväčšia pozornosť (Avolio, 2007). 

Transformačný leadership bol skúmaný v rôznych typoch organizácií a inštitúcií, 

napríklad vo vojenskom prostredí (Dvir, Eden, Avolio, Shamir, 2002), vzdelávacích (Leith-

wood, Jantze, 2006) a zdravotníckych inštitúciách (Dunham-Taylor, 2000) a samozrejme aj 

v súkromnom sektore (Conger, 1999). 

Podobná pozornosť bola venovaná lídrom zastávajúcim rôznu úroveň riadenia. Vý-

skumy sa zamerali predovšetkým na hodnotenie efektívnosti tohto štýlu vedenia, hodnotenie 

schopností lídra a spokojnosť podriadených (Judge, Piccolo, 2004). 

Transformačný leadership je súčasťou takzvanej multifaktorovej teórie, ktorá vychá-

dza z práce Burnsa a Webera (Northouse, 2009), až neskôr ju rozpracoval Bass (1990). 

Model viacfaktorovej teórie pozostáva z troch primárnych faktorov. Ide o pasívny, 

transakčný a transformačný štýl správania sa. Prvý štýl je takzvaný pasívny, teda laissez-faire 

leadership, ktorý sa chápe skôr ako protipól týchto dvoch zvyšných štýlov leadershipu  (na 

efektivitu leadera má negatívny vplyv) – v zásade ide o taký štýl správania, keď sa líder 

v podstate ako líder nespráva, naopak sa vyhýba rozhodnutiam – na požiadavky podriadených 

príliš nereaguje. 

Naopak – za aktívne vedenie ľudí sa považuje transakčný a transformačný leadership. 

Obidva štýly leadershipu sa prelínajú, nemožno ich od seba jasne oddeliť. Hoci sa v súčasnej 

literatúre vyzdvihuje skôr transformačný leadership nemožno podľa Bassa, Bassa (2008) 

jasne preukázať dominanciu jedného nad druhým.  
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V menšej či väčšej miere tak lídri využívajú transakčný, aj transformačný leadership 

(Bass, Avolio, 1994). Obidva smerujú k nastavovaniu a dosahovaniu cieľov (Deň Hartog 

a kol., 1997), líšia sa však procesom, ktorým tieto ciele dosahujú. 

Transakčný leadership monitoruje a kontroluje správanie podriadených a následne 

odmeňuje žiaduce správanie. Líder sa teda k podriadeným správa tak, že im dáva, čo chcú, 

výmenou za to, čo on potrebuje. Tento štýl leadershipu využíva dva základné  nástroje – 

prvým je podmienené odmeňovanie, druhým riadenie podľa odchýlok (Antonakis, Avolio, 

Sivasurbramaniam, 2003). 

Tento štýl vedenia ľudí stojí skôr na výmene (transakcii medzi podriadeným a lídrom) 

– líder svojich podriadených kontroluje, a preto nedochádza k odovzdávaniu hodnôt, 

motivácii či reflexii potrieb podriadených. Túto funkciu zastáva skôr transformačný 

leadership. 

Transformačný leadership možno definovať ako správanie, ktoré vďaka rôznym me-

chanizmom zvyšuje motiváciu a pracovný výkon podriadených, pričom líder pre svojich 

nasledovníkov predstavuje vzor, s ktorým sa môžu stotožniť – inšpiruje ich, dokáže nadchnúť, 

pozná ich slabosti a zručnosti (Northouse, 2012). Podľa Basse (1997) sa tento štýl riadenia 

skladá zo štyroch faktorov.  

Prvým faktorom je idealizovaný vplyv alebo tiež charizma, ako tento vplyv prvotne 

nazval Bass, (1985). Ide o správanie, ktoré ovplyvňuje spôsob, akým podriadení lídra 

vnímajú. V tomto prípade predstavuje sebavedomého človeka, ktorý je schopný plniť svoje 

ciele, správa sa morálne a získava tak dôveru svojich nasledovníkov (Avolio, Bass, 2004). 

Samotný morálny leadership podľa Lianga, Linga a Hsieha (2007) pozitívne pôsobí na 

správanie podriadených, čo následne ovplyvňuje efektivitu lídra. Svoju neoddeliteľnú úlohu 

v rámci leadershipu hrajú aj hodnoty, ktoré líder zastáva. Nie je to len morálka, ale aj 

spravodlivosť, ktoré pozitívne ovplyvňujú efektivitu lídra (Knippenberg, Cremer, Hogg, 

2004). Ďalšie hodnoty sú podľa Reava (2005) spirituálne hodnoty. Líder pri riadení ľudí 

vystupuje tak, aby ho podriadení považovali za charizmatického človeka, s ktorým sa môžu 

identifikovať (Kirkbride, 2006). 

Ďalší faktor, teda inšpiračná motivácia sa zameriava na energetizáciu a motiváciu 

podriadených, keď líder využíva vhodné komunikácie a emočné apely. Podľa Spearsovho 

(1998) chápania je funkciou exekutívy stanoviť ciele, ktoré zodpovedajú vízii, zvládnuť 

zmeny, ktoré so sebou prinášajú nové technológie a situácie a následne ovplyvniť 

podriadených tak, aby sa tieto ciele dosiahli. 
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 Samotná vízia je podľa Salahuddina (2010) nenahraditeľným faktorom úspešného 

leadershipu, lebo práve pomocou neho líder definuje blízku budúcnosť, dáva ďalšiemu 

smerovaniu zmysel a pre podriadených predstavuje dôkaz toho, že firma niekam jasne 

smeruje. 

Podľa Kouzesa, Posnera (2009) samotná existencia vízie a jej zdieľanie pozitívne 

ovplyvňuje organizáciu, lebo práve ona má schopnosť nasmerovať firmu dopredu, mať víziu, 

získať pre ňu ostatných a v konečnom dôsledku odlišuje efektívnych lídrov od tých 

neefektívnych. 

Pomocou inšpiračnej motivácie teda lídri ovplyvňujú správanie podriadených, 

oznamujú víziu a snažia sa, aby ju zamestnanci prijali za svoju. Pomocou intelektuálnej 

stimulácie vyžaduje líder od podriadených vlastné nápady a podporuje rozvoj ich zručností. 

Lídri by mali byť naklonení hľadaniu nových ciest, ktorými možno dosiahnuť dané ciele 

(Kirkbride, 2006) a vyzývať podriadených k nekonvenčnému mysleniu (Lievens, Geit, 

Coetsier, 1997). 

