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Editorial

Milí čitatelia, 
predkladáme Vám ďalšie periodikum, kto-

ré Katedra marketingovej komunikácie FiF 
UK vydáva vo vydavateľstve Book & Book. 
Vydali sme už zborníky Reklama 09, Reklama 
10, Marketingová komunikácia a médiá 09 a Marketingová komuniká-
cia a médiá 10, ktoré majú ročnú periodicitu - venujú sa histórii, teórii 
a aktuálnym otázkam marketingovej komunikácie, zvlášť reklamy. 

Autormi tohto zborníka, sú na rozdiel od predošlých – prevažne 
pedagógovia, pôsobiaci na Katedre marketingovej komunikácie FiF 
UK, ktorí pre poslucháčov katedry pripravili ďalší súhrn poznatkov, 
ktorý im môže pomôcť pri štúdiu – súčasnom prehľade v danej oblasti, 
i v následnej praxi.  Jeho spoločným menovateľom je opäť reklama...

A už sa dostávame  k ambícii zborníka – chce sa stať pravidel-
ným súborom vedeckých štúdií, prezentujúc každý rok nové informá-
cie z rozličných zorných uhlov, tematických oblastí, odborných pohľa-
dov v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie, aby vás mohli aj 
v budúcnosti osloviť jeho autori ako priateľov reklamy, ktorých rady 
sa budú rozširovať a nie zužovať (ako tomu v priebehu rokov objek-
tívne je). Teda, aby sumár poznatkov, uverejnených v zborníku, resp. 
samotná reklama neslúžili len ako prostriedok na zvyšovanie príjmov 
zadávateľov, reklamných agentúr, či médií, ale aby pomohli predovšet-
kým recipientovi – ako artefakt i ako prostriedok pre získanie nových 
informácií o produktoch a službách. Aby reklama bola pravdivá, čestná, 
slušná a zodpovedná – jednoducho – etická, kultúrna i zábavná.

Zborník vedeckých štúdií pre otázky histórie a teórie reklamy Re-
klama 11 je určený aj tým, ktorých zaujíma akcelerácia poznatkov v od-
bore a ktorí pomáhajú tomuto mladému odvetviu začleniť sa medzi 
seriózne vedecké disciplíny. V kontexte šírenia nových mediálnych no-
sičov vydávame tento zborník na CD a želáme mu, aby si našiel medzi 
odborníkmi aj študentmi svojich priaznivcov. 

prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD.
Bratislava, 2011             
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Humor ako najsilnejší a najobľúbenejší 
emocionálny apel v reklame 

Humor as the strongest and favorite emotional appeal in 
advertising

Pavel Horňák

„Humor je boj s lidskou hloupostí 
Smích uráží jenom blbce, moudré léčí“ 

Ján Werich

Abstract: Humor along with erotic, sex and fear belong to 
the most strong emotional appeals in the advertising. Inconsis-
tency – departure from the standard, moments of surprising, in 
connection with kindness (perhaps even the satirical form), with 
intellectual humor, but in the first place in the connection with ne-
cessary creativity and originality I consider to be the fundamental 
characteristics of humor. It is necessary to use humor in adverti-
sing in the context with objective and focus group of advertising. 

Key words: advertising, emotional appeal, humor, erotic, sex, 
fear 

Abstrakt: Humor spolu s erotikou, sexom a strachom pat-
ria k najsilnejším emocionálnym apelom v reklame. Za základné 
charakteristiky humoru považujem rozporuplnosť – odchýlku od 
normy, prekvapivosť v spojení s dobrosrdečnosťou (resp. formou 
výsmechu) s myšlienkovým vtipom, ale predovšetkým v spo-
jení s nevyhnutnou kreativitou a originalitou. Využívať humor 
v reklame treba v kontexte s propagovaným predmetom, cieľom 
a cieľovou skupinou.

Kľúčové slová: reklama, emocionálny apel, humor, erotika, 
sex, strach 
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Úvod 

Humor patrí k najsilnejším ale súčasne aj k najobľúbenejším 
emocionálnym apelom v reklame. Náš náčrt naznačuje konštan-
ty, ktoré možno vo vzájomných kombináciách využiť pri tvorbe 
účinného propagačného prostriedku. V prvom rade sú to obľúbe-
ní aktéri v reklame, účinné formy spracovania, ale aj najsilnej-
šie emocionálne apely, ktorými sú okrem humoru aj erotika, sex 
a strach. O efektivite nášho komunikačného pôsobenia rozhodne 
nielen ich vzájomná kombinácia, ale aj vhodne zvolený predmet, 
cieľ a cieľová skupina1.

Aj tu však ostáva primárnou kreativita a originalita tvorcov. 
A je to práve humor, ktorý s uvedených apelov súvisí v reklame 
s kreativitou a originalitou bezprostredne. V minulom zborníku 
som sa pokúsil o analýzu erotických apelov v reklame. V tej-
to štúdii podrobujem analýze preto humor. Prvotným cieľom 
je charakteristika fenoménu humoru, jeho vyjadrovacích pro-
striedkov, druhov a následne ich možnosti využitia v reklame.  

1  Podľa: HORŇÁK, P., 2010, s. 302.

Na základe odbornej literatúry, ale aj štúdiom prameňov, či hod-
notením vlastných autorských artefaktov i výskumnou sondou 
usilujem aj o overenie stanovených hypotéz. Sekundárnym cie-
ľom (len v chronologickom slova zmysle) je prispieť záverečnou 
syntézou k efektívnejšiemu využitiu humoru v našej reklamnej 
praxi.

Výskumná sonda overuje účinnosť základných emocionálnych 
apelov komplexnejšie, no časť otázok bola úmyselne zameraná 
na postavenie humoru v reklame. Ako vzorka bolo oslovených 
vyše dvesto slovenských a českých poslucháčov marketingovej 
komunikácie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide vzhľadom na 
ich približne rovnaký vek (19 až 25 rokov) o nie príliš reprezen-
tatívny výber. No pokiaľ ide o ďalšie socio-demografické znaky 
je situácia iná. Muži a predovšetkým ženy tohto súboru pochá-
dzajú nielen z dvoch republík, ale aj z rozličných miest SR a ČR. 
No pre tento výber som sa rozhodol predovšetkým preto, že ide 
nielen o zainteresovaných konzumentov reklamy ale predovšet-
kým budúcich i súčasných tvorcov. Pre kontrolu som jednu časť 
súboru zvolil z poslucháčov diaľkového štúdia (25 až 50 rokov), 
no žiadna významná odchýlka sa neukázala. 

Základnou hypotézou je predpoklad, že humor je najúčinnej-
ším, ale aj najobľúbenejším emocionálnym argumentom v re-
klame. Sprievodnou hypotézou je moje tvrdenie, že má rozmer 
„obrúsiť hrany“, t. j. zjemniť, skultivovať reklamné posolstvá, 
v ktorých sú využité ďalšie najsilnejšie emocionálne apely – 
strach a sex.

Základná charakteristika humoru, jeho konštanty 

Encyclopedia Britannica uvádza, že humor je: „vnútorná 
schopnosť človeka dobrosrdečne uvažovať nad rozpormi života 
a toto svoje uvažovanie potom vyjadriť rečou, písmom alebo inou 
formou umenia.“2 

2  http://www.britannica.com/
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Hovorieva sa aj, že pokúsiť sa vystihnúť podstatu humoru, 
resp. ho definovať – je samo o sebe smiešne a zbytočné. Preto, že 
je to nemožné. Možno je to tak. Ako pri každom originálnom, ne-
spútanom a metamorfózam podliehajúcom jave je to veľmi kom-
plikované a nepresné, no v každom prípade dôležité a potrebné. 
Aspoň sa o to pokúsiť...

Už vo svojom prvom výkladovom slovníku reklamy takmer 
pred dvadsiatimi rokmi som charakterizoval humor ako schop-
nosť vzbudzovať smiech, veselosť. V širšom zmysle však možno 
pod ním chápať aj dobrú vôľu, veselý citový vzťah, príjemný po-
cit veselosti, resp. veselosť, ale aj žartovnosť, vtipnosť...

Pod vtipnosťou i žartovnosťou možno naozaj chápať schop-
nosť vzbudzovať smiech, alebo aj veselé príjemné duševné roz-
položenie. No pozerať na ňu možno minimálne z dvoch zorných 
uhlov. Z pohľadu schopnosti jedinca majúceho túto schopnosť, 
ale aj z pohľadu samotných produktov tejto danosti – vtipov, 
žartov. A to sa už dostávame k druhom, resp. žánrom schopným 
vzbudzovať smiech. Žart, anekdota, či vtip, ktoré sa v praxi často 
prelínajú (a sú často aj používané ako synonymá) sú prastaré 
a osvedčené formy navodenia dobrej nálady, veselosti, smiechu... 
No kým pod anekdotou chápeme krátky príbeh s veselou poin-
tou, pri žarte ide skôr o veselý výrok, ktorý označujeme aj ako 
vtip. Pod vtipom by sme však mali chápať aj dôvtip, myšlienkovú 
schopnosť bystrého rozumu, ktorých cieľom nemusí byť len ro-
zosmiať, ale skôr zaujať, pritiahnuť pozornosť, vyriešiť situáciu 
myšlienkovou operáciou. Nechcem predbiehať, ale už tu by som 
rád zdôraznil, že hoci humor má využívať reklama v kontexte 
s propagovaným produktom – cieľom a najmä cieľovou skupinou 
reklamy – myšlienkový vtip by mala obsahovať každá výpoveď 
MK, ak chce mať šancu pôsobiť na recipienta efektívne. 

K humoru, resp. jeho druhom však patria aj tie formy, ktoré 
síce smiech tiež vyvolávajú, no dobrú vôľu, či dobrosrdečnosť by 
sme tu hľadali len márne. Skôr vzbudzujú výsmech, či posmech. 
Sem patrí predovšetkým jemný výsmech – irónia, ostrý výsmech 

– satira, či výsmech bezohľadný – sarkazmus. No keďže druhá 
časť slova vý-smech potvrdzuje že ide tiež o vyvolanie smiechu, 
tak sem v každom prípade patria. Tento rozmer humoru potvr-
dzuje už Platón, ktorý hovorí, že smiech pochádza z pozorovania 
nešťastia iných. „Smiešnosť“ dosahuje irónia spravidla použitím 
slov v opačnom význame, satira kritikou spoločenských nedo-
statkov, kým sarkazmus je uštipačný a bezohľadný vo viacerých 
podobách. Aj keď každá táto forma je charakteristická inou pod-
statou, vo všetkých ide o výsmech, posmech. Odlišujú sa predo-
všetkým stupňom, intenzitou, mierou (výsmechu).

Ak sme aspoň čiastkovo naznačili, čo chápeme pod označe-
ním humor, skúsme si charakterizovať aj podstatu humoru – čo 
je to tá schopnosť vzbudzovať smiech? Akým spôsobom smiech 
možno vzbudiť, čo ho vyvoláva? Aké prostriedky, formy, spô-
soby... Skrátka ako dokážeme vyvolať u recipienta smiech bez 
toho, aby sme ho šteklili na chodidle, ale skôr na duši... Na zák-
lade uvedeného vidíme, že v humore sa nám prelína dobrosrdeč-
nosť vzbudzujúca smiech s výsmechom, ktorý je opakom dob-
rosrdečnosti. A tu sa už prejavuje ďalší rozmer humoru, ktorým 
je rozporuplnosť. Ak sa vrátime k podstate definície z britskej 
encyklopédie je evidentné, že jeho podstatou je dobrosrdečnosť 
a rozporuplnosť. 

Karel Nešpora3 uvádza ako znak humoru aj nekongruitu, resp. 
„nepatřičnost“. Ako príklad mu slúži torta ktorá „pristane“ na 
nádhernom sviatočnom obleku hosťa čakajúceho v kaviarni, kým 
ho obslúžia. Okrem momentu prekvapenia, prichádza tiež k roz-
poru medzi tým, čo sa malo stať a stalo.

Rozporuplnosť si môžeme doložiť aj charakteristikami humo-
ru z pera tých najpovolanejších. Humor je – premietnutie koneč-
ného a nekonečného (Jean Paul), konfrontácia skutočného a ne-
skutočného (Karel Poláček), ale aj odborníka na reklamu Gerarda 

3  NEŠPOR, K., 2010, s. 30
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J. Tellisa4, ktorý ho charakterizuje ako bezproblémovú protiklad-
nosť. Konečnosť i nekonečnosť sú vyjadrením protikladu, tak 
ako i skutočnosť, či neskutočnosť, no prečo je u Tellisa uvedená 
pri protikladnosti, že je bezproblémová, je na úvahu... Evidentný 
rozpor, v tomto prípade označený ako nedorozumenie, cítime aj 
u Jána Wericha: „Humor žije z nedorozumenia pretože ho pomá-
ha chápať a znášať. Humor nám pomáha nezblázniť sa z neho.“5 

O moment prekvapenia spojením protikladov som sa pokúsil 
kedysi v časopiseckých kolážach, kde čitatelia mali hádať mená 
„spojených“ tvárí.

Protikladnosť je do určitej miery synonymom rozporuplnosti 
a svojím spôsobom s ňou súvisí bezprostredne aj prekvapenie. 
Stačí uviesť najprimitívnejší druh humoru, známy už zo starých 
grotesiek. Človek kráča a zakopne, prípadne spadne. No okrem 
toho, že ide skôr o „platónovské“, nie veľmi dobrosrdečné chá-
panie humoru, je zrejmé, že vznikol rozpor medzi chôdzou, ktorá 

4  TELLIS, G. J., 2000, s. 231
5  WERICH, J. 1988, s. 110.

namiesto, aby pokračovala, skončila pádom, t. j. rozporom, neo-
čakávaným prekvapením. Je to tu napriek tomu, že sme úmysel-
ne použili ten najprimitívnejší druh humoru, len krok k novosti 
– originalite, ktorá je spojená bezprostredne s kreativitou. Lebo 
práve prekvapenie je atribútom novosti, originality a kreativity.

Základné charakteristiky, konštanty humoru takto chápem 
predovšetkým ako spojenie protikladov – rozpor – odchýlka od 
normy, prekvapivosť v spojení s dobrosrdečnosťou (resp. formou 
výsmechu) v spojení s myšlienkovým vtipom, ale predovšetkým 
v spojení s nevyhnutnou kreativitou a originalitou. Bez nich by 
totiž myšlienkový vtip, či prekvapenie vyvolávajúce smiech ne-
mohlo vzniknúť. Hoci je to práve miera kreativity, či originality, 
ktorá má schopnosť pretvárať šablóny a charakteristiky, ktoré sa 
snažíme objaviť...

Konštanty v praxi, alebo čo je tu smiešne? 

(pohľad na vybrané, overené formy humoru) 

Pokračovať v týchto úvahách, resp. pomôcť pri členení hu-
moru, ale aj pri vystihnutí jeho podstaty nám môže aj analýza 
niekoľkých príkladov z praxe, príkladov (ukážok) humoru ove-
reného rokmi. 
• „Simpsonovci“ – Homer zavolá na Burta: „Burt poď sem, 

chcem sa s tebou porozprávať.“ Na tie slová si Burt stiahne 
nohavice a s očakávaním bitky príde za otcom. Smejeme sa tu 
rozporu (čo je to za rozhovor...), resp. neočakávanej prekva-
pujúcej reakcii, súčasne aj nad nešťastím chlapca.

• „Jára Cimrman“ – humor českých umelcov je postavený 
na postave českého génia, ktorý dokázal všetko. Bol jedným 
z najvýznamnejších českých dramatikov, básnikov, daltonis-
tov, cestovateľov, hudobných skladateľov, filozofov, vynález-

 Chaplin vs. Mečiar   Burián vs. Gottwald
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cov a športovcov... 6. Rozpor sa tu prejavuje nielen v nemož-
nosti reálnej existencie geniálneho „renesančného vševeda“, 
ale aj v tom, že obdivované vynálezy, či umelecké diela sú 
v skutočnosti trápne nezmysly. Napokon aj v tom, že ho sku-
pina „vedcov – cimrmanológov“ berie vážne, čo podčiarku-
je aj ich neherecký prednes. Divák sa takto smeje nielen na 
„géniovi“, ale aj na jeho „vedeckej úrovni“ (zaujímavé je už 
zaradenie majstra medzi popredných českých daltonistov, t. j. 
farboslepých). No humor tu nie je výsmechom, ale skôr dob-
rosrdečným smiechom. 
Lasica a Satinský – V známom dialógu – „Telefonát“ sloven-

ských humoristov zaznie:
S: ...Čo robíš ináč? 
L: Ja? S: Mhm. 
L: Zaváram. 
S: Čo? 
L: Zaváram. 
S: Viem, ale čo? 
L: Počkaj pozriem... slivky. 
S: Slivky si zaváral včera. 
L: Hej? Tak čerešne. 
S: Čerešne? Nevrav? Koľko? 
L: Štyri. 
S: Len? 
L: To mi stačí, nemám rád čerešne.7

Tu sa rozpor vyvolávajúci moment prekvapenia i smiechu 
strieda jeden za druhým. Do popredia vystupuje predovšetkým 
humorný moment prekvapenia i rozporuplnosti, že ktosi zavá-
ra len štyri čerešne. Vysvetlenie, ktoré humor rozvíja je ďalšie 
prekvapenie i rozpor – ktosi zavára čerešne, ktoré nemá rád. No 

6 podľa: Já, Jára Cimrman. Pardubice, Západočeské nakladatelství, 1991, 
ISBN: 8020407596.

7 LASICA, M., SATINSKÝ, J. 1996, s. 84.

okrem toho sa čuduje Lasica aj, že je oslovený, že nevie čo vlast-
ne zavára a musí sa pozrieť a napriek tomu, že sa ide pozrieť tak 
nevie... Smiech divákov je však tiež dobrosrdečný, hoci sa smejú 
z neschopnosti babráka. „Vyšší level“ výsmechu predstavuje evi-
dentne už kultový seriál o „majstroch nad majstrov“ Pat a Mat. 
No i tu sa divák nesmeje zlomyseľne.

Mali by sme tu spomenúť aj kultovú pieseň, ktorú spieval Jú-
lius Satinský Keď som išiel do lesa na drevo. Aktérovi sa zadrie 
do prsta drevo, čo vyrieši tým, že si postupne „odfaklí“ všetky 
prsty na ruke a ešte sa z toho v závere teší, že keď pôjdu chlapi 
kosiť, on bude ako bezruký, jednou rukou vínečko popíjať... 8 Tu 
už rozpor hraničiaci so zdravým rozumom predstavuje v nadsa-
denej podobe nádherný zdroj humoru vzbudzujúceho spoľahlivo 
smiech. 

Nádhernou ukážkou humoru a dokonca aj priam „reklam-
ného“ je kultový český western Limonádový Joe. Je dokonalou 
paródiou dokonalých hrdinov Západu. Ale veď už paródia je 
žáner, ktorý vyvoláva smiech rozporom medzi skutočným hrdi-
nom a jeho zosmiešneným stvárnením. Rozpor je tu vyjadrený aj 
v praxi neexistujúcim čierno-bielym svetom, ktorý symbolizujú 
aj farby: Hrdina Joe – v bielom, darebák Horác – Hogo – Fogo 
v čiernom, v reklamných piesňach: Muj bože ta se loká, tahle ta 
božská Kolaloka a Whisky to je moje gusto, Moment prekva-
penia je tu skôr v dokonalom zosmiešnení, až strápnení hlavného 
hrdinu. Rozpory, či spojenia protikladov nájdeme aj v sloganoch: 
„Padouch, nebo hrdina – my jsme jedna rodina“. Paródia má 
teda bližšie k výsmechu, posmechu, teda aj irónii. Vidíme ju aj 
v hyperbolizácii, keď kráska prichádza do upusteného saloonu 
v sprievode prestrojeného Horáca: Winifred: „Čpí to tady neřes-
tí...“ Horác: „To jsou ty cizácký“.

Existuje aj humor, z ktorého možno nielen vyabstrahovať jeho 
podstatu, ale ho aj dať do vzorca, algoritmu, ktorým možno vy-

8 Podľa: LASICA, M., 1985, s. 62-63.
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tvárať ďalšie podobné riešenia. Ako príklad nám môžu poslúžiť 
napríklad vtipy, ktoré sa hovorili o českom hercovi Jaroslavovi 
Vojtovi. Spravidla mu niekto povedal vtip a on ho doma povedal 
manželke v skomolenej podobe. Napríklad si vypočul príhodu od 
poľovníka, na ktorého skočil na Sahare lev. Keď ho chcel za-
streliť, tak lev prehovoril ľudským hlasom: „Nestrieľaj na mňa 
poľovník, ja som Lev Nikolajevič Tolstoj“. No keď už príhodu 
hovoril doma manželke, bola navlas taká istá. Až na pointu. Tu už 
lev prehovoril ľudským hlasom inak: „Nestrieľaj na mńa poľov-
ník, ja som Honoré de Balzac...“ V inej vtipnej hádanke sa zasa 
Vojta dozvie, že najviac Číňanov sa rodí v deviatom mesiaci. Keď 
dáva hádanku doma žene a tá nevie, tak jej slávnostne oznámi, že 
je to v septembri. Nečudo, že bol považovaný za „notorického 
zabíjača vtipov9. Tu je humor postavený tiež na rozpore v pre-
kvapivej pointe. Ale aj vo výsmechu popleteného herca. A to je 
ďalší rozpor.

Umelecké žánre spojené s humorom

Už v niekoľkých uvedených ukážkach sa pri hľadaní charak-
teristík humoru stretávame aj s humornými formami (paródia, 
komédia, pseudovedecký seminár cimrmanológov, humoristický 
dialóg...), resp. žánrami v konkrétnych prostriedkoch (film, di-
vadlo...) ale aj s výrazovými prostriedkami tohto emocionálneho 
apelu (obraz, zvuk, resp. kresba, hudba, farba...). 

Bližším obrazom podstaty humoru môže byť aj pohľad na for-
my humoru používané v umení. Tretím aspektom humoru britskej 
encyklopédie je totiž aj to, že dobrosrdečnosť a rozporuplnosť je 
vyjadrená formou umenia. Či teda humor je predovšetkým dobrá 
vôľa, smiech, ale aj spojenie protikladov, či výsmech niekoho, 
ale aj situácia, keď sa stane niečo neočakávané... potvrdzujú aj 
umelecké žánre, či formy humoru. Poukazujú tiež na podstatu 

9  KALINA, J., 1991, s. 36.

humoru, no využiť ich možno v reklame aj ako inšpirujúci žáner:
V divadle by to bola predovšetkým komédia, paródia a gro-

teska. Komédia ako príbeh so šťastným koncom s cieľom rozo-
smiať situáciou zo života reprezentuje skôr smiech dobrosrdečný. 
Jej obmenou vo filme i v rozhlasovom vysielaní to môže byť aj 
veselohra. V literatúre sa v dobrom posmieva humoreska. Kým 
paródia a groteska zhodne využívaná v divadle, filme i v literatú-
re stavia na zosmiešňovaní. Pri paródii je to zosmiešnenie ume-
leckého diela, pri groteske človeka. Prekvapujúce zvraty sú však 
používané takmer v každom žánri. Dokonca aj v karikatúre, no 
predovšetkým v literatúre. V kreslenej podobe zosmiešnenie pra-
mení skôr z hyperbolizácie vonkajších rysov objektu.

Samozrejme, že umeleckých žánrov spojených s humorom 
by sme našli viac, išlo nám len o ilustráciu humorných konštánt 
v praxi. Podobne ich možno hľadať aj vo vybraných výrazových 
prostriedkoch.

Výrazové prostriedky humoru: 

Pri pokuse o vystihnutie podstatných znakov a žánrov humoru 
môže azda pomôcť aj charakteristika jeho výrazových prostried-
kov, resp. možností využitia v rámci týchto prostriedkov.

Samozrejme, najúčinnejšie je aj v tejto oblasti audiovizuálne 
pôsobenie práve pri divadle, filme, v televízii, na internete, či vi-
deo nosičoch. Obraz má širokú škálu výrazových prostriedkov, 
ktorými je schopný rozosmiať diváka či už je to smiešny výzor 
predstaviteľa (človeka, zvieraťa), komický neočakávaný zvrat 
deja, absurdné obrazy exteriéru, či interiéru a pod. Výraznú rolu 
tu môžu zohrať filmové triky, počítačová grafika, ale aj strih, či 
ďalšie kreatívne postupy a techniky. Komiku obrazu a slova spája 
síce aj komiks, no to už je iná kapitola. V čistom vizuálnom pô-
sobení to môže byť kreslený vtip, nemá groteska, ale samozrejme 
písané slovo.

Hovorené slovo pridáva obrazu ďalší „humorný rozmer“ 
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s množstvom prvkov schopných vzbudiť smiech. Tu sa pochopi-
teľne uplatňujú analogicky zložky tvoriace písanú (resp. audiovi-
zuálnu) podobu humoru inšpirovanú formami výsmechu – irónia, 
satira, sarkazmus, ale existujú aj ďalšie možnosti. Môže to byť 
hra so slovami – slovné hračky, nadmerné opakovanie tých istých 
slov, úmyselne nesprávna, nespisovná výslovnosť, prípadne aj 
primitívna zábava prameniaca zo zosmiešňujúceho vyslovovania 
písmen r, či sykaviek. 

Spravidla primitívny humor charakterizuje aj používanie vul-
garizmov. Humor, tak ako aj anekdota, či iný žáner môže v nie-
ktorých prípadoch použiť aj vulgárne prvky. Dôležité je len, aby 
humor, či myšlienkový vtip tento prvok prevažoval. Aby použitie 
nebolo samoúčelné a humorom sa nemal stať len vulgárny prvok. 
V čistej zvukovej podobe je to zasa predovšetkým rozhlasová po-
doba humorných celkov a relácií.

Milým príkladom vtipnej zvukovej reklamy je súčasná čes-
ká rozhlasová reklama, kde ženský hlas opakuje: „Jsem plochá, 
jsem žádaná, jsem plochá a všichni mě chtějí...“- reklama, po-
núkajúca na prenájom billboardovú plochu.

Vo zvukovej podobe môžu humorne pôsobiť okrem slova aj 
hudobné prvky, resp. piesne, no napr. súčasná reklamná žartovná 
pieseň – „Spinkaj mi euríčko spi...“ pôsobí skôr trápne. Okrem 
toho však môže v čisto zvukovej rovine zohrať svoju rolu aj 
funkčné využitie ticha. Ticha, ktoré môže umocniť pointu 
reklamnej relácie, kde by mala zaznieť aj propagovaná značka, či 
názov propagovaného produktu.

Jednoznačne možno zhrnúť, že pre humornú reklamu sú jed-
noznačne vhodnejšie tzv. teplé médiá – rozhlas a televízia, ktoré 
majú možnosť pôsobiť emocionálne – hlasom, hudbou i ruchmi. 
Printové médiá, predovšetkým tlač sú určené skôr pre racionálne 
výpovede.

Formy humoru

Na základe uvedených charakteristík, umeleckých žánrov, či 
výrazových prostriedkov sa môžeme pokúsiť aj o členenie dru-
hov humoru (často je to však členenie identické aj pre členenie 
vtipov, resp. anekdot):
• podľa spôsobu prezentácie humoru (resp. podobné by bolo 

aj členenie podľa druhu použitého média, alebo aj pôsobenia 
na zmysly recipienta) na: kreslený, písaný, hovorený,

• podľa charakteru humoru, dobrosrdečný humor, sentimen-
tálny humor, výsmešný humor (irónia, satira, sarkazmus, pa-
ródia, čierny humor), 

• podľa predmetu humoru: erotický, či sexuálny humor, po-
litická satira...

• podľa oblasti (resp ide o špecifický variant podľa predmetu 
humoru) – humor športový, detský, o zvieratkách o príslušní-
koch národov, či národností a pod. Tu už prichádza k prelína-
niu, či je humor o športovcoch, pre športovcov, resp. a to naj-
skôr – pre všetkých. Také sú aj vtipy o Škótoch, Záhorákoch... 
vystihujú mentalitu predmetu humoru, no určené sú všetkým, 
podobne ako vtipy o cigánoch, či policajtoch...

• podľa národov – ide o humor cieľovej skupiny, ten vystihuje 
skôr mentalitu národa, teda to, čomu sa smejú oni, napríklad 
britský humor, židovský humor, či humor český... Humor, kde 
sa smejeme z národov, či ich príslušníkov zaraďujem skôr do 
skupiny podľa odvetví...

• podľa myšlienkovej úrovne, intelektuálnej kvality – inteli-
gentný a primitívny, ktorý uvádzame na záver len preto, aby 
sme ho ešte viac zdôraznili. Považujem ho za najdôležitejší 
atribút členenia, ktorý je vyjadrením stupňa kreativity a origi-
nality tvorcov, ktorej výsledkom je myšlienkový vtip. Kvalit-
ný, na úrovni. Viaceré z uvedených členení sa môžu navzájom 
dopĺňať – napr. čierny humor môže byť o Škótoch v kreslenej 
podobe atď., resp. sa môžu aj čiastkovo prekrývať.
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Zdôrazniť treba však to, že inteligentný, myšlienkový vtip by 
mal mať každý druh, či forma humoru. Rovnako humor, ako aj 
humorná reklama. Vtip, ktorý nepredstavuje humorný rozmer ar-
tefaktu, vtip nie ako žart, ale dôvtip, produkt bystrého rozumu, 
ktorý akcentuje myšlienku, dômyselnosť prejavujúcu sa v kon-
krétnej forme, či žánri.

Humor v reklame

Humor je podľa názoru psychológov základný (najfrekven-
tovanejší) emocionálny apel v reklame, ktorý vyvoláva príjemné 
pocity, dobrú náladu ale aj spája recipientov. A to sa už dostáva-
me k funkčnému využitiu humoru v reklame.

Tellis 10 hovorí, že humor uvoľňuje publikum, vzbudzuje 
dobrú náladu, udržiava pozornosť, zmierňuje prípadný odpor 
k hlavnému posolstvu, vytvára užitočnú intelektuálnu hádanku... 
Uprednostňuje predovšetkým inteligentný humor, kde príjemcovi 
jeho vlastná odpoveď umocní humorný i reklamný efekt výpove-
de. Upozorňuje však aj na situácie, keď môže (napríklad v smut-
nej atmosfére) humor uškodiť. 

Vysekalová11 uvádza „názory lidí od reklamy“, ktoré zhro-
maždil Belch už konkrétnejšie, najmä v kontexte so značkou, že 
humorom v reklame sa dá najlepšie dosiahnuť pozornosť, pod-
poriť meno značky a zvýšiť záujem, reklamu podržať v pamäti, 
podporiť prechod od jednej značky k druhej. No uvádza aj nebez-
pečenstvo humoru. Nepodporuje proces presvedčovania, môže 
poškodiť značku všeobecne a je nevhodný v kontexte s citlivým 
tovarom, alebo službami. Humor však podľa autorky, aj podľa 
Bartoša12 (1932) hrá pozitívnu rolu pri utváraní pozitívnych po-
stojov k reklame, čo je v súčasnej situácii zvlášť dôležité. 

10  TELLIS, G. J., 2000, s. 231-235.
11  VYSEKALOVÁ, J. 2002, s. 130.
12 BARTOŠ, J., 1932, s. 125.

Vtip, originalitu a nápaditosť uvíta v reklame aj podľa jej vý-
skumu výrazná časť verejnosti. Humor však podľa nej musí byť 
zrozumiteľný cieľovému publiku.13 Zostáva dodať – že zrozumi-
teľný, nemusí ešte znamenať primitívny...

Hradiská uvádza názor Kotlera,14 že nikde nebolo preukázané, 
že by humorná reklama bola účinnejšia, ako tá istá, bez jeho vyu-
žitia. Skôr, ako s názorom Kotlera môžeme súhlasiť s Hradiskou, 
že účinnosť reklamy je podmienená viacerými faktormi, medzi 
ktoré patrí osobnosť príjemcu a jeho charakteristika, osobnosť 
sprostredkovateľa, ale aj charakter humoru. Uvádza tu aj nebez-
pečenstvo použitia irónie v reklame, ktoré môže tiež skresliť zro-
zumiteľnosť výpovede.15 

Ešte konkrétnejšie sa k využitiu humoru v reklame stavia 
Pelsmacker, ktorého schéma16 vyjadruje viacrozmerný aspekt 
využitia humoru v reklame. Humor je podľa neho vhodný pre-

13  VYSEKALOVÁ, J., 2002, s. 131.
14  KOTLER, Ph., 1992, s. 622
15  HRADISKÁ, E., 1998, s. 87-88
16  PELSMACKER, P., 2003, s. 220
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dovšetkým, ak sa viaže k produktu a nie je všeobecný, ale ak 
existuje aj konkrétny vzťah medzi produktom a humorom. V pr-
vom prípade chápeme inak produkt pohrebnej služby a pivo, či 
džínsy... V druhom je to konkrétny vzťah rozvedený v reklamnej 
výpovedi. Rovnako vhodnejší je humor v reklame, ak ide o zná-
my, zavedený výrobok, nie o novinku na trhu – vtedy môže skôr 
ublížiť. Kontextuálne radí chápať aj predošlý vývoj značky, jej 
akceptáciu recipientmi. Tu by sme doplnili aj charakter predo-
šlých známych kampaní MK konkrétnej firmy, resp. značky. 

Humor je vo svetovom meradle najčastejšou používanou 
emocionálnou technikou. Člení ho na poznávací, sentimentálny, 
satirický a sexuálny.17

O udržaní pozornosti humornej reklamy, presadení reklamy 
i o zapamätaní hovoria Clow i Baack.18 Podľa nich úspech hu-

17  Podľa PELSMACER, P., 2003, s. 219-221.
18  CLOW, K., BAACK, D., 2008, s. 164. 

moru stojí na troch pilieroch. 1. Že ho diváci sledujú, 2. smejú 
sa, čo je najdôležitejšie a 3. pamätajú si ho. No musí byť spojo-
vaný s výhodami a vlastnosťami produktu. Uvádzajú upírí efekt, 
keď si pamätáme vtip, no nie produkt ani značku. Humor by sa 
mal podľa autorov vzťahovať k vlastnostiam produktu, výhodám, 
či osobným hodnotám recipienta. Sarkazmus zaberá len u mla-
dých.19

Viacero atribútov humoru zhŕňa aj Světlík20, ktorý uvádza, 
že humor spája recipientov, udržiava pozornosť a že je vhodný 
predovšetkým pre produkt, ktorý je na verejnosti známy, a vzťah 
k produktu má aj obsah reklamy. Zaujímavejšie je už jeho  
konštatovanie, že ideálnou skupinou pre humor sú mladí vzdelaní 
muži (tu je vhodný aj agresívnejší, či sexuálny humor) a že ženy 
majú rady skôr absurdný humor. Humor člení na tri kvalitatív-

19  CLOW, K., BAACK, D., s. 164-165. 
20  Podľa: SVĚTLÍK, J., 2003, s. 172-174. 
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ne úrovne: Najnižšiu má humor obrazový (nešťastia, nehody...), 
alebo slovný (vtipy o policajtoch...). Vyššiu účinnosť má humor 
s vyšším komunikačným kontextom, ktorý vyplýva zo situácie, 
či správania skupín ľudí (židovský, cimrmanovský humor...).  
No a najvyššiu kvalitu má vysoko osobný humor založený na 
skúsenostiach a osobných kvalitách recipienta. 

Zaujímavé a podnetné členenie si dovolíme doplniť o priamu 
úmeru účinnosti pôsobenia humornej reklamy v kontexte s jeho 
úrovňou. Čím je totiž humor primitívnejší, jednoduchší, je síce 
zrozumiteľnejší širokej cieľovej skupine, no je výrazne menej 
účinný. Naopak, najúčinnejší môže byť vysoko osobný humor, 
ktorý má však vzhľadom na svoju zrozumiteľnosť schopnosť 
ovplyvniť len minimálnu cieľovú skupinu. A tak sa dostávame 
k ďalšiemu „rozporu“ že vzhľadom na veľkosť cieľovej skupiny 
a stupeň, kvalitu pôsobenia – čím je humor menej účinný – tým 
je účinnejší...

Aj tu by sme sa teda mali riadiť základnou axiomou, t. j. čo 
propagujeme, s akým cieľom a akej cieľovej skupine ho ponúka-
me. 

K teoretickej časti sa patrí pridať aspoň pár slov k histórii. Aj 
keď sa domnievam, že na rozdiel od iných emocionálnych apelov 
ako je sex, či strach je humor veličinou, ktorého metamorfózy čas 
v širšom kontexte ovplyvňuje najmenej. Áno, napríklad humor 
u nás v tlači, či už kreslený alebo písaný v devätnástom, či začiat-
kom dvadsiateho storočia v tlači bol naivnejší, viac tendenčný. 
No skutočný intelektuálny rozmer myšlienkového humoru pre-
veruje práve čas. Potvrdzujú to „vtipné“ myšlienky filozofov pre-
línajúce sa stáročiami od čínskych, či antických majstrov až po 
spisovateľov a mysliteľov dvadsiateho storočia, resp. súčasnosti. 

Napriek tomu – ak sa pozrieme na niekoľko ukážok našej 
staršej reklamy si možno všimnúť niektoré atribúty humoru. Hu-
morné riešenie kresbou pôsobí naozaj skôr naivne a smejeme sa 
z dnešného uhla pohľadu skôr na jeho forme, ako na humornom 
zámere jeho tvorcu. Napriek tomu sa domnievam, že nás v sú-

časnosti môže inšpirovať  kreslená humorná reklama realizovaná 
v retro štýle.21 

Naopak, inteligentný myšlienkový vtip nájdeme u majstrov 
českého humoru V&W. Vtip inzerátu vpravo si čitateľ uvedomí 
až pri prečítaní textu vytlačeného v závere v dolnej časti inzerátu 
najmenším typom písma...

Rád by som podotkol, že využitie humoru sa netýka len oblas-
ti reklamy, ale celej marketingovej komunikácie. Zvlášť vhodný 
je nielen pri podpore predaja, direct marketingu, ale aj pri orga-
nizovaní eventov. Ako uvádza Jurášková 22 (2009) pri dosahova-
ní špecifických cieľov event marketingu na trhoch B2B to nie je 
zvykom, no pri oslovení konečných spotrebiteľov je to spravidla 
efektívne. Rovnako účinný je aj na výstavách, veľtrhoch, pri mo-
bilnom, virálnom marketingu, ale aj pri querille, či pri ďalších 
aktivitách marketingovej komunikácie.

Humor verzus ďalšie emocionálne argumenty

V úvode sme označili za najsilnejšie emocionálne argumen-
ty v reklame humor, strach, sex a erotiku. Výskumy potvrdzu-
jú, že humor akceptuje v reklame väčšina respondentov. Aj naša 
prieskumná sonda, ktorá dokazuje, že humor v reklame majú radi 
jej budúci, ale i súčasní tvorcovia z radov poslucháčov marketin-
govej komunikácie v Zlíne a v Bratislave. 

Pri otázke – ktorý emocionálny apel považujú poslucháči za 
najsilnejší, najpôsobivejší odpovedali:

Zlín     Bratislava
Muž (34) Žena (83)  Muž (23) Žena (77)

21  Podľa: HORŇÁK, P., 2010, s. 45.
22  JURÁŠKOVÁ, O., 2009, s. 27.
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1. Humor  20 54 20 64 

2. Strach  5 18  2  5

3. Erotika  4  7  -  3

4. Sex  3  1  -  1

5. Iné  2  3  1  4

158 z celkového počtu 217 uviedlo, že na nich pôsobí pre-
dovšetkým humor. Výsledok azda trocha skresľuje, že väčšinu 
z opytovaného súboru tvorili ženy, ktoré viac podliehajú strachu 
ako muži. Inak by humor, dosiahol ešte presvedčivejšie percento.

Pri otázke ako, resp.  kedy by použili motív strachu respon-
denti uprednostňovali oblasť sociálnej reklamy: 

1. S humorom  6 12  9 19

2. V sociálnej reklame  27 60  9 49

3. Nepoužil by  1  7  3  7 

4. Iné  4  2  2

Evidentný je aj kontext strachu s humorom, ktorý má schop-
nosť zjemniť emocionálny náboj strachu. Ešte väčšiu rolu zohráva 

humor v kontexte s erotickou reklamou. Má tu možnosť „obrúsiť 
jeho hrany“ a tým urobiť z reklamy „neprístupnej – prístupnú“. 
Naproti tomu spojenie motívov erotiky v reklame s motívom stra-
chu je väčšinou veľmi komplikované a špecifické, príznačné pre-
dovšetkým pre uvedenú sociálnu reklamu. 

Erotika a sex v spojení s humorom však často, ako keby strá-
cali svoj skutočný náboj, všetko sa odohráva v úsmevnej rovine...
Možno aj preto sa stáva stále častejšie situácia, že bežný konzu-
ment už nerozozná reklamu od paródie na reklamu. Paradoxom 
je aj skutočnosť, že takáto paródia často robí lepšiu reklamu pre 
produkt, ako iná „seriózna reklama“. Samozrejme, že aj tu platí, 
že musí súvisieť s produktom.
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Použitie dvoch najsilnejších emocionálnych apelov humor + 
erotika sa takto vo väčšine prípadov vypláca. Podobne je tomu 
aj vo využití karikatúry, či komickej kresby... Mali by sme však 
vždy myslieť na základné kategórie: predmet reklamy, jej cieľ 
a cieľovú skupinu.

Rovnako alebo ešte lepšie je využitie erotického motívu 
v spojení s myšlienkovým vtipom. Či už je to obálka časopi-
su, alebo obal na prezervatívy... 23. Dokazuje to aj fakt, že hu-
mor majú predsa len radi viac muži. Zaujímavé je aj to, že pri  
českých poslucháčoch je evidentná vyššia miera akceptácie ero-

23  HORŇÁK, P. Erotika a sex ako efektívne emocionálne 
apely v reklame. .In. Marketingová komunikácia a médiá 10. 
Bratislava : Book & Book, 2011, s.

tických symbolov ako u slovenských. Pritom opytovaná skupina 
pozostáva z mladých ľudí z bývalej Československej republiky. 
Diferencie však vyplývajú z vyššej bigotnosti, resp. prudérnosti 
slovenského publika.

Výrazne väčšie rozdiely v tejto oblasti sú samozrejme v eu-
rópskom, či svetovom rámci, kde sex a erotiku akceptujú predo-
všetkým Severania, kým USA, Taliansko, či Poľsko (o arabských 
krajinách nehovoriac) je rezervovanejšie. 

S rozdielmi v chápaní jednotlivých kultúr či národov sa stre-
táme aj v akceptácii rozdielnych druhov humoru. Preto je vhodné 
brať ohľad na špecifiká jednotlivých národov, či medzinárodného 
marketingu... Briti (35 %) uprednostňujú jemný slovný humor, 
paródiu, jemnejší a dôvtipnejší humor, kým Američania (24 %) – 
skôr preháňanie, porovnávanie, asertívny humor, Nemci (20 %) 
sa stotožňujú aj v humore so snahou o priamočiarosť a perfekcio-
nizmus, Francúzov charakterizuje zasa fantázia, snaha o efekt, 
krásu, jemnosť, zmyselnosť...24 

Vo všetkých krajinách je však efektívne spojenie humoru 
hlavne s  vhodným produktom, cieľom, ale aj cieľovou skupinou 
reklamy. Ako to napríklad dokazujú aj zobrazené podpivníky na-
šich študentov marketingovej komunikácie.

Záverečnou otázkou chceme potvrdiť našu axiómu, že hu-
mor majú radi rovnako recipienti, ako aj tvorcovia reklamy.  

24  SVĚTLÍK, J., 2003, s. 175.
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Túto skupinu reprezentuje aj naša vzorka. Situáciu neskresľuje 
fakt, že sú vlastne „profesionáli“, lebo reklama už často obťažuje 
aj ľudí z branže. 

Poslucháči v tomto prípade odpovedali všetci (muži 
i ženy v SR i ČR) rovnako – humor si pozrú radi na 100 %.  
Nenašiel sa teda nikto, kto by o tom neuvažoval, alebo koho by 
to nezaujímalo.

Humor v reklame:

A tak namiesto zhrnutia – 100 %-tný „humorný graf“.

Rád si pozriem 34 83 23 77
Nezaujíma ma     
Obťažuje ako reklama 
Neuvažoval som

Variant rád si pozriem humornú reklamu, zvolili všetci 
opytovaní.

Záver

Pred 15 rokmi som napísal vo svojej Abecede reklamy, že: 
„Humor je v propagácii zvlášť vhodný na upútanie pozornosti, 
na vzbudenie záujmu, resp. na úroveň zapamätateľnosti propa-
gačnej výpovede. Používať ho treba citlivo predovšetkým v kon-
texte s propagovaným predmetom a cieľovou skupinou. Viaže 
sa predovšetkým k výrobkom osobnej spotreby v prostriedkoch 
masovej komunikácie (inzercia, rozhlasové a televízne spoty), ale 
aj k billboardom, atď. Vtip – myšlienkovú invenciu by na rozdiel 
od humoru mala mať každá propagačná výpoveď.“ 25

Dnes by som rád doplnil do základnej charakteristiky použitia 
humoru v reklame aj ďalšie charakteristiky:

Humor je najsilnejší emocionálny argument (hypotéza 
potvrdená) a jeho využitie v reklame je zvlášť vhodné predo-
všetkým – ak je v kontexte s produktom, cieľom kampane, 
vhodným médiom a jej cieľovou skupinou.

Jeho charakteristikou je spájanie protikladov, čo sa dá vtip-
ne využiť aj v spojení produktu a humorného námetu. Rozpor 
vyvolávajúci prekvapenie, smiech je vhodné využiť podľa kon-
krétneho druhu propagačného prostriedku, či inej formy marke-
tingovej komunikácie. V reklamnom spote to môže byť napríklad 
už v úvode, ale aj v jeho priebehu a zvlášť účinný je v záverečnej 
pointe.

Inšpirovať sa možno humornými umeleckými žánrami (ko-
média... ), ich výrazovými prostriedkami (slovné hračky...), ale 
aj formami (kreslený, situačný, dobový...), pričom najdôležitejšie 
je, aby bol humor originálny, prekvapivý. Aj dobrý humor v re-
klame určený širokým masám a používaný často v médiách sa 
môže skoro „obohrať“ – rovnako, ako často hraný hit v rozhlase. 
Trápny vtip značke, produktu, či kampani škodí. Každá, aj nie 
humorná reklamná výpoveď má mať svoj myšlienkový vtip. 

25 HORŇÁK, P., 1997, s. 71-72.
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Humor podporuje v reklame upútanie pozornosti, vzbudenie 
záujmu, úroveň zapamätateľnosti značky, propagačnej výpove-
de, či kampane. Účinnosť zosilňuje tým, že recipientov uvoľňuje, 
spája do skupín, vytvára pozitívny postoj k produktu, kampani 
a celkove zmierňuje ich apatiu voči reklamným posolstvám.

Využitie humoru je zvlášť účinné v rozhlasovom, televíznom 
vysielaní a na internete, kde existujú lepšie predpoklady pre trans-
formáciu emocionálnych apelov. Samozrejme, humornú reklamu 
uvítajú recipienti i na billboardoch, či iných formách outdoru.

Predmetom humoru môže byť široká škála produktov, či slu-
žieb osobnej spotreby (najvhodnejšie sú nealkoholické i alkoho-
lické nápoje, predovšetkým pivo), ale aj automobily, potraviny 
a niektoré predmety osobnej, aj masovej spotreby. A aj keď pre-
važnú väčšinu nákupov zabezpečujú ženy, tak napr. autá nakupu-
jú predovšetkým muži. 

Humor by mal korešpondovať aj s cieľovou skupinou. No 
v tomto prípade ide skôr o prepojenie produktu a jeho užíva-
teľom. Pokiaľ totiž ide o cieľovú skupinu globálne, tak humor 
v reklame majú radi rovnako muži i ženy (len v špecifických si-
tuáciách, napr. v spojení so sexom ho uprednostňujú muži). Sú 
to skôr výnimky, ktoré produkt v kontexte s cieľovou skupinou 
humor môže poškodiť. Ide o seriózne inštitúcie (bankovníctvo, 
pohrebné služby...) resp. o nové produkty, ktorých charakter ve-
rejnosť ešte nepozná. Predovšetkým mu musí cieľová skupina 
rozumieť a nesmie ju urážať. S humorom však nemusí súvisieť 
len propagovaný produkt. Charakter humornej výpovede má tiež 
korešpondovať s charakterom propagovaného produktu alebo 
služby. Kvalitný humor totiž pri dodržaní vyšších zásad aj vy-
tvára vzťah k produktu, značke a tak sprostredkovane aj predáva. 
Jurášková26 uvádza, že „Vytváranie vzťahu k značke je založené 
na emóciách“. A je to práve humor, ktorý je „najemocionálnejší“ 
zo všetkých emocionálnych apelov. Ak si uvedomíme, že v sú-

26 JURÁŚKOVÁ, O., 2011, s. 136.

časnosti je úspech kampaní založený na pozícii značky na trhu, 
tak už k tomu naozaj nemáme čo dodať. Iba ak, že kvalitný humor 
v reklame zohráva pozitívnu rolu pre imidž zadávateľa reklamnej 
kampane, reklamných agentúr i médií, ktoré takúto výpoveď ší-
ria. A nás recipientov, keď už aj predáva, tak rozosmeje, zabaví. 
Inteligentný humor v reklame, neurážajúci cieľovú skupinu, pro-
pagujúci známe značky, pomáha nielen predaju, ale aj dobrému 
pocitu nás všetkých. Nech je teda reklama myšlienkovo vtipná 
i humorná. Predávať môže aj popri tom...

Ak sme na úvod uviedli citát majstra humoru Jana Wericha, 
uveďme na záver dva výroky „mužov reklamy“. Výrok „otca ve-
deckej reklamy“ Hopkinsa 

„Ľudia nenakupujú od šašov!“ 
uznával dlho legendárny tvorca biblie reklamy. Až neskôr, po 

rokoch povedal: 
„Vždy som sa nenávidel za odmietanie vtipných reklám.“ 27

David Ogilvy 
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Komunikácia medzi bankou a klientom

Banks communication with customers

Vlasta Konečná

Abstract: The aim of this study is to compare banks commu-
nication with customers in the period before 1989 and now. This 
area saw a massive expansion and substantially changed. In the 
previous establishment, the client ran on the bank’s services and 
now banks are applying for customers. Banking institutions offer 
different products and within the CI using new forms of com-
munication in order to attract and retain potential customers. As 
these efforts respond to clients indicates our survey. We examined 
their satisfaction with bank services and communication, but also 
their opinions on the ads in financial sector.

Key words: banking institution, communication, service, 
personal contact, respondent, advertising campaign, advertising, 
positive and negative experience

Abstrakt: Predmetom štúdie je skúmať komunikáciu vybra-
ných bánk s ich klientmi. V prvej časti porovnávame komuniká-
ciu banky s klientom v období pred rokom 1989 a v súčasnosti, 
pretože táto oblasť zaznamenala obrovský rozmach a podstatne 
sa zmenila. Pokiaľ v predchádzajúcom zriadení sa klient uchádzal 
o služby banky, teraz sa banka uchádza o klienta. Bankové inštitú-
cie ponúkajú rôzne produkty a v rámci CI využívajú nové  formy 
komunikácie s cieľom získať a udržať si klienta. V druhej časti 
sme zamerali pozornosť na klientov banky. V našom prieskume 
sme zisťovali, ako reagujú na komunikačné aktivity banky. Zis-
ťovali sme ich spokojnosť so službami a komunikáciou bánk, ale 
aj ich názory na reklamu v tejto oblasti. 



Reklama 11 3938 V. Konečná: Komunikácia medzi bankou a  klientom

Kľúčové slová: banková inštitúcia, komunikácia, služby, 
osobný kontakt, respondent, reklamná kampaň, reklama, pozití-
va, negatíva

Úvod

V súčasnosti sa stali bankové inštitúcie neodmysliteľnou sú-
časťou nášho života. Viac ako kedykoľvek predtým využívame 
ich služby, pretože sú mnohoraké a často nám uľahčujú a zjedno-
dušujú život. Ich prostredníctvom uskutočňujeme naše finančné 
transakcie, platíme nájomné, inkaso a iné pravidelné, ale aj nepra-
videlné platby. K využívaniu ich služieb nás núti aj skutočnosť, 
že drvivá väčšina zamestnávateľov zrušila hotovostné vyplácanie 
miezd v pokladniach a finančné prostriedky posiela svojim za-
mestnancom na ich osobné účty práve v bankových inštitúciách. 
Preto sme sa rozhodli venovať pozornosť tejto špecifickej oblasti 
komunikácie. 

Štúdiu tvoria dve častí. V prvej sa pozrieme ako sa zmenila 
komunikácia bánk so svojimi klientmi. V druhej sa na túto komu-
nikáciu pozrieme z opačnej strany, z pohľadu klienta. Prieskum 
sme zrealizovali na vzorke 150 respondentov a skúmali sme ich 
spokojnosť s bankovými službami, interpersonálnou komuniká-
ciou a osobitnou formou komunikácie – reklamou. 

Zmeny v komunikácii bankových inštitúcií

Komunikácia bankových inštitúcií s klientom patrí medzi ob-
lasti komunikácie, ktoré v novom politicko-spoločenskom systé-
me získali výrazne inú podobu. Zmenila sa totižto ich podstata 
a to sa muselo nevyhnutne odraziť vo filozofii komunikácie. Kým 
v predchádzajúcom režime sa klient uchádzal o služby bankovej 
inštitúcie, dnes sa bankové inštitúcie uchádzajú o klienta. A to 
je prevratná zmena. V predchádzajúcom politicko-spoločenskom 
zriadení existovali v našej spoločnosti v podstate tri banky. Štát-

na banka poskytovala služby štátnym organizáciám – podnikom, 
vedeckým, kultúrnym, športovým a iným inštitúciám. Českoslo-
venská obchodná banka sa zameriavala na zahraničný obchod. 
Špecifickou bankovou inštitúciou vo vzťahu k zahraničiu bola 
Živnobanka. Pre súkromné finančné transakcie existovala v našej 
krajine pre väčšinu obyvateľov iba jedna banka, ktorá poskyto-
vala občanom všetky finančné služby. Bola to Československá 
sporiteľňa, na Slovensku Slovenská sporiteľňa a v podstate išlo 
o dva druhy služieb – na jednej strane sporenie, teda ukladanie 
klientových úspor do banky a na druhej strane požičiavanie fi-
nančných prostriedkov klientovi. Existovali rôzne druhy sporenia 
a samozrejme aj rôzne druhy pôžičiek. Bankoví úradníci infor-
movali občanov prevažne v interpersonálnom kontakte. Komuni-
kácia spočívala v ozrejmení podmienok sporenia alebo pôžičky, 
ktoré boli presne stanovené a podľa rôznych osobných ukazo-
vateľov mal klient pomerne jednoduché rozhodovanie. Na aký 
druh pôžičky spĺňal kritéria, taká mu bola poskytnutá. A na druhej 
strane pri sporení si vybral typ podľa výšky úrokovej sadzby, kto-
rá bola prevažne viazaná na výpovednú lehotu výberu. Môžeme 
teda konštatovať, že vtedajšia komunikácia jedinej banky s klien-
tom bola vcelku jednoduchá, univerzálna pre všetkých klientov, 
väčšinou neosobná a formálna. Klient bol ten, ktorý žiadal o služ-
by banky.  Jeho žiadosť banka vybavila, respektíve nevybavila 
k jeho väčšej alebo menšej spokojnosti. V prípade, že banka od-
mietla splniť jeho žiadosť, napr. z dôvodu nesplnených podmie-
nok, nemal inú možnosť len počkať, kým sa jeho situácia zmení 
tak, aby kritéria splnil. 

Po zmene politicko-spoločenského zriadenia v roku 1989 sa 
práve bankovníctvo stalo jednou z oblastí, v ktorých nastal ne-
bývalý rozvoj. Postupne začali vznikať nové bankové inštitúcie, 
činnosť obnovili aj banky, ktoré počas komunistického režimu ne-
mohli vykonávať svoju činnosť a teraz nadviazali na svoje dobré 
meno z obdobia Slovenského štátu, alebo ešte z hlbšej minulosti. 
Vytvorila sa pomerne rozsiahla sieť bankových inštitúcií a začal 
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sa boj o klienta. Prejavil sa výrazným rozšírením bankových slu-
žieb, vznikom nových finančných produktov, sofistikovaných, 
flexibilných, reagujúcich na potreby a možnosti klienta. Teraz sa 
banka uchádza o klienta, ponúka mu svoje služby, prispôsobuje 
sa jeho požiadavkám, láka ho rôznymi benefitmi. Myslím, že mô-
žeme hovoriť o nasýtenosti bankového trhu a tak si klient môže 
naozaj vyberať. Aj keď po dôkladnej analýze nakoniec často do-
speje k záveru, že úroveň poskytovania služieb, výhodnosť úve-
rov, či zúročenie vkladov je viac- menej porovnateľné. 

Pri súčasnom nasýtení trhu ťažko definovať USP – unique 
selling proposition – výnimočnú vlastnosť produktu, ktorá ho od-
lišuje od iných. A práve tu nastupuje corporate identity banky, 
ktoré môže byť tým rozhodujúcim jazýčkom na váhach. Pod ter-
mínom corporate identity rozumieme jednotný obraz firmy, ktorý 
vychádza z corporate personality a firma ho vytvára jednotným 
pôsobením firemnej kultúry a firemnej komunikácie, pričom sa-
mostatným subsystém je vizuálna komunikácia, teda corporate 
design. 1 Pôsobením celého systému CI vzniká firemný imidž – 
súhrn predstáv o danej inštitúcii. A práve pri výbere banky klien-
tom sa môže stať rozhodujúcim faktorom práve imidž, ale najmä 
komunikácia banky a to nielen všeobecne, ako sa banka celkovo 
správa na finančnom trhu, aké má meno, ale aj veľmi konkrétne, 
ako komunikujú jej zamestnanci s klientom v osobnom kontakte. 

Komunikácia v priamom osobnom kontakte zaznamenala 
taktiež veľké zmeny. Vzťah medzi účastníkmi sa zmenil z často 
neochotného úradníka a zákazníka, na väčšinou príjemného, 
ochotného a ústretového pracovníka banky a klienta. Aj keď v od-
bornej literatúre sa často nerozlišuje medzi zákazníkom a klien-
tom, jemný významový rozdiel medzi týmito výrazmi určite po-
ciťujeme. Slovník cudzích udáva až štyri významy slova klient.  

1 KONEČNÁ, V. Corporate identity v teórii a praxi. In: Horňák a kol. 
Marketingová komunikácia. Bratislava : Book & book, 2007. s. 117 – 
147. ISBN 978- 80- 969099-5-7, s. 120. 

Historicky to bola v starovekom Ríme neplnoprávna osoba hos-
podársky aj právne závislá od svojho patróna, ochrancu, čiže to 
bol chránenec, zverenec. Druhý význam je človek, ktorý sa dá 
zastupovať právnym zástupcom. Tretí význam je pacient a štvrtý 
stály zákazník.2 Domnievame sa, že pod pojmom klient v súčas-
nosti chápeme skôr stáleho zákazníka, ale zároveň by v ňom mala 
byť obsiahnutá aj istá ochranárska zložka z historického význa-
mu slova. 

Veľmi výrazným a dôležitým extralingvistickým prvkom, 
ktorý významne ovplyvňuje komunikáciu, je prostredie. V tomto 
smere sa situácia oproti minulosti tiež výrazne zmenila. Predtým 
sme často, niekedy aj dlho, čakali v rade, kým sme mohli pristú-
piť k okienku úradníka. Ten bol od nás oddelený sklenenou prie-
hradkou a komunikácia sa uskutočňovala cez otvor v nej. Dnes je 
prostredie v banke prevažne príjemné, často pohodlné. Čakanie 
je väčšinou minimálne, pri komunikácii nie je medzi pracovní-
kom banky a klientom žiadna bariéra. Vo väčšine prípadov klient 
pohodlne sedí, takže sú vytvorené predpoklady aby komunikácia 
plynula príjemne a klient nemal tendenciu ju čo najskôr ukončiť. 

Corporate communiccation

Ako sme už spomenuli, jednou z podmienok úspešného fun-
govania inštitúcie je pozitívne pôsobiť na verejnosť a budovať 
si dobré meno prostredníctvom firemnej komunikácie. Corpora-
te communiction, ktorá vychádza z corporate personality určuje 
jednotný štýl rôznych druhov komunikačných aktivít. Pritom ide 
samozrejme o komunikáciu dvojsmernú: smerom von a smerom 
dnu. Komunikácia smerom von predstavuje komunikáciu s  rele-
vantnými skupinami verejnosti ako sú klienti, zákazníci, spolu-

2 Veľký slovník cudzích slov. ŠALING, S., IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, 
M.,MANÍKOVÁ, Z. Veľký slovník cudzích slov. Veľký Krtíš: SAMO-
AAMM, 1997. ISBN 80-967524-0-5.
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pracovníci a komunikácia smerom dnu predstavuje komunikáciu 
s vlastnými zamestnancami.  

Firemná komunikácia (ccom) zabezpečuje, aby sa firemná 
identita premietla do imidžu firmy.

Obsah komunikácie tvoria predovšetkým informácie o fir-
me, výrobkoch, ponuke, službách, názoroch, aktivitách, všetko, 
čo firmu pozitívne zadefinuje v povedomí verejnosti. Je dôležité, 
aby verejnosť mala informácie o firme, pretože ich nedostatok 
tvorí živnú pôdu pre dohady, dezinformácie, fámy. Absencia ko-
munikácie vždy pôsobí negatívne.3 

„Predstava, že firma nepotrebuje komunikovať, stačí ak dobre 
vyrába, je naivná“.4 

Nesmieme však zabúdať na to, že komunikácia je zložitý pro-
ces, pretože spoločenstvo, na ktoré sa inštitúcia obracia je široké 
a rôznorodé. Ak má byť tento proces úspešný, musí byť program 
komunikácie ucelený, riadený, koordinovaný, nepretržitý. Len 
tak je možné dosiahnuť synergetický účinok. Firemná komuniká-
cia zahŕňa viaceré disciplíny: 
• public relations, investor relations, human relations, univer-

sity relations, goverment relations, press relations, employee 
communications. Patrí sme aj corporate advertising – jednot-
ná reklama a verejné vystúpenia vedúcich pracovníkov, pred-
staviteľov firmy.5 Väčšinou bankové inštitúcie všetky tieto 
zložky firemnej komunikácie využívajú. Tajomstvo úspechu 
spočíva v schopnosti komunikovať správny obsah správnym 
spôsobom, adekvátnymi prostriedkami, v správnom čase a na 
správnom mieste. 

3 KONEČNÁ, V. Corporate identity v teórii a praxi. In: Horňák a kol. 
Marketingová komunikácia. Bratislava: Book & Book, 2007. s. 117 – 
147. ISBN 978- 80- 969099-5-7, s.124-5.

4 BURČÍK, V. Corporate identity II. časť. In: DE SIGN UM. 1996, č.4, s. 
29. 

5 KOTYZOVÁ, P. Corporate identity. Bratislava : SOSPRA, 1995. s. 3 – 4.

Teraz sa pozrieme konkrétne na niektoré špecifiká komuniká-
cie dvoch vybraných bánk.

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa má najdlhšiu tradíciu bankovníctva 
na Slovensku, pretože jej korene siahajú až do 19. storočia. Už 
v roku 1841 vznikla filiálka Prvej rakúskej sporiteľne v Bratisla-
ve a Košiciach a tým sa začala tradícia sporenia na Slovensku. 
Jej novodobú históriu otvoril rok 1953, keď začala fungovať ako 
súčasť Československej štátnej sporiteľne. 

Od roku 1968 vystupovala ako samostatná zložka – Sloven-
ská sporiteľňa, š. p.ú. Po liberalizácii finančného sektora po roku 
1989 stratila svoje monopolné postavenie a musela čeliť tlaku 
konkurencie. Po získaní univerzálnej bankovej licencie v roku 
1990 rozšírila svoje služby o segment inštitucionálnych a pod-
nikateľských klientov, tiež začala fungovať na peňažnom a kapi-
tálovom trhu cenných papierov a v roku 1994 sa transformovala 
na akciovú spoločnosť. Od roku 2001 je začlenená do siete Erste 
Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG. Ako sa pôvodne z ra-
kúskej sporiteľne vyčlenila, tak sa do nej po 160 rokoch „vrátila“.

V súčasnosti je Slovenská sporiteľňa najväčšou komerč-
nou bankou na Slovensku s úplnou devízovou licenciou a po-
volením na vykonávanie hypotekárnych bankových obchodov.  
Má najväčší podiel na trhu vkladov, najrozsiahlejšiu sieť vlast-
ných obchodných miest a dominantné postavenie v oblasti vydá-
vania bankových platobných kariet. Svojím klientom poskytuje 
širokú škálu produktov a služieb, od tradičných bežných účtov, 
rôznych druhov vkladov, služieb platobného styku, úverov až 
po najmodernejšie služby elektronického bankovníctva, ktoré sa 
čoraz viac stáva bežnou súčasťou života každého z nás. Dôka-
zom jej stabilnej pozície na trhu je viac ako dva milióny klientov 
a takmer šesť miliónov účtov. 
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K dostupnosti komunikácie nepochybne prispieva najväčšia 
distribučná sieť, ktorú tvorí asi 400 obchodných miest. 

V komunikácii s klientom Slovenská sporiteľňa ako prvá ban-
ka na Slovensku zaviedla služby ombudsmana. Jeho úlohou je 
zastupovať práva klientov vo vzťahu k banke. Klienti sa môžu 
na ombudsmana obrátiť s podnetmi súvisiacimi s obchodnými 
podmienkami bankových produktov a služieb, spôsobom infor-
movania, platobnými kartami, bankomatmi a komfortom obsluhy 
v obchodných miestach Slovenskej sporiteľne.6

Tatra banka

Tatra banka, a. s. vznikla v roku 1990 ako prvá súkromná 
banka na Slovensku, ale svojím názvom i ambíciami nadviazala 
na tradície  najstaršieho peňažného ústavu na Slovensku, ktorým 
bola Hornouhorská banka Tatra, založená v roku 1885. Jej prvý-
mi účastinármi a teda aj zakladateľmi boli vzdelanci, podnika-
telia, statkári i obchodníci a jej vznik bol udalosťou nielen vo 
finančných kruhoch, ale nadobudol národný rozmer. 

Dôležitú úlohu zohrávala Tatra banka pred rokom 1918, nie-
len tým, že podporovala slovenské podnikateľské kruhy aj za-
kladaním obchodných a priemyselných spoločností, ale výrazne 
podnecovala aj kultúrny a spoločenský život na Slovensku. Po 
druhej svetovej vojne v roku 1950 bola včlenená do Štátnej banky 
československej a uvedená do tzv. stavu pokoja – to znamená, že 
nikdy nezanikla, ale nevyvíjala žiadne aktivity.