Posledným faktorom je osobný prístup lídra. Líder sa snaží svojim podriadeným 

porozumieť a povzbudzovať ich, aby rozvinuli svoj potenciál a osobnostne rástli (Bass, Bass, 

2008). Vďaka tomu podnecuje líder u podriadených identifikáciu s organizáciou, buduje 

kooperatívne vzťahy, pomáha ľuďom so stresujúcimi situáciami, rozvíja ich zručnosti 

a zamestnancov chváli. Všetky tieto aktivity majú vplyv na ich výkon (Yukl, 2012), pričom 

líder v rámci týchto procesov nutne využíva i emočnú inteligenciu, ktorá podľa Rosete 

Ciarrochi (2005) prispieva k efektívnemu leadershipu. 

Treba podotknúť, že všetky vyššie uvedené komponenty transformačného leadershipu 

sú silne korelované s objektívnymi a subjektívnymi mierami výkonu (Lowe, Kroeck, 

Sivasurbramaniam, 1996). 

 

Transformačný leadership a efektivita lídra 

Mnoho štúdií, ktoré sa zamerali na efektivitu lídra a transformačného leadershipu 

potvrdilo pozitívny vzťah medzi týmito premennými a skutočnosť, že transformačný 

leadership je efektívnejší vo vzťahu k podriadeným, než transakčný prístup.  

Lowe a kol. (1996) vykonali metaanalýzu množstva štúdií, ktoré sa zamerali na 

efektivitu lídra a ktoré vo svojich prácach využili MLQ dotazník (Multifactor Leadership 

Questionnaire). 

Z metaanalýzy vyplynulo, že dimenzia transformačného leadershipu bola s efektivitou 

lídra spojená oveľa viac, než tomu bolo pri transakčnom správaní. Treba však podotknúť, že 
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škála podmienečného odmeňovania vykazuje pozitívne spojenie s tým, ako podriadení 

vnímajú efektivitu pracovnej jednotky a to najmä vo verejných organizáciách. Ak sa vrátime 

k prechodnému leadershipu – napríklad individualizovaný vplyv bol najsilnejšie spojený 

s efektivitou lídra a to zo všetkých dimenzií transformačného leadershipu, lebo najviac 

koreloval so všetkými hodnoteniami. Rovnako bol pozitívne spojený osobný prístup lídra 

k podriadeným, avšak tento faktor sa prejavil ako viac relevantný, než pri objektívnych 

mierach.  

Ako vyplýva z textu, mnoho štúdií zaoberajúcich sa touto témou využilo rôzne 

ukazovatele efektivity lídra. Čo sa objektívnych mier týka - vzťah medzi transformačným 

leadershipom a efektivitou lídra potvrdili napr. Ling, Simsek, Lubatkin, Veig (2008), ktorí sa 

zamerali na riaditeľa rôznych firiem a ich vplyv na rast predaja. Štúdie Avolia, Waldmanama,  

Einsteina (1988), sa zamerali na výkon študentov v rámci semestrálnej hry. 

Na hodnotenie transformačného leadershipu a efektivity z hľadiska nadriadených sa 

zamerali Howell, Avolio (1993), ktorí skúmali, ako transformačný leadership ovplyvnil výkon 

skupiny a to podľa kritérií, ktoré manažérom vopred stanovili ich nadriadení. 

Miera transformačného leadershipu sa tak stala prediktorom výkonu skupiny, čo sa 

hodnotilo pomocou splnených úloh. Na vzťah transformačného leadershipu a hodnotenia 

efektivity z hľadiska podriadených sa zamerali a signifikantne ho potvrdili napríklad Hackett, 

Allen (1995) alebo Yammarino, Bass (1990).  

Aby však bol výpočet kompletný, treba uviesť, že transformačný leadership súvisí aj 

s leader emergence, čo sa napríklad potvrdilo v štúdii Molera, Moralesa (1994, podľa  Avolio,  

Bass, 2004). Transformačný leadership ovplyvňuje totiž kritériá hodnotenia efektívnosti lídra, 

môžu k tomu prispievať aj ďalšie faktory - príkladom môže byť záväzok k organizácii 

(Barling, Moutinho, Kelloway, 2000). 

Čo sa týka samotného procesu pôsobenia transformačného lídra, za dôležitú aktivitu sa 

považuje spolupráca s podriadenými, ktorá by mala vychádzať z individualizovaného 

a úprimného záujmu o človeka, na ktorého by mal líder pôsobiť hlavne na základe hodnôt, 

ktoré vyznáva. Ak lídri jasne a s rešpektom komunikujú svoje postoje a štandardy, sú schopní 

docieliť zmeny v správaní sa podriadených, ovplyvniť ich hodnoty (Burns, 1978; Bass, 1985) 

a motivovať ich. 

Za motivačný mechanizmus, cez ktorý transformačný líder ovplyvňuje podriadených, 

považujú Shamir, House, Arthur (1993) zvyšovanie sebaúčinnosti a sebaúctu podriadených. 

Transformačný leadership má dopad aj na zdravie, šťastie a pozitívne emócie podriadených 

(Bono, Földes, Vinson, Muros, 2007) – tí sú potom menej depresívni (Munir, Nielson, 
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Carneiro, 2010), menej zažívajú agresiu (Hepworth, Towler, 2004), majú menej vzťahových 

konfliktov (Doucet, Poitras, Chenevert, 2009), vykazujú vyššiu úroveň well-beingu (Doucet, 

Poitras, Chenevert, 2009), spokojnosť a lepší výkon (Tucker, Bass, Daniel, 1992). 

Je zrejmé, že transformačný leadership ovplyvňuje mnoho premenných, ktoré sa 

vzťahujú k efektivite lídra – ide teda o štýl leadershipu, ktorý by organizácie mali preferovať. 

Zatiaľ však nie sú známe všetky vplyvy transformačného leadershipu, preto je treba tejto 

oblasti venovať viac pozornosti. Rovnako tak je potrebné zamerať sa na to, čo spôsobuje 

transformačné správanie sa lídra.  