Po obnovení svojej činnosti po zmene politického systému 
v roku 1989 Tatra banka ako prvá banka na Slovensku zaviedla 
pre svojich klientov možnosť využitia bankových služieb pros-
tredníctvom internetu a telefónu. 

Filozofiou banky nie je predávať jednotlivé produkty, ale 
poskytovať svojim klientom finančné poradenstvo na vysokej  

6  Interné materiály Slovenskej sporiteľne.

úrovni. Preto už v roku 2007 otvorila prvé Centrum investovania 
Tatra banky na Slovensku, v ktorom ponúka klientom komplexné 
služby a poradenstvo spojené s investovaním. 

Na ceste za klientom vytvorila 135 obchodných miest vo 
všetkých regiónoch Slovenska. V súčasnosti je Tatra banka jed-
nou z najúspešnejších dcérskych spoločností Raiffeisen Banking 
Group v rámci východnej a strednej Európy.7 Konfrontácia teo-
retických poznatkov z oblasti corporate communication s reálnou 
situáciou v slovenských bankách jednoznačne potvrdila, že všet-
ky banky si uvedomujú význam firemnej komunikácie ako pred-
pokladu úspešného fungovania firmy. Venujú pozornosť všetkým 
zložkám ccomm. Pozoruhodné sú napr. university relations, ktoré 
tiež patria medzi novodobé formy komunikácie bánk. 

V minulosti existovali ako jediná forma spolupráce so ško-
lami tzv. podnikové štipendiá, keď vybraní študenti dostávali 
v posledných ročníkoch pravidelné finančné príspevky od orga-
nizácie, do ktorej potom museli po skončení štúdia nastúpiť ako 
zamestnanci a odpracovať tam určený počet rokov. Dnes sú akti-
vity university relations podstatne bohatšie. 

Napríklad z aktivít Slovenskej sporiteľne môžeme spome-
núť program Škola praxou, ktorý je určený obchodným akadé-
miám na území celého Slovenska a je zameraný na skvalitnenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu formou podpory originálnych 
a interaktívnych projektov s participáciou študentov, alebo sieťo-
vý akademický program CISCO. 

Tatra banka podporuje predovšetkým študentov škôl s eko-
nomickým zameraním. Organizuje pre nich špeciálne trainee 
programy, čim si vychováva možno aj svojich budúcich za-
mestnancov. Pre študentov sú určené aj rôzne grantové progra-
my a v roku 2010 dokonca otvorila prvú „študentskú“ poboč-
ku priamo vo vysokoškolskom internáte, kde majú študenti  
k dispozícii nielen knižnicu, ale aj odborné poradenstvo pri prí-

7  Interné materiály Tatra banky.
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prave napr. diplomových prác. 
Taktiež značná pozornosť je venovaná v oboch bankách pub-

lic relations, či už prostredníctvom nadácií, alebo organizovaním 
či sponzoringom rôznych akcií v oblasti spoločenského, kultúr-
neho či športového života.

Druhý uhol pohľadu

Ako vníma komunikáciu banky verejnosť, jej klienti, sme 
sa pokúsili zistiť v našom prieskume. Objektom nášho záujmu 
boli tri skupiny respondentov. Prvú skupinu tvorili vysokoškol-
skí študenti marketingovej komunikácie, druhú skupinu študenti 
rôznych študijných odborov a tretiu skupinu iní dospelí ľudia. 
Na zisťovanie sme využili formu dotazníka, v ktorom sa striedali 
zatvorené a otvorené otázky. Zaujímalo nás, či naši respondenti 
využívajú bankové služby, ako sú s nimi spokojní, ktorý spôsob 
komunikácie je v ich kontakte s bankou dominantný. Okrajovo 
sme sa dotkli aj reklamy bankových inštitúcií, ktorá tvorí súčasť 
firemnej komunikácie. Zisťovali sme ohlas na aktuálnu reklam-
nú kampaň Slovenskej sporiteľne „ S kým bankuješ?“, ktorá si 
vzhľadom na svoju kontroverznosť zaslúžila našu pozornosť. 

Táto rozsiahla mediálna kampaň zahŕňa viacero spotov, v kto-
rých sa pri rôznych príležitostiach v dialógu vždy naznačí sol-
ventnosť jedného z účastníkov. Napr. mladej sympatickej matke 
s deťmi sa pokazí auto. Privolaná odťahová služba upozorňuje, 
že riešenie bude finančne nákladné, ale mladá žena s tým nemá 
problém. Nasleduje začudovaná otázka : „A vy s kým bankuje-
te?“ 

V ďalšom spote sa dvaja páni sa bavia v saune. Jeden vyjadru-
je spokojnosť s tým, že sa zbavil pôžičiek. Neznáma návštevníč-
ka sauny to nevydrží a spýta sa : „ A  vy s kým bankujete?“. Práve 
slovo bankovať je v kampani kontroverzné. V slovenčine také 
slovo totižto neexistuje. Kampaň je veľmi masívna a tak slovo 

rezonuje v aktuálnom živote Slovenska a preniká aj do iných ob-
lastí, kde sa podľa jeho vzoru tvoria ďalšie nezmyselné spojenia 
napr. s kým džezujete, rádiujete, .... atď. Prevažná väčšina ľudí 
kampaň odmieta ako hlúpu, nekreatívnu. Viacerí sa domnievajú, 
že ide o doslovný preklad z cudzieho jazyka a preto je tento tvar 
zlý. Faktom je, že ide o zahraničný projekt aplikovaný na slo-
venské pomery, so slovenskými účinkujúcimi. Myslím, že tento 
pokus o vtip nie je vydarený. 

Prvú skupinu tvorilo 76 % mladých žien vo veku od 20 do 26 
rokov (priemer 24 rokov) a 24 % mladých mužov vo veku od 21 
do 27 rokov (priemer tiež 24 rokov). V tejto skupine 69 % využí-
va služby jednej bankovej inštitúcie, ďalších 22 % využíva služ-
by viacerých bánk a len 9 % nevyužíva služby žiadnej finančnej 
inštitúcie. To znamená, že 91 % skúmanej vzorky služby banko-
vých inštitúcií využíva. V snahe zvýšiť prehľadnosť obsahu sme 
údaje v percentách zaokrúhlili na celé čísla. Spokojnosť s posky-
tovanými službami vyjadrilo 56 %, ďalších 15 % považuje služby 
bánk za priemerné. 11 % oceňuje študentské výhody, ktoré banky 
poskytujú, ďalšie 4 % pozitívne vnímajú ochotu zamestnancov 
pomôcť. Zámerne sme sa nepýtali na konkrétnu bankovú inšti-
túciu, ktorej služby respondenti využívajú. Jednak preto, že by 
to niekto mohol považovať za indiskrétnu otázku, ale aj preto, 
že nám ide o vnímanie komunikácie s bankovými inštitúciami 
všeobecne. Napriek tomu, niektorí respondenti svoju banku iden-
tifikovali. Len 6 % vyjadrilo spokojnosť so službami Slovenskej 
sporiteľne a po 4 % s Tatra Bankou a Všeobecnou úverovou ban-
kou (VUB). Zaujímavá situácia vznikla pri MBanke, keď 2 % 
vyjadrili nespokojnosť s jej službami a rovnako 2 % spokojnosť. 
Z možných spôsobov komunikácie s bankou uprednostňuje až 63 
% osobný kontakt. Ďalších 9 % využíva osobný kontakt tiež, ale 
len zriedkavo. Takisto 9 % kombinuje osobný a písomný kontakt, 
ďalších 6 % preferuje telefonický kontakt a tiež 6 % kombinu-
je telefonický a osobný kontakt. Len 2 % využívajú kombináciu 
troch spôsobov – e-mail + osobný + telefonický a rovnako a 2 % 
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dávajú prednosť komunikácii formou SMS. V dotazníku sme sa 
pýtali na pozitíva a negatíva v komunikácii s bankou. Najpozi-
tívnejšie hodnotia respondenti profesionalitu zamestnancov, ich 
príjemné správanie, ústretovosť, ochotu pomôcť ( 45 %). Rých-
losť služieb oceňuje 9 %, rovnaké 6 %-né skupiny považujú za 
najväčšie pozitívum bezpečnosť, stabilitu a spoľahlivosť banky, 
potom existenciu osobného poradcu a internetbanking. Za ďalšie 
pozitíva boli označené široká ponuka produktov, prehľadné infor-
mácie, informácie na web stránke, dostupnosť pobočiek, rozsiah-
la sieť bankomatov, príjemné prostredie, bezbariérová komuniká-
cia ( priehradka bez sklenej bariéry), parkovisko.

Medzi negatívami je na prvom mieste jednoznačne reklama 
a reklamné kampane bánk, ktoré odmieta až 33 % responden-
tov z dôvodu ich nízkej kvality a vysokej frekvencie. Vnucovanie 
služieb pri osobnom kontakte alebo prostredníctvom telemarke-
tingu odmieta 13 % respondentov. Po 11 % sa sťažuje na nedosta-
točné, resp. neúplné informácie a neochotu resp. neprofesionalitu 
zamestnancov, najmä pri telefonickom kontakte (nedostatočne 
vyškolení brigádnici?). Z ďalších negatív možno spomenúť nevy-
hovujúce otváracie hodiny a vysoké poplatky (po 6 %). Ďalším sa 
nepáči nízky úrok pri sporení a dlhé čakanie na zákazníckej linke.

Najbúrlivejšie reakcie vyvolala otázka na reklamnú kampaň 
Slovenskej sporiteľne „S kým bankuješ?“ V skupine študentov 
marketingovej komunikácie len 6 % hodnotí kampaň pozitívne. 
Všetci ostatní (94 % ) ju odmietajú. Považujú ju za veľmi zlú, ne-
zmyselnú, nelogickú a nezrozumiteľnú (40 %), negatívne pôsobí 
na 15 % (rozčuľuje ich, dokonca vyvoláva averziu a takmer vied-
la k zmene banky). Nekreatívna a bez nápadu sa javí 9 % -ám, 
násilnú snahu o vtip odsudzuje 6 % a rovnaká skupina si myslí, že 
zlá úroveň je spôsobená automatickým prekladom zahraničnej re-
klamy. Ďalším chýba súvislosť s propagovaným produktom (4 %  
nepáčia sa im herecké výkony (4 %) a podľa nich je to najhoršia 
kampaň roka (4 %). Treba však povedať, že napriek jednoznačne 
odmietavému postoju až 80 % vedelo, že je to reklama na Slo-

venskú sporiteľňu a ďalších 10 % si to myslelo, ale neboli si istí. 
Len 10 % nevedelo, ktorú bankovú inštitúciu reklama propaguje. 

Zisťovali sme stopy v pamäti respondentov, ktoré zanecha-
la reklama na nejakú bankovú inštitúciu v pozitívnom alebo ne-
gatívnom zmysle. Najlepšie vyšla v tejto skupine reklama Tatra 
banky. Kladne ju hodnotí až 50 % respondentov. Oceňujú kulti-
vovanosť reklamy a orientáciu na mladých. Na druhom mieste 
v pozitívnom hodnotení skončila reklama J&T banky, ktorá sa 
páči ako dynamická a kultivovaná 24 % -ám. Na treťom mieste 
skončila ČSOB, ktorej reklamný spot s „tancujúcimi“ mincami 
vytvárajúcimi rôzne obrazce zanechal asi značnú stopu v pamäti 
študentov marketingovej komunikácie, pretože od vysielania re-
klamy už uplynulo dosť veľa času. 

Druhú skupinu tvorilo 83 % študentiek vo veku od 19 do 25 
rokov ( priemer 21 rokov) a 17 % študentov vo veku od 21 do 25 
rokov (priemer 23 rokov). V tejto skupine využíva služby jednej 
bankovej inštitúcie 82 %, ďalších 13 % využíva služby viacerých 
bankových inštitúcií a len 6 % nevyužíva služby žiadnej bankovej 
inštitúcie. 

To znamená, že s bankou komunikuje 95 % respondentov 
z tejto skupiny. Z toho 12 % klientov je veľmi spokojných s po-
skytovanými službami, ďalších 36 % je spokojných, 12 % oce-
ňuje študentské výhody a ďalších 6 % je spokojných, ale s výhra-
dou, napr. vysoké poplatky, vysoký úrok pri študentskej pôžičke, 
v bankomatoch chýbajú bankovky nižšej hodnoty. Len 6 % nie je 
spokojných so službami svojej banky a len 3 % z tých, čo využí-
vajú viacero bánk má rozdielne skúsenosti – s jednou bankou po-
zitívne, s druhou negatívne. V komunikácii s bankou uprednost-
ňuje 69 % osobný kontakt, 9 % písomný (vrátanie e- mailu), 6 % 
telefonický a 3 % kombinujú písomný a osobný kontakt. Medzi 
pozitívami v komunikácii s bankou v tejto skupine jednoznač-
ne vedie ochota a príjemné vystupovanie zamestnancov (57 %).  
Za pozitívum označilo 9 % študentské zľavy, 6 % výpisy z účtu 
a poskytovanie informácií mailom, 6 % internet banking. 
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Kladne sú prijímané aj rýchle prevody, nevnucovanie služieb, 
kvalitný zákaznícky servis, časopis pre mladých investorov a žre-
bovanie výhier – pozitívna osobná skúsenosť. Pri definovaní ne-
gatív v komunikácii až 33 % nemá žiadne negatívne skúsenosti, 
výhrady k výške poplatkov vyjadrilo 12 %, rovnako veľká sku-
pina považuje poskytované informácie za nedostatočné a 6 % sa 
sťažuje na vnucovanie služieb. 

Reklamnú kampaň Slovenskej poisťovne „ S kým bankuješ „ 
odmieta až 66% respondentov. Vnímajú ju negatívne, zdá sa im 
trápna, hlúpa, bez pointy, niektorým až „lezie na nervy“ a majú na 
ňu alergiu. Prekáža im slovo bankovať. Ďalších 6 % reklamu ne-
pozerá. Celkovo sa respondenti sťažovali aj na vysokú frekven-
ciu jej vysielania. Napriek negatívnemu hodnoteniu 63 % vedelo 
a len 15 % nevedelo, ktorú bankovú inštitúciu kampaň propaguje. 

Na reklamy iných bankových inštitúcií si v pozitívnom zmys-
le spomenulo 39 %, z toho najvyššie zastúpenie mala J&T banka 
(9 %). Ďalšie reklamy, ktoré respondentov zaujali pozitívne pro-
pagovali M banku, VUB, ČSOB a Slovenskú sporiteľňu. Malá 
skupina (6 %) uviedla reklamu poisťovne a nie banky. V negatív-
nom zmysle najviac zaujala reklama Poštovej banky 24 %, Slo-
venskej sporiteľne 18 % a J&T 6 %. Časť respondentov (9 %) 
odmieta všetky reklamy. 

V tretej skupine bolo zastúpených 66 % žien vo veku od 32 
do 72 rokov (priemer 51 rokov) a 34 % mužov vo veku od 34 
do 73 rokov (priemer 55 rokov). Aj respondenti v tejto najvyššej 
vekovej kategórii vo veľkej miere využívajú bankové služby – 
75 % jednej bankovej inštitúcie a ďalších 23 % viacerých. To 
znamená, že až 98 % opýtaných má skúsenosti s komunikáciou 
s bankovými inštitúciami. Služby bánk hodnotia prevažne klad-
ne, sú spokojní (55 %), len priemerne spokojných je 13 %, 10 % 
má výhrady voči výške poplatkov a vyslovene nespokojných sú 
len 4 % respondentov. Uprednostňovaný spôsob komunikácie je 
aj u najstarších účastníkov prieskumu osobný kontakt – využíva 
ho 75 %, 

13 % využíva najviac písomný styk a 9 % komunikuje s ban-
kovými úradníkmi najviac cez telefón. Len 4 % kombinujú tele-
fonický a osobný kontakt. Najvyššie pozitívne hodnotenie získal 
osobný prístup zamestnancov, ich ústretovosť a ochota pomôcť 
55 %, na druhom mieste bol internet banking (9 %) a tretiu prieč-
ku obsadili spoľahlivosť banky a dostatok informácií ( po 6 %). 
V tejto skupine ale 13 % nevedelo vyjadriť žiadne pozitíva. Cel-
kovo však prevládalo skôr pozitívne hodnotenie, pretože až 40 % 
respondentov nevníma žiadne negatíva v komunikácii s bankou. 
Na vysoké poplatky a nízky úrok pri sporení sa sťažuje 13 %, na 
nedostatočné informácie a vnucovanie služieb po 10 % a vyskytli 
sa pripomienky k nevhodným otváracím hodinám či byrokracii. 
Reklamnú kampaň „S kým bankuješ?“ odmieta 65 % respon-
dentov v tejto skupine. Považujú ju za trápnu, lezie im na nervy 
a väčšina má výhrady k použitiu slova bankovať. Ďalších 17 % 
ju nepozná, nevníma, alebo im je ľahostajná a len 6 % -ám sa zdá 
dobrá. Pritom ale 60 % vie, že propaguje Slovenskú sporiteľňu, 
17 % si nie je istých a rovnaká skupina nevie o akú bankovú in-
štitúciu ide. 

Celkovo je postoj najstarších respondentov k reklame odmie-
tavý. Až polovica z nich (50 %) si nespomína na žiadnu reklamu 
na bankovú inštitúciu ani v dobrom ani v zlom. Jediné pozitívne 
ohlasy sa vyskytli v prospech Tatra banky (4 %). Všetky rekla-
my považuje za odpudzujúce 6 % a najnegatívnejšie je vnímaná 
prostredníctvom reklamy Poštová banka a Slovenská sporiteľňa. 

Výsledky prieskumu v tabuľkách

Všetky výsledky sú vyjadrené v percentách a zaokrúhlené na 
celé čísla.
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Tabuľka č. 1. Využívanie služieb bánk vyjadrené v %:

áno viacerých spolu nie

1. skupina  69  22  91  9

2. skupina  82  13  95  5

3. skupina  75  23  98  2

Tabuľka č. 2. Hodnotenie poskytovaných služieb v %:

pozitívne priemerne negatívne 

1.skupina  56  15  -

2.skupina  50  6  6

3.skupina  55  13  14

Tabuľka č. 3. Preferencia spôsobu komunikácie v %:

osobný telefonický písomný kombinovaný 

1. skupina  72  6  2  8

2. skupina  69  6  9  13

3. skupina  75  9  13  4

Tabuľka č. 4. Pozitíva v komunikácii s bankou v %:

1.skupina 2. skupina 3. skupina

Profesionalita a ochota zamestnancov  45  57  55

Internetbanking  6  12  9

Bezpečnosť a stabilita  6  -  6

Osobný poradca  6  -  -

Študentské zľavy  4  9  -

Dostatok relevantných informácií  -  -  6

Rýchlosť poskytovania služieb  9  12  9

Žiadne  -  -  13

Tabuľka č. 5. Negatíva v komunikácii s bankou v %:

1. skupina 2. skupina 3. skupina

Reklama  33  -  -

Vnucovanie služieb  13  6  10

Neúplné informácie  11  12  10

Neprofesionalita v telefonickom kontakte  11  -  -

Vysoké poplatky, nízke úroky pri sporení  6  12  13

Žiadne  -  33  40

Tabuľka č. 6. Hodnotenie reklamnej kampane  
„S kým bankuješ ?“ v %:

negatívne pozitívne nepozerá

nevníma 

pozná 

produkt 

nepozná 

produkt 

neistota

1. skupina 94 6  - 80 10 10

2. skupina 66 -  6 63 15 -

3. skupina 65 6 17 60 17 17

Záver

Ako teda vyplynulo z nášho prieskumu, využívať služby ban-
kovej inštitúcie je prirodzené a bežné pre všetky vekové kategó-
rie. Robí tak 94 % našej vzorky, z toho 20 % dokonca využíva 
služby viacerých bánk. Jednoznačne prevláda osobný kontakt 
v komunikácii s bankou. To len potvrdzuje význam pôsobenia 
ľudského faktoru. Preto je správne, že banky venujú mimoriad-
nu pozornosť príprave a vzdelávaniu svojich pracovníkov, nielen 
z hľadiska odbornej spôsobilosti, ale aj v oblasti interpersonálnej 
komunikácie. 

Z našich predchádzajúcich prieskumov týkajúcich sa reklamy 
stále zaznieva čoraz silnejší odmietavý postoj k prijímaniu rekla-



Reklama 11 5554 V. Konečná: Komunikácia medzi bankou a  klientom

my. Je to vyvolaný predovšetkým obrovským objemom reklamy, 
ktorý sa na respondentov valí zo všetkých strán s vysokou frek-
venciou a navyše často nízkou úrovňou reklamných prejavov.

Takýto postoj potvrdil aj tento najnovší prieskum. Kontro-
verznú kampaň Slovenskej sporiteľne „ S kým bankuješ?“ od-
mieta, často veľmi dôrazne 72 % našich respondentov. 

Najväčší odpor (94 %) vyvolala medzi študentmi marketin-
govej komunikácie. Je to významný ukazovateľ, pretože práve 
študenti tejto špecializácie mávajú oveľa pozitívnejší vzťah k re-
klame ako iné skupiny obyvateľstva. 

Ukazuje sa, že s pribúdajúcim vekom narastá aj odpor k rekla-
me. V oblasti bankovníctva sú jednotlivé inštitúcie považované za 
seriózne a to by sa zrejme malo odraziť aj na úrovni ich reklamy. 
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Reklamné heslo – nástroj pre informácie 
a emócie určené všeobecnému/
špecifickému publiku
Slogan – a tool for information and emotions for the general/
specific audiences

Eva Vopálenská

Abstract: The value-added of the slogan (in the meaning of 
semantic structure containing the unique communication messa-
ge) consists of its prosodic – poetic dimensions. All of them have 
one significant feature: they have no absolute weight (like in po-
etry) but only relative weight. Slogan has prosodic dimensions 
but also heads for beyond itself. It is aimed to communicate reali-
ty, but it also goes “beyond” it. Slogan aspires to become the most 
massive and the most importunate discourse of the 20th century. 

Key words: imagination, abstraction, analysis, interpretation, 
creativity, automatism of language, models of system of language 
functions, headline, slogan

Abstrakt: Pridanou hodnotou reklamného sloganu (máme na 
mysli významovú štruktúru, obsahujúcu predovšetkým jedinečné 
komunikačné posolstvo) sú jeho prozodicko – poetické dimen-
zie. Majú však jednu významnú črtu: nemajú absolútnu váhu (ako 
v poézii) ale váhu relatívnu. Reklamný slogan má rozmery pro-
zodické, ale súčasne smeruje mimo seba samého, je zacielený na 
komunikovanie skutočnosti a súčasne ju „prekračuje“. Reklamný 
slogan ašpiruje na to, aby sa stal najmasovejším a najneodbytnej-
ším diskurzom dvadsiateho storočia. 

Kľúčové slová: imaginácia, abstrakcia, analýza, interpretá-
cia, kreativita, automatizmus jazyka, modely systému jazyko-
vých funkcií, slogan



Reklama 11 5958 E. Vopálenská:  Reklamné heslo –  nástroj pre informácie a emócie určené všeobecnému/
špecifickému publiku

Úvod

Jazykové textové výpovede rozdeľujeme predovšetkým pod-
ľa počtu výpovedí. „Popri minimálnych textoch, základom kto-
rých je jedna výpoveď – výzva, povel, zákaz, príkaz, príslovie, 
porekadlo, pranostika, slogan, nápis... existujú texty s viacerými 
výpoveďami. Môžu stáť vedľa seba, ale aj ako navzájom  celkom 
cudzie jednotky, pričom ich môžeme integrovať na základe kon-
textu alebo situácie“.1 Jedno výpoveďové jazykové formy sa tvo-
ria najčastejšie jednou, dvomi a zriedkakedy viacerými vetnými 
celkami. Z hľadiska štruktúry môžu obsahovať jedno až niekoľ-
ko plnovýznamových slov. Sú to útvary, ktorých dominantným 
znakom je úspornosť vyjadrenia a maximálna významová kon-
centratívnosť. Označujú sa tiež ako „heslovité jazykové útvary“ 
a tvoria ich reklamné slogany, heslá a titulky, názvy, minimálne 
texty a pod. 

Medzi texty konštruované viacvetne a súčasne obsahujúce 
viaceré výpovede zaraďujeme hlavný reklamný text (body copy) 
a doplnkový informačný text.

„Pri tvorbe titulkov, sloganov i názvov možno aplikovať aj zá-
sady, ktoré platia pre tvorbu reklamného textu vôbec. K hlavným 
patrí prístupnosť a pôsobivosť. Dosahujeme  ich predovšetkým 
vhodným výberom slov, zrozumiteľnosťou, ale aj  vecnou správ-
nosťou, či zacielením na emocionálnu, resp. racionálnu zložku 
osobnosti recipienta. Propagačný  text by teda  nemal obsahovať 
odborné  termíny, ktoré možno nahradiť opisom, ale ani  cudzie 
slová, či neznáme skratky. V žiadnom prípade nesmie obsahovať 
frázy,  zbytočné  slová, abstraktné, prípadne neidentifikovateľné 
výrazy. Prednosť majú  všeobecne známe a frekventované, často 
používané slová. Živosť textu dosiahneme len použitím prirodze-
ných, avšak originálnych myšlienok a spojení.  Vo väčšine prípa-
dov nemajú opodstatnenie  ani slangové,  či nespisovné  výrazy, 

1  MISTRÍK, J., 1985, s. 282.

resp. vulgarizmy“.2 Heslovité útvary majú niektoré hlavné spo-
ločné a niekoľko rozlišovacích znakov. 

Spoločnými znakmi sú konštrukčné charakteristiky, recepčná 
významnosť a komunikačné funkcie. Všetky tri typy znakov sú 
vzájomne prepojené.

Štrukturálne sú heslovité útvary založené na imperatíve ma-
ximálnej sémantickej nasýtenosti pri minimálnom slovnom roz-
sahu. Tomuto imperatívu sa veľmi dôsledne podriaďuje lexika, 
gramatické formy i štylistické postupy. Aj keď sa heslovité útvary 
javia ako jednoduché, vo svojej vnútornej štruktúre sú usporiada-
né členito. Sú budované na rytmickom pláne, obsahujú obraznú 
rovinu, využívajú emocionálne kvality slov a slovných útvarov. 
Sú utvárané tak, aby v čo najväčšom rozsahu aktivizovali reci-
pienta, vyvolávali v ňom otázky, vytvárali tlak na skúmanie mož-
ných konotácií (skrytých významov ako odrazu hodnotiaceho 
postoja) komunikátu. 

Z akéhokoľvek hľadiska sú heslovité útvary najdôležitejšími 
nástrojmi pre spustenie komunikačného procesu, pre prekonanie 
recepčných bariér, i nedostatku komunikačnej motivácie. Od ich 
formy a obsahu závisí, či recipient zachytí a predpokladaným 
smerom interpretuje komunikačné posolstvo – či sa komunikát 
bude v nejakej podobe fixovať v pamäti, zanechá pamäťovú sto-
pu, či vznikne tento proces, ktorý je základom predpokladu pre 
prepojenie reklamnej komunikácie, voľbu a konzumáciu propa-
govaného produktu.

Z tejto polohy sa teda odvíja celková komunikačná účinnosť 
reklamy. Stručnosť a významová koncentratívnosť heslovitých 
útvarov je vlastne jediným spôsobom ako riešiť najväčší problém 
súčasnej reklamnej komunikácie – enormné množstvo vzájomne 
sa prekrývajúcich reklamných výpovedí.

Čím sa však tieto útvary medzi sebou líšia? Je to iba zdanli-
vo ľahká otázka. Ak by sme vychádzali len z izolovanej analýzy 

2  HORŇÁK, P., 2006, s.
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konkrétnej realizácie vetnej formy, voľby jazykových prostried-
kov atď., nedokázali by sme označiť, o aký druh výpovede ide.

Jediným spôsobom ako dospieť k jasnému stanovisku je ana-
lyzovať tieto útvary v  kontexte ich funkcie, komunikačného zá-
meru  a v kontexte pozície vo vizuálnom texte. 

Každý heslovitý útvar môže byť umiestnený (ako sme už na-
značili v úvode) na jednej zo štyroch hlavných pozícii (AIDA – 
vznikla koncom 19. storočia v USA ako základ pre propagačnú 
prácu) a môže plniť funkcie z toho vyplývajúce:
• pútač pozornosti (attention),
• vyvolávač záujmu o tému (interest),
• túžbu vlastniť propagovaný tovar (desire),
•  priviesť recipienta k činnosti, akcii (action). 

Pritom heslo môže spĺňať funkciu titulku, titulok sloganu, slo-
gan hesla a vice versa (naopak). Navyše, vo funkcii titulku môže 
vystupovať aj obchodné meno produktu či textová alebo ikonická 
podoba značky. A túto pozíciu môžeme identifikovať – iba ak bu-
deme brať do úvahy kompozíciu komunikátu, priestorové a výz-
namové vzťahy k tematickým zložkám –  môžu to byť ľudské telá 
a ich fragmenty alebo môžu byť použité obchodné názvy produk-
tov. Napriek tomu však v niektorých prípadoch nie je možné danú 
výpoveď typovo lokalizovať. 

Ďalším  kritériom je časové a pragmatické hľadisko, teda ča-
sový a utilitárny kontext. Text, ktorý spĺňa iba krátkodobé ciele 
a má upozorniť na nejaký benefit produktu, je celkom odlišný od 
toho, ktorý je nositeľom identity značky, filozofie marketéra.

Reklamný slogan

Tento jazykový útvar  má v reklamných komunikátoch naj-
vyššiu frekvenciu výskytu. Objavuje sa ako solitér, alebo môže 
pozostávať z viacerých na seba nadväzujúcich, teda formou i vý-
znamom rôznych komplementárnych (doplnkových) častí. 

Reklamné heslo je komunikačným nositeľom  pozitívnych 

kvalitatívnych atribútov,  reprezentujúce portfólio benefitov  pro-
duktu, ktoré sú sprostredkované daným reklamným komuniká-
tom. Životný cyklus reklamného hesla je viazaný na nový pro-
dukt alebo jeho inováciu, aktuálne akcie, výhodné ponuky a pod. 
Je teda časovo obmedzený a utilitárne podmienený. Časová plat-
nosť reklamného hesla nevyplýva iba zo zmien produktových 
atribútov – obmieňanie reklamných hesiel je motivované aj ši-
rokou paletou možností. Dosahuje sa  tým potlačenie nasýtenia  
a zisk zážitku neustáleho inovovania produktu, (prispieva to tiež 
k imidžu značky). Je to známy spôsob, ako s malými nákladmi 
dosiahnuť dojem, že produkt je permanentne reštrukturovaný.

Definíciou sa reklamné heslo vymedzuje  ako „stručný, vý-
stižný, dobre vysloviteľný a ľahko zapamätateľný slovný obrat 
vzťahujúci sa k predmetu propagácie“.3 

Iní autori (pri charakterizácii hesla v politickej propagačnej 
komunikácii) okrem stručnosti vyzdvihujú aktuálnosť a pozitívne 
atribúty myšlienky, výzvy alebo zásady. 

Syntetickú definíciu prináša Tvrdoň:  „Propagačné heslo je 
samostatný minimálny text, stručná výpoveď, ktorou sa v zmysle 
aktuálnosti, pojmovej presnosti a účinku na adresáta pohotovo 
a výstižne podáva pozitívny hodnotiaci názor o propagovanej 
skutočnosti (tovar, služba, akcia); vyslovuje sa ním výzva na na-
plnenie propagačného cieľa percipientom pomocou primeraných 
jazykových prostriedkov.“4

Reklamné heslo môže vystupovať vo funkcii titulku, nadti-
tulku resp. podtitulku, temporálneho sloganu, oznámenia (infor-
mácie). Ako sme uviedli, reklamné  heslo  sa môže nachádzať  
na pozícii centrálneho (dominantného) titulku (headlinu), teda na 
mieste, pomocou ktorého sa vyvoláva u recipienta neúmyselná 
pozornosť, záujem o tému, motivácia prejsť na ostatné zložky ko-
munikátu. Titulok sa svojimi vizuálnymi kvalitami stáva automa-

3  HäCKL, B., podľa Křížek, Z., 1998, s. 89.
4  TVRDOŇ, E., 1996, s. 44.
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ticky dominantou a v závislosti od celého komplexu podmienok 
je často i jedinou informáciou, ktorú recipient zachytí.

Identifikačným znakom tejto pozície  je,  že sa propagačné 
heslo nachádza vo vrchných  pásmach vizuálneho poľa (je to 
tradičný postup), čím sa má dosiahnuť, že  text upúta na prvý 
pohľad. Jasné  by mali byť aj ďalšie zložky: komunikačná niť 
medzi ikonou  produktu alebo iným nositeľom komunikačného 
posolstva a medzi reklamným textom, obsahová súvislosť s vi-
zuálom, a pod.

Napr: Zaostrené na TCHIBO/ Vyhrajte si! (heslo na pro-
dukty Tchibo). Uplatňuje sa tu slovná hračka, kreatívna modifi-
kácia  tradičnej výzvy doplnením zvratného tvaru.

KENVELO (slovný tvar značky s výraznou veľkosťou písma 
vo funkcii titulku)/ Móda na splátky/Otevřete dveře k lepšímu 
bydlení/Modrá pyramída KB.