 

Self-efficacy a efektivita lídra 

Každý človek sa zákonite stretol a stretáva so situáciami, ktoré sú preňho nové, 

namáhavé alebo neočakávané. Niekto takúto situáciu prijme bez väčšieho zaváhania, iný pred 

ňou utečie a riešenie vzdá skôr, než v podstate začal. Spôsob, akým situáciu onen človek 

vyrieši, musí z niečoho vychádzať, musí byť založený na nejakom základe. V podstate sa dá 

povedať, že si tento „základ“ budujeme po celý život.  

Máme nejaké skúsenosti, v ktorých sme uspeli, alebo neuspeli, niečo sme vypozo-

rovali od našich vzorov a niekto nás za mnohých pochválil, alebo naopak – vyjadril svoju 

nespokojnosť. Budujeme si tak povedomie o vlastnej účinnosti, teda sebaúčinnosti. Tento 

proces prebieha po celý život človeka a stojí na štyroch pilieroch.  

Prvým zdrojom vedomia vlastnej účinnosti je zážitok majstrovstva – ide o úspech 

v činnostiach, na ktorých si človek buduje dôveru vo vlastnú účinnosť. Podstatnejšie pre 

hodnotenie účinnosti sú náročnejšie úlohy či situácie – zvýšené úsilie vedie k vyššiemu aj 

odolnejšiemu vedomiu vlastnej účinnosti (Bandura, 1997). Môže to neskôr viesť k zdolávaniu 

zložitejších prekážok a nastavovaniu vyšších výsledkov.  

Druhým zdrojom je sociálna persuázia. Ide o vyjadrenie presvedčenia o schopnosti 

jedinca/jednotlivca z úst blízkeho alebo dôležitého človeka (v prípade lídra myslíme na 

nadriadených). Na základe týchto vyjadrení sa môže zvýšiť presvedčenie o vlastnej účinnosti 

– ľudia však musia veriť, že ich úsilie je efektívne. Efektivite pomáha spätné hodnotenie 

(Bandura, 2009).  

Tretím zdrojom vedomia vlastnej účinnosti je takzvaná zástupná skúsenosť (vicarious 

experience), ktorá sa zakladá na pozorovaní. Pozorovanie ľudí, ktorí sú vytrvalí, vynakladajú 

úsilie a nakoniec uspejú, môže v pozorovateľovi vyvolať presvedčenie ohľadom vlastných 

schopností. Ľudia hľadajú vzory, od ktorých sa môžu naučiť efektívne zvládať situácie. Čím 
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väčšmi sa človek priblíži k svojmu vzoru, tým má naňho pozorovaný väčší vplyv (Bandura, 

1997). 

Za posledný zdroj vedomia vlastnej účinnosti sa považuje úsudok s ohľadom na 

vlastný fyziologický a emocionálny stav. 

Pre nás sú dôležité dva typy sebaúčinnosti. Prvým je všeobecná sebaúčinnosť (general 

self-efficacy), druhým je špecifická sebaúčinnosť (specific self-efficacy). Bandura (1997) 

špecifickú sebaúčinnosť definuje ako presvedčenie ľudí o vlastných schopnostiach dosiahnuť 

také výkony, ktoré majú vplyv na to, čo sa deje v ich životoch. Záleží na kontexte, v ktorom 

sa sebaúčinnosť prejavuje – je teda proximálnym faktorom.  

Výskum Howarda (2008) preukazuje, že lídri disponujúci vyššou úrovňou špecifickej 

sebaúčinnosti, prenášajú ju na svojich podriadených, čo by následne malo vyústiť do vyššej 

efektivity skupiny. Je teda zrejmé, že sebaúčinnosť lídra môže zohrávať veľmi podstatnú 

úlohu, čo sa leadershipu týka. Podľa Banduru (1997) stojí sebaúčinnosť na troch faktoroch – 

sú to rozsah, sila a všeobecnosť. Rozsah sa vzťahuje ku skutočnosti, že efektivita môže byť 

limitovaná náročnosťou úlohy – pokiaľ človek uspeje, dopad na efektivitu je väčší. Sila odka-

zuje na skutočnosť, že jedinci/jednotlivci so silnejšou, vyššou úrovňou efektivity vytrvajú pri 

plnení úlohy dlhšie ako tí, ktorí disponujú nižšou úrovňou sebaúčinnosti. Toto očakávanie 

účinnosti sa môže líšiť vo svojej všeobecnosti, pretože niektoré skúsenosti môžu vytvoriť 

všeobecný zmysel pre účinnosť, zatiaľ čo iné skúsenosti sú limitované svojím vzťahom 

k špecifickým situáciám. A práve na tento všeobecný zmysel účinnosti nadviazal Eden 

(1988), ktorý stanovil pojem všeobecná sebaúčinnosť. 

Eden (1988) nesúhlasil s tým, že účinnosť by sa mala vzťahovať ku konkrétnym 

aktivitám či úlohám. Preto všeobecnú sebaúčinnosť chápe ako celkový odhad schopností, 

ktoré človek potrebuje k úspešnému výkonu a to v situáciách, ktoré sú rôznorodé, nešpe-

cifické a z pohľadu človeka náročné. Všeobecná sebaúčinnosť tak zachytáva individuálne 

rozdiely v chápaní seba samého; v percepcii seba samého ako schopného jedinca/jednotlivca, 

ktorý sa vie vyrovnať s rôznymi situáciami. 

Od špecifickej sebaúčinnosti sa tak všeobecná sebaúčinnosť líši vo svojom všeobec-

nom chápaní. Chen, Gully, Eden (2001) veria, že všeobecná sebaúčinnosť je črta, ktorú 

možno merať a ktorá predpokladá správanie sa naprieč rôznymi doménami. 

Všeobecná sebaúčinnosť je podľa Edena (1988) stabilnejšia ako špecifická sebaúčin-

nosť v rôznych situáciách a predikuje Bandurovu sebaúčinnosť, ktorá sa vzťahuje k určitej 

úlohe. Napríklad Woodruff, Cashman (1993) potvrdili vzťah medzi všeobecným a špecific-

kým vedomím vlastnej účinnosti pre akademickú oblasť. 



 

146 

 

Všeobecnú sebaúčinnosť tvoria predchádzajúce úspechy či neúspechy - je postavená 

na rovnakých základoch, ako je tomu v Bandurovom (1997) chápaní tohto konštruktu. 

Vedomie vlastnej účinnosti sa tak môže meniť na základe skúseností a úspechu či 

neúspechu, teda sa zvyšuje alebo znižuje. Avšak všeobecná sebaúčinnosť sa považuje za 

stabilnejší atribút, než je tomu pri špecifickej sebaúčinnosti, lebo nie je okamžite 

ovplyvniteľná udalosťami či neúspechom (Smith, Kass, Rotunda, Schneider, 2006). 

Všeobecná sebaúčinnosť sa totiž vytvára na základe nahromadených úspechov 

a skúseností, nielen tých, ktoré sa týkajú určitej oblasti. Preto je všeobecná sebaúčinnosť 

k jednotlivým úspechom aj pádom v konkrétnych oblastiach relatívne rezistentná (Eden, 

1988). 

Všeobecná sebaúčinnosť je tak na rozdiel od špecifickej sebaúčinnosti distálnym 

atribútom. Pretože je však blízka konštruktu špecifickej sebaúčinnosti, možno očakávať, že aj 

všeobecná sebaúčinnosť ovplyvňuje výkon, prístup i riešenie úloh (vo všeobecnej rovine). 

Nerobí tak „priamo“, ale cez iné atribúty. 

Tieto typy účinnosti sa teda líšia v tom, akým spôsobom pôsobia na výkon. Pretože 

môžeme predpokladať, že obe na tento výkon majú vplyv a súčasne stoja na rovnakých 

základoch (Eden, 1988; Bandura, 1997), opierame sa v práci o obidva typy sebaúčinnosti. 

Ak sa ľudia nechajú odradiť napríklad predchádzajúcimi neúspechmi a pochybujú 

o svojich schopnostiach, je tu predpoklad, že úlohu nezvládnu. Takí ľudia potom vykazujú 

nízku úroveň sebaúčinnosti. Naopak, tí, ktorí sa úlohy nezľaknú, úsilie ešte znásobia 

a vykazujú vyššiu úroveň sebaúčinnosti. Takí ľudia si zvolia náročnejšie ciele, zažívajú pocity 

kontroly nad situáciou, znižujú svoje negatívne emocionálne stavy, sú menej stresovaní, 

menej náchylní k depresii a celkovo viac spokojní (Bandura, 1997). Možno teda predpokla-

dať, že ľudia s vyššou úrovňou sebaúčinnosti budú úspešnejší. 

A práve takí ľudia sú podľa Bassa (1990) účinní, motivovaní, odolní, húževnatí 

jedinci/jednotlivci, ktorí sú vedení vlastnými cieľmi a ak sa ocitnú pod tlakom, dokážu jasne 

myslieť. Možno predpokladať, že taký je aj líder, pretože počas svojej kariéry musí čeliť 

mnohým výzvam a musí preukázať, že dokáže zvládnuť náročné úlohy. Súčasne je seba-

účinnosť tiež značným determinantom výberu kariéry a vlastného rozvoja (Lent, Brown, 

Hackett, 1994), čo opäť odkazuje k predpokladu, že líder disponuje vyššou úrovňou sebaúčin-

nosti. Možno sa oprieť aj o vyjadrenie McCormicka, Tanguma,Lóper-Formenta (2002), 

podľa ktorých je sebaúčinnosť esenciálnym prvkom vedenia ľudí. 
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Pretože sebaúčinnosť ovplyvňuje, ako sa ľudia cítia, ako myslia, ako sú motivovaní 

a ako sa naozaj správajú, predpokladáme, že lídri sa nezľaknú náročných úloh, sú ochotní 

pustiť sa do prípadného rizika a snažia sa uspieť. Vyššia úroveň sebaúčinnosti je tak predik-

torom úrovne volených cieľov (Bandura, 1997). Mnohé štúdie potvrdzujú, že sebaúčinnosť 

má vplyv aj na efektivitu lídra. Ensar, Christiana, Carslaw (2011) považujú všeobecnú 

sebaúčinnosť za signifikantný prediktor leader emergence. Rovnako – v inej štúdii je podľa 

Smitha a Fotiho (1998) všeobecná sebaúčinnosť dôležitou individuálnou diferenciou (spoloč-

ne s inteligenciou a dominanciou) v predikovaniu leader emergence. 

Zaujímavé sú aj práce venujúce sa špecifickej sebaúčinnosti. Príkladom je štúdia 

Stajkovica a Luthansa (1998), ktorí urobili metaanalýzu 114 štúdií, kde bola preukázaná 

priemerná vážená korelácia medzi vedomím vlastnej účinnosti a pracovným výkonom. Lídri 

s vyššou úrovňou sebaúčinnosti podľa všetkého podávajú lepšie pracovné výkony. Táto štúdia 

je súčasne potvrdením Bandurovho (2007) presvedčenia, že ľudia s vyššou sebaúčinnosťou si 

vyberajú náročnejšie pracovné ciele. Dokazuje to aj subjektívne a objektívne hodnotenie 

lídrov v nižšie uvedených štúdiách. Príkladom môže byť práca Semadara, Robinsa a Ferrisa 

(2006), ktorí skúmali vzťah medzi konštruktami sociálnej efektivity a predikciou pracovného 

výkonu manažéra. Ukázalo sa, že leadership self-efficacy, emočná inteligencia a politické 

zručnosti signifikantne korelujú s ročným výsledkom hodnotenia – ľudia s vyššou sebaúčin-

nosťou sú výkonnejší. Túto skutočnosť potvrdzujú štúdie, ktoré využili neobjektívne typy 

hodnotenia, najmä vnímanú efektivitu lídra alebo leadership emergence (je potrebné vziať do 

úvahy, že sa zakladajú na úsudku ostatných ľudí, teda nadriadených, podriadených alebo 

spolupracovníkov). Podľa Vaculíka (2010) môžu v takomto hodnotení zohrávať úlohu osobné 

schémy, emócie, heuristiky a podobne. Na rozdiel od objektívneho merania výkonu je však 

toto hodnotenie zamerané na samotného lídra a dokáže zohľadniť aj také jeho kroky, ktoré sa 

prejavia až po určitom čase (Procházka, Smutný, 2011). 