V niektorých prípadoch sa heslo na pozícii titulku  dopĺňa 
o nadtitulok (ktorý má uvádzaciu funkciu) a podtitulok (ktorý 
prináša dodatkovú informáciu, spresňuje  myšlienku vyjadrenú 
heslom atď.) – a to najmä vtedy, ak je titulkom názov značky ale-
bo obchodné  meno produktu. Heslo na pozícii titulku môže byť 
konštruované ako:  výzva – Rozprávajme sa o AVON!/Zaplať 
málo, bav se hodně! – Twist/ Nakupujte chytře! – Cetelem,  
konštatovanie – Krásné poprsí bez hormonu a bez silikonu.  

V teórii reklamnej komunikácie sa heslu vo funkcii titulku 
venuje najväčší priestor lexikálnym  a syntaktickým problémom 
(voľbe účinných slov a slovných spojení, optimálnemu slovnému 
rozsahu a pod.), sémantike slov a spôsobom vizuálnej figurácie, 
a to predovšetkým  normatívnym spôsobom. Zdôrazňujú sa naj-
mä tri „naj“ (heslo by malo byť najstručnejšie, najvýstižnejšie 
a najpútavejšie), z ktorých je možné „ukuchtiť“ zaručene účinný 
obraz o produkte. 

Môžeme si však položiť aj otázku, či pri heslách v pozícii ti-
tulku môžeme – z hľadiska konštrukcie a pôsobivosti jednotli-
vých zložiek reklamného komunikátu nájsť (okrem tých, ktoré 

sme uviedli) i nejaké  ďalšie špecifiká. Tu sa môžeme opierať pre-
dovšetkým o žurnalistické výskumy a čiastočne o práce z oblasti 
reklamnej komunikácie a teórie vizuálnej kompozície.

Z hľadiska grafického stvárnenia je heslo umiestnené spra-
vidla vo vizuálnom poli vo vzťahu k rámu, kompozičným osám 
a tematickým zložkám komunikátu. Najčastejšie  môžeme vyčle-
niť tieto koordinácie: – koordináciu osovú (postavenie textu na 
určitom kvadrante definovanom systémom vertikálno-horizontál-
nej osi), koordináciu textovú (postavenie hesla vo vzťahu k iným 
textovým prvkom reklamného komunikátu – nadtitulku, podti-
tulku, hlavnému textu, sloganu, logu),  koordináciu vizuálovú – 
postavenie textu vo vzťahu k vizuálu ako celku a  koordináciu fi-
gurálnu – postavenie textu vo vzťahu k dominantej téme (figúre).

Osová koordinácia, pozícia textu v určitých kvadrantoch tvo-
rených osami vertikálnymi a horizontálnymi je z hľadiska účin-
kov, ktoré má heslo – titulok rozhodujúca. Rozdelenie vizuálneho 
poľa na štyri kvadranty je základné, ale poznáme i delenie iné. 
Okrem toho sa do úvahy berie dominancia polohy textu (na osi 
vertikálnej alebo horizontálnej). Umiestnením textu do určitých 

Obr. 1 – Osová koordinácia má v reklame mnoho významov...Okrem iných aj tento...
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kvadrantov môžeme dosiahnuť nielen rýchlu zmyslovú odozvu 
titulku, ale aj dynamiku, väčšiu alebo menšiu rytmizáciu, napätie 
a uvoľnenie. Samozrejme v súlade s inými kvantitatívnymi a kva-
litatívnymi  znakmi textových typov (typ písma, farebné zvýraz-
nenie atď.).  

Celkove môžeme povedať, že tento typ koordinácie vo vizu-
álnom poli a v spojitosti s osobitosťami textových typov je zák-
ladným rozlišovacím znakom pre rozlíšenie hesla v pozícii titul-
ku od sloganu. Pre slogan je naopak príznačná typová striedmosť, 
vizuálna nenápadnosť, umiestnenie na pozíciách, ktoré sú recepč-
ne marginálne (hraničné). Obrazne povedané: heslo – titulok sa 
má ozývať hlasno, slogan iba  intímne našepkávať...

Frekventovanosť pozícií hesla – titulku však neznamená, že 
sa nevyužívajú aj iné riešenia. Sú určené koordináciou text – vi-
zuál, postavenie vizuálu vo vzťahu k textu, i kompozičným rieše-
ním dominantných zložiek vizuálu vo vizuálnom poli. 

Konštrukčné (kompozičné) varianty  heslo – titulok sú však 
nevyhnutné aj preto, aby sa tvorcovia vyhli stereotypom, klišéo-
vitosti a teda aj recepčnej nasýtenosti. 

Máme tu na mysli komponovanie hesla – titulku k iným tex-
tovým celkom reklamného komunikátu – hlavnému textu (ob-
sahujúcemu informácie), iným heslovitým útvarom, textovému 
logu a sloganu. Formy koordinácie závisia od toho, či komunikát 
obsahuje vizuálny kód a v akom rozsahu, alebo komunikát  je  
plošného textového typu. V druhom  prípade (o prvom viď vyš-
šie) jasne dominuje kompozičný postup „zhora – dolu“, kopírujúc 
tradičný printový komunikát. Tvorba posolstva postupuje akcent-
mi textových typov – zvýrazňuje sa istý počet významov, ktoré 
vytvárajú sekundárnu figúru. Jej význam je úmerný hustote texto-
vých zložiek. Čím je hustota vyššia, tým sa potreba sekundárneho 
členenia (figurácie) zvyšuje.

Relatívne nízky stupeň koordinácie jestvuje medzi heslom – 
titulkom a sloganom (väčšinou priestorovo viazaným na logo). 
Napriek tomu, že umiestnenie útvaru logo-slogan je kompozič-

ne vo vizuálnom poli variabilné (ako sme už uviedli, umiestňuje 
sa v marginálnych nedominantných pásmach – predovšetkým na 
základni vizuálu, alebo na rohových pozíciách), jestvuje tu určitá 
koordinácia. Mohli by sme uviesť dva typy:  typ ortodiagonál-
ny (pravo-ľavá os v jednoklonnej sústave) a typ diagonálny (šik-
mý). Ortodiagonálny typ sa vyznačuje rytmickým akordom (po-
stupom) vertikálnym – titulok – vizuál (figúra) – slogan (logo). 
Tento bežný spôsob sa kreatívne variuje  inverziou (narušením), 
najmä ak logo alebo názov značky vystupuje vo funkcii domi-
nantného titulku.

Diagonálne sa koordinujú prvky dynamicky tak, aby vníma-
nie bolo vedené po osi klesajúcej (tzv. ženský typ diagonály), ale-
bo stúpajúcej (tzv. mužský typ diagonály). Titulok a slogan tvoria 
obvykle vonkajšie členy, jadro je obvykle vizuálna figúra. Ak je 
slogan umiestnený vpravo hore (vo vzťahu k titulku a vizuálu) 
vyvoláva sa pocit dynamiky, stúpania atď., čo môže recipient 
podvedome vnímať a asociovať ako rad pozitívnych atribútov. 
Tým, že slogan tvorí „vrchol stúpania“, asociácie recipienta sa 
viažu práve k tomuto objektu.

Koordinácia po klesajúcej osi navodzuje uvoľnenie, prirodze-
ný odpočinok. „Na konci“ je opäť slogan –  logo –  efektom sú 
zasa pozitívne emotívne akcenty a pamäťové posilňovanie. Koor-
dinácia týchto prvkov môže byť veľmi variabilná, najmä, ak figú-
ru netvorí produkt (automobil, kopírovací stroj atď.),  ale ikona, 
ktorá iba v symbolickej podobe  zastupuje  produkt, alebo jeho 
tvarové alebo funkčné atribúty.

Pri reklamných komunikátoch netradičných formátov  (bane-
rových foriem – predovšetkým  horizontálnych) sa táto koordiná-
cia prirodzene nemôže uplatňovať. Tam prevláda triáda  horizon-
tálne usporiadaná tak, aby vnímanie bolo vedené sprava doľava 
s koncovkou logo – slogan.

Kompozíciu týchto kódov môžeme považovať za príznakovú 
pre odlíšenie pozície hesla – titulku a pozíciu hesla v inej situácii.

Keď analyzujeme reklamné komunikáty z tohto pohľadu, zis-
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ťujeme, že sa nám núkajú ako dominantné tieto tri koordinačné 
princípy:
• princíp paralelného priraďovania,
• princíp celistvého usporiadania,
• princíp podriadenosti.

Princíp paralelného priraďovania vyjadruje postup, pri ktorom 
heslo – titulok je jasne oddelený od vizuálnej časti komunikátu. 
Je to predovšetkým v tých prípadoch, keď ikony produktu tvoria 
iba menšiu jeho časť, prevahu má heslo a iné textové výpovede 
a aj samotný komunikát je plošne menší, než formát printu. Teda 
väčší význam sa kladie na informačnú hodnotu komunikácie, na 
oslovovanie pomocou faktov a racionálnej argumentácie...

Princíp celistvého usporiadania znamená, že text nemôže na-
rušiť celistvosť obrazu, ale mal by sa integrovať do obrazu. Nie-
kedy však pôsobí neorganicky, pretože prekrýva figúry (najmä 
ľudské) a to v mnohých prípadoch razantným spôsobom. 

Vyplýva to zo špecifickosti  reklamnej vizuálnej komunikácie 
a z „dvojdomosti“ reklamného vizuálu. 

Ľudská (ale aj iná) figúra je estetický objekt, ktorý pôsobí na 
vnímateľa silou svojich kvalít, dokonalou harmóniou tvarov a lí-
nií, ktoré sú umocnené  detailom (ktorým sa figúra recipientovi 
približuje, intimizuje, atď.). Ikona  však nie je komunikovaná pre 
samotnú prezentáciu, ale je iba nositeľom reklamného posolstva. 
Recipient komunikačne tieto kódy očakáva, snaží sa zistiť, aký 
zmysel  má ikona v kontexte printového médiá  – reklamný tex/
tslogan vizuál kompletizuje a dáva mu interpretačný kľúč. Toto 
prelínanie je obojsmerné. 

Text/slogan nielen vysvetľuje zmysel vizuálu, ale tiež priamo 
integruje informáciu a emóciu do obrazu („textový implantát“), 
silne sugeruje recipientovi, že  kvality figúry (zdravie, mladosť, 
krása, vyžarovanie šťastia, sympatií atď.) sú výsledkom účinku 
alebo vlastnenia propagovanej značky. Integrované atribúty pro-
duktu sa z obrazu prirodzene „vynárajú“, sú jeho neoddeliteľnou 
súčasťou – na rozdiel od paralelného priraďovania. 

Celý tento proces sa završuje tým, že prostredníctvom tex-
tu/sloganu sa produkt subjektívne pozicionuje komunikovanými 
atribútmi figúry.

Pod princípom subordinácie  (podriadenosti) chápeme typ 
kvantitatívnych pomerov medzi ikonou alebo  celým komuniká-
tom (ak absentuje ikonický materiál)  a textovou zložkou. Môže 
ísť o dominanciu, submisiu alebo vyrovnané zastúpenie.

V prvom prípade sa heslo – titulok stáva jednoznačne domi-
nujúcou štruktúrou, potláča ostatné prvky a tým zasúva do poza-
dia vizuálnu figúru, pritom samotná veľkosť nemusí byť rozho-
dujúca –  dominancia textu sa posilňuje kvalitatívnymi znakmi 
textových typov aj graficko – dizajnovými  prostriedkami.

V prípade uplatnenia princípu podriadenosti, heslo – titulok 
je potlačený až na hranicu recepčnej identifikovateľnosti a figú-
ra sa stáva dominantnou (môže ňou byť persona, celebrita ale aj 
pozadie...). Identifikácia  textu si v tomto prípade vyžaduje od 
recipienta  aby si osvojil nové “poznávacie“ kľúče a pomocou 
nich dešifroval posolstvo/slogan.

Obr. 2 – Saatchi vysvetľuje, prečo je nový slogan Expresu rovnaký, ako starý slogan Markízy: 
– Mrzí nás to. Ale každý uzná, že vedome to byť nemohlo. Ivan Hulík z MUW Saatchi & Saatchi 
reaguje na obvinenia Creative Department, ktorá pred troma rokmi vymyslela slogan „Baví nás 

baviť vás“ pre Markízu. https://www.facebook.com/pages/Rádio-expresbaví-nás-baviť-vás/
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Rovnovážny postup je komponovaním textových zložiek na 
ploche komunikátu pomocou ich harmonizácie, uplatnenia kvan-
titatívnej a kvalitatívnej súčinnosti.

Pri analýze heslovitých jazykových útvarov, najmä sloganu 
sme postavení predovšetkým pred otázku, podľa akých kritérií 
treba vytvárať klasifikačný systém týchto reklamných textových 
útvarov. Jediným východiskom prirodzene môže byť iba reklam-
ná komunikačná prax, z ktorej môžeme odvodiť určité všeobec-
nejšie tendencie – dobovú, produktovú a mediálnu špecifickosť.

Slogany klasifikujeme zvyčajne: podľa jazykových (syntak-
tických,  morfologických) figúr, mnemotechnických prostriedkov 
(verš ako významová, rytmická a intonačná jednotka), prozódie 
(využitie obrazných pomenovaní a pod.), apelácie (podľa zastú-
penia druhov apelov), modálnosti výpovede (podľa spôsobu, ako 
komunikát oslovuje vnímateľa), frazeológie  (používanie ustále-
ných slovných spojení...), emotívnosti výpovede (ako pôsobí na 
emocionalitu), provokatívnosti, zábavnosti. Môžeme tu použiť 
známy Jakobsonov systém jazykových funkcií. Na otázku – akú 
funkciu má vo všeobecnosti jazyk reklamy5 – môžeme odpove-
dať:
• referenčnú, ktorá sa vzťahuje k predmetu reči,
• expresívnu, ktorá vystihuje vzťah výpovede k nositeľovi in-

formácie, 
• apelovú, ktorá prezentuje vzťah k adresátovi,  
• fatickú, ktorá slúži na nadviazanie komunikácie a uistenie, že 

kanál normálne pracuje – haló, počujete ma? 
• metajazykovú, ktorá obsahuje informácie o význame slov – 

ten chlap vybuchol – ale čo je to vybuchol? – vybuchol, zna-
mená, že neurobil skúšku... 

• poetickú, alebo básnickú.
Jakobson nadviazal na model Buehlerov, kde je vzťah znaku 

ku skutočnosti označený nemeckým Darstellung (znázornenie, 

5  ČMĚJRKOVÁ, S., 2000, s. 47.

zobrazenie). Jakobson tento výraz označil termínom emotive, 
ktorý sa neskôr zmenil na výraz expresívny a emotívny. Buehle-
rov výraz appel označil Jakobson termínom conative, čo vyvolalo 
reťazec ekvivalentov apelová, výzvová.6  Kým teda v básnickom 
texte dominuje funkcia poetická, v reklame dominuje funkcia ko-
natívna (apelová). Najvýznamnejším a najčastejším výrazovým 
prostriedkom tejto funkcie je oslovenie a pokyn adresátovi. Po-
etická funkcia vystupuje v reklame ako funkcia prídavná, často 
však práve táto funkcia je nezastupiteľná a nezameniteľná a re-
klamnému textu dáva osobitný rozmer.

Reklamné slogany hodnotíme aj z hľadiska dodržiavania ja-
zykovej normy (normatívny, v nesúlade s normou), podľa počtu 
slovných  a vetných jednotiek (jednočlenný, dvojčlenný, trojčlen-
ný, jednovetný – dvojvetný), podľa intenzity presvedčovacieho 
tlaku (neutrálny a príznakový), podľa pozície v reklamnom ko-
munikáte a pod. V každom prípade ich môžeme rozdeliť podľa 
použitých výrazových prostriedkov – na kreatívne a netvorivé. 

Prv, než sa pozrieme na stav reklamného sloganu z hľadiska 
kreativity, logiky textu, jazykovej  a štylistickej kultúry, uvedie-
me niekoľko príkladov z reklamnej praxe, kde sa zjavne prezen-
tuje všeobecný fenomén v slovenskej reklamnej štylistike – opa-
kovanie témy:

OMV – Viac pohybu/Komandor – Viac miesta pre život/
Denník SME – Vedieť viac/Tv Joj – Joj vás baví viac/101 Dro-
gerie – Tu dostanem vždy viac/EuroTel – Viac od života/Al-
lianz – Viac než poistenie/Darex – Viac než autobazár/Subaru 
– Viac než auto/Avion Shopping Park – Viac než potrebujete 
na Vianoce/Manpower – Viac ako ľudské zdroje/Dexia ban-
ka – Viac ako ste zvyknutí/Ryža SOS – Viac možností, ako si 
vieš predstaviť/Jacobs – Dvaja sú viac ako jeden/Prvá staveb-
ná sporiteľňa – Sporte a získajte viac!/Wüstenrot – Získajte 
viac, ako očakávate!/Wella Viva – Viac je jednoducho viac/

6  ČMĚJRKOVÁ, S., 2000, s.. 42 - 43.
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EuroTel – Viac od života/Allianz – Viac než poistenie/Darex – 
Viac než autobazár/Subaru – Viac než auto/Avion Shopping 
Park – Viac než potrebujete na Vianoce/Manpower – Viac 
ako ľudské zdroje/Dexia banka – Viac ako ste zvyknutí/Ryža 
SOS – Viac možností, ako si vieš predstaviť/Jacobs – Dvaja sú 
viac ako jeden/Prvá stavebná sporiteľňa – Sporte a získajte 
viac!/Wüstenrot – Získajte viac, ako očakávate!/Wella Viva – 
Viac je jednoducho viac...

Rovnako by sme mohli pokračovať ďalej. Privlastňovacie zá-
meno váš/Váš stráca všetky benefity a mení sa na ľahkú trivialitu:

OB Heller – Váš faktoringový partner/FIAT – Váš ob-
chodný partner/Ford – Spoľahlivý partner/GTS – Partner 
pre Vaše telekomunikácie/VÚB Banka, Generali – Partneri 
pre sporenie a dôchodok...

Ďalší „balíček triviality sa odvíja pri „špecialistoch“ a profe-
sionáloch...

Husquarna – Značka profesionálov/Business Lease – Špe-
cialista na operatívny leasing/Europapier – Špecialisti na pa-

pier/Slovenská požičovňa – Špecialista na pôžičky z domu/ 
FIAT – Váš obchodný partner/Ford – Spoľahlivý partner/
GTS – Partner pre Vaše telekomunikácie/VÚB Banka, Gene-
rali – Partneri pre sporenie a dôchodok/Uniteam – Okná od 
profesionálov/Peugeot – Profesionáli profesionálom/ČSOB – 
Profesionáli pracujú pre vás/Husquarna – Značka profesio-
nálov...

                         

Obr. 3 – Kto stojí za vznikom tejto reklamnej kampane nie je jasné...a ani to, aký produkt/službu 
propaguje tento slogan...  

Obr. 4 – Výkon a svedomie?

 Obr. 5 – Tu som človekom... a kde nie?
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Hodnotenie českých reklamných sloganov  
recipient Marek Hrkal)

Alfa To je máslíčko 
Allianz Stojíme při Vás
Always Ultra Mluví řečí Vašeho těla
Amcico ...protože život přináší riziko 
Astor Je krásné být sama sebou
AXA A žijte v pohodě
Azurit Najdeš všude tam, kde je krásně měkoučko
Becherovka Becherovka sbližuje
Bezenzen Fernet Kamarád do deště
Billa Billa dnes to nejlepší pro mě

Blesk
Víme víc
Kdo nečte blesk, ví kulový! 

BMW Radost z jízdy
Bohemia Sekt Život nás baví
Braník Pivo v každé lahvi
Calibrum Síla mocného kalibru

Centrum
Kompletní od A až po železo
Zaostřeno na zdraví

Centrum.cz Jděte tam, kde Vám rozumějí.
Calgon Dlouhý život pro Vaši pračku, Váš Calgon
Calgonit Diamantový standard 
Citroën Překoná Vaše představy
Česká pojišťovna Chráníme vaše sny
Česká spořitelna Jsme Vám blíž
ČSOB Pro bohatší život
ČT1 Vítejte na jedničce
ČT2 Jiný prostor
ČT24 Váš informační náskok
ČT4SPORT Žijeme sportem
Danone Zdraví, které chutná
Deli A co teď? Teď si dáme Deli. 
Delissa Ta ti zvedne náladu
DHL Protože na čase záleží
Direct Pojišťovna Důvod ke změně 
Disko Je lepší, když se rozdělíš

DM drogerie Zde jsem člověkem. Zde nakupuji. 
Dobrá máma Rozumí celé rodině 
Dobrá voda Příroda regeneruje
Domestos Zabíjí všechny známé druhy bakterií

Dove
Nevysuší Vaši pleť jako mýdlo
Krása není limitována věkem

Electroworld Je zbytečné platit víc
Euronics Elektro z vaší ulice
Eurotel Více ze života
Evropa 2 MaXXimum muziky 
Eta Tady je doma 
Fa Pro pocit příjemné svěžesti 

Fernet Stock
Vyjímečně hořký. Výjimečně dobrý.

Fernet Stock Citrus S citrónem roste zábava
Fidorka Když musíš, tak musíš

Finlandia
Když potká sob soba, mají radost oba. Když se 

sejdou tři sobi, tak se radost násobí.
Flora Miluj své srdce
Ford Všechno, co děláme, řídíte Vy!
Fortuna Vsaďte se
Gambrinus Chuť, která dělá přátele
Garnier Pečuj o sebe
Gillette Pro muže to nejlepší
Granko S láskou tvoje Granko 

Gutalax
Večer chutná, ráno pomáhá
Spolehlivě a šetrně

Hellmanns
Je prostě to nejlepší
Když je chuť skutečná 

Hera Pečení je radost. Hera je pečení.

Hornbach
Jama-já-já-jupi-jupi-jé
S námi to zvládnete

Hyundai Řídím svůj svět
Chevrolet Velké plus
IKEA Levněji to nejde 
Indesit My pracujeme, vy žijte.
IPB Lev na Vaší straně ve světě financí

Jameson
Kdo ví, ten ví
Drsná země, jemná whiskey 
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Jihlavanka Poctivá káva
Jupí Ovoce je JUPÍ
KFC Proklatě dobré kuře

Kiss Rádio
Rytmus, tanec, zábava. Kiss Rádio! 
Číslo jedna s největšími hity!

KitKat Dej si pauzu, dej si Kit Kat
Kofola Když ji miluješ, není co řešit

Komerční banka
Svět se mění a my s ním.
Můj svět. Moje Banka.

Kooperativa Pro život, jaký je

Kozel
Orosená odměna
Kdo umí, umí

Krušovice
Koruna mého srdce
Pravé pivo pro pravé chvíle 

L’Oreal Protože Vy za to stojíte
Lanza Bílá bělejší, prádlo čistější
Lentilky Barevný svět v hrsti

Lidl
Lidl je levný/levnější
Skvělý nápad. 

Liška Na těchto základech můžete stavět

Maggi
Vy a Maggi. Spolu a chutně.
Vždy čerstvé nápady

Magnesia Síla přírodního hořčíku
Májka Zlaté dědictví
Margot Do ráje kdykoli a kdekoli
Mars Tě vtáhne do života

MasterCard
Jsou věci, které si za peníze nekoupíte. 

Na všechno ostatní je tady MasterCard.

Mattoni
Mattoni už není
Kde to žije, tam je Mattoni
Kde je Mattoni, tam je život

MaxFactor Make-up maskérů filmových hvězd
Maybelline Možná se tak narodila, možná je to Maybelline
Mentos A nápad je tu
Metaxa Dotkni se slunce 
Milka Nejjemnější potěšení
Milky Way Milky Way a s ní se směj
Mirinda Pravá chuť pomerančů
Modafen Chřipka z těla ven

Mountfield A mám to zadarmo!

Mr. Proper 
Mistr Proper čistí čistě, že se sami vidíte. 
Mistr Proper těžkou práci rychle za vás udělá!

Müller Tu chuť prostě mülluju 
Nescafé 1 okamžik. 1 Nescafé

Nova
Nova Vás baví
Moje Nova. Moje televize.
Odvažte se zažít víc 

02 Více možností 
Obi Když nevíte coby, najdete to v Obi 
Old Spice Důkaz místo slibů. 
OMV Svět v pohybu
Orion Vaše čokoládová hvězda

Oskar
Pro každého. Každý den.
Stačí říct.

Ostravar Tady sme doma 
Paegas Vždy o důvod víc, proč být s námi
Paegas Twist Nevaž se. Odvaž se.
Pampers Inspirováno dětmi
Pantene Zazáříte

Panzani
Těstoviny, které nelepí

Nikdy nelepí 
Perwoll Bílá jako nová 
Pickwick Co dokáže čaj 

Pilsner Urquell
Inspirující chuť
Pravé bohatství se skrývá uvnitř 

Poděbradka Více chuti do života 
Policie ČR Pomáhat a chránit 
Pribináček Originál je jen jeden
Prima Uvidíte víc 
Radegast Život je hořký. Bohudík.
Raffaelo Raffaelo to řekne za Vás
Raid Komárům vstup zakázán
Raiffeisen Bank Lepší služby každý den
Rajec Patentováno přírodou.
Rama Trochu Ramy a život chutná lépe
Redbull Redbull ti dává křídla
Renault Tvůrce automobilů
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Reno Boty od Rena – ty už nevyzuji. 
Rexona Nezradí tě!
Rock Café Vaše třetí ucho 
Rock Radio Rock je slušná muzika 
Sazka Pomáháme druhým k vítězství

Seznam.cz
Seznam. Najdu tam, co neznám.
Seznam. Najdu tam, co hledám.

Shell Aby Váš motor skvěle Shell
Schwarzkopf Profesionální péče o Vaše vlasy
Signal White Rozzařte se! 
SPAK Spak má šmak 
Sportka Větší než obvykle?
Sprite Image je nanic. Následuj instinkt.
Stanislav Gross Myslím to upřímně

Staropramen
Chlapi sobě
Žiješ jen jednou

Šíp
Čte se líp
Trefa do černého! 

Škoda Simply clever
Tatranky Energie sbalená na cesty

Tefal
Myslí na všechno
Chytré věci nenahradíš 

Telka Pečená, ne smažená
Tesco S námi ušetříte
TIS Nejsme HYPER ani GIGA a přesto jsme 1. liga 
Tchibo Dát to nejlepší 

T-Mobile
Prostě blíž
Pro společné zážitky 

Toffife Radost se skrývá v Toffife 
Toyota Nic není nemožné 
Twix Twix, twix. Dvě tyčinky v jednom.
UniCredit Bank Rozumíme penězům i Vám
Uniqa Pojištění nové generace
UPS Považujte za doručené
Vanish Skvrn a špíny se zbavíš
Vichy Zdraví patří i pokožce
VISA Milujte každý den

Vitana
Vaří za Vás
Máme chuť si pochutnat

Vizir Vy zíráte, my zíráme 

Vodafone
Je to ve Vašich rukou
Jde to i jinak

West Nech se West
Winterfresh Dej si Winterfresh a volně dýchej
Wüstenrot Řešení Vašeho bydlení

Whiskas
Kočky by kupovaly Whiskas

Zlaté stránky Našli jste zlato! 
ZOO Praha Made in Nature 

                                                     
Reklamné texty/slogany, ktoré sú usporiadané abecedne sa 

pokúsime analyzovať na základe princípov, ktoré sú základom 
pre kreativizáciu jazyka v oblasti, ktorej hovoríme reklamná šty-
listika:
• Akka Art – Ponuka veľkoplošnej tlače (reklamná agentúra) 

– krátke, výstižné, pragmatické – ide o racionálny apel.
• Allianz – Stojíme pri vás (poisťovňa) – veľmi všeobecné 

konštatovanie – triviálne. Obmeny – sme s vami, sme vám 
k dispozícii, sme k vašim službám poznáme z reklamy už dve 
desaťročia.

• ArtCam – Prenájom kamier a svetelnej techniky (spo-
ločnosť prenajímajúca audiovizuálnu techniku) – opäť ide 
o informáciu, už nie o racionálny apel, ale nevtieravú ponu-
ku techniky. Text je síce málo nápaditý, jednoduchý, je však 
čitateľný, lineárny a bez skrytých významov...

• Astor – Je krásne byť sama sebou (značka kozmetiky) – 
takmer celý slovný obsah je devalvovaný vonkajšími posol-
stvami. Kozmetické firmy šermujú slovom krása ako niečím, 
čo má čistú nekomtaminovanú hodnotu, opak je však prav-
dou.

• Azurit – Nájdeš všade tam, kde je krásne mäkko (značka 
aviváže) – milé svieže, trochu detinské, v každom prípade je 
tu inflácia slov.

• Becherovka – Becherovka zbližuje (značka alkoholu) 
http://marekhrkal.cz/reklamni-slogany.htm (designed by marekhrkal.cz 2007).

http://marekhrkal.cz/reklamni-slogany.htm
http://marekhrkal.cz
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– možno áno. Ale koho? Azda mieri cielene k adresátovi, 
v každom prípade všeličo v reklame zbližuje...Tento kontext 
je opotrebovaný...

• Berenzen Fernet – Kamarát do dažďa (značka alkoholu) 
– vtipné, jednoduché konštatovanie, bolo by originálne, keby 
už nebolo použité...

• Billa – Billa, dnes to najlepšie pre mňa (maloobchodná sieť 
potravín) – reklama „na ľudovú nôtu“ rovnako ako Jedno-
ta plná života. Z psychologického hľadiska ide o skrytý apel 
– prihovára sa najširším vrstvám, vyjadruje osobnú potrebu 
každého z nás, vnucuje nám značku ako benefit, pripravený 
špeciálne pre nás.

• BMW – Radosť z jazdy (značka automobilov)/Bohemia 
sekt – Život nás baví (značka alkoholu)/Calibrum – Sila 
mocného kalibru (značka vitamínov) – tieto slogany žijú 
v zajatí triviality nápadnou podobnosťou so sloganmi, ktoré 
boli originálne v čase, keď vznikli.

• Centrum – Kompletne od A až po železo (značka vitamí-
nov), podobný prípad...

• Centrum – Zaostrené na zdravie (značka vitamínov) –  

evokuje Zaostrené na detail...mysliac pritom na cieľovú sku-
pinu tých, ktorým ide o zdravie, pretože „len zdravý človek 
môže byť úspešný“. Je to  kreatívne nenápadný slogan, mož-
no účelný a zámerne jednoduchý, chýba mu však širšia di-
menzia zdôrazňujúca benefit zdravia ako základnej hodnoty. 

• Calgon – Dlhý život pre vašu práčku, váš Calgon (značka 
chemického prostriedku) – personifikuje produkt, vytvára ilú-
ziu, že keď sa staráme o „zdravie“ produktu, bude nám dlho 
„žiť“...

0br. 6 a, 6 b – v prvom prípade ide o silne kontroverzné spracovanie, v druhom – akoby tvorco-
via suplovali v téme ženskej gravidity pozitívne myslenie...

http://www.google.sk/search?q=reklamné+billboardy

Obr. 7 –  Menej je – ako vždy – viac...
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• Calgonit – Diamantový štandard (značka čistiaceho pros-
triedku do umývačky riadu) – ide    o produkt „najvyššej“ 
hodnoty – diamant je v tomto prípade použitý ako paralela 
vysokého lesku.

• Castrol – Z lásky k motoru (značka oleja) – príklad, keď je 
benefit produktu spájaný s emóciami, ktoré asociujú neodola-
teľnú túžbu byť stále so svojím autom. 

• Citroen – prekoná vaše predstavy (značka automobilov) – 
lepší je slogan Fantázia v pohybe. Pre tento je typická mno-
hovýznamnosť a teda možnosť využiť ho aj mimo značky 
a takmer pri každom produkte. 

• ČSOB – Pre bohatší život (banková inštitúcia) – veľmi vše-
obecný rozmer sloganu evokuje akúkoľvek predstavu – hoci 
– adjektívum bohatý – je v tomto prípade namieste.

• Danone – zdravie, ktoré chutí (značka potravín) – slogan 
zdôrazňuje zdravie a chuť –základné hodnoty, ktoré sú hodné 
povšimnutia... 

• DDP Stabilita – Starajte sa o seba...Rozumne! (banková 
inštitúcia) – imperatív nie je najšťastnejšie riešenie pri tvorbe 
reklamného sloganu...

• Delissa – tá ti zdvihne náladu (značka cukroviniek) – opäť 
personifikácia – slogan je alúziou na príjemnú ženu s rovna-
kým menom, ktorá môže byť dobrou spoločníčkou oboch po-
hlaví.

• DHL – Pretože na čase záleží (značka kuriérskej spoločnos-
ti) – tovar nám dopravia rýchlo a komfortne – a o to nám 
predsa ide.

• Disko – Je lepšie, keď sa rozdelíš (značka cukroviniek) – 
Disco evokuje iné predstavy – niečo ako rozkrúť to s Disco!

• DM – Tu som človekom, tu nakupujem (drogéria) – ne-
šťastný slogan, pripomína nám socialistickú minulosť, keď 
sme si deodoranty nosili zo zahraničia...

• Dobrá voda – Príroda regeneruje (značka minerálnej vody) 
– príroda regeneruje vždy a nielen pri Dobrej vode...

• Domestos – Zabíja všetky známe druhy baktérií (značka 
čistiacich prostriedkov) – a čo s neznámymi?

• Dove – Nevysuší pokožku ako mydlo (značka kozmetiky) – 
čistá informácia, bez akýchkoľvek emócií...

• Dove – Krása nie je limitovaná vekom (značka kozmetiky) 
– Dove symbolizuje čistotu a nie krásu...