 Príkladom takýchto štúdií môže byť Chemers a kol. (2000), ktorí skúmali sebaúčin-

nosť ako prediktor leader emergence u kadetov. Hodnotenie kadetov zo strán nadriadených, 

profesorov i rovesníkov ukázalo signifikantné spojenie medzi sebaúčinnosťou, optimizmom 

a self-esteemom a predikciou leadershipu. Kadeti s vyššou sebaúčinnosťou dostali oveľa 

lepšie hodnotenia zo strany profesorov i rovesníkov, súčasne tí kadeti, ktorí vykazovali vyššiu 

úroveň sebaúčinnosti a ktorí boli zároveň optimistickí, boli hodnotení lepšie, než ich menej 

optimistickí kolegovia. Rovnako podľa štúdie Chana, Drasgowa (2001) je vyššia úroveň 

sebaúčinnosti spojená s lepším hodnotením potenciálnych lídrov. 
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K samotnému dobrému výkonu prispieva niekoľko činností - nemožno predpokladať, 

že stačí disponovať vyššou mierou sebaúčinnosti a všetko pôjde samo. Naopak k úspechu 

lídra prispieva aj efektívne rozhodovanie, stratégia plnenia úloh či spôsob, akým jedi-

nec/jednotlivec vedie svojich podriadených či atmosféra, akú je líder schopný na pracovisku 

vytvoriť. Napríklad to, ako lídra vnímajú, môže mať vplyv na jeho hodnotenie, pretože podľa 

Lorda, Mahera (1991) práve optimizmus a atmosféra sebadôvery ktorú líder dokáže vytvoriť, 

má následne vplyv na jeho imidž. A ak imidž zodpovedá predstave hodnotiteľov, aký by mal 

byť líder, môže byť líder hodnotený ako efektívnejší a kompetentnejší (Lord, Maher, 1991). 

Možno predpokladať, že sebaúčinnosť súvisí aj s optimizmom, lebo optimizmus môže 

človeka odkazovať na to, že „veci“ dokáže vyriešiť. A práve optimizmus tiež môže vyvolávať 

očakávania dobrého výkonu, čo následne vyústi v pozitívne výsledky. Čo však môže výkon 

znižovať, je práve cynický prístup lídra, alebo i zamestnancov (Reichers, Wanous, Austin, 

1997). 

Okrem atmosféry na pracovisku má sebaúčinnosť vplyv na spôsob, akým sa manažér 

rozhoduje. Dokazuje to štúdia Wood, Bandura (1989), ktorí skúmali vplyv špecifickej 

sebaúčinnosti na manažérove rozhodovanie. Samotný výskum prebehol v simulovanom 

prostredí za účasti dvoch skupín participantov, ktorí mali pracovať na zverených úlohách. Než 

však došlo k samotným úlohám, bola jedna skupina vystavená situácii, ktorej cieľom bolo 

znížiť sebaúčinnosť jedincov/jednotlivcov, v druhej skupine bola u participantov sebaúčin-

nosť zámerne zvýšená. V priebehu plnenia zadania vyšlo najavo, že u participantov, ktorých 

špecifická sebaúčinnosť bola znížená, prevládla nechuť k zadanej práci, kvalita ich analy-

tických stratégií aj ich výkon sa stabilne zhoršili a upadla aj práca na skupinových cieľoch. 

Celkovo bola ich sebaúčinnosť (vzhľadom k zadaným úlohám) nižšia, ako u druhej skupiny. 

Tá bola schopná prijať úlohy ako výzvu a vyvinúť efektívne analytické stratégie, ktoré 

maximalizovali výkon skupiny. Sebaúčinnosť tak ovplyvňuje spôsob, akým líder rieši úlohy, 

ako sa správa k svojim podriadeným a ako sa rozhoduje. Tieto atribúty následne ovplyvňujú 

výkon lídra. 

Na základe teórie sebaúčinnosti tak možno usúdiť, že práve sebaúčinnosť  lídra môže 

byť veľmi cenným zdrojom výkonu organizácie či jednotky, ktorú líder vedie, lebo lídri s 

vyššou úrovňou sebaúčinnosti budú pre výkon svojej úlohy viac motivovaní, budú ochotní 

investovať do činností v rámci svojej úlohy viac snahy a energie a tiež vydržia dlhšie čeliť 

rôznym ťažkostiam, než ich kolegovia s nižšou úrovňou sebaúčinnosti.  
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Vzťah medzi sebaúčinnosťou a transformačným leadershipom 

 Čo sa týka vzťahu medzi týmito dvoma premennými, Shamir, House, Arthur (1993) 

uviedli, že transformační lídri zvyšujú sebadôveru a sebaúčinnosť podriadených. V tomto 

ohľade je zaujímavá štúdia Pillai, Williams (2004), ktorí sa venovali tomu, ako transformační 

lídri budujú záväzok a zvyšujú výkon skupiny a to práve pomocou zvyšovania všeobecnej 

sebaúčinnosti podriadených a kohézie. Preukázali tak pozitívny vzťah medzi transformačným 

leadershipom a sebaúčinnosťou nasledovníkov. Dá sa odkázať aj na Cavazotta, Morena, 

Bernarda (2013), ktorí naznačili, že keď nadriadení využívajú transformačný štýl správania, 

ich podriadení sa s nimi viac identifikujú a vykazujú vo svojej práci vyššiu úroveň sebaúčin-

nosti. 

Podobný vzťah medzi transformačným leadershipom a sebaúčinnosťou potvrdila štú-

dia Nielsenovej a Munira (2009). Vieme teda, že existuje vzťah medzi transformačným 

leadershipom a konštruktom sebaúčinnosti. Zaujíma nás aj vzťah medzi sebaúčinnosťou lídra 

a jeho transformačným správaním. 

Prvým náznakom, že existuje vzťah medzi sebaúčinnosťou lídra a transformačným 

leadershipom je zmienka Shamira, Housa, Arthura (1993) o sebadôvere lídra. Je potrebné 

podotknúť, že sebadôvera nie je podľa Bandura (1997) psychologickým konštruktom, ide 

o termín, ktorý odkazuje k sile alebo viere, avšak jasne nešpecifikuje, čo táto dôvera vlastne 

znamená. Podľa toho, čo uvádza Bandura (1997), by sa toto slovo v štúdiách malo používať 

skôr ako všeobecný výraz, než aby niečo vyjadrovalo. Avšak pojem sebadôvery sa v spojení 

s transformačným lídrom objavuje napríklad u Antonakisaa kol. (2003), Yukla (2006) aj 

u ďalších autorov.  

Otázkou tak je, či u niektorých akademikov nie je pojem sebadôvery skôr zovšeobec-

neným pojmom pre sebaúčinnosť. Naše uvažovanie nepriamo potvrdzujú slová Weinberga, 

Goulda, Jacksona (1979), podľa ktorých je vedomie vlastnej účinnosti najrozšírenejšou 

teóriou pre skúmanie sebadôvery v športovom odvetví.  McCormick (2001) dokonca tvrdí, že 

sebadôvera je niečo podobné ako Bandurov konštrukt sebaúčinnosti.  Môžeme sa prikloniť ku 

konštatovaniu Hannaha, Avolia, Luthansa a Harmsa (2008), ktorí uviedli, že sebaúčinnosť sa 

často zamieňa za pojem sebadôvera. Je možné diskutovať, či pojem sebadôvera nemá 

v rôznych štúdiách vyjadriť skôr všeobecnú dôveru vo vlastné schopnosti, než aby sa 

vzťahovala na osobitné úlohy. 

Ďalším indikátorom vzťahu medzi týmito dvoma premennými môže byť fakt, že 

transformačný líder pomáha svojim podriadeným zvládať stresujúce stavy. 
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Predpokladáme, že človek, ktorý by bol sám stresovaný, či už objemom práce či inak, 

nemohol by pomôcť so stresom ostatným. Je teda možné predpokladať, že človek s vyššou 

úrovňou sebaúčinnosti je schopný lepšie zvládnuť stres a pomocou transformačného 

správania zmierniť ho aj u svojich podriadených. 

Ďalším príkladom indikujúcim vzťah medzi sebaúčinnosťou a transformačným 

správaním je fakt, že sebaúčinosť je podľa Bandura (1997) spojená s výkonom a to naprieč 

rôznymi situáciami a v rámci rôznych úloh. Jedinci/jednotlivci, ktorí disponujú vysokou 

úrovňou sebaúčinnosti, investujú do daných úloh viac snahy, sú viac vytrvalí, neboja sa prijať 

náročné úlohy a podávajú vyšší výkon - majú snahu sa „niekam“ posunúť. 

Rovnako tak je transformačný leadership spojený s proaktivitou vzhľadom ku status 

quo (Eden, 1988), teda so snahou súčasný stav prekonať a so schopnosťou motivovať svojich 

podriadených k dosiahnutiu spoločných a náročných cieľov. Bandura (1997) tiež uviedol, že 

transformační lídri sú schopní zvýšiť sebaúčinnosť podriadených tým, že ukazujú svoju 

vlastnú dôveru v nich (Shamir,House, Arthur, 1993). Na základe toho možno usúdiť, že 

človek, ktorý by neveril sám sebe, by bol ťažko schopný veriť ostatným. Tento predpoklad 

zodpovedá vyjadreniu Bassa, Riggia (2006), ktorí uviedli, že sebadôvera lídra je spojená 

s jedným z komponentov transformačného leadershipu, konkrétne s idealizovaným vplyvom. 

Sebaúčinnosť lídra by tak mala byť predpokladom pre transformačný leadership. Napríklad 

Rossová (1990) sa venovala osobnostným predpokladom transformačného lídra. Transfor-

mační lídri podľa nej vykazovali signifikantne vyššiu úroveň sebadôvery (ktorá je podľa 

McCormicka (2001), veľmi podobným konštruktom ako sebaúčinnosť) ako netransformační 

lídri. Podobne  štúdia Fitzgeraldovej, Schuttovej (2010). Autorky skúmali, či sa zvýši úroveň 

transformačného leadershipu, ak sa zvýši sebaúčinnosť manažéra. Manažéri potom po 

intervencii, ktorej cieľom bolo zvýšiť ich sebaúčinnosť vykazovali vyššiu úroveň transfor-

mačného leadershipu. Z vyššie uvedeného možno teda vyvodiť, že sebaúčinnosť posilňuje 

transformačný leadership. 

Sebaúčinnosť, transformačný leadership a efektivita lídra 

Efektivitu transformačného leadershipu preukázali mnohé štúdie (Judge, Piccolo, 

2004; Panagopoulos, Dimitradis, 2009; Lowe a kol., 1996; Seltzer,  Bass, 1990) a podobne. 

Rovnako sa preukázal vplyv sebaúčinnosti na efektivitu lídra (Stajkovic, Luthans, 1988; 

Ensari a kol., 2011; Smith, Foti, 1998). Tiež predpokladáme, že sebaúčinnosť lídra súvisí 

nielen s transformačným leadershipom, ale aj s efektivitou leadershipu. Napríklad Howell 

a Shamir (2005) uviedli, že sebadôvera je kriticky spojená s efektívnym leadershipom. Podľa 

Shamira, Housa, Arthura (1993) možno vyššiu úroveň sebaúčinnosti považovať za vnútornú 
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motiváciu, ktorá človeku umožňuje stanoviť si náročné ciele i príležitosti. Výskum tiež ukázal 

silný pozitívny vzťah medzi sebaúčinnosťou a rôznymi kritériami výkonu v organizácii 

(Hannah, Avolio, Luthans, Harms 2008).  

Všeobecná sebaúčinnosť lídra je osobnostným rysom, ako sme uviedli v časti vzťa-

hujúcej sa na sebaúčinnosť. Podľa modelu, ktorý vo svojej štúdii prezentoval Zaccaro (2007) 

je distálnym atribútom, ktorý efektivitu lídra ovplyvňuje hlavne cez proximálne faktory. Sme 

toho názoru, že osobnostné rysy sa prejavujú práve v správaní sa lídra, teda v štýle 

leadershipu, ktorý je proximálnym faktorom výkonu lídra (Chan, Drasgow, 2001). 

V tomto prípade je štýlom leadershipu transformačný leadership, ktorého vzťah 

k efektivite lídra sme dostatočne rozpísali v podkapitole venujúcej sa transformačnému 

leadershipu. Predpokladáme teda, že transformačný leadership je mediátorom vzťahu medzi 

sebaúčinnosťou lídra a efektivitou lídra. 

 

Marketingový a komunikačný mix 

Existuje veľa definícií marketingu, ale všetky majú jedno spoločné, marketing je 

proces, ktorý sa predovšetkým zameriava na uspokojenie potrieb zákazníka. Na splnenie tohto 

cieľa je potrebné identifikovať ľudské a spoločenské potreby. Foutz hovorí, že sa pritom 

nesmie zabudnúť na podnik, ktorý predovšetkým musí vykazovať zisk (Foutz, 2017). 