• Electroworld –  Je zbytočné platiť viac (sieť elektropredaj-
ní) – Je lepšie... je zbytočné...bez emócií, ale aj bez nápadu...

• Euronics – Elektro z vašej ulice (sieť elektropredajní) – to 
celkom nie, ale ľudový charakter to vystihuje.

• Eurotel – Viacej zo života (mobilný operátor) – čoho? Kom-
fortu? Viac od  života (tento typ sloganu analyzujeme na inom 
mieste).

• ETA – Tu je doma (značka elektrospotrebičov) – apeluje na 
domácich spotrebiteľov, až na to, že sa už vyrába v zahrani-
čí...

• Ewelly – Dámska luxusná konfekcia (značka dámskej kon-
fekcie) – typický informačný slogan vo funkcii haedlinu...

• Fa – Pre pocit príjemnej sviežosti (značka kozmetiky) – prí-
jemný, svieži – tieto adjektíva už dávno delvalvovali...

• Fernet Stock – Výnimočne horký, výnimočne dobrý (znač-
ka alkoholu) – slogan správne akcentuje benefity produktu 
a má navyše emocionálnu „príchuť“.

• Fernet Stock –  Aj muži majú svoje dni (značka alkoholu) 
– slogan zdôrazňuje mužské rodové stereotypy s príslušnou 
dávkou jemného humoru...

• Fernet Stock Citrus – S citrónom rastie zábava (značka al-
koholu) – ťažko povedať, čo je zábavné na citróne, ale Fernet 
je možno zábavný...

• Fidorka – Keď musíš, tak musíš (značka cukroviniek) – sil-
ne nutkavý slogan s výrazným apelom na recipienta – pred-
stavuje učebnicový typ reklamnej persuázie...

• Flora – Miluj svoje srdce (značka margarínu) – tiež je tu 
výrazný apel na recipienta s dôrazom na potrebu byť zdra-
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vý. Miluj má dvojitú funkciu – označuje vzťah k produktu 
– v druhom prípade vzťah k svojmu zdraviu...

• Fortuna – Stavte sa! (stávková kancelária) – jednoducho, 
persuazívne...

• Gambrinus – Chuť, ktorá robí priateľov (značka piva) – 
čo je to robiť priateľov? Možno chuť, ktorá spája priateľov...

• Garnier – Staraj sa o seba (značka kozmetiky) – silne apelu-
júci slogan, vyvolávajúci dokonca výčitky – ak nepoužijeme 
Garnier, znamená to, že sa o seba vôbec nestaráme...

• Gillete – Pre mužov to najlepšie (značka kozmetiky) – ak 
by som bola muž, zaručene protestujem – nie som si istá, či 
práve Gillete je pre mužov to najlepšie...

• Granko – S láskou tvoje Granko (značka potravín) – toto 
spojenie je vskutku násilné – čo má Granko s láskou? Tvorco-
via tu vychádzali z formulky, ktorú používame pri venovaní, 
avšak dosť nešťastne...

• Gutalax – Večer chutí, ráno pomáha (značka liekov) – bež-
né preháňadlo má údajne večer chutiť – pre bežných spotre-
biteľov sa nájdu v chladničke aj chutnejšie produkty, ako je 
bylinné preháňadlo...

• Gutalax – Spoľahlivo a šetrne – možno aj spoľahlivo, aj 
šetrne...

• Hellmanns – Je proste najlepší (značka potravín s bohe-
mizmom v slogane)/Hellmanns – Keď je chuť skutočná/ 
Hellmans – kráľ majonézy – Hellmans skutočne kraľuje tri-
vialite...

• Hornbach – Jama-já-já-jupi-jupi-jé (predajňa stavebných 
materiálov)/Hornbach – S nami to zvládnete (predajňa sta-
vebných materiálov) –  prvý zo sloganov je emocionálnym 
apelom, druhý pragmatickou informáciou...

• Chevrolet – Veľké plus (značka automobilov) – v reklamnej 
agentúre akosi došiel dych...

• KitKat – Daj si pauzu, daj si KitKat (značka cukroviniek) 
– hravá komunikácia, využívajúca rytmus a metrické konštrukcie...

• Velkopopovický kozel –  orosená odmena (značka piva)  
metaforický text, vyvolávajúci asociácie najrozličnejšieho 
druhu..., okrem iného aj erotické...

• Krušovice – pravé pivo pre pravé chvíle (značka piva) – 
princíp repetície slova pravé akcentuje...

• Lentilky – Farebný svet v hrsti (značka cukroviniek) – tento 
slogan je určený deťom a detsky aj vyznieva...

• Lidl – Lidl je lacný (predajňa potravín) – slogan s obmedze-
nou aktivitou šetrí aj slovami...

• Magnesia – sila prírodného horčíka (značka minerálnej 
vody) – síl sme použili v reklame toľko, že sa nám už minu-
la...

• Mars – ťa vtiahne do života (značka cukroviniek) – rovnako 
je veľký aj balík s benefitom slova život...

• MasterCard – Sú veci, ktoré si za peniaze nekúpite. Na 
všetko ostatné je tu MasterCard (platobná karta) – výni-
močne dlhý a výnimočne dobrý slogan – nie však originálny...

• Mattoni – Kde to žije, tam je Mattoni (značka minerálnej 
vody)/Mattoni – Kde je Mattoni, tam je život – prvý zo 
sloganov je originálnejší, druhý už len vysvetľuje...

• Maybelline – Možno sa tak narodila, možno je to May-
belline (značka kozmetiky) – veľmi hravý, v istej chvíli až 
infantilný slogan – prekvapuje však originalitou...

• Metaxa – Dotkni sa slnka (značka alkoholu) – triviálnejší už 
nemôže byť...

• OMV – Svet v pohybe (značka pohonných hmôt) – žeby len 
OMV dával svet do pohybu? Kde je benefit?

• A teraz opäť trivialita:
• Orion – Vaša čokoládová hviezda (cukrovinky)/Pampers 

– Inšpirované deťmi (značka plienok)/Pantene – Zažiarite 
(značka kozmetiky)/Panzani – Cestoviny, ktoré sa nelepia 
(značka potravín) – repetícia: Panzani – Nikdy sa nelepia/
Perwoll – Biela ako nová (značka detergentu)/Pickwick – 
Čo dokáže čaj (značka čaju)/Pilsner Urquell – Inšpirujúca 
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chuť Pilsner Urquell – Pravé bohatstvo sa skrýva vo vnút-
ri (značka piva)

• Redbull – Redbull ti dáva krídla (značka energetického ná-
poja) – veľmi by som sa nespoliehala na tieto asociácie...

• Rexona – Nezradí ťa! (značka kozmetiky) – možno niekoho 
nie...

• Schwarzkopf – Profesionálna starostlivosť o vaše vlasy 
(značka kozmetiky) – pragmatický slogan, popisujúci presne 
benefit produktu...

• Signal White – Rozžiarte sa! (značka zubnej pasty) – z čoho 
všetkého sa rozžiarime, z čoho zažiarime – na žiaru by som sa 
už ako copywriter nespoliehala...

• Tefal – myslí na všetko (značka elektrospotrebičov) – čo 
všetko má tento produkt na mysli?

Záver

Pre potenciálnych zadávateľov reklamy je v súčasnosti kre-
atívnosť sloganu jedným z rozhodujúcich navigátorov pri voľbe 
reklamnej agentúry.  Kreativita v reklamnom biznise jednodu-
cho a účinne predáva! Je to magická ikona a investície do nej sa 
považujú za najlepšiu a bezrizikovú investíciu. Vo svete tvorcov 
reklamy sa primerane ohodnocuje, a  je aj účinným zaklínadlom 
pre zdôvodňovanie vyššej ceny, ktorou treba zaplatiť kreatívne 
špičky alebo exekučné náklady.

Korene tejto magickej funkčnosti však presahujú rámec re-
klamy. Kreativita je nesporne globálny kultúrny, sociálny a psy-
chologický fetiš modernej západnej spoločnosti ako celku – pred-
stavuje značku istej duchovnej kvality ale ľahkovážnosť, akou sa  
s ňou  operuje ju posúva do sveta opotrebovaných floskúl a málo 
funkčných fráz... Táto skutočnosť vyplýva jednak z toho, že re-
klamu ako celok síce považujeme za priestor, ktorý je synony-
mom konceptu tvorivosti, ale súčasne by sme mali akceptovať 
fakt, že v žiadnej inej oblasti ľudskej činnosti neprebieha taký 

tlak (v takej intenzite a rozsahu)  na sústavnú tvorbu nových ideí 
a originalitu ich hmotnej exekúcie ako  je to v reklamnej tvor-
be. Z tohto hľadiska ani nemôžeme očakávať, že každý reklamný 
text/slogan bude vždy kreatívny. Originalita totiž nie je záleži-
tosť absolútna, je vymedzená kritériami v určitom čase a určitom 
priestore. Originalita   reklamného komunikátu (ako hlavného 
znaku kreativity) je druhom optiky, náhľadu, ktorý sa dynamicky 
vyvíja (ten istý artefakt v inom kontexte môže  byť charakterizo-
vaný úplne odlišne). Predstavuje široké spektrum výrazov – od 
hodnotovo triviálnych až po tie, ktoré by sme mohli považovať 
za kultúrne artefakty, podieľajúce sa na konštituovaní súčasnej 
komunikačnej kultúry.

Hodnota sloganu teda spočíva v jeho funkcii – nadviazať jed-
noduché, nekomplikované, ľahko interpretovateľné spojenie me-
dzi produktom a cieľovým publikom. Existovať na chvíľu, aby 
bol jednorazovo akceptovaný, bez „vyšších“ ambícií stať sa nie-
čím trvalým...
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Pohlavné a rodové stereotypy v reklame
Sexual and gender stereotypes in advertising

Eva Vopálenská, Halina Zemanovičová

Abstract: Male and female stereotypes are a form of mutual 
solidarity, acceptance of cohabitation, or rejection of the opposite 
sex – in any case they are constituted in the interaction of historical 
continuity – the connectivity of the past and the present with em-
phasis on potential, which brings them together or divides them. 
Stereotypes in media and advertising communication are also an 
expression of deeper psychological disposition of men and wo-
men, that is why their cognitive structures are marked by obvious 
schematization – these schemes accelerate and economize force – 
because surrounding reality, but also very essence of human exis-
tence requires transfers of this type. Integrally they are linked to 
the emotional sides of psyche, since there is no cognition without 
emotion ... Their advertising presentation often exceeds the actual 
status, creates and sets new rules and schemes – including in in-
formation and at level of emotionality potential. Our task will be 
to highlight these attributes also by stating examples from Slovak 
advertising practice.

Key words: stereotypes, acceptance of cohabitation, adver-
tising communications, advertising presentation, actual status, 
rules and schemes

Abstrakt: Mužské a ženské stereotypy sú formou vzájomnej 
spolupatričnosti, akceptácie spolunažívania alebo odmietnutia 
druhého pohlavia – v každom prípade sa konštituujú v interak-
cii historickej kontinuity – prepojenosti minulosti so súčasnosťou 
s akcentom na potenciál, ktorý ich zbližuje alebo rozdeľuje. Ste-
reotypy v mediálnej a reklamnej komunikácii sú aj vyjadrením 
hlbších psychických dispozícií mužov a žien, preto sú ich prezen-
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tácie poznačené zjavnou schematizáciou – tieto schémy urých-
ľujú a ekonomizujú reklamnú účinnosť – sú teda prostriedkom 
pre zvyšovanie efektivity, pretože aj sama podstata ľudského 
bytia si vyžaduje prenosy tohto typu. Integrálne sú prepojené na 
emocionálne stránky psychiky, keďže poznanie bez emocionality 
nejestvuje... Ich reklamná prezentácia často presahuje samotný 
status, vytvára a určuje nové pravidlá a schémy – aj v informáci-
ách a na úrovni potenciálu emocionality. Našou úlohou bude po-
ukazovať na tieto atribúty uvedením príkladov z našej reklamnej 
praxe. 

Kľúčové slová: stereotypy, vzájomná spolupatričnosť, re-
klamná komunikácia, reklamná prezentácia, aktuálny status, pra-
vidlá a schémy

Úvod

Často sa s rodovými stereotypmi stretávame v médiách tak, 
že muži sú silní, bohatí, sebavedomí, úspešní, atletickí (podobajú 
sa ideálu rímskeho vojaka či nezdolného vládcu) a ženy musia 
byť krásne ako modelky, aj keď nie sú mladé a starajú sa o do-
mácnosť.  Ženy sú tiež zobrazované ako sexuálne prístupné, ne-
zrelé, pasívne, bezmocné a závislé. Na vybraných slovenských 
billboardoch sa objavili napr. tieto posolstvá: žena je príjemnou 
spoločníčkou pri mužskej konzumácii piva, žena je odmenou za 
používanie produktu alebo služby (muž po použití dobrej vody 
po holení si ľahšie získa ženu), žena sa v spoločnosti muža musí 
starať o svoj vzhľad, žena ukazuje svoje poprsie (produkt alebo 
služba sa netýkajú ženského poprsia), žena má na obraze s mu-
žom bohaté a pestované vlasy, pričom muž prezentuje svoj ob-
ľúbený alkohol. Kým stereotyp matky je v reklame postupne 
oslabovaný, stereotyp krásy a mladosti je stále silnejší. Pravda, 
rola starostlivej gazdinky má stále prevahu nad inými rolami, 
resp. profesiou ženy, pretože muž uprednostňuje tento typ ženy 
aj popri jej kariére. Ženy sa v médiách podobajú sériovo vyrába-

ným klonom, muži môžu mať aj plešinu. Vek ženy v médiách je 
30 rokov, všetky majú ideálne postavy zdôraznené priliehavým 
oblečením, vek muža nie je ľahko identifikovateľný. V dnešnej 
mediálne reflektovanej spoločnosti sa žena už v puberte pripra-
vuje na to, že práve jej fyzický vzhľad je jedným z rozhodujúcich 
činiteľov, ktorý ovplyvňuje názor na hodnotu ženy. 

Rodové stereotypy môžeme charakterizovať ako ustálené, 
zjednodušené až rigidné presvedčenia o vhodnom a primeranom 
správaní sa mužov a žien, ich „vhodných a primeraných“ vlast-
nostiach a ďalších psychických či sociálnych kvalitách.1

„Stereotypy predstavujú generalizáciu, nezohľadňujúcu indi-
viduálne rozdiely členov skupiny. Sú subjektívnym a nepresným 
vnímaním skupiny.“2

Na úvod treba uviesť základné termíny rodovej problematiky, 
ktorými sú: pohlavie a rod, feminizmus, rodový stereotyp, pat-
riarchát a sexizmus. 

Podľa odborníkov rodové stereotypy znamenajú zjednoduše-
né, nerealistické obrazy „mužskosti“ a „ženskosti“, idealizované 
vzory a očakávania, ktoré nás sprevádzajú vo všetkých oblastiach 
života. Avšak, aj keď sú v samej podstate sociálnym produktom, 
zväčša ich považujeme za „prirodzené“ a „prirodzene dané“, čo 
je mylný názor. V konečnom dôsledku poškodzujú obe pohlavia, 
pretože im zabraňujú v rozvoji vlastnej individuality a vlastného 
chápania sa. 

„Nerovnosť rodov spomaľuje rozvoj jednotlivcov, rozvoj kra-
jín, vývoj spoločnosti a znevýhodňuje rovnako mužov ako ženy.“3

Funkčnosť stereotypov sa môže považovať za dokonalosť, 
pretože pomocou prezentácie v médiách dokážu využiť osobu 

1 Podľa LUKŠÍK, I. Ústav pre výskum vývinu dieťaťa. Bratislava : 
Pedagogická fakulta UK.

2 RAPOŠ, I. Výchova k ľudským právam. Bratislava : Minority Rights 
Group – Slovakia, 1994, s. 56.

3 http://www.unfpa.org/swp/2007/presskit/index.htm (16.04.2009)
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opačného pohlavia na základe jej výzoru, príslušnosti k určitej 
skupine alebo jej prednosti. Podľa určitého typu človeka sa vy-
užije napr. človek škaredý v relácii „zoznámte sa prosím“ alebo 
„normálni“ ľudia v reality show. Komerčné televízie so zamera-
ním na spravodajstvo uprednostňujú starších moderátorov z dô-
vodu, že vzbudzujú rešpekt a dôveryhodnosť. Stereotypy však 
môžu byť problematické. Podľa Media Awares Network môžu re-
dukovať celú škálu odlišností v ľuďoch jednoduchých kategórií, 
transformovať predpoklady o určitej skupine do „skutočností“, 
môžu byť používané na oprávnenie pozície ľudí pri moci, upev-
ňujú sociálne predsudky a nerovnosť.4

Zástancami rodových stereotypov na Slovensku sú viac muži 
ako ženy. Ukázalo sa, že ženy očakávajú vyrovnaný partnerský 
vzťah, muži naopak, kladú väčší dôraz na tradičné rozlíšenie mu-
žov a žien.5

Rodové stereotypy sú v podstate nerealistické obrazy muž-
skosti a ženskosti, idealizované a očakávané vzory, ktoré siahajú 
do mnohých oblastí života. Samotnou stereotypizáciou vzbudzu-
jú zdanie, že sú prirodzené a zakorenené v každom človeku. Ich 
štruktúra je utvorená z vlastností ktoré charakterizujú ženskosť 
a mužskosť na dvoch protistranách. Vlastnosti sú dopredu určené, 
ktoré majú ženy i muži stelesňovať. 

Problematiku pohlavných stereotypov v reklame je potrebné 
skúmať v širšom rámci používania ženských (mužských) figúr 
– protagonistov, postáv, atď., ako nositeľov komunikačného po-
solstva. 

Je nevyhnutné si uvedomiť, že z vývinového hľadiska je 
možné vyčleniť určité etapy, ktoré charakterizujú isté špecifické 
stvárnenie týchto figúr, čo súvisí so spoločenskými a kultúrnymi 
normami prezentácie ľudí vo verejnom (mediálnom) diskurze. 

4 http://www.media-awareness.ca/english/issues/stereotyping/index.cfm 
(24.04.2009).

5 OAKLEYOVÁ, A. Pohlaví, gender a společnost. Portál, 2000, s.16.

Na tom sa však podieľajú aj také faktory, ako je postavenie re-
klamy v ekonomike a súčasne vznik a nástup nových mediálnych 
nosičov.

Za prelomové obdobie v moderných dejinách reklamnej ko-
munikácie sa považuje obdobie druhej svetovej vojny a nasledu-
júca dekáda.

Ženské/mužské figúry do tohto obdobia boli dominantne 
stvárňované bez akcentácie pohlavných atribútov. Dôraz sa klá-
dol na sympatický výzor, upravenosť, tradičné statusové atribúty 
a prostriedky sociálneho oslovovania (otvorený úsmev, priamy 
pohľad do kamery a pod.) a konštruovania apelov vo forme re-
klamných textov/sloganov. Použité figúry sa definovali ako kon-
zumenti – kozmetických produktov, cigariet, automobilov, módy 
atď., boli teda koncipované ako funkčné vo vzťahu k podporova-
nému produktu. 

Potvrdzovali to aj prezentované informácie o produktoch/
službách, ktoré mali prevažne konformný charakter. Estetické 
„parametre“ týchto figúr (pôvab, krása...) zatláčali erotické prvky 
komunikácie do úzadia (to však neznamená, že neboli implicit-
ne prítomné). Táto forma jasne odrážala sexuálny puritanizmus 
– zjavný nielen v obraze, ale i v informácii, ktorý bol médiálne 
veľmi konzekventne hodnotený (cenzúrne praktiky v americkom 
filme). 

V reklame „predával“ kultúrne a sociálne povolený ženský 
pôvab a mužský sympatický vzhľad podporený signálmi hodnôt 
a vzorcov strednej triedy (ktoré boli definované ako mainstrea-
mové statusové ciele, resp. známosť spoločenských a mediál-
nych, predovšetkým filmových celebrít).

V štyridsiatych a päťdesiatych rokoch v reklame nejestvoval 
rozpor medzi kultúrnou optikou v náhľade na pohlavie, jeho sta-
tus a roly s jasne patriárchálnym profilom a submisívnou úlohou 
ženy v týchto pozíciách. Naopak, ženská krása vymedzená muž-
ským pohľadom bola pre ženy ako „jedinečná konkurenčná vý-
hoda“. 
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Reklamní tvorcovia sa v tomto období v čoraz väčšom roz-
sahu tento poznatok snažili exploatovať, čím zosilňovali tlak 
na potrebu ženského cieľového publika prijímať tieto norma-
tívy. Využívali sa jednak pozitívne ale aj negatívne apely (strach 
z „defeminizácie“). Ten bol potenciálne prítomný, pretože nastala 
potreba, aby ženy vstupovali na trh práce (počas vojny to bola 
nevyhnutnosť jedného typu a po vojne zasa príčinou boli potreby 
uspokojiť rastúce individuálne a rodinné potreby a túžba konzu-
movať produkty z prudko narastajúcej trhovej ponuky). Reklama 
preto musela riešiť dilemu ženy tlačenej do mužskej pracovnej 
pozície a súčasne do ženskej typológie rol. Výsledkom bola „ro-
mantická profesionálka“ t.j. prezentácia ženy zachovávajúcej si 
svoju romanticky – emocionálnu ženskosť (atraktivitu pre muža) 
a súčasne reflektujúca novú pozíciu, ktorá bola pre ženy oveľa 
atraktívnejšia.

V priebehu päťdesiatych rokov v reklame nastúpili tendencie 
využívania témy ženského tela. Trhy zaplavovali nové produk-
ty, na ich predaj bolo potrebné využiť reklamu. Záplava reklamy 
si vyžadovala nové komunikačné štýly (uplatňovali sa tendencie 
využiť na základe spojenia informácie s emóciami), ktoré by do-
kázali v potrebnej miere zachytiť pozornosť cieľového publika. 

Estetika krásy a sympatií sa ukázali byť málo účinné, pretože 
reklama bola týmto modelom presýtená. Ženské a mužské figúry 
sa museli preto „vizuálne i textom ozvláštňovať“. Písané i ne-
písané bariéry, vizualizačné tabu porušili módni fotografi. Móda 
a módny priemysel zažíval boom (aj vďaka nedostatku módy 
v priebehu vojnových rokov), a preto bolo celkom prirodzené, 
že ženské a mužské telo „vošlo“ do reklamy práve týmto vcho-
dom. Nové obrazy ženských a mužských modelov vyjadrovali 
prirodzeným spôsobom ducha nových módnych trendov. Čosko-
ro však nastal vizualizačný zvrat: obraz nadobudol prevahu nad 
samotným, reklamou propagovaným, produktom. Dominoval 
atraktívnou témou a reklamný text bol degradovaný na úroveň 
nepodstatnej informácie. A nielen to: do popredia obrazu sa začali 

pretláčať explicitne znázorňované prvky sexuality a telesnosti, čo 
súviselo so sexuálnou revolúciou z konca šesťdesiatych rokov – 
tie znamenali začiatok konca sexuálnych tabu. Sex – agenda sa 
začlenila medzi rutinné sociálne a kultúrne agendy, zrušila sa jej 
spoločenská a ideologická brizantnosť, čo bol súčasne začiatok 
nenápadného úpadku jej výnimočnosti. 

Sex ako druhová biologická aktivita a vyššie antropologické 
hodnoty (láska) – sa od seba odpojili. Stali sa sférami osobitné-
ho záujmu a chápania. Sex sa stal (pre svoju jednoduchú a teda 
ľahko uchopiteľnú podstatu) komerčným artiklom non plus ul-
tra. Najmä pre médiá, pre jeho nevyčerpateľnú silu univerzálnej 
príťažlivosti a tematickej, čiže zobrazovacej variability. Prenikol 
aj jemne erotickými narážkami do sémantiky textu, ovládol jeho 
techniky, nástroje, prostriedky rafinovanými sexuálnymi podtón-
mi. 

Obr. 1 – Americká herečka Eva Mendes a manekýn Jamie Dornan sa stali hviezdami najnovšej 
kampane na spodnú bielizeň značky Calvin Klein. Spoločne nafotili aj šteklivú reklamu na 

nové úzke džínsy. Tvorcovia zvolili namiesto reklamného textu akcent značky... 
http://koktail.pravda.sk/prilis-eroticka-reklama-vasniva-mendes-v-bielizni-zvadza-manekyna
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Napríklad v reklame na mužskú spodnú bielizeň čítame – Za-
ostrené na detail – mysliac tým mužnosť, ktorú zvýrazňuje pro-
pagovaná bielizeň. Iným príkladom je reklama na spodnú bieli-
zeň od Calvina Kleina.

„Povýšenie“ sexu na komerčný objekt sa súčasne muselo do-
tknúť aj tých, ktorí boli jeho nositelia – v reklame protagonisti, 
ženské a mužské figúry. Aj oni sa stali vecami, objektmi, nástroj-
mi – ľudské telo sa zmenilo na „mäso“, ktoré sa môže vystavovať 
ako kus niečoho, čo je oddelené od živej a jedinečnej ľudskej by-
tosti. Mohlo by sa to nazvať aj pornografizujúcim trendom v re-
klamnej vizuálnej komunikácii.

Univerzálna schopnosť viazať neúmyselnú pozornosť a sti-
mulovať biologickú pudovosť jedinca a indukovať určité psy-
chické procesy (príjemné predstavy), obrazy nasýtené sexuál-
nymi motívmi sa pre tieto svoje vlastnosti a schopnosti, počnúc 
šesťdesiatymi rokmi stali ideálnymi a všeobecne aplikovateľný-
mi v reklame pri predaji prakticky akéhokoľvek produktu, idey 
alebo služby. 

„Biologizácia“ vizuálnych tém v reklame však majú význam-
né negatívne implikácie (vyplývanie): ich všeobecné rozšírenie 
vplýva na ich krátku „životnosť“, teda veľmi rýchlo sa nasycujú. 
Obnova účinnosti je však možná tak, že sa hľadajú nové prvky 
a nové konvencie a predovšetkým – začne sa komunikovať pros-
tredníctvom sofistikovaného, nové kreatívne postupy využívajú-
ceho reklamného štýlu. Sex je vizuálne silný, ale po istom čase 
môže priťahovať iba tak, že sa tromfne supersexom, a ten zasa 
ďalšími nezvyčajnými praktikami. Roztočenie tejto špirály sme-
ruje iba k jedinému – že sa nemožno zastaviť pred ničím – ani 
brutalitou, násilím, smrťou, šokom, dehumanizáciou...

Napriek tomu, že sexuálne sýtené obrazy sú maximálne varia-
bilné, súčasne sú vo svojich vnútorných významových rovinách 
mimoriadne schematické. Sú nositeľmi určitého obmedzeného 
množstva trvalých ideologických, kultúrnych a sociálnych hod-
notových posolstiev – medzi inými aj stereotypov rodových.

Je teda pozoruhodné, že spoločenský liberalizmus v druhej 
polovici minulého storočia, ktorý našiel v sexuálnej agende jeden 
z kľúčových výrazov, sa iba v minimálnej miere premietol do 
transformácie jej významového „podhubia“.6

Stereotypy

Gender znamená rod, definovaný ako sociálne pohlavie. Pod-
ľa Renzettiho a Currana predstavuje gender „spoločensky utvára-
né postoje a modely správania sa, obvykle dichotomicky členené 
na mužské (maskulinita) a ženské (feminita)“.7

„Sociálny stereotyp je stabilný súhrn predstáv, ktoré sa utvára-
jú vo vedomí na základe osobných životných skúseností aj pomo-
cou rozmanitých informačných zdrojov. Cez prizmu sociálneho 
stereotypu vnímame reálne predmety, vzťahy, udalosti a konajúce 
osoby.

Sociálne stereotypy sú neodlučiteľné komponenty individuál-
neho a masového vedomia. Vďaka nim dochádza k potrebnému 
skráteniu vnímania ďalších informačných a ideologických pro-
cesov vo vedomí, upevňuje sa pozitívna aj negatívna skúsenosť 
ľudí.“8 

Stereotypy sa dajú prezentovať ako ustálené, zjednodušené 
zaužívané pravidlá o vhodnom resp. primeranom správaní gen-
derov, ich vhodných vlastnostiach a kvalitách. Stereotypy majú 
veľký vplyv na očakávania, myslenie, správanie sa ľudí a tým 
ovplyvňujú role mužov a žien. 

6 VENKATESAN, M., LOSCO, J. Women in magazine ads: 1959 - 1971. 
Journal of Advertising Research., 1975, 15, s. 49 - 54.

7 RENZETTI, C., CURRAN, D. Ženy, muži a společnost. Praha : 
Univerzita, 2003. ISBN 80-246- 0525-2. 58.

8 http://sk.wikipedia.org/wiki/Stereotyp. (09.03.2009)
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Rodové stereotypy

Keď uvažujeme o pôvode rodových stereotypov, za povšim-
nutie stojí napr. skutočnosť, že v monoteistických náboženstvách 
(judaizmus, kresťanstvo, islam) je dominantný muž a nie žena, čo 
je zrejme jedným zo základov nerovnováhy pohlaví a rodových 
stereotypov aj v súčasnej spoločnosti. V evolučnej biológii a psy-
chológii, sa totiž rozdielne vlastnosti mužov  a žien dajú odvodiť 
z biologického základu. 

Napr. – ženy majú vzácnejší genetický materiál, preto sa viac 
chránia. Sú opatrnejšie, vyhýbajú sa nebezpečným situáciám, ad-
renalínu, rizikovým športom, majú zmysel pre zodpovednosť za 
príslušníkov rodiny. Preto sa muži pri hľadaní partnerky a zabez-
pečovaní potomstva sústreďujú na takýto zodpovedný typ ženy. 
Oni sa však opačne – častejšie dostanú do nebezpečnej situácie, 
je pre nich výhodnejšie analytické a plánovité myslenie – majú 
radi riziko, dobrodružstvo, podliehajú adrenalínu a vyžívajú sa 
v ňom. Mužská a ženská „prirodzenosť“ je teda sociálne utváraná 
a to najmä mužmi z pozície ich moci, sily a odvahy. Pravdou je 
aj to, že v ostatnom čase sa tieto rozdiely zmenšujú – napríklad, 
kým u chlapcov sa športom upevňujú maskulínne preferencie, 
u dievčat sa vplyvom športu oslabujú ženské pozície. 

“Jednostranná stereotypná deľba rolí  žena = matka, starajúca 
sa o deti a domácnosť, muž = zabezpečovateľ finančných zdrojov, 
sa premieta do spoločnosti, napr. v otázke finančného ohodnotenia 
práce. Priemerná mzda slovenských žien na začiatku 21. storočia 
dosahuje približne 75 % priemernej mzdy mužov. Rovnaká vzde-
lanostná úroveň mužov a žien nezabezpečuje rovnakú odmenu za 
prácu. Mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami sa vyskytujú vo 
všetkých zamestnaneckých kategóriách a s rastúcou pozíciou sa 
neznižujú. Rozdiely v mzdách žien a mužov sa s rastúcim vekom 
prehlbujú. Po tridsiatke sa začínajú mzdové rozdiely medzi žena-
mi a mužmi zvyšovať. Rozdiely v mzdách sa potom premietajú 

do výšky poberaného dôchodku, ktorý je u žien nižší”9. 
Ženy si uvedomujú svoje nevýhodné postavenie. Podľa 

prieskumu agentúry Focus v roku 1996 boli obzvlášť nespokojné 
ženy s vyšším vzdelaním a obyvateľky väčších miest10.

Začiatok skúmania stereotypizácie v televíznej reklame mož-
no nájsť už začiatkom päťdesiatych rokov. Maccoby, v roku 1951 
analyzoval problém v súvislosti s otázkou dopadu televízie na 
detského diváka. Avšak samostatnou oblasťou sa stala stereotypi-
zácia až v sedemdesiatych rokoch, keď sa objavili fundamentálne 
práce11 – dnes už ikony rodových štúdií reklamy Goffmana i jeho 
spolupracovníkov12 (a v nasledujúcich desaťročiach i mnohých 
nasledovníkov, ktorí aplikovali rovnaký alebo inovovaný meto-
dologický model frame – analysis study13). Je to jeden z najcito-
vanejších znalcov tejto problematiky.14

Zatiaľ čo v “predgoffmanovskom“ období sa kládol dôraz iba 
na spôsob zobrazovania žien, v nasledujúcej etape sa dostal do 

9 BÚTOROVÁ, Z., FILADELFIOVÁ, J., CVIKOVÁ, J., 
GYÁRFÁŠOVÁ, O., FARKAŠOVÁ, K. Ženy, muži a rovnosť 
príležitostí. In: Kollár, M., Mesežnikov, G. (Eds.): Slovensko 2002. 
Súhrnná správa o stave spoločnosti II. Bratislava, IVO, 2002, str. 405-
441.

10 Tamtiež
11 COURTNEY, A., LOCKERETZ, S. A woman´s place: An analysis of 

the roles portrayed by women in magazine adevertisements. Journal of 
Marketing Research, 1971, 8, s. 92 - 95. 

12 GOFFMANN, E. Gender advertisements. New York : Harper and Row, 
1979. 

13 COURTNEY, A., WHIPPLE, T. Sex Stereotypimg in Advertising. 
Lexington : HEATH, D. C., 1983. SEXTON, HABERMAN, D. E., R.: 
Women in magazine advertisements. Journal of Advertising Research, 
1974, 14, s. 41 - 46.

14 GOFFMANN, E. Gender advertisements. New York : Harper and Row, 
1979. s. 95.
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popredia tiež problém inter- rodových relácií v reklame. V tom 
spočíva hlavný prínos Goffmana, samozrejme okrem originálne-
ho analytického prístupu, ktorý umožňuje prezentovať ideu pros-
tredníctvom obrazových elementov – ľudských figúr (zobrazova-
nie rúk, nôh, pozícií, neverbálnych prejavov, mimických expresií, 
smerovania pohľadov). Goffman ich nazýva „opaque goings-on), 
čo znamená schopnosť poskladať kultúrne konvencionálne a ide-
ologické vrstvy reklamy, čiže gender displays.

Výskumy goffmanovskej a post – goffmanovskej generácie si 
všímali predovšetkým tieto obrázky:15

• frekvencia zobrazovania mužov a žien súčasne (Kang, 1997),
• sexistické formy zobrazovania (v magazínovej reklame tam-

tiež,16)
• menší počet žien v reklamných spotoch a magazínoch v po-

mere k mužom,17

• počet obrazov odhaľujúcich ženské telo – žena ako sex ob-
jekt,18 (v magazínoch rôznych kultúr19) a degradácia bytosti 

15 PIERCE, M., MCBRIDE, A. J. Isn´t Keeping Up with the Energizer 
Bunny? Stereotyping of Animated Spokes Characters in Advertising 
- Statistical Data Included. Sex Roles: A Journal of Research, June, 
1999, www.findarticles.com.

16 KANG, M., The portrayl of women´s images in magazine images: Goffman 
gender analysis revisited. Sex Roles, 1997 37, 11 - 12, s. 979 - 996. 

17 PLOUS, S., NEPTUNE, D. Racial and gender biases in magazine 
advertising: A content analytic study. Psychology and Women 
Quarterly, 1997, 21 (4). s. 627 - 644. 

18 FERGUSSON, J. H., KRESHEL, P. J., TINKHAM, S. F. In the 
pages of Ms.: Sex roles portrayal of women in advertising. Journal of 
Advertising, 1990, 19, 40 - 51. A. E. Bogaert, D. A. Turkovich, C. L. 
Hafer: A content analysis of Playboy centrefolds from 1953 through 
1990: Changes in explicitness, objectificatio, and model´s age. Journal 
of Sex Research, 1993, 20, s. 135- 139. 

19 FIRST, A. Nothing new under the sun? A comparison of images of 

v jej jedinečnosti na vec objectification),20

• diverzita ženských sociálnych rol,21

• typy produktov propagovaných ženami,
• tematizácia prostredia, v ktorom sa prezentoval produkt,
• prevládajúci charakter zobrazenia profesionálneho statusu fi-

gúr,
• typ hlasov speakerov (voice over),
• vekový status figúr.

Výsledky potvrdili absolútnu dominanciu mužského elemen-
tu (s výnimkou kozmetických produktov a tých, ktoré boli urče-
né pre domácnosť), aj keď trend maskulínnej dominancie klesal. 
Napriek tomu však participácia žien v reklame nezodpovedala 
dominantným spoločenským trendom (Peirce, McBride ibid.).22

Výskum, ktorý sa uskutočnil v Portugalsku (1997), a ktorý 
replikoval rovnaký výskumný postup zistil takmer identické vý-
sledky23 (v USA, Austrálii a v Taliansku). Z toho vyplynulo tvr-
denie, že rodové stereotypy v reklame sú vo veľmi malej miere 
ovplyvnené špecifickou kultúrou.

Furnham a Mak uskutočnili veľký komparatívny výskum na 

women in Israeli advertisig in 1979 - 1994. Sex Roles, 1998, 38 (11- 
12), s.1065 - 1077. 

20 FORD, J. Gender role portrayals in Japanese advertising: A magazine 
content analysis. Journal of Advertising, 1998, 27 (1), s. 113 - 125.

21 KLASSEN, M. L., JASPER, C. R., SCHWARZ, A. M. Men and 
women: Images of their relationships in magazine advertisements. 
Journal of Advertising Research, 1993, 33, s. 30 - 40. 

22 SULLIVAN, G. L., O ´ĆONNOR, P. J.: Women´s portrayal ina 
magazine advertising: 1958 - 1983. Sex Roles: A Journal of Research, 
1988, 18, s. 181 - 189.

23 NETO, F. PINTO, I. Gender stereotypes in Portuguese television 
advertisements. Sex Roles: A Journal of Research. July 1998. www.
findarticles.com
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piatich kontinentoch v časovom rozpätí 25 rokov.24

Zastúpenie skúmania tejto kategórie stereotypov je v súčasnej 
literatúre najväčšie, najmä čo sa týka ženských stereotypov.

Impulzy pre vyvolanie záujmu o tento typ zobrazovacej de-
formácie vychádzali z rôznych zdrojov. Predovšetkým to bolo 
ženské emancipačné a feministické hnutie, filozofia feminizmu, 
ale podstatný podiel na tom majú aj nové spoločenské trendy 
(modernej postindustriálnej a postmodernej spoločnosti), ktoré 
sa začali v druhej polovici minulého storočia. Rodové štúdie sú 
jedným z výrazov týchto trendov.

Nesúvisel s tým iba nový typ ženského sebauvedomovania, 
dôraz na obranu vlastnej rodovej identity, jej hodnotu, ale aj prak-
tické zaujímanie určitých pozícií – predtým „vyhradených“ mu-
žom: napríklad v politike, ekonomike či v reklame...Tento postoj 
je živený aj skutočnosťou, že hlboko zafixované ženské spolo-
čenské stereotypy, ako nosný prvok mediálnej reklamy nemož-
no oddeľovať od dominancie kultúrneho maskulínnocentrizmu 
a patriarchalizmu modernej spoločnosti, či už v jeho explicitnej 
(do konca 19. stor.) alebo implicitnej podobe (20. stor.). V tomto 
duchu sa odvíjala výchova a sociálna adjustácia (usporiadanie) 
mnohých nastupujúcich generácií. Tradičná statusová a rolová (a 
s tým súvisiace názorové, postojové atď. prejavy), diferenciácia, 
sa nepovažovali za výsledok učenia a potreby životnej adaptácie, 
ale za prejav „prirodzeného stavu “, genetickej predurčenosti po-
hlaví a tým aj tejto nemennosti. 

Problematiku rodových (pohlavných) stereotypov v reklame 
(čo sa vzťahuje čiastočne aj na médiá ako celok) možno rozdeliť 
do niekoľkých ohraničených tematických oblastí:
• stereotyp ženských sociálno – životných rol (manželky, mat-

ky) v ich celoživotnom diapazóne, 

24 FURNAHAN, A., MAK, T. Sex - role stereotyping in television 
commercials: A review and comparison of fourteen studies done on five 
continents over 25 years. Sex Roles, Sept. 1999, 41, 5 - 6, s. 413 - 437.

• stereotyp ženských profesionálnych rol,
• stereotyp ženských sexuálnych rol (zvodkyňa, sexobjekt, 

vamp, nymfa), 
• stereotyp normy a hodnoty ženského fyzického zjavu,
• stereotyp ženskej identity a jej reflexie,
• stereotyp ženskej mentality, myslenia (osobnosti) a ženských 

behaviorálnych vzorcov,
• stereotyp submisivity (v pomere k mužskému rodu).

Ženské stereotypy (ženské mediálno – mytologické obrazy)

Médiá predostierajú ideálny25 a súčasne rigidný (nekompro-
misný) typ fyzického modelu prostredníctvom reálnych vizuálov, 
ktoré navodzujú predstavy, že to je všeobecná norma, ktorú je po-
trebné dodržiavať. Jej nedodržiavanie je sankcionované nepriamo 
– prostredníctvom predstáv o možnom zhoršení východiskových 
šancí na trhu práce, manželstiev, partnerstiev a priateľstiev. Nao-
mi Wolf26 porovnáva súčasný ideál krásy k stredovekej Železnej 
panne, v ktorej je ženské telo uväznené a nútené násilím prijať 
jedinú formu – alebo (symbolicky) zahynúť, čiže stratiť vlastnú 
hodnotu.

Súčasná Železná panna je étericky štíhla, s ideálnymi propor-
ciami, má veľké modré oči, dlhé mihalnice, bohaté lesklé vlasy, 
snehovobiely chrup, očarujúci úsmev, dokonalú pleť bez jedinej 
vrásky.27

25 JACOBSON, S. M. F., MAZUR, L. A. Sexuality in Advertising. 
Marketing Madness: A survival guide for a consumer society. Boulder : 
Westview Press, 1995, s. 74.

26 WOLF, N. Mýtus krásy. Bratislava : Aspekt, 2000. ISBN 80-85549-15-8. s. 17.
27 JACOBSON, S. M. F., MAZUR, L. A. Sexuality in Advertising. 

Marketing Madness: A survival guide for a consumer society. 
Boulder : Westview Press, 1995, s. 88. STEINEM, G. „Sex, Lies, and 
Advertising,“ Ms, July - August, 1990, s. 19. 
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Takto predostieraný obraz je vlastne predovšetkým estetic-
kým ideálom (božským, nadpozemským zjavom). Má všetky 
parametre, v ktorých sú premietnuté antropologické „konštan-
ty“ a signály optimálnej genetickej vybavenosti (vitality, zdravia 
atď.). Esteticky dokonalé figúry vyvolávajú estetickú príjemnosť 
– využívajú sa ako nástroj recepčného priťahovania k reklame, 
ktorá je podporovaná sociálnymi impulzmi, avšak reklama (a mé-
diá) ich vydávajú iba za vzory. Nedosiahnuteľné sa vydáva za 
dostupné a súčasne za kultúrne a záväzné...28

Rozpor medzi estetickou „fikciou“ a fyzickými vzorcami a na 
nich napojenými vzorcami vyvoláva stavy nespokojnosti s vlast-
ným telom a životom, stavy úzkosti, strachu pred budúcnosťou. 
Tieto potom slúžia ako nákupní motivátori.29 Estetické ideály sú 
zrkadlá, v ktorých sa môže odrážať nedokonalosť priemerného 
jedinca. Kontrasty pôsobia impulzne, prísľuby ponúkajú, ako 
vlastný zrkadlový obraz napraviť.

Médiá vysielajú posolstvá, že zmena vizáže (prostredníctvom 
nového a účinného produktu) sa automaticky premietne do lepšej 
kvality života, reklama vytvára tlak akceptovať tieto normy, tento 
tlak sa prenáša i do blízkeho okolia.

Zúžené prezentovanie určitých fyzických typov (blond vlasy 
a štíhlosť) a ich zvýrazňovanie ako nevyhnutný atribút kultúrneho 
(mužského) vnímania atraktívnosti ženy prispieva k deformácii 
fyzického sebaobrazu žien30 a z nej vyplývajúcich porúch sprá-
vania. Atraktivita (vymedzená váhovými parametrami, telesným 

28  SILVERSTEIN. B. et. al. The Role of the Mass Media in Promoting 
a Thin Standard of Bodily Attractiveness fo Women. Sex Roles, 1986, 
14, May, s. 519 - 532.

29 EWEN, S. Captains of Consciousness: Advertising and the Social 
Roots of Consumer Culture. New York : McGraw-Hill, 1976.

30  MALKIN, A. R., WOMNIAN, K., CHRISTLER, J. C. Women and 
weight: Gendered messages on magazine covers. Sex Roles: A Journal 
of Research, 1997, 37, s. 979 - 997. 

typom a pod.) je vnímaná ako vyjadrenie (požiadavka) mužského 
nahliadania na ženský ideál, pritom je podporovaná mimoriadne 
silnou marketérskou loby.

Navodzuje sa predstava, že žena ako ľudská bytosť je hod-
notená podľa noriem telesných kritérií prezentovaných médiami 
(reklamou). Žena, ako bytosť je degradovaná na svoje telo a re-
klama vnucuje akceptovanými telesnými parametrami, zdôrazne-
nými aj v informácii – texte o produkte/službe publiku názor, že 
toto hľadisko je všeobecne kultúrne akceptované. Médiá zobra-
zujú ženu ako pasívnu bytosť, ktorá ľahko podlieha vonkajším 
vplyvom, ako exkluzívny typ, ktorému prináleží profesionálna 
exkluzivita, čím zužujú množstvo atraktívnych profesionálnych 
dráh na veľmi malý okruh a súčasne vyvolávajú a upevňujú pred-
stavy, že profesie, ktoré tieto bezduché ženy vykonávajú, sú spo-
ločensky vysoko hodnotené.

Stereotypy dospelej ženy môžeme rozdeliť aj takto:

Kráľovná domácnosti

Do tejto skupiny žien patria sympatické, často aj atraktívne 
ženy, ktorých úlohou je prostredníctvom médií evokovať domáce 
prostredie, a priblížiť sa tak „normálnej“ žene s „normálnymi“ 
starosťami. Často sú to ženy staršie než modelky, menej vychud-
nuté, propagujú čistiace prostriedky, prášky na pranie, aviváže, 
potraviny. 

Nezriedka sa zdá, že túto skupinu žien nezaujíma nič iné, než 
práca v domácnosti a výchova detí. Kráľovná domácnosti nemá 
v médiách zvyčajne žiadne iné úlohy – nemá koníčky ani ambície. 
S takýmto druhom stereotypov sa obyčajne stretneme v produkcii 
amerických filmov „dokonalých“ manželiek a matiek. Nezriedka 
sa v takýchto interpretáciách zdá, že ženu okrem domáceho kra-
ľovania nič nezaujíma. 

Tento druh stereotypu vyvoláva v žene pocit, že musí byť 
dokonalou ženou a gazdinkou. V súčasnosti, keď sa žena stala 
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pracujúcou, milujúcou manželkou a matkou, začína sa cítiť me-
nejcenná, pretože má pocit, že nestíha byť všetkým naraz. 

Panna (Fair maiden)

Je to jeden z častých druhov komodifikácie ženy v médiách. 
Pri tomto type sa zdôrazňujú dievčenské pôvaby nežnosti, cit-
livosti, rozprávkovej snivosti. Táto postava čaká na svojho vy-
snívaného princa (muža), ktorý ju „prebudí“ ako ženu. Pretože 
jej princ je ideálom a jediným objektom jej (opätovne ideálnych) 
citov, lásky a nádeje, aj jej život je orientovaný na to, aby bola 
dokonale pripravená na túto chvíľu. 

Panna je zhmotnením kultúrnych predstáv muža o význam-
ných atribútoch ženy (nevinné panenstvo a oddanosť) a súčas-
ne kultúrne fixovaných predstáv o náplni ženskej sociálnej roly. 
(pasívne čakanie, atraktivizácia skrášľovaním, túžba večne slúžiť 
svojmu pánovi a dať mu jeho pokračovateľa) Kozmetické pro-
dukty sú jeden z prostriedkov ako dosiahnuť, aby sa tieto túžby 
a predstavy realizovali.

Sex objekt (body)

Žena ako sexuálny objekt – tento typ sa vyskytuje vo všet-
kých typoch vizuálov, uprednostňuje atraktívne ženské telá, ktoré 
nie sú charakteristické svojou duchovnosťou, zobrazujú ženu len 
ako symbol sexu, t.j. s dokonalými proporciami a ženskými pred-
nosťami. V takýchto prípadoch zobrazovanie ženy sa obmedzu-
je len na predvádzanie a nesnaží sa prezentovať reálnu ženu. Z 
toho vyplýva, že väčšina žien sa stotožňuje s klasickým zaužíva-
ným stereotypom, že žena má byť krásna a najmä sexi. Žena ako 
sexobjekt väčšinou nebýva zobrazená ako celok, ale ako figurína 
vo výklade, len s niektorými časťami tela. 

Emancipovaná profesionálka

Tento typ ženy sa v médiách vyskytuje najčastejšie. Ide o ženu 
s tvárou a postavou modelky, ale je prezentovaná ako aktívna by-
tosť, so zjavne silným sebavedomím. Má imidž, dobré zamest-
nanie, cíti sa byť vyťažená, ale to jej „nebráni“ byť stále in a do-
konca prezentovať svoju spokojnosť s prácou, kolegami, okolím 
a zamestnávateľom. Pohybuje sa vo vekovej kategórii mladšej, 
prípadne zrelej ženy, ktorá vždy a za každých okolností vie, čo 
chce a robí to na základe vlastného rozhodnutia. 

Sem patria aj ženy – manažérky a ženy top manažérky. Sú 
vždy príťažlivé, dobre nalíčené s vkusným účesom, v prilieha-
vom kostýme, jednoducho dokonalé. Prezentujú svoju emancipo-
vanosť a ak nie sú slobodné, často sú bezdetné. Kariéru považujú 
za svoju prioritu a na domácnosť zvyčajne nemajú čas. Ak sa stre-
távajú so svojimi milencami, partnermi a manželmi, tak zvyčajne 
na večeri v reštaurácii. Tento typ ženy pôsobí na mužský protipól 
dosť neviazane, preto ženy – manažérky majú často iba povrchné 
vzťahy, radšej s mužmi nadväzujú priateľstvá. 

V médiách sa s nimi stretávame často. Prezentujú ich najmä 
časopisy s manažérskym, marketingovým a ekonomickým zame-
raním, menej alebo vôbec týždenníky spoločensko-politické, či 
kultúrne. V reklamných komunikátoch vidíme ženu – manažérku 
najmä pri prezentáciách luxusného tovaru.

Zvodkyňa 

Rola ženy – zvodkyne sa líši od predošlej kategórie samot-
ným princípom existencie. Na rozdiel od ženy – profesionálky 
je to stroho oblečená bytosť, obdarená oblými kontúrami hornej 
časti tela, zvyčajne vyzývavá, dobre udržiavaná, s veľkými očami 
a našpúlenými perami. Zvyčajne je v predklone, aby sa zdôraz-
nila jej ženskosť a podčiarkla príťažlivosť, často je afektovaná 
a priamo konfrontovaná s mužskou komunitou. Je zaujímavé, že 
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tomuto typu ženy sa nebránia ani manažéri, naopak, uprednost-
ňujú ho pred typom ženy – manažérky. Vyplýva to azda zo samej 
podstaty muža, že dáva prednosť ženskosti a teda aj skrytej sexu-
alite pred intelektuálnymi podnetmi, ktoré by eventuálne mohla 
priniesť do vzťahu žena – manažérka. 

Femme fatale (fatálna žena) 

Typ osudovej ženy má hlboké archetypálne korene. Tento typ 
má v odbornej i populárnej spisbe rôzne varianty: mužatka, sufra-
žetka, vamp, resp. ľudovom podaní „biela pečeň“. Tento obraz 
nachádzame prakticky vo všetkých oblastiach kultúry a je tema-
tizovaný v mnohých kultúrnych výtvoroch od mýtov, rozprávok 
až po súčasnú literatúru.

V médiách našla femme fatale svoje uplatnenie ako nositeľ 
mnohovýznamných posolstiev. Predovšetkým obsahuje prvky 

tajomnosti, záhadnosti, nevšednosti, pretože takýto ženský typ, 
akoby prichádzal z iného, než všeobecne známeho sveta, vymyká 
sa rodinným klišé, no najmä tradičnej ženskej rodovej identite.

Na povrch vystupujú silné sexuálne prvky a zjavná signali-
zácia aktívneho, agresívneho a súčasne sexuálne deštruktívneho 
presadzovania sa voči mužovi. Muž voči osudovej žene je v silnej 
ambivalencii silného a neodolateľného priťahovania a súčasného 
strachu a úzkosti zo straty vlastnej pohlavnej identity, zničenia, 
t.j. symbolickej kastrácie. 

V médiách môže mať takáto prezentácia kontraproduktívny 
účinok – vo vzťahu k ženskému publiku a súčasne pod tlakom 
feministického definovania New Woman môže dôjsť i k neporo-
zumeniu konceptu sexuálnej identity (rodovej rovnoprávnosti) 
a jeho stotožňovaniu so sexuálnym drajvom31 a neobvyklými se-

31 DYER, R. Advertising as Communication. London & New York : 

Príklady využitia ženských stereotypov v reklame:
Obr. 2 – Vizuály sú bez akejkoľvek nápaditosti a originality, ktorých tvorcovia kalkulujú s úspeš-
nosťou celebrít a známych tvárí šoubiznisu (Beyoncé, Rihanna, Penelope Cruz, atď.). Dominuje 

ženská krása...
http://www.google.sk/search?q=(Beyoncé,+Rihanna,+Penelope+Cruz,+atď.)

Príklady využitia ženských stereotypov v reklame:
Obr. 3 – Reklamný text v dolnej časti prezentuje, na čo je rad kozmetiky určený, teda podáva 

konkrétne informácie o produkte. 
Ide o typ uvádzacej reklamy, čoho dôkazom je na ľavej strane napísané „novinka“. 

Pochopiteľne, že reklama tu využíva typ ženy – modelky, ktorý predáva ľahko a noblesne.
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xuálnymi praktikami.32

Žena – modelka

Žena – modelka je prezentovaná v médiách pomerne často. 
Využíva ju najmä printová reklama. Jednou z jej najvýraznejších 
predností je pochopiteľne krása. V druhom pláne je schopnosť 
zaujať, pritiahnuť klienta, preto musí mať charizmu. V médiách 
je často zamyslená, dokonale nalíčená, so silne kontúrovanými 
perami, jasným pohľadom, vždy štíhla až vychudnutá, s dlhou ši-
jou a krásnym úsmevom. Žena – modelka nie je vyzývavá, skôr 

Routledge, 1982. s. 46.
32 STRINATI, D. Feminism and popular Culture. In: Theories of Popular 

Culture. London & New York : Routledge, 1995. s. 265.

je nádherne chladná a porcelánová. Inokedy sa tvári priateľsky, 
usmieva sa a odovzdáva recipientovi posolstvo: Používaj tento 
make-up a budeš rovnako krásna ako ja! Alebo – kúp si môj šam-
pón a budeš mať rovnako hebké vlasy ako ja! 

Alebo ešte inak – táto moja špirála ti predĺži riasy ako nikdy 
predtým! V tomto prípade sa úloha ženy – modelky zúži iba na 

Príklady využitia ženských stereotypov v reklame:
Obr. 4a – V spodnej časti inzerátu je použitý slogan „Vichy. Zdravie pristane aj pokožke“- tento 

slogan je jedným z najlepších v celom kozmetickom priemysle. 
Napriek tomu, firma si veľmi prezieravo vyberá modelky, ktoré angažuje v reklame.

Obr. 4b – Vizuál s modelkou bez textu. 
Versace je silná značka a preto si môže dovoliť ísť na reklamný trh bez sloganu...

Pochopiteľne, že dobrá značka sa opiera o dokonalosť ženy – modelky...

Príklady využitia ženských stereotypov v reklame:
Obr. 5 – Ženské rodové stereotypy prezentuje najmä reklama na kozmetické produkty – využíva 
najmä ženy s úhľadnou tvárou. Súmerná kompozícia zdôrazňuje estetiku, jemnosť línie a tvarov 

po použití výrobku. 
Kozmetický priemysel si nemôže dovoliť experiment s nedokonalosťou – napokon všetko je 

v produkte/službe „jedinečné“, pretože reklama predáva produkty „výnimočnej kvality“...
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prezentáciu produktu, najčastejšie z oblasti kozmetiky. 
Žena – modelka sa prezentuje svojou neuveriteľnou krásou 

a presviedča nás, že zato nevďačí kamere, dobrým filtrom, na-
svieteniu, niekoľkohodinovej práci vizážistiek a kaderníkov, ale 
práve produktu, ktorý propaguje. Je ochotná to robiť stále znovu, 
aby svoju rolu potvrdila a naplnila. 

Žena – modelka zvyčajne nie je v médiách zobrazená celá. 
Najmä v printovej reklame sa využívajú iba niektoré častí jej tela. 
Pri depilačných strojčekoch obdivujeme jej nohy, pri kozmetike 
len tvár a pod. Veď kto by si všimol dlhé mihalnice, keby sme ju 
zobrazili celú! 

Niekedy však tvorcovia použijú telesný fragment bez toho, 
aby mal tento výrez priamy súvis s produktom. Stáva sa to naprí-

klad pri zobrazovaní bokov, nôh, bočnej línie tela, krivky prsní-
kov. Samozrejme, v zábere nie sú len prsia a nič iné, ale využitie 
fotografických trikov, osvetlenia, umožní, aby to boli prsia, ktoré 
vyniknú a stanú sa centrom záberu. 

Rola ženy – modelky patrí v médiách medzi tie, ktoré sú ter-
čom najostrejšej kritiky. Nerealistický ideál krásy totiž vyvoláva 
v ženách pocity menejcennosti, nedokonalosti, na základe čoho 
si výrobok kúpia. Prezentácia dokonalej krásy znižuje sebavedo-

Príklady využitia ženských stereotypov v reklame:
Obr. 6a – Tridsaťdvaročná herečka Eva Mendes je tvárou kalendára talianskeho alkoholického 
nápoja Campari. Fotky s rozprávkovými motívmi nafotil taliansky fotograf Marino Parisotto. 

Kalendár vyšiel v limitovanej edícii.

Príklady využitia ženských stereotypov v reklame:
Obr. 6b,6c – Eva Mendes pre Campari kalendár... 

http://www.google.sk/search?q=Eva+Mendez+a+reklama
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mie „normálnej“ ženy, ženie ju do extrémov, pretože podľa médií 
a najmä reklamy je „neslušné“ chodiť s pomarančovou pokožkou 
na nohách, vráskami pod očami, je to „nezlučiteľné“ s ideálnymi 
predstavami o žene. Pochopiteľne, že sa po takejto reklame stre-
távame najmä u mladých dievčat s odmietaním pravidelného pri-
jímania potravy, čo neskôr vedie k poruchám prijímania potravy, 
pretože printy a cez nich módni tvorcovia nám naznačujú, že čím 
je žena štíhlejšia, tým je aj krajšia. 

„Normálna“ žena

Mnohí poukazujú na skutočnosť, že v médiách vidíme len 
mladé, krásne a úspešné ženy. Sú v polohe sexuálneho objektu, 
propagujú nejaký výrobok alebo službu, prípadne kozmetiku, sú 
stále krásne, dokonale nalíčené, dobre oblečené.

V poslednom čase zobrazujú médiá „normálne“ typy žien, 
také, ktoré sa nevymykajú bežnému priemeru a prezentujú aj bež-
ný typ ženy – zvyčajne v ženskom periodiku. Ako sa líši takáto 
žena od dokonalej gazdinky, manažérky, modelky, fatálnej ženy? 
V čom je iná?

Médiá a najmä reklamní pracovníci si zrejme uvedomili, že 
emocionálne zapôsobiť možno i typom, ktorý je bežnej žene blíz-
ky. Stalo sa tak najmä v bankovníctve a poisťovníctve, kde sa 
zobrazuje nielen priemerný, obyčajný muž, ale aj „normálna“ 
žena. Má svoju prácu, svoju rodinu, svoje problémy, ale rovnako 
aj svoje túžby a sny. Marketing zasiahol v ostatnom čase svoji-
mi produktmi aj tento typ ženy – nielen prostredníctvom direct 
mailu, ale aj rozsiahlymi útokmi reklamného i iného zamerania 
v médiách.

„Normálna“ žena je v médiách zobrazovaná ako žena stred-
ného alebo vyššieho veku – varí, pečie, poukazuje na výhodné 
investovanie, dobré poistenie, prípadne dôchodkový fond. Táto 
žena, na rozdiel od iných, menej sníva a je viac praktická. Narúša 
stereotypy v spoločnosti už aj tým, že búra mýty a zreálňuje pred-

stavy. Kupuje to, čo chce, nepodlieha tlaku, rozhoduje sa sama. 
Nechce sa zmeniť kúpou propagovaného produktu na ženu – mo-
delku a nechce byť ani top – manažérkou. Chce byť sama sebou. 

Žena „zlatokopka“

Žena „zlatokopka“ je charakteristická tým, že jej cieľom je 
uloviť bohatého a zabezpečeného muža, s ktorým by jej život bol 
plný peňazí, materiálneho zabezpečenia. 

Chodí značkovo a dokonale oblečená podľa najnovšej módy. 
Jej obľúbené oblečenie sú topánky na vysokých opätkoch a mi-
nisukňa. Mužov využíva na drahé večere, kupovanie drinkov 
a drahých šperkov. Jej cieľom je dosiahnuť kategóriu „horných 
desaťtisíc“, otehotnieť s neuveriteľne bohatým mužom, aby bola 
zabezpečená minimálne dvadsať rokov, do dospelosti svojho die-
ťaťa.

Mužské stereotypy (mužské mediálno – mytologické obrazy)

V mediálnych komunikátoch sa muži prezentujú takto:

Muž ako antický hrdina 

Do tejto skupiny patrí muž, ktorý je spätý s prírodou a upred-
nostňuje pozemský život, a len takýto život má preňho cenu. 
S prírodou a Bohom tvoria ucelenú jednotu. Antický hrdina sa 
rozhoduje vždy správne, cíti sa dominantný aj vo vzťahu k žene. 
Neuznáva protirečenie a akýkoľvek odpor – verí vo vlastnú ne-
omylnosť a svoju neprekonateľnú silu. Cíti sa ako grécky alebo 
rímsky bojovník, ktorý za každých okolností zvíťazí a nikdy sa 
nevzdáva nepriateľovi.

Muž všestranne šikovný (praktický)
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Muž ako zručný a šikovný človek je všestranný  domáci typ, 
ktorý sa rád uzatvára do seba a rád pracuje sám. Jeho pracovný 
priestor je garáž, jeho obľúbená miestnosť dielňa, kde je svojím 
pánom. Nemá rád narušenie vlastného priestoru inými cudzími 
osobami. Od reality sa utieka k svojej práci. Nepatrí k ctižiadosti-
vým a ambicióznym mužom. Väčšinou ide o ľudí s nižším vzde-
laním, tzv. domácich majstrov, ktorí postavia dom, opravia auto, 
elektroniku a pod. 

Muž promiskuitný gladiátor, dobyvateľ 

Typicky promiskuitný muž je charakteristický vysokou dáv-
kou extrovertnosti a súčasne nízkym sklonom k empatii. Jeho 
charakteristickými znakmi sú dobyvačnosť a agresivita ako jeho 

hlavné atribúty, ženu vníma ako trofej, ktorá sa musí získavať iba 
hrubou silou. Extrovertnosť mu dodáva vôľu ísť „do toho“. Nízka 
hladina empatie zaručuje, že sa príliš neobáva dôsledkov, ktoré 
môže spôsobiť. Malá, či nijaká schopnosť reflektovať skutočnosť 
znamená, že sa príliš nestará o pocity podvádzanej manželky 
a neprekáža mu, ak ju, alebo niekoho iného priam ničí. Keď sú 
ženy otvorenejšie novým zážitkom, potom budú s väčšou pravde-
podobnosťou vyhľadávať nové partnerské vzťahy.33 Je to typický 
„chlap“, ktorý rád deprimuje ženy, ubližuje im, a rozdáva rany 
bez ohľadu na to, komu a v akom rozsahu čo zanechá po sebe.

Muž suverénny mocnár

Tento typ muža je bohatý, mocný a výlučne vodcovský typ. 
Vo svojom okolí vyžaduje, aby ho ostatní poslúchali. Rozhodu-
je, rozkazuje a jeho príkazy sa musia do poslednej bodky splniť. 
V rodinnom prostredí vyžaduje poslušnosť. Podradenosť si často 
vynucuje i u žien. Ženy vo vzťahu k tomuto typu muža sú submi-
sívne, svoj privátny život výmieňajú za život v blahobyte. Sú len 
akousi ozdobou a spoločníčkou. Mocnár je citovo chladný,  ne-
prístupný a uspokojuje svoje pragmatické potreby na úkor du-
chovného života. Tento muž si myslí, že si za peniaze kúpi všetko 
– lásku, zdravie i priateľov.

33 http://www.izurnal.sk/index.php?Itemid=89&id=2804&option=com_
content&task=view. (19.03.2009).

Príklady využitia ženských stereotypov v reklame:
Obr. 7 – Kylie Minogue � reklamný print na nové DVD

Speváčka vydá koncom novembra živé CD a DVD z jej turné Aphrodite – Les Folies. Šou v réžii 
Williama Bakera a Marcusa Vinera nakrútili v londýnskej O2 arene. DVD obsahuje aj exkluzív-

ny dokumentárny materiál z koncertnej šnúry. 
Minogue svoje predstavenie inšpirované gréckou mytológiou predviedla v 55 mestách a videlo 

ho viac ako pol milióna fanúšikov a fanúšičiek po celom svete.
Konštruovanie mýtov a mýtotvorba sú v reklame konštantné a všeobecne prítomné.

Príklady využitia ženských stereotypov v reklame:
Obr. 8 – Spolu s uvedením nového balenia plechoviek pre Zlatý Bažant nealko (4x 0,5l) do ob-

chodnej siete spustila spoločnosť Heineken Slovensko aj novú komunikáciu značky Zlatý Bažant 
nealko v médiách. Nová reklamná kampaň „To najlepšie osvieženie na cestách“ voľne nadväzuje 

na aktuálny televízny spot Zlatý Bažant s kamiónom. 
Rady čašníkov vybiehajúcich z kamióna v tejto kampani „posilnila“ atraktívna čašníčka, ktorá sa 

stane symbolom reklamnej kampane na Zlatý Bažant nealko.
http://strategie.hnonline.sk/sk/sedy/spravy/marketing/nealko-osviezenie-na-cestach.html

http://hudba.zoznam.sk/kylie-minogue
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Milovník dobrodružstiev, schopný užívať si civilizáciou ne-
poznačenú prírodu (bojuje s prírodnými živlami)

Je to muž, mladý dobrodruh, ktorý dostane za svoje výkony 
prívlastok „extrémny“. Muž, ktorý sa odhodlá na cestu do netra-
dičných miest, zdolá napríklad niektorú z osemtisícoviek, alebo 
navštívi neobývanú krajinu zemegule – hoci aj s prekážkami. Je 
to novodobý Indiana Jones. 