Väčšina ľudí si marketing spojí predovšetkým  s televíznou reklamou alebo poštovým 

letákom a mylne si tak predstaví jednu z foriem marketingovej komunikácie, nie marketing 

samotný. Dôvod, ktorý vedie k tejto skutočnosti je ten, že sme neustále zavalení televíznou 

reklamou, billboardami, reklamou v rádiu alebo napríklad propagačným letákom v poštovej 

schránke. Po bližšom skúmaní marketingu zistíme, že jeho podstata je oveľa hlbšia (Scott, 

2015). 

Samotný marketing začína už v predprojektovej fáze. Cieľom manažérov je urobiť 

niekoľko výskumov a analýz, na základe ktorých je zrejmé, či o daný produkt bude záujem 

a či bude dostatočne atraktívny. Marketingový proces sa týka celého životného cyklu 

produktu. Najprv informuje širokú verejnosť o jeho vzniku, vlastnostiach a povahe, následne 

aj o jeho návrhoch - pomáha udržať atraktivitu produktu v očiach zákazníka. Úlohou 

marketingovej činnosti nie je len dostať produkt do povedomia ľudí a získať tak nových 

zákazníkov, ale najmä svojich zákazníkov si udržať - keď je to pre podnik a zákazníka 

výhodné. Dnešný marketing poukazuje na skutočnosť, že s časom sa mení i chápanie 

marketingu, podniky sa nemôžu naďalej sústreďovať len na presvedčenie zákazníka 
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a predanie vlastného produktu, ale predovšetkým na zákazníkove potreby a ich uspokojenie 

(Kotler, Armstrong, 2016). 

Marketingový mix obsahuje niekoľko strategických rozhodnutí – tie sa týkajú samot-

ného produktu (product), ceny (price), propagácie (promotion) a dostupnosti (place). Pred-

stavuje súbor nástrojov výrobnej, cenovej, komunikačnej a distribučnej politiky. Vďaka 

všeobecnému spoločenskému pokroku už moderný marketing nemôže robiť len s pôvodnými 

4P, preto sa k nim dnes pridávajú ďalšie tri P a to sú ľudia (people), procesy (process) 

a fyzický dôkaz (physical evidence). 

 

 

Obr. č. 1 -  7P marketingového mixu  

Zdroj: Professional Academy, 2018 

 

Ako prvý je predstavený produkt (product). Pod týmto pojmom môžeme rozumieť 

tovar, nápady, myšlienky, služby, alebo dokonca prepojenie všetkých spomínaných súčastí. 

Základným predpokladom pre produkt je, že musí byť predmetom zmeny (Gotter, 2018). 

Produkt je najdôležitejšou časťou celého marketingového mixu. Podnik sa tu môže odlíšiť od 

konkurencie a získať veľkú výhodu. Ponúka sa hneď niekoľko možností ako sa odlíšiť od 

ostatných firiem. Pri materiálnych produktoch sa ponúka použitie kvalitných materiálov, 
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precízne spracovanie, zvýšenie výkonu, spoľahlivosť a ďalšie. Dizajn produktu má svoj 

význam naprieč všetkými odbormi podnikania, či už ide o produkciu áut, televízorov alebo 

iných priemyselných výrobkov. Každá spoločnosť musí poznať svojich zákazníkov, ich 

potreby a želania, na základe čoho môže navrhnúť produkt, ktorý bude spĺňať väčšinu 

zákazníckych požiadaviek (Karlíček, 2018). 

Cena (price) predstavuje objem finančných prostriedkov, ktoré musia byť vynaložené 

na získanie produktu. Podnik urobí kalkuláciu všetkých nákladov a určí jeho konečnú 

hodnotu. To však zďaleka nie je cena, za ktorú si zákazník produkt obstará – existuje mnoho 

nástrojov, ktoré sa využívajú na jej optimalizáciu. Vykalkulovaná cena sa prerokuje so 

zákazníkom, poskytujú sa zľavy alebo úvery, aby výsledná cena tovaru bola v súlade so 

získanou hodnotou pre zákazníka (Kotler, Armstrong, 2016). Cena obsahuje skutočnú sumu, 

ktorú bude musieť konečný používateľ produktu zaplatiť. Ak je hodnota produktu nižšia, 

alebo vyššia ako samotná cena tovaru/služby, môže to rozhodovať o kúpe produktu. Zákazník 

nakupuje len v prípade, že hodnota, ktorú za svoje peniaze získa, je rovnaká, alebo vyššia ako 

cena, za ktorú sa produkt predáva (Gilligan, Lowe, 2016). 

Dostupnosť (place) predstavuje všetky činnosti, ktoré slúžia na doručenie daného 

produktu zákazníkovi. Cieľom tohto "P" je, aby sa produkt dostal k zákazníkovi v správnom 

čase a na správnom mieste. Všetko pritom musí byť v súlade s marketingovou stratégiou 

danej značky. Pre distribúciu je kľúčový element umiestnenie. Úlohou distribúcie je zistiť, 

akú stratégiu si spoločnosť zvolí, pretože to, ako je produkt dostupný konečným používa-

teľom, tiež závisí od produktovej stratégie (Gotter, 2018). 

Štvrtým "P" marketingového mixu je komunikácia (promotion). Úlohou komunikácie 

je poskytnúť informácie, kde sa dá produkt kúpiť, aká je hodnota, ktorú zákazník získa. To sú 

informácie, ktoré musí zákazník dostať. Komunikácia zahŕňa niekoľko aktivít - od priameho 

predaja cez reklamu, PR (vzťahy s verejnosťou) po osobný predaj. Komunikácia však neslúži 

len na oznamovanie informácií zákazníkovi, firma má tiež možnosť získať cenné informácie 

od samotných zákazníkov. Tie môže využiť na zlepšenie svojej činnosti. Z tohto dôvodu ide 

o komunikáciu, pretože ide o obojstranný informačný tok (Kráľ a kol., 2016). 

Ľudia (people) sú všetci, ktorí prídu do kontaktu so zákazníkom. Výsledkom takejto 

činnosti sú len dva dopady a to pozitívny, alebo negatívny, ktoré sa prejavia na spokojnosti 

zákazníka. Reputácia a meno spoločnosti leží v rukách jej zamestnancov. Všetci teda musia 

mať adekvátne vzdelanie, musia byť motivovaní správnym smerom a musia mať správny 

prístup. Pre styk so zákazníkmi je treba si zaistiť kvalifikovaných zamestnancov. 
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Zvyčajne sa šieste a siedme "P" používa najmä pri podnikoch v oblasti služieb, avšak 

je vhodné vziať ich do úvahy aj pri produktoch najmä na B2B trhu. 