Tento typ nadväzuje krátkodobé priateľstvá, žije bez akých-
koľvek záväzkov. Svoj dobrodružný život žije preto, aby ukázal, 
že dokáže prežiť aj v extrémnych situáciách. 

Muž, ktorý demonštruje, že vrcholný úspech dosiahol vďaka svojim schopnostiam a úsiliu 

Tento muž pracuje tvrdo a ťažko, a vďaka svojim schopnos-
tiam dosiahne úspech, ale popritom demonštruje okolo seba, že 
iba on je tým, ktorý si zaslúži žiť komfortný život a mať dokonalú 
rodinu. Napriek všetkým úspechom, má v sebe komplex menej-
cennosti, ktorý ho ženie dopredu.

Muž maskulínny – sexuálny ideál 

Typ muža, ktorý predstavuje maskulínny a sexuálny ideál je 
zvyčajne vysoký svalnatý fešák s vyšportovanou postavou, za 
ktorým sa otáčajú všetky ženy. Ale žiadna by nemala záujem o ta-
kéhoto muža, pretože je zvyčajne nespoľahlivý a nezodpovedný. 
Muž – sexuálny ideál patrí len k milencom na sexuálne zážitky 
vydatých alebo slobodných žien.

Muž milovník mužského priateľstva 

Muž milovník mužského priateľstva, má zvyčajne veľa pria-
teliek, rozumie ženám a radí im ako sa obliekať, líčiť, pomáha im 
pri problémoch s láskou. Sám však vyhľadáva vzťahy s mužským 
pohlavím. Nezriedka býva oblečený „zženštilo“, používa make-

-up. Jeho vonkajší prejav pripomína afektovanú, nastrojenú ženu.
Zvyčajne nemá rodinu a tuží po uznaní spoločnosti. Jeho afek-

tovaný prejav býva však spoločnosťou odmietnutý, ale on ako 
osobnosť je zväčša charizmatický, ochotný poradiť a pomôcť. 
V USA býva tento typ najlepším priateľom opustených žien.

Muž jedinec s vybraným estetickým a umeleckým vkusom, tzv. metrosexuál 

Je to typ muža, ktorý žije v meste a oblieka sa podľa najnovšej 
módy. V jeho šatníku nájdeme značkové a módne oblečenie. Jeho 
životným štýlom je navštevovanie solárií a používanie kozmeti-
ky. Tento typ sa často vo svojej starostlivosti o seba vyrovná že-
nám a dosť často ich v tomto predbehne. 

Metrosexuál v dennej starostlivosti o svoju vizáž používa 
nadmerné množstvo krémov a parfumov. Chýba mu mužskosť. 
Slovo chlap mu znie cudzo, je jemný k sebe i opačnému pohlaviu. 
Niekedy sa mu hovorí novodobý muž, i keď to nebýva pravda.

Muž rodinne založený 

Pre rodinne založeného muža je charakteristické, že stredo-
bodom jeho života je rodina. Celý život obetuje pre ženu a deti. 
Okoliu dáva najavo, že by mali viesť rovnaký život, ako má on, 
upriamiť a prispôsobiť všetko potrebám rodiny. Nie je v žiadnom 
prípade ambiciózny. 

Deti ho milujú, pretože im venuje všetok svoj voľný čas, berie 
ich na výlety do prírody. Na druhej strane je často považovaný za 
antisexuálny, nudný a  neatraktívny typ, ktorý je pre ženy málo 
príťažlivý. 

Zodpovednosť patrí k jeho najhlavnejším črtám. 

Muž rodinný vodca a ochranca 
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Tento muž dokáže za každých okolností uchrániť rodinu 
a svojich príbuzných a je rodený vodca. Vie zorganizovať aj po-
četnú rodinu. Výzorom nie je atraktívny, patrí skôr k priemerným 
mužom, priemernej výšky, ale dokáže dať rodinu do súladu. Zvy-
čajne je veriaci a svoju vieru prejavuje aj vo vzťahu k svojim de-
ťom, prípadne k partnerke/manželke. Je to tradičný model otca/
manžela, ktorý rešpektuje morálne hodnoty a podľa nich aj strikt-
ne žije. 

Muž dieťa a šašo 

Muž, dieťa a šašo v jednej osobe je typ muža, ktorý je večne 
hravý a navždy zostane malým chlapcom. Má nevinný pohľad 
a úsmev, ktorý rozcíti každého, na koho sa pozrie. Patrí k nežným 
milovníkom, na čas dokáže ženu aj očariť, ale po čase od neho 
partnerka žiada serióznosť. Hýri neustále nápadmi ako priniesť 
do vzťahu nejaké vzrušenie, nie vždy sa mu to však darí. Po-
važuje svoje nápady a názory za podnetné pre vzájomný vzťah. 
Každého očarí svojou bezprostrednosťou, inteligenciou a diplo-
maciou. Vždy má k dispozícii pohotovú odpoveď. Vo svojej duši 
je nepolepšiteľným romantikom. Jeho negatívami sú nepraktic-
kosť a samoľúbosť.

Muž domáci všeumelec 

Tento druh muža je zaujímavým príkladom, ako sa dajú skĺbiť 
umelecké sklony s praktickosťou. Na jednej strane je to domáci 
majster, ktorý opraví čokoľvek, čo sa v domácnosti pokazí a na 
druhej strane mu nerobí žiadny problém namaľovať obraz, alebo 
vytvoriť umelecký objekt. Tento typ patrí k umelcom, ktorí majú 
radi domáce prostredie a sú vo svojej duši umelcami. Často je 
však neupravený, strapatý, s večne neprítomným výrazom umel-
ca, domáci bohém. Oblieka sa ležérne pripomínajúc maliara vo 
svojom ateliéri. Zodpovedne nasleduje svoju ženu a dá sa ňou 

viesť, ale odmieta žiť rušným spoločenským životom. 

Muž človek práce a zamestnania – workoholik

Muža zvaného workoholik, nenájdete nikde inde ako v prá-
ci. Vedel by si predstaviť pracovný deň, ktorý by trval aj vyše 
25 hodín. Žije hektickým životom, od práce je závislý až do tej 
miery, že si to odmieta pripustiť. Je obľúbený u nadriadených, 
a to len z dôvodu, že je ochotný pracovať aj za menšiu mzdu ako 
ostatní. „Workoholik obvykle tých, ktorí nie sú ochotní a schopní 
pracovať šestnásť hodín denne, podceňuje a neuznáva,“ hovorí 
Heretik. 

Ako človek sa často cíti nenahraditeľný, veľa hovorí, ale ne-
počúva. Je elegantný až konzervatívny. Na jednej strane je nad-
priemerne inteligentný, na druhej výbušný a netrpezlivý. Nepre-
tržitou prácou si kompenzuje svoj pocit neistoty a  bezmocnosti. 
Často trpí rôznymi psychickými poruchami a navštevuje psycho-
terapeuta.34 Workoholik je neustále v pracovnom nasadení a po 
čase stráca nielen priateľov ale aj rodinné zázemie. 

Muž profesionálne úspešný

Profesionálne úspešný muž je vrcholne šťastný, keď môže 
zarábať veľa peňazí, či už prostredníctvom obchodu alebo riade-
ním vlastného biznisu. Tento typ muža je realistický a stojí pevne 
na zemi. Dokáže riskovať aj v neistých obchodoch aby dosiahol 
úspech, nepripúšťa si zlyhanie. Sny sú preňho bezvýznamné, rad-
šej sa riadi svojimi predstavami a plánmi. Túži po absolútnom 
úspechu. Sebadôvera je jeho kľúčom k osobnosti. 

Napriek svojej zaneprázdnenosti sa venuje aj filantropii a ro-
dine, ktorá je finančne dostatočne zabezpečená a má u hlavy ro-

34 http://www.etrend.sk/podnikanie/riadenie-a-kariera/skutocny-
workoholik-si-svoju-zavislost-nepripusta/31776.html (23.03.2009)
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diny podporu. 

Muž konzument

Spotrebiteľ alebo konzument je ten, kto nadobúda produkty 
práce vo sfére obehu pre výrobnú spotrebu na ďalšie spracova-
nie, alebo ten, kto si zaopatrí predmety nevýrobnej alebo osobnej 
spotreby cestou obchodu pre vykonávanie svojej činnosti alebo na 
uspokojovanie svojich osobných potrieb.35 Muž spotrebiteľ, resp. 
konzument je ten typ muža, ktorý prežíva väčšinu voľného času 
nakupovaním a zabezpečuje si svoj životný štandard. Jeho denná 
potreba byť v obchodných centrách sa stáva závislosťou. Žena si 
myslí, že má dobrého muža, pretože rád nakupuje, čo však nie je 
často pravda, pretože ako shoppholik je od nakupovania závislý. 
Na seba dokáže minúť neskutočné peniaze, na druhých zvyčajne 
šetrí.

Muž bohémsky umelec života

Muž bohém sa vyznačuje tým, že vyžaduje absolútnu slobo-
du, ktorú si nikým nedá vziať. Oblieka sa elegantne, ale vždy 
bude mať na sebe košeľu bez kravaty, ledabolo rozopnutú pri 
krku, prípadne letmo odhaľuje svoju nenápadnú hruď. Súvisí to 
s jeho slobodomyseľnosťou. Je výrazný milovník ženského po-
hlavia, obľubuje sex hocikde s hocikým, kto len trochu lepšie vy-
zerá. Jeho výraznou črtou je nezodpovednosť a nestálosť, jeho 
manželstvá väčšinou krachujú, lebo obmedzujú jeho bohémsky 
spôsob života. Rád cestuje a spoznáva exotické krajiny. Má roz-
siahle vedomosti z rôznych odborov, ktoré si vyžadujú dlhoročné 
štúdium. Často sa dá nájsť v knižnici alebo čitárni, ale napriek 
svojej inteligencii a túžbe po vedomostiach, v reálnom živote je 
prakticky „nepoužiteľný“.

35 http://sk.wikipedia.org/wiki/Spotrebiteľ (23.03.2009)

Muž „podpapučník domáci“ 

Pre tento typ muža je charakteristické, že sa za každých okol-
ností podriaďuje potrebám ženy. Jednoducho – „nechá si skákať 
po hlave“. Ženu, ktorá býva obvykle veľmi dominantná obha-
juje slovami, že „nie je až taká zlá“. Takýto muž sa nedokáže 
vzoprieť, je pohodlný a rád sa necháva dirigovať. Pod vplyvom 
ženy nemusí o ničom rozhodovať, nechá sa viesť životom. 

Hrdina (Bojovník)

Predstavuje extrémy pól mužskosti tematizovanej ikonický-
mi hrdinami – neohrozených bojovníkov, obrancov, vládcov, po-
vstalcov, mužov bojujúcich proti zlu, neprávosti. Vyznačuje sa 
silou, nespútanou energiou, brutalitou, agresivitou, nezlomnou 
vôľou, vytrvalosťou, schopnosťou, alebo silou poraziť protivní-
ka. Bojovník sa málokedy vydáva nebezpečenstvu iba za seba 
samého. Je vo svojom úsilí nezištný, a jeho pohŕdanie životom 
mu dáva rozmery božstva. 

Je nositeľom ušľachtilých vlastností, nadľudskej lásky k prav-
de a spravodlivosti, je v role záchrancu rodu, ľudského druhu, 
kultúry, civilizácie. Preto v jeho blízkosti (obraze) sa nenachá-
dzajú individualizované figúry, ale iba figurálne prototypy – za-
stupujúce triedu bytostí alebo skupinu. Je preto prirodzené, že 
submisívnosť opačného rodu je celkom zjavná. 

Ideálny svalovec

Svaly a vyvinutosť telovej maskulatúry sa v priebehu 20. sto-
ročia stali synonymom ideálneho muža. Dostatočná svalová sila 
bola dlho dôležitou podmienkou prežitia človeka pri získavaní 
obživy. Preto sa cenila vo všetkých civilizáciách a rozdielnych 
kultúrach, v každom čase. Postupné nahradzovanie nástrojmi 
a najmä strojmi sa postupne jej význam znižoval i na úkor rozu-
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mu a tvorivosti.
Kult tela a telesnosti v civilizácii západného typu nadobudol 

podobu osobitnej aktivity a vzťahoval sa na zmeny v hodnotách 
a životnom štýle (do popredia sa dostala potreba žiť a stravovať 
sa zdravo, uchovať si mladosť, byť fyzicky aktívny a pod.). Body 
building sa v extrémnej podobe stal spoločenským fetišom, ktorý 
masívne podporovali príslušné marketingové odvetvia. Kult tela 
sa postupne stal cieľom samým o sebe a teda „dôležitejšie“ sa 
stali aj potreby sebaobdivu, telesného narcizmu. Aj keď v tomto 
stereotype sú obsiahnuté náznaky mužskej rodovej dominancie, 
ženy však na tomto poli dosiahli podobnú (rovnocennú) pozíciu. 

Žena (podobne ako v opačnom garde muž) v tomto kulte zo-
hráva úlohu sociálneho zrkadla. Nechať sa obdivovať je hlavný 
motív týchto aktivít. Kult tela, sily a hrubosti sa v symbolickej 
podobe rozdeľuje do mnohých produktov, z ktorých niektoré 
s tým vonkajškovo nesúvisia – napríklad dizajn automobilov má 
prvky, ktoré majú asociovať určité telesné znaky.

Hlava rodiny 

Tento obraz je klasickým rolovým stereotypom patriarchálnej 
rodiny, pretrvávajúcom prakticky od praveku a v médiách má svo-
je jasné zakotvenie. Muž rôznymi významovotvornými prostried-
kami sa konštruuje na osi dvojčlennej opozície: dominancia (muž 
ako fyzická bytosť, jeho zodpovednosť, zásluhy a schopnosti, 
vodcovstvo, ochranné postavenie, schopnosť hmotne zabezpečiť 
rodinu, udeľovanie lásky a priazne, atď.) – žena je v tomto prípa-
de submisívna, je to vďačná a oddaná bytosť, čakajúca na príchod 
muža ako otca, lovca, milenca, s láskou a radosťou vykonávajúca 
domáce práce, čakajúca na pokyny pána domu atď.

V podobnej submisivite sú zobrazovaní aj iní členovia rodiny 
– či už užšej (deti) alebo širšej (starí rodičia, príbuzní).

Tento stereotyp je vlastne komplexom vzájomne prepojených 
stereotypov rodových, kultúrnych, sociálnych.

Ich najvýraznejším znakom je ideálna citová a povahová har-
monickosť, dokonalé súžitie a rodinná integrita, a toto všetko za-
isťuje figúra muža, ako tvorcu a udržiavateľa.

Ak sme vyššie poukázali, že jadrom mužských stereotypov 
v médiách je explicitná (otvorená) maskulinita, treba povedať, že 
v danom stereotype má podobu implicitnú (priamo nevyjadrenú), 
resp. je prítomná v podobách, ktoré sú pretavené cez ideológiu 
rodiny strednej triedy. Je tu zjavná potreba niektoré témy a pre-
javy potláčať, nevyjadrovať sa o nich, neukazovať skutočnosť 
v jej reálnych podobách. Aj atribúty maskulinity sú preto prezen-
tované symbolicky v danej ideológii prijateľne – mediálny spot 
zobrazuje výsledok činu, ktorý nemôže byť dosiahnutý inak, ako 
použitím jedinečných mužských fyzických a duševných vlast-
ností a schopností. Na obraze nemusia byť prítomné primárne 
atribúty maskulinity (svaly, sila, agresivita), aby sme ju mohli 
identifikovať, ale aj jej deriváty – ako je aprobovanie, adorácia, 
že je muž schopný založiť a postarať sa o rodinu – je to vlastne 
komplex atribútov maskulinity. 

Zaujímavou otázkou je širší kontext týchto vizuálne prezen-
tovaných stereotypov. Máme tu na mysli ten typ vizuálov, v kto-
rých sú atribúty prezentované v prvoplánovej „surovej“ podobe 
– predovšetkým sexuálneho a fyzického charakteru. 

Stereotyp „Hlava rodiny“ je desexualizovaný a mužská figú-
ra je emocionálne koncipovaná „žensky“ – ako bytosť preplnená 
láskavou nežnosťou, empatickou chápavosťou, úsmevnou „poho-
dovosťou“. V tomto zmysle môžeme čiastočne hovoriť o druhu 
„reverznej stereotypizácie“, ale nie v goffmanovskom zmysle 
a vyznení, ale skôr ako druhu projekcií a mužských túžob vidieť 
seba v sociálne prijateľnejšom rámci, než ako je tradične mužsky 
– maskulínny. 

Ale ani tieto obrazy nie sú celkom bez erotického akcentu. 
Sú iba presunuté do „zákulisia“, do príbehu pokračujúcom za 
spotom, či vnútroobrazovým rozprávaním. Neverbálne signály 
sú znakmi budúcich prísľubov sexu. Len prísľubmi sú preto, že 
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to zodpovedá stereotypu etiky miesta a spôsobov vykonávania 
sexuálnych praktík. V tomto zmysle neverbálne signály nie sú 
priamymi erotickými výzvami (úsmev, dotyky, objatia), ale skôr 
podnetmi pre vyvolanie predstáv a pretože sú určené recipientovi, 
majú ich vybudzovať v jeho mysli.

V tejto komunikácii je obsiahnuté i jedno významné kultúrne 
posolstvo: že biologický pud a jeho uspokojenie sa dá dosiahnuť 
aj nepriamym spôsobom – systémom empatického odovzdávania 
s následnou recipročnou odmenou „dáš – dostaneš“.

Stepný vlk

Je to protipól k predchádzajúcemu stereotypu. Jeho mužskosť 
je výrazná a dominujú tu prvky fyzické (tvrdosť), sociálne, kul-
túrne a psychické. 

Všetky zjavné i skryté prvky, atribúty takýchto figúr vyjadru-
jú ich solitérnosť, nadradenosť i opovrhovanie a sú extrémnym 
obrazom mužskej výlučnosti, a to nielen vo vzťahu k ľuďom. 
Ženské figúry sú nielen obrazovo neprítomné, ale vôbec sa nena-
chádzajú v jeho svete, podobne ako rodina, ale i vo svete prírody 
(muž je v spojitosti s prírodou jej pokoriteľ.

Tieto obrazy odkazujú celkom jednoznačne na mytologic-
kých hrdinov, mytologické krajiny a súčasne, vzhľadom na ich 
pôsobivosť, na prítomnosť a významnosť v individuálnom a ko-
lektívnom vedomí/nevedomí.

Mytologickí hrdinovia sú totiž „bezčasoví“ – neznámy je ich 
čas a miesto zrodu, nestarnú, nemajú potreby lásky (sexu), ne-
vedno, ako dokážu prežiť v drsnej prírode, akým spôsobom sa 
dokážu uživiť. Existujú – bez toho, aby vedeli, aký zmysel má 
ich existencia...kontexty ich predurčujú na nadčasové vnímanie. 

Macho

V tomto stereotype sú zdôraznené predovšetkým fyzické atri-

búty mužnosti – sexuálna výkonnosť, pohlavná výnimočnosť, 
mužská vyvinutosť, ideálne telesné proporcie. 

Jeho prezentácia nie je nasmerovaná na ženské publikum, 
ale mužské. Zmysel tejto prezentácie je v podstate symbolickým 
prostriedkom, ako získať dominantnú pohlavnú pozíciu v rámci 
mužskej konkurenčnej komunity (a v tomto zmysle je to relikt zo 
zvieracej ríše – opakujúce sa boje samcov o samice, resp. predvá-
dzanie genetickej vybavenosti, ako predpokladu pre odovzdáva-
nie najlepších génov).

Prvoradé je teda mužské potvrdzovanie vlastnej telesnej hod-
noty (a z toho vyplývajúce psychické a osobnostné dôsledky – 
sebavedomie, osobnostná integrita) ako výsledok porovnávania 
s mužskými telesnými normami (ideálom). Pre muža je telesnosť 
veľmi významná, pretože je to – v jeho optike vnímané ako niečo, 
čo je oceňované aj druhým pohlavím.

Táto mužská akcentácia sa v mediálnych obrazoch prejavuje 
tým, že sa tu neobjavujú ženské protagonistky, resp. ak sú prítom-
né, tak iba v bezvýznamnej polohe. Je to výraz patriarchálneho 
stereotypu či mužskej nadradenosti, pohlavnej separácie, ktorá je 
prítomná veľmi výrazne v niektorých súčasných kultúrach. Záro-
veň môžeme vidieť nadväznosť na isté formy sociálneho a repro-
dukčného správania sa. 

Okrem uvedených maskulínnych prvkov sa nepriamo zdôraz-
ňujú hodnoty vlastnej mužskej komunity (hodnota chlapského 
spoločenstva, kamarátstva, „pohlavného bratstva“) a jej nadrade-
nosti nad komunitou ženskou. Ženský element vstupuje do sveta 
macha iba preto, aby potvrdil jeho výlučnosť. Žena je v tomto 
zmysle nástroj mužského osobnostného sebauvedomenia – teda 
ani nie výsostný objekt mužskej sexuálnej biologickej túžby.

Machovský stereotyp sa v médiách úspešne rozvíja aj v sú-
časnosti a silne sa tematizuje. Predovšetkým sa spája s určitými 
produktovými kategóriami v reklame ako je pivo, ale aj cigarety 
(čo je posun v identite, pretože dominantným prvkom bola tvr-
dosť – viď vyššie uvedený stereotyp Stepný vlk). Podporované 
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značky sa zobrazujú ako prostriedky upevňovania machovských 
priateľských väzieb v mužskej komunite. 

Playboy (Don Juan)

Ak stereotyp Macho má výraznú mužskú výlučnosť, vytes-
ňujúcu ženský element, playboy predstavuje individuálnu a pre-
dovšetkým telesnú akcentáciu. Telesné hedonistické hodnoty sú 
životne centrálne. Dokonalosť vonkajšieho vzhľadu, distingvo-
vanosť, spoločenská uhladenosť, konverzačná pohotovosť, nenú-
tenosť, ležérnosť, okázalé správanie, starosvetské maniere atď., 
sú prostriedkami, ktorými si podmaňuje ženy, stáva sa pre ne ne-
odolateľný.

Táto príťažlivosť posilňuje formy správania sa k ženám. Mas-
kulínna dominancia, degradácia ženy na jej telo, objekt pre potvr-
dzovanie vlastnej neodolateľnosti je prekrývaná rolovými „zvá-
dzacími“ stereotypmi (v prípade statických obrazov mimickými, 
gestickými a pozičnými „figúrami“), ktoré sú však rodovo akcep-
tované, ba dokonca sú vnímané ako relikty spoločenskej etikety, 
podľa ktorej sa žena vyzdvihovala na vrchol božského uctievania. 
Veľkú rolu tu zrejme zohráva ženský rodový narcizmus, ktorý má 
svoj protipól v narcizme mužskom. 

V tejto hre telesnosti a duchovnosti je žena tým „hráčom“, 
ktorý do nej vstupuje „dobrovoľne“, v ktorej sa spĺňajú rodové 
archetypálne a rozprávkové fantázie o bohatom a mladom princo-
vi, živote v blahobyte a nekonečnom šťastí v jeho nežnom náručí. 
Teda akoby dochádzalo k harmonizácii obidvoch typov rodových 
narcistických túžob. 

Figúra Playboya svojimi vonkajšími prejavmi je ideálna pre 
virtuálne snenie a súčasne v reklame ideálna pre oslovenie cie-
ľovej skupiny a pre využívanie tých psychických mechanizmov, 
ktoré sa globálne zahŕňajú v koncepte sociálnej komunikácie.

Dôležitým momentom je vo vzťahu k ženám permanentné 
„zraňovanie“, hoci treba zdôrazniť, že zobrazovanie rodov a ich 

vzťahov v reklamnej komunikácii je rovnako deformované a rov-
nako stereotypné, ako v iných prípadoch.

Playboy je v pozícii nového božstva, ktoré oslovuje nielen 
„partnerky“ s rovnakým fyzickým statusom, ale súčasne – virtu-
álne, dáva možnosť, aby aj sa mohli zúčastňovať na tomto bož-
skom spojení.

„Božské“ atribúty Playboya sú naznačené aj v jeho slabej 
ukotvenosti – vyvoláva všeobecnú erotickú pozornosť, nevy-
berá si, definitívne sa nerozhoduje, neudeľuje výnimočnú „mi-
losť“ jednej bytosti, ale poskytuje permanentne ďalšie príjemné 
prísľuby. Na rozdiel od stereotypu Stepného vlka je táto poloha 
v istom zmysle (ako sme už spomenuli) sociálna. Aj keď nie je 
Playboy ukotvený, aspoň zanecháva pozitívny emocionálny záži-
tok erotického dobrodružstva, ktoré prežíva so ženou.

Veľký chlapec

Predstavuje kombináciu dvoch stereotypov: mladistvej a slo-
bodnej, nezáväznej aktivity a čiastočnej zakotvenosti. Mladosť 
a tým fyzicky neobmedzovaná aktivita a jej prežívanie sú pre ten-
to vek jednoznačne príznakové, ale súčasne je to výraz nového 
hodnotového trendu (predovšetkým v ekonomicko – pragmaticky 
orientovanej kultúre). Hravosť sa totiž viaže na atribúty nekon-
venčnosti, na kreatívnu radosť a je teda výrazom detského veku 
a adolescencie. Ak je však prítomná vo veku dospelosti a teda 
nástupu „serióznych“ aktivít (zaradenia do sveta práce) a je v šir-
šom meradle kultúrne aprobovaná (schválená), znamená odklon 
od hodnotového profilu generácie predchádzajúcej. Osemdesiate 
roky sú práve týmto zlomovým obdobím nástupu „bezstarostnej 
generácie“.

O zdravie sa nestrachuje, rovnako ako o zamestnanie, dôležité 
je byť aktívny, tu a teraz. Svet sa javí nekomplikovaný a prie-
hľadný. 

Je však zaujímavé, že táto hravosť oslovuje aj iné vekové ka-
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tegórie, čo súvisí s novým hodnotovým štýlovým definovaním 
tohto veku – starší muži sú vitálni, zdraví – so záujmom tieto 
potenciality využívajú aj v takých aktivitách, ktoré boli v mi-
nulosti vyhradené pre mladšie ročníky (napríklad adrenalínové 
športy, netradičné dovolenky spojené s nepohodlím či nebezpe-
čenstvom). Preto sú účinné figúry, ktoré sú obrazom mladistvosti, 
nezodpovednej chlapčenskosti, hravosti, bláznivosti...Niektoré 
ženy vyjadrujú práve k týmto typom mužov nezriedka obdiv a vi-
dieť to aj v niektorých komunikátoch. Žena sa vo vzťahu k také-
mu typu muža stáva na jednej strane dominantou (v prípade, keď 
dominuje detská hravosť, kreatívna radosť – submisívna je v prí-
pade, keď muž dokazuje svoju slobodu, nezáväznosť, nezávislosť 
od opačného pohlavia.

Gentleman

Bohatstvo, vysoký sociálny a ekonomický status sa vzťahuje 
na sociologickú (demografickú) charakteristiku určitej spoločen-
skej triedy. Príznačné pre túto triedu „nových peňazí“ je snaha 
nadviazať na triedu „starých peňazí“ teda na skutočné alebo pred-
pokladané znaky aristokracie.

Stereotyp figúry nového aristokrata je blízky stereotypu 
Playboy, avšak bez erotických akcentov a s tým spojeným nar-
cizmom. Nový aristokrat je maskulínne superiórny, avšak v ne-
patrnej miere demonštruje svoju dominanciu voči žene. Žena je 
pre neho skôr estetická súčasť jeho sveta bohatstva a vznešenosti, 
než objekt priveľmi prízemných potrieb a záujmov. Aristokrat je 
k žene blahosklonne naklonený. Vzťahy nadradenosti sú zobraze-
né decentne symbolicky.

Poukazuje na to aj Stuart Hall, ktorý uvádza36 že v tejto ka-
tegórii podtyp stereotypu zrelého muža „konzervatívneho An-

36  STUART, H. Representation and Signifying Practices. Free essay 
on stereotypes of men in advertisements. www.qualityessays.com

gličana“, je kódovaný prvkami mladíckej citlivosti a súčasne 
maskulínnej asertivity, nezávislosti, sebaistoty a narcistickej ak-
centácie. V obraze sa zdôrazňujú (okrem telesnej stavby) kva-
lita pleti, vlasov, očí a pod. Aj napriek týmto akcentom je žena 
v prítomnosti Gentlemana submisívna, pôsobí síce ako esteticky 
doplnok, je vnímaná a posudzovaná ako vznešený objekt záujmu, 
muž je voči nej galantný.

Yuppie

V osemdesiatych rokoch nastúpila nová generácia, ktorá je 
známa ako Yuppie37 –Young Urban Professionals. Vykazovala 
výrazný lifestylový odklon od predchádzajúcej generácie. Bol to 
akýsi mix materializmu, sofistikovaného konzumerizmu, osob-
ných individuálnych ambícií, ale súčasne neformálnosti v soci-
álnych vzťahoch, životnej hravosti, nezáväznosti a túžby vychut-
návať život so všetkými jeho pôvabmi. Dostatok materiálnych 
zdrojov, glorifikácia materiálneho, početnosť tohto trhového seg-
mentu, boli príčinou intenzívneho záujmu marketérov a produk-
tových inovácií o tento nový fenomén.

Marketingový výskum pomáhal vytvoriť profil New Yuppie 
Man, ktorý sa stal veľmi populárny a presiahol rámec marketingu 
(seriál Priatelia je kultovným výrazom typických vzorcov tejto 
generácie). 

Tento profil je súčasne novým mužským stereotypom. Jeho 
základným znakom je, že v sebe zahŕňa mnoho rôznorodých prv-
kov, atribútov predchádzajúcich a kultúrne zafixovaných muž-
ských rodových stereotypov (viď. vyššie). Zo širšieho hľadiska 
je to prirodzený posun v rámci globálnej, postmodernej spoločen-
skej a kultúrnej orientácie západnej civilizácie. 

37  BURNETT, J., BUSH, A. Profiling the Yuppies. Journal of 
Advertising Research, 1986, 26, 2, s. 27 - 35.
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V pozadí Yuppie stereotypu je potreba (i hodnota) zábavnosti: 
život je jedna veľká a nezáväzná hra, vážnosť a tragické rozmery 
ľudského života sú potláčané až do tej miery, že prestávajú vôbec 
jestvovať.

Život – tak ako akýkoľvek iný produkt alebo služba, sa indivi-
duálne a jedinečne netvorí, ale iba ako hotový produkt konzumu-
je. Filozofia života ako hry a zábavnosti potom významovo po-
súva aj náhľad na vzťahy pohlaví, sex a odchýlky od tradičných 
noriem. Vzhľadom na to všetko sa dá prijať, akceptovať, ak nie 
sú nabúrané základné axiómy tejto filozofie.

Yuppie generácia chápe muža a ženu ako nezávislé individu-
ality, v partnerstve ich viažu odovzdávané, očakávané benefity 
a vzájomná dôvera. Dôležitý je tu aj akcent nezávislosti ženy od 
muža, čo sa v súčasnosti prezentuje nielen v bežnom živote, ale 
aj v médiách.

Kategórie používaných ženských a mužských rodových 

reklamných stereotypov

Reklama ako druh kultúrnej a sociálnej komunikácie sa 
vyznačuje mimoriadne silnou stereotypizáciou prezentova-
nia. Mohlo by sa povedať, že tvorí jej konštitutívnu zložku.  
Je to teda komunikačná norma.38 Stereotypizácia sa týka obsaho-
vých i formálnych zložiek reklamných komunikátov. 

Túto problematiku môžeme posudzovať zo širšieho hľadiska 
kulturologického resp. sociálne psychologického, sociologické-
ho a užšieho hľadiska reklamno – komunikačného. Vzhľadom 
na zámery tohto textu sa pridržiavame obidvoch hľadísk: prvé 
akcentuje kritické aspekty reklamných stereotypov, druhé skôr 
analyzuje ich významnosť pre zvýšenie účinnosti reklamného 

38 BELKNAP, P., LEONARD, W. A conceptual replication and extension 
of Erving Goffman´s study of gender advertisments. Sex Roles, 1991, 
25 (August), s. 103 - 118.

Obr. 9a – Armani a David Beckham ako typický predstaviteľ dokonalého muža v reklame. Obr. 9b – Tento print má už nádych sexuálneho apelu...
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pôsobenia.
V širších súvislostiach je rámcované názormi na masmediálnu 

komunikáciu, na funkcie a pôsobenie médií na súčasnú spoloč-
nosť, na ich ideologické funkcie, formovanie manipulatívnych 
obsahov a foriem.39

Celkove treba povedať, že vnímanie, porozumenie a inter-
pretovanie mediálnych obsahov a foriem (formátov) sa odvíja 
od princípu stálosti, používania ustálených programových vzor-
cov (paradigiem).40 Na strane mediálnej inštitúcie – v symbióze 

39 BELKNAP, P., LEONARD, W. A conceptual replication and extension 
of Erving Goffman´s study of gender advertisments. Sex Roles, 1991, 
25 (August), s. 125.

40 BURTON, G., JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Brno : Barister & 
Principal, 2001, s. 185.

s mediálnym publikom sa postupne definovali isté vysielaco – 
recepčné konvencie, ktoré umožňujú bezproblémovú orientáciu 
v mediálnej ponuke, ale aj navodzovanie želaných interpretácií 
mediálnych textov (preferované čítanie). Týka sa to mediálnych 
žánrov, ale aj spôsobov zobrazovania témy (osôb, problémov...). 
Teda ide o reprezentáciu a typizáciu,41 používanie produkčných 
konvencií resp. typov – v našom chápaní stereotypov.