Procesy (process) poskytovania služieb a správanie tých, ktorí ich poskytujú je 

zásadný faktor, ktorý ovplyvňuje zákaznícku spokojnosť. Pri faktoroch ako čakacia doba, 

užitočnosť poskytnutých informácií a ochota obsluhy je nevyhnutné dohliadať na ich zabez-

pečenie, pretože vedú k tomu, aby bol zákazník spokojný. Zákazníka nezaujíma, ako 

spoločnosť vedie svoje podnikanie, ale či funguje ako celok. Práve procesy sú jedným z "P", 

na ktoré sa často zabúda. Ak sa zákazník snaží dovolať do spoločnosti a pred spojením musí 

čakať niekoľko minút, tak aj napriek spojeniu bude mať negatívnu skúsenosť (The Charrtered 

Institute of Marketing, 2015). 

Fyzický dôkaz (physical evidencia) – službu, nemôže dostať zákazník skôr, než mu ju 

poskytnú. To v skutočnosti znamená, že kupovať si službu a platiť za ňu je nebezpečné v tom 

zmysle, že sa kupuje nehmotný produkt. Neistota, ktorá vzniká pri nakupovaní služby alebo 

produktu na internete sa môže eliminovať. Stačí potenciálnemu zákazníkovi ukázať, čo 

kupuje. Napríklad certifikáty či overenie môžu byť formou, ako preukázať a uistiť zákazníka, 

že si kupuje kvalitnú službu. Čisté a dobre vybavené prostredie môže tiež upokojiť zákazníka. 

Aj napriek tomu, že zákazník nemôže využiť služby pred predajom, môže sa o nich dozvedieť 

prostredníctvom diskusie na internete (The Charrtered Institute of Marketing, 2015). 

V modernom marketingu sa stretávame aj s koncepciou "4C" podľa Lauterborna, ktorý 

sa na marketingový mix zameral očami zákazníka. Ide o alternatívu k pôvodnému marketin-

govému mixu "4P". Základnou myšlienkou je vytvorenie marketingovej stratégie na základe 

zákazníka, nie na základe podniku. Začína sa hovoriť aj o možnosti zvýšenia klientskeho 

zapojenia tým, že sa aplikuje nová teória "7C", ktorá naďalej rozširuje pohľad na marketing 

očami zákazníka (Tănase, 2016). 

Prvé C – riešenie potrieb zákazníka (customer solution) sa zaoberá tým, ako sa zákaz-

ník rozhoduje pri kúpe produktu, keď je obklopený širokou ponukou produktov a zisťuje, 

ktorý mu prinesie najväčší úžitok. O výslednej kúpe sa zákazník rozhoduje na základe 

takzvanej najvyššej získanej hodnoty. Zohľadňuje sa aj skutočnosť, aké úsilie musí vynaložiť  

zákazník na obstaranie daného produktu a akú hodnotu mu prinesie vlastníctvo alebo 

používanie kúpeného produktu. Uskutočňuje sa tu rozhodnutie, či je zákazník ochotný za 

daný produkt zaplatiť. 

Dostupnosť riešenia (convenience) – slovenský preklad slova convenience znamená 

pohodlie. Tretie "C" by malo zákazníkovi umožniť maximálny komfort, ktorý je spojený s ob-

staraním produktu. Ide o okolnosti a podmienky, za ktorých zákazník produkt získava. 
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Komunikácia (communication) – považuje sa za dôležitý prvok, pretože zlyhanie 

v tomto bode môže poškodiť aj veľmi dobrý produkt  alebo dokonca meno samotného pod-

niku. Podnik by mal so zákazníkom komunikovať a tak zistiť jeho potreby. Všeobecne platí, 

že nespokojnosť na ľudí pôsobí ďaleko viac než spokojnosť. Správna komunikácia so zákaz-

níkom je teda kritický bod celej teórie. 

Kreativita (creativity) – neustále sa musia nachádzať kreatívne cesty na to, aby sa 

získala zákaznícka priazeň. Ide o nový spôsob myslenia, ktorý sa v dnešnom marketingu 

veľmi cení a vyhľadáva. Kreativita dokáže človeka zaujať, pretože sa odlišuje od ostatných 

konkurenčných reklamných nápadov a to vizuálne, ale aj obsahom (Roy, 2017). 

Zmena (change) – marketéri musia kontinuálne prispôsobovať marketingovú stratégiu 

uspokojenia cieľového zákazníka. Ide o sociálne a technologické zmeny. Skúšať niečo nové je 

jednou z ciest, ako získať zákazníkovu pozornosť. Vďaka neustálym zmenám sa môže zmeniť 

štruktúra fungovania celej spoločnosti.  

Kanál (channel) – revolučný vplyv internetu na mnohé cesty ľudskej interakcie 

nemožno poprieť. Schopnosť spoločnosti začleniť sa do globálneho marketingu cez dobre 

vytvorenú online cestu komunikácie je jedným z najväčších úspechov. Ak konkurencia 

smeruje na domáci trh spoločnosti zo vzdialeného územia cudzej krajiny, predstavuje 

unikátnu výzvu pre manažérov, vrátane marketingových špecialistov. Facebook získal 

v poslednom čase komerčnú príchuť a twitter sa prejavuje ako veľmi účinný nástroj.  

 

Záver 

Pri skúmaniu problematiky  sme dospeli k záveru, že je dobré zamerať sa na to, prečo 

sú niektorí manažéri úspešnejší ako iní a prečo niektorí v očiach svojich podriadených sa 

nachádzajú vysoko na pomyselnom rebríčku uznania. Inými slovami - niektorí manažéri sú 

hodnotení ako efektívnejší.. Uvedomili sme si, že samotná efektivita manažéra je alfou aj 

omegou trhového prostredia, lebo ak má niekto firmu, vo väčšine prípadov chce, aby bola 

úspešná, rozrastala sa a budovala si neohrozené postavenie na trhu. A presne túto skutočnosť 

majú zabezpečiť šikovní manažéri či riaditelia (pokiaľ si firmu nevedie sám majiteľ), ktorí ju 

vedú k želaným výsledkom. 
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