Médiá výberom typov definujú relevantnú sociálnu a kultúrnu 
normu, určujú, čo sa v danej spoločnosti považuje za „správne“, 
a čo deviantné (porušujúce všeobecne uznávané normy). Neil Po-

41 DYER, R. Taking popular television seriously. In: LUSTED, 
DRUMMOND, D., P. (eds.): TV and Schooling. London : British Film 
Institute, 1985. Uvádzané podľa Burton, Jirák, s. 186.

Obr. 9 – Muž ako macho vodca, obletovaný ženami. Tak vyzerá jeho stereotypný obraz  
v reklame. foto:  

Profimedia.cz.http://xman.idnes.cz/bude-vas-chtit-kazda-staci-zaplatit-aneb-muzi-v-reklame-
-p13-/xman-yl.aspx?c=A081027_103306_ 

Obr. 10 – Využitie muža športovca v reklame ešte nie je zárukou, že kampaň bude úspešná, ba 
naopak. Podľa štúdie americkej marketingovej spoločnosti Ace Metrix sú celebrity v televíznych 
spotoch v 20 % prípadov dokonca stratou peňazí. Firma preskúmala dopad viac než 2600 spotov 
bežiacich v americkej televízii a zistila, že známa tvár – muža, ženy – má často negatívny účinok 
na spotrebiteľa. Firma percentuálne porovnávala reklamu na podobné výrobky a zistila, že tvár 

známeho cyklistu je pre reklamu málo efektívna. http://multimedia.ihned.cz/index

http://www.profimedia.cz/
http://xman.idnes.cz/bude-vas-chtit-kazda-staci-zaplatit-aneb-muzi-v-reklame-p13-/xman-yl.aspx?c=A081027_103306_
http://xman.idnes.cz/bude-vas-chtit-kazda-staci-zaplatit-aneb-muzi-v-reklame-p13-/xman-yl.aspx?c=A081027_103306_
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stman hovorí o televízii ako o kurikulu, o „osobitne vytvorenom 
informačnom systéme, ktorého cieľom je ovplyvňovať, vyučo-
vať, trénovať alebo kultivovať psychiku a charakter mladých“.42

Táto norma je čiastočne odrazom prevažujúcich spoločen-
ských pohľadov, ale súčasne sa od nich odchyľuje, pretože nie je 
definovaná konsensom, ale dominantnou (mocenskou, politickou 
ekonomickou) elitou, jej cieľmi a záujmami. 

V tomto zmysle ide o druh hodnotovej, názorovej, postojovej. 
socializácie prostredníctvom prezentovaných mediálnych obsa-
hov. Z tohto hľadiska je mediálne zaujímavá tá téma, ktorú je 
možné prezentovať ako jedinečný prejav niečoho všeobecnejšie-
ho, ale súčasne zvláštneho, symbolického, metaforického, oslo-
vujúceho dané publikum ako celok.

Mediálne prezentácie stereotypov sú jedným zo spôsobov 
uplatňovania tohto princípu, s možnosťou postihnutia reality, kto-
rú pre jej komplikovanosť ju fakticky nemožno v plnom rozsahu 
mediálne sprostredkovať. Stereotyp zjednodušením umožňuje 
mediálnu komunikáciu, ale súčasne hyperbolizuje určité pozitív-
ne aj negatívne atribúty. 

V tomto zmysle táto prezentácia nikdy nie je neutrálna, pre-
tože tému atraktivizuje pomocou kontrastov. Pohybuje sa na osi 
konformnosť- odlišnosť. Je to dôležitý a všeobecný princíp me-
diálnej komunikácie ako celku, pretože rozsah mediálnej ponuky 
znemožňuje, aby bežnosť, konformnosť, dokázala upútať, zaujať 
mediálne publikum.

Médiá sú najvýznamnejšími tvorcami širokého spektra ste-
reotypov, čím sa podieľajú na utváraní významových spoločen-
ských konštrukcií, a to nielen určitou formou zobrazenia, ale aj 
jeho opakovaním – tým sa potvrdzuje jeho spoločenská legitimita 
a fixovanie. 

Stereotypy sú súčasne kľúčové pre fungovanie mediálnej 
komunikácie. Vytvárajú systém očakávaní, odvodzovaného od 

42 POSTMAN, N. Ubavit se k smrti. Praha : Mladá fronta, 1999.

akýchsi vnútorných ideálnych predstáv a mediálne – postkomu-
nikačná spokojnosť je výrazom naplnenia týchto očakávaní. Z 
tejto perspektívy môžeme vyčleniť určité dominantné témy – táto 
tematická agenda sa historicky rozvíjala, a preto je vhodné, ak ju 
prezentujeme aj v tomto rámci:

Mediálne stereotypy vytvárajú rigidné schémy:

• portrétov pohlaví (mužov, žien, detí) ich vzťahov, statusov, 
rol.,

• portrétov demografických skupín (vekových, profesijných, 
sociálnych), 

• telesného výzoru,
• sexuálnej atraktívnosti prostredníctvom vizuálnej rétoriky,
• prezentácie ideológií,
• etnických a kultúrnych portrétov, 
• pozitívnej verzus negatívnej stereotypizácie.43

Pre reklamu je predovšetkým charakteristická výberovosť po-
zitívnych stereotypov, resp. opakujúceho sa komunikačného vyu-
žívania istých stereotypov. V reklame sú stereotypy viditeľnejšie 
než v mediálnych formátoch, pretože sprostredkuje typy a nie 
jedinečnosť – či už sa to týka figúr, prostredia alebo príbehu. Na-
pokon – predovšetkým televízna reklama je sama o sebe stereoty-
pom. Je to dané tým, že iba niektoré z nich spĺňajú predpoklady 
byť efektívnym nositeľom komunikačného posolstva i ostatných 
znakov pre vytvorenie a udržanie reklamno – komunikačného 
procesu od zachytenia neúmyselnej pozornosti, cez úmyselnú po-
zornosť, vyvolanie záujmu o podporovaný produkt.

História reklamy je okrem iného aj opakovaným potvrdzo-

43 RASAS, N. R., BLAUWKAMP, J. M., WESSELINK, P. Boxing 
Helena and corseting Eunice: Sexual rhetoric in Cosmopolitan and 
Playboy Magazines. Sex Roles, Jun 2001, 44 (11-12), s. 751 - 771. 
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vaním efektivity nadviazania recepčného vzťahu medzi rekla-
mou a vnímateľom prostredníctvom stereotypnej tematizácie, čo 
v podstate odkazuje na základné znaky stereotypu – jeho inter-
kultúrnu univerzalitu, odolnosť voči racionálnym argumentom, 
pretrvávanie v čase a kultúrnu významnosť.44

Pozitívne stereotypy a ich komunikačná účinnosť sú teda 
založené na prirodzených biologicko – druhových afinitách 
(schopnosti zlučovať sa), na ich schopnosti potláčať kognitívnu 
(kritickú) reflexiu, recepčných automatizmoch a na schopnosti 
automaticky indukovať pozitívne emocionálne stavy, ktoré vy-
tvárajú asociatívne spojenia emocionálny stav – produkt.

Negatívne dôsledky stereotypizácie v reklame

Pred nejakým časom sa začala v médiách objavovať reklama 
na nový automobil značky Seat. Opis známej reklamy by mohol 
byť asi takýto: Je noc. V slabom svetle pouličnej lampy zastane 
automobil vyššie uvedenej značky. Veľmi málo oblečená žena 
v krátkej sukni a vysokých podpätkoch je naklonená k oknu šo-
féra a cez tento obraz je napísané: Dáme vám ju za polovicu!45 
Táto reklama sa dotkla žien hneď z niekoľkých dôvodov. Po prvé 
preto, že sa tu objavuje paralela – za polovicu dostanete auto, 
ale aj ženu, ktorá nemá hodnotu, je iba objektom na zvýraznenie 
značky po druhé preto, že veľa tvorcov, tvorivých pracovníkov, 
ktorí prezentujú mediálny produkt, si utvárajú názor na ženy, že 
je automatický „sprostá“. Každý deň vidíme v médiách veľa re-
klám, programov, pútačov, kde žena vystupuje ako objekt slúžiaci 
produktu. Je atraktívna, ale zároveň ochotná obnažiť svoje telo, 
aby upútala a pritiahla čo najviac recipientov, pretože vyvolať, 

44 SUSAN, J., LYNN, R. et al. Selling Girls Short : Advertising and 
Gender Images in Sports Illustrated fo Kids. In: Women in Sport and 
Physical Activity Journal, 2002, 11, č. 2.

45 www.aspekt.sk. (26.10. 2006) 

pozornosť a emócie je primárnym imperatívom mediálneho ko-
munikátu. 

Dalo by sa celkom ľahko zistiť, koľko žien sa podieľa na vý-
robe takýchto spotov. Veľké percento z nich sú muži – ich záujem 
o atraktívnu ženu ich vedie k zneužitiu ženskej feminility, k nad-
užitiu jej fyzických daností. Ďalší príklad vulgarizmu, ktorý po-
rušuje všetky etické pravidlá je na billboarde s tatárskou omáčku 
perkins. 

Na veľkoplošnom obraze sú zobrazené ženské pery, nama-
ľované na červeno, sú jemne pootvorené, na jazyku je „cudne“ 
umiestená tatárska omáčka. Tento mediálny výraz hraničí až 
s pornografiou. Ako hovorí Bertha Pappenheimová, „Výraz ob-
chod s dievčatami je vlastne nesprávny. Obchodovať možno so 
sliepkou alebo s čižmami. No a toto nie je predaj v takejto forme. 
Musíme si skôr položiť otázku: 

Aké sú tie príšerné okolnosti, ktoré mladé dievčatá vháňajú 
do prostitúcie“? 46

Trendom súčasnosti je módny svet. Rodový stereotyp je pre-
zentovaný vychudnutými modelkami, ktoré sú vzorom pre mnohé 
dievčatá, často končiace „vďaka“ takémuto vzoru na psychiatrií. 
Zobrazovanie žien ako bezduchých chudých tiel je v médiách ne-
zriedkavým odrazom nesprávneho pochopenia úlohy ženy v spo-
ločnosti a jej rodovej stereotypizácie.

Negatívne stereotypy môžu vznikať nezávisle i závisle na 
sociálnej skúsenosti daného spoločenstva s externým spoločen-
stvom.

Pozitívny stereotyp naopak vypovedá o kultúrnej afinite (zlu-
čovania sa) obdivu, príklonu, atď., ale opätovne založených na 
iracionalite, emóciách bez kritických reflexií. Pritom však môžu 
byť motivované silnými a hlboko založenými racionálnymi mo-
tívmi (napr. potreby ochrany, bezpečnosti a pod.).

46 ASPEKT: Komodifikácia žien v naše kultúre. Žena nie je tovar. 2005. 
str. 9.
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Významnou črtou obidvoch typov stereotypov je ich prege-
neralizácia a stabilita v čase, to znamená, že ide o ich apliko-
vateľnosť na rôzne javy a skutočnosti a súčasne o ich trvácnosť 
a odolnosť voči argumentom a protichodným skutočnostiam. 
Negatívne stereotypy vznikajú pri zobrazovaní žien pri rôznych 
akciách resp. reklamách. 

Tvorcovia reklám sa zameriavajú na cieľovú skupinu mužov, 
na ktorých platí výrok „Veľa mužov je sprostých, ale máloktorí sú 
slepí!“ Istá reklama na motorku Yamaha dala do obehu reklamu, 
na ktorej je vyobrazená v popredí žena, pred motorkou a reklam-
ný slogan znie: „zajazdíš si na nej!“ 

Éra nových stereotypov alebo čas bezpohlavia

Počnúc poslednou dekádou minulého storočia sme teda v ob-
lasti rodovej prezentácie v médiách svedkami nových trendov, 
ktoré súvisia so všeobecnými kultúrnymi snahami o odstránenie 
diskriminácie pohlavných menšín gayov, lesbičiek, transsexuá-
lov, transvestitov atď..

Je to androgénny model a vyvoláva pozornosť tým, že je vi-
zuálne vzdialený od reálnych životných predlôh – ale zasa nie do 
takej miery, aby tieto modely mohli byť vnímané ako pravdepo-
dobné. 

Uvedený model pôsobí dráždivo svojou nejednoznačnosťou 
a neurčitosťou: sú to telá bez určujúcich pohlavných znakov – 
ale nie len tých základných, pritom mužom chýbajú výrazné črty 
„homosexuálnej výrazovej príznačnosti“, pretože primárnou cie-
ľovou skupinou nie je gay prvok, ale muž vo všeobecnosti, s da-
ným demografickým a lifestylovým profilom.

Pri týchto modeloch, ako na to upozorňujú niektorí autori,47 

47 NIXON, 1994 ibid., EVANS, C., GAMMAN, L. The gaze revisited, 
or reviewing queer viewing. In: BURSTON, P., RICHARDSON, 
C. A Queer Romance: Lesbians, Gay Men and Popular Culture. 

je potenciálne prítomný „gay“ impulz stotožnenia sa a súčasne 
prežívania túžby pri pohľade na mužské telo. U modelov tradič-
ných sa muž stotožňuje s mužskou postavou a túžbou po ženskej 
postave.

Záver

V našej práci sme sa usilovali načrtnúť problematiku mediál-
nej prezentácie žien a mužov z hľadiska rodovej stereotypizácie. 

Prezentovať problematiku stereotypov a ich fungovania zna-
menalo začleneniť ich do kultúrneho a sociálneho rámca, uviesť 
do širších súvislostí, uspôsobiť pre formu mediálneho, zvlášť re-
klamného zobrazovania. Keďže sú stereotypy mnohorako pod-
mienené – sú to ustálené významové referenčné rámce, ktoré re-
prezentujú určitú kultúru či širší alebo užší sociálny celok, museli 
sme ich pochopiť ako spôsob „zrkadlenia“ základných hodnoto-
vých systémov, typových hierarchických usporiadaní a ich pre-
pojení v danom čase, danom priestore (ako postojov a názorov 
na spoločenstvá s tým, že tieto stereotypy zrkadlia aj ich sebaná-
hľad).48 Niektorí autori dokonca poukazujú aj na to, že stereotypy 
majú funkciu kreačnú t. j., že sa podieľajú na formovaní kultúry.49

Odráža sa to v globálnom spôsobe myslenia, vnímania a inter-
pretovania skutočnosti, jej definovania, nie je to iba významová 
štrukturácia, ale aj nástroj formovania a udržiavania individuál-
nej, sociálnej, psychologickej a kultúrnej identity, čo prispieva 
k ich integrite.

Mužské a ženské stereotypy sú aj formou vzájomnej spolu-
patričnosti, akceptácie sunáležitosti, alebo odmietnutia druhého 

London&New York : Routledge, 1995.
48 PRUCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha : Portál, 2004, s. 67. 
49 GEJS, F. L., BROWN, V., JENNINGS, J., PORTER, N. TV 

commercials as achievment scripts for women. Sex Roles: A Journal of 
Research, 1984, 10 (7/8), s. 513 - 525.
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pohlavia, v každom prípade sa konštituujú v interakcii historickej 
kontinuity – prepojenosti minulosti so súčasnosťou s akcentom 
na potenciál, ktorý ich zbližuje alebo rozdeľuje.

Stereotypy v komunikácii sú aj vyjadrením hlbších psychic-
kých dispozícií mužov a žien, preto sú ich kognitívne štruktú-
ry poznačené zjavnou schematizáciou – tieto schémy urýchľujú 
a ekonomizujú poznávanie (myslenie, kogníciu). Sú teda pros-
triedkom pre zvyšovanie kognitívnej efektivity, pretože obklopu-
júca skutočnosť, ale aj sama podstata ľudského bytia si vyžadu-
je prenosy tohto typu. Integrálne sú prepojené na emocionálne 
stránky psychiky, keďže kognícia bez emocionality nejestvuje... 

Pochopiť stereotypy a ich fungovanie znamená začleniť ich 
nielen do kultúrneho a sociálneho rámca, ale znamená to tiež po-
trebu pochopiť ich nielen ako mnohorako podmienené, ustálené 
významové referenčné rámce, ktoré reprezentujú určitú kultúru, 
či širší alebo užší sociálny celok, ale aj ako schémy, odrážajúce 
prevládajúci a základný hodnotový systém a jeho typové hierar-
chické usporiadanie (ich súbor reprezentatívnych postojov a ná-
zorov na iné kultúry a spoločenstvá). 

Schémami prepojené emocionálne stavy boli teda v minulosti 
fyziologickými aktivátormi, zvyšujúcimi úroveň všeobecnej akti-
vácie organizmu, s cieľom optimalizovať a koncentrovať energiu 
organizmu a zamerať svoje správanie na cieľ.

Stereotypy sa teda prenášajú z generácie na generáciu nere-
flektovane, ako hotové „emocionálne úsudky“ a táto hotovosť 
a generačné „ubezpečenie“je zdrojom ich pretrvávania – neslúži 
ako podnet pre vyhľadávanie informácií, ktoré by túto medze-
ru vyplnili – tá sa vypĺňa emóciami. Nimi sa racionálna reflexia 
potlačuje a iracionálne vrstvy psychiky ich „plnohodnotne“ na-
hrádzajú. Zhoda medzi súbormi predstáv a realitou sa definuje 
zhodou s kultúrne zafixovanou schémou a príslušnou emóciou 
(pozitívnou, negatívnou) – ako sme naznačili v predošlých kapi-
tolách.

Z tohto hľadiska sme rozlišovali medzi dvomi kategóriami 

stereotypov podľa tohto, aké sú ich funkcie. Základnou premisou 
bol vzťah žena verzus muž, ale zamerali sme sa na v tomto vzťahu 
aj na pozitívne a negatívne hľadiská v problematike stereotypov.

Negatívne stereotypy sa nám javili ako určitý jav a spolo-
čenský status v optike negatívnej projekcie – pripisovania nega-
tívnych znakov. Ich podstatou je, že sa vymedzujú v referencii 
k danému kolektívnemu nositeľovi – predsudky sú teda pomerne 
prísne vzťahové – bipolárne resp. multipolárne – skupiny voči 
inej skupine, resp. voči skupine patriacej do určitého kultúrneho, 
ideologického, resp. náboženského okruhu.

Pozitívne stereotypy (predsudky) vznikali v protipóle k nega-
tívnym, závisle od sociálnej (historickej) skúsenosti daného spo-
ločenstva s externým spoločenstvom.

Pozitívny stereotyp naopak vypovedá o kultúrnej afini-
te (príklonnosti), obdivu, na opäť je založený na iracionalite, 
emóciách bez kritických reflexií – pritom však môže byť mo-
tivovaný silnými a hlboko založenými racionálnymi motívmi  
(napr. potreby ochrany, bezpečnosti a pod.).

Významnou črtou obidvoch typov stereotypov je ich prege-
neralizácia a stabilita v čase – to znamená, že ide o ich trvácnosť 
a odolnosť voči argumentom a protichodným tézam.

Reklama ako druh kultúrnej a sociálnej komunikácie sa vy-
značuje mimoriadne silnou stereotypizáciou prezentovania. Trúfli 
by sme si povedať, že tvorí jej konštitutívnu zložku, komunikač-
ná normu.50 Vzhľadom na zámery tohto textu sme sa pridržiavali 
obidvoch hľadísk: kritických aspektov reklamných stereotypov, 
a rovnako ich významnosti z hľadiska účinnosti reklamného pô-
sobenia.

V širších súvislostiach sme sa zaoberali názormi na pôsobenie 
stereotypov v médiách na ich funkcie zo sociálneho, psychologic-

50 BELKNAP, P. LEONARD, W. A conceptual replication and extension 
of Erving Goffman´s study of gender advertisments. Sex Roles, 1991, 
25 (August), s. 103 - 118.
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kého a iných hľadísk, ktoré sa koncipujú formovaním manipula-
tívnych obsahov a foriem v médiách.

Celkove treba povedať, že vnímanie, porozumenie a inter-
pretovanie mediálnych obsahov a foriem (formátov) sa odvíja 
od princípu používania ustálených programových vzorcov (pa-
radigiem).51 V symbióze s mediálnym publikom sa tieto vzorce 
ako recepčné konvencie fixovali a umožňovali/umožňujú bez-
problémovú orientáciu v mediálnej ponuke, ale aj navodzovanie 
želaných interpretácií mediálnych textov. Týka sa to mediálnych 
žánrov, ale aj spôsobov zobrazovania témy (osôb, problémov...). 
Teda ide o reprezentáciu a typizáciu – médiá typovosťou definu-
jú relevantnú sociálnu a kultúrnu normu, určujú, čo sa v danej 
spoločnosti považuje za „správne“, a čo je neprijateľné. O súbore 
mediálnych obsahov v súvislosti s prezentáciou ženských a muž-
ských stereotypov sa hovorí ako o „osobitne vytvorenom infor-
mačnom systéme, ktorého cieľom je ovplyvňovať, alebo kultivo-
vať psychiku a charakter mladých“.52

Táto norma je čiastočne odrazom prevažujúcich spoločen-
ských pohľadov, ale súčasne sa od nich odchyľuje, pretože nie 
definovaná konsensom, ale dominantnou (mocenskou, politickou 
ekonomickou) elitou, jej cieľmi a záujmami. 

V tomto zmysle ide o druh hodnotovej, názorovej, postojovej 
atď. socializácie prostredníctvom prezentovaných mediálnych 
obsahov.

Z tohto hľadiska je mediálne zaujímavá (silná, účinná) tá téma 
(ľudský jedinec, príbeh, problém a pod.), ktorú je možné prezen-
tovať súčasne ako jedinečný prejav niečoho všeobecnejšieho, ak 
konkrétne, zvláštne, zahŕňa súčasne symbolické, metaforické, 

51 BURTON, G., JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Brno : Barister & 
Principal, 2001, s. 185.

52 POSTMNA, N. Ubavit se k smrti. Praha : Mladá fronta, 1999: M. 
Parenti: Make believe media: The politics of entertainment. New York : 
St. Martin´s Press, 1992. 

oslovujúce dané publikum ako celok.
Mediálne prezentačné stereotypy sú jedným spôsobom uplat-

ňovania tohto princípu, ale aj požiadavky na realitu, jej kompli-
kovanosť a faktickú nemožnosť ju mediálne sprostredkovať. 

Stereotyp zjednodušením umožňuje mediálnu komunikáciu, 
ale súčasne hyperbolizuje určité (pozitívne resp. negatívne) atri-
búty – teda táto prezentácia nikdy nie je neutrálna, ale pohybuje 
sa na osi všednosť – výnimočnosť. 

Médiá sú najvýznamnejšími tvorcami širokého spektra stere-
otypov (nových mýtov) čím sa podieľajú na konštruovaní reality 
a to nielen určitou formou zobrazenia, ale aj jej reflexiou. Tým sa 
potvrdzuje spoločenská legitimita a fixovanie týchto stereotypov, 
ktoré sú súčasne kľúčové pre fungovanie mediálnej komunikácie. 

Pre akcentovanie problematiky sme použili v práci typic-
ké stereotypy, ktorých obrazy sú v médiách prítomné – najmä 
dominantné stereotypy, kde sa nám javí najsilnejšia spätosť so 
ženským a mužským pohlavím, prípadne, kde vidieť výraznú in-
terakciu žena verzus muž. Pokúsili sme sa utvoriť vlastnú škálu 
ženských a mužských typov z hľadiska ich prezentácie v médiách 
a porovnali sme tieto typy s hľadiska vývoja stereotypizácie.

Zistili sme, že spôsoby stereotypizácie ženských rolí sa v kon-
texte času výrazne menia, posúva sa aj žena ako objekt záujmu 
médií do nových dimenzií stvárňovania, premiestňuje svoje roly 
do iných rodových stereotypov, výnimočne aj mužských. Z toh-
to uhla pohľadu sa nám kráľovna domácnosti môže presunúť 
do modelu „normálna“ žena, panna sa môže stať sex objektom, 
emancipovaná profesionálka zvodkyňou a podobne. Rovnako 
muž. Pochopiteľne, že presun, respektíve zmena roly je pomalá, 
menia sa aj „normatívne“ fyzické hodnoty ženy a muža, zdôraz-
ňuje sa budovanie fyzickej identity, telesný imidž – a to aj u ženy 
v domácnosti a u muža rodinne založeného. Mladosť, úspešnosť 
a krása sú síce základnými atribútmi komunikačných posolstiev 
médií, ale zdôrazňuje sa už aj intelekt, sebauplatnenie v každom 
veku, princíp rovnosti oboch pohlaví a najmä schopnosť udržať si 
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sociálny záujem. Techniky prezentácie bezduchých žien, emocio-
nálne nevýrazných a citovo prázdnych pomaly vytesňujú techni-
ky komunikačne zdatných žien, ktoré síce potrebujú ochranárstvo 
ako mužský fundamentálny atribút, nepotrebujú však za každú 
cenu manipuláciu a posun smerom k vyhraneným rolám ženskej 
stereotypizácie. Okolo tohto posunu sa asociujú atribúty, ktoré 
sa v priebehu času neustále vyvíjajú v počte, význame a tvoria 
podstatu ženskej biologickej a sociálnej prirodzenosti. Rovnako 
– muž sa odráža od svojej biologickej a sociálnej „prirodzenosti“ 
ako súčasti svojej genetickej výbavy ale väčšina jeho atribútov 
stratila v súčasnosti svoje funkčné opodstatnenie – fyzická sila, 
agresivita, a pod. (t. j. to „typické mužské“) už nepredstavujú 
žiadnu relevantnú konkurenčnú výhodu. 

Je to výraz skutočnosti, že sociálne, kultúrne, spoločenské 
a ekonomické procesy sa dotýkajú aj mediálnej reflexie ženských 
a mužských stereotypov a že archetypálny znak je síce dominan-
tým, nie však nemeným činiteľom v stále meniacich sa systé-
moch, spoločenských subsystémoch – čo je jeden z významných 
aspektov nepredvídateľných spoločenských i interkultúrnych 
konfliktov.

Zoznam bibliografických odkazov

ASPEKT: Komodifikácia žien v naše kultúre. Žena nie je tovar. 2005, str. 9.

BAČOVÁ, A., JELEŇOVÁ, I. Reklama z perspektívy príjemcov a príjemkýň 
na príklade zobrazovania a vnímania ženského tela vo veľkoplošnej reklame. 
Československá psychologie, Praha : AVČR, 2001, roč.45, č. 4, s. 354 – 374. 
ISSN 0009-062X.

BELKNAP, P., LEONARD, W. A conceptual replication and extension of Er-
ving Goffman´s study of gender advertisments. Sex Roles, 1991, 25 (August), 
s. 103 – 125.

BROWNE, B. Gender stereotypes in advertising on children´s television in 
the 1990is: A cross national analysis. Journal of Advertising, 1998, 27 (1), s. 
83 – 87.

BURNETT, J., BUSH, A. Profiling the Yuppies. Journal of Advertising Rese-
arch, 1986, 26, 2, s. 27 – 35.

BURTON, G., JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Prvé vyd. Brno : Barrister & 
Principal, 2001. ISBN 80-85947-67-6.

BÚTOROVÁ, Z., FILADELFIOVÁ, J.,CVIKOVÁ, J. Ženy, muži a rovnosť 
príležitostí. In: Kollár, M., Mesežnikov, G. (Eds.): Slovensko 2002. Súhrnná 
správa o stave spoločnosti II. Bratislava, IVO, 2002, str. 405-441.

CAGAN, E. The selling of the women´s movement. Social Policy, 1978, 8, 
May/June, s. 4 – 12. 

CONDRY, J., BENCE, P., SCHEIBE, C. Nonprogram content of children´s tele-
vision. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 1988, 32 (3), s. 255 – 270.

COURTNEY, A, WHIPPLE, T. Sex Stereotyping in Advertising. Toronto : Le-
xington, 1983. 

COURTNEY, A., LOCKERETZ, S. A woman´s place: An analysis of the roles 
portrayed by women in magazine adevertisements. Journal of Marketing Re-
search, 1971, 8, s. 92 – 95. 

COURTNEY, A., WHIPPLE, T. Sex Stereotypimg in Advertising. Lexington : 
HEATH, D. C., 1983. 

CUNEEN, J., SIDWELL, M. J. Gender portrayals inSports Illustrated for 
Kids advertiseents: A content analysis of promeinent and supporting models. 
Journal of Sport Management, 1998, 12, s. 39 – 50. 



Reklama 11 153152 E. Vopálenská, H. Zemanovičová: Pohlavné a rodové stereotypy v reklame

CVIKOVÁ, J., JURÁŇOVÁ, J. Žena nie je tovar.1. vyd. Bratislava : Aspekt, 
2005. ISBN 80-85549-50-6.

DADIARIO, G. Chill scenes of the 1992 Winter Games: The mass media and 
the marginalization of female athetes. Sociology of Sport Journal, 1994, 11, s. 
275 – 288.

DYER, R. Advertising as Communication. London & New York : 1982. Tiež: 
Strinati, D.: Feminism and popular Culture. In: Theories of Popular Culture. 
London & New York : Routledge, 1995. s. 265. 

DYER, R. Taking popular television seriously. In: LUSTED, DRUMMOND, 
D., P. (eds.): TV and Schooling. London, British Film Institute, 1985. Uvádza-
né podľa Burton, Jirák ibid. s. 186.

EWEN, S. Captains of Consciousness: Advertising and the Social Roots of 
Consumer Culture. New York: McGraw-Hill, 1976.

FEMIANO, S., NICKERSON, M. How do Media Images of Men Affect Our 
Lives? Re-Imagining the American Dream. Dostupné na internete:

http://www.medialit.org/bookbind/pubbooks/schwartz/medialib/toc.html 

FERGUSSON, J. H., KRESHEL, P. J., TINKHAM, S. F. In the pages of Ms.: 
Sex roles portrayal of women in advertising. Journal of Advertising, 1990, 19, 
40 – 51. A. E. Bogaert, 

FIRST, A. Nothing new under the sun? A comparison of images of women in 
Israeli advertisig in 1979 – 1994. Sex Roles, 1998, 38 (11- 12), s.1065 – 1077. 

FORD, J. Gender role portrayals in Japanese advertising: A magazine content 
analysis. Journal of Advertising, 1998, 27 (1), s. 113 – 125.

GOFFMANN, E. Gender advertisements. New York : Harper and Row, 1979.

GREENFIELD, P. M. Mind and Media: The effects of television, video games 
and computers. Cambridge : Harvard University Press, 1984.

HABERMAN, D. E., R. Women in magazine advertisements. Journal of Ad-
vertising Research, 1974, 14, s. 41 – 46.

HORŇÁK, P., ŠTEFÁNIKOVÁ, K. Formy a prostriedky propagácie. 
Bratislava : UK, 1988. 

CHANDLER, D., GRIFFITHS, M. Gender- Differentiated Production Featu-
res in Toy Commercials. Journal of Broadcasting & Electronic Media, Summer 
2000, 44, 3, s. 503- 520.

CHIANG, D. Traditional gender stereotypes and advertisements. 2006. Do-
stupné na internete: http://home.utm.utoronto.ca)

JACOBSON, S. M. F., MAZUR, L. A. Sexuality in Advertising. Marketing 
Madness: A survival guide for a consumer society. Boulder : Westview Press, 
1995, s. 74.

JIRÁK, J. Média a společnost. Prvé vyd. Praha : Portal, 2003. ISBN 80-7178-697-7. 

KANG, M., The portrayl of women´s images in magazine images: Goffman 
gender analysis revisited. Sex Roles, 1997 37, 11 – 12, s. 979 – 996. 

KILBOURNE, J. A Beast of Advertising. Reading kultúry. Longman : 1999. 
Dostupné na: www.medialit.org/reading_room/article40.html

KLASSEN, M. L., JASPER, C. R., SCHWARZ, A. M. Men and women: Ima-
ges of their relationships in magazine advertisements. Journal of Advertising 
Research, 1993, 33, s. 30 – 40. 

KOFMAN, Sarah: L´énigme de la femme. La femme dans les textes de Freud. 
Paris : Galilée, J.L. Tilleuil, 1994.



Reklama 11 155154 E. Vopálenská, H. Zemanovičová: Pohlavné a rodové stereotypy v reklame

LANG, S. Men as Women. Women. as Men. Changing Genders in American 
Native Cultures s. 136. 

LAW, Ch., LABRE, P. M. Cultural standardes of atractiveness: A thirty-year 
look at changes in male images: Journalism and Mass Communication Quar-
terly. Columbia : Autum, 2002, 79, s. 79 – 88.

LUKŠÍK, I., SUPEKOVÁ, M. Sexualita a rodovosť v sociálnych a výchov-
ných súvislostiach. Bratislava : Humanitas, 2003. ISBN 80-89124-01-1.

MACLIN, M., KOLBE, R.H. Sex role stereotyping in children´s advertising: 
Current and past trends. Journal o Advertising, 1984, 13, 2, s. 34 – 42.

MALKIN, A. R., WOMNIAN, K., CHRISTLER, J. C. Women and weight: 
Gendered messages on magazine covers. Sex Roles: A Journal of Research, 
1997, 37, s. 979 – 997.

MCKNIGHT, G. The Skin Game: The international Beauty Business Brutally 
Exposed. London: Sidwick&Jackson, 1980. 

MCOUALL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Prvé vyd. Praha: Portal, 
1999. ISBN 80-7178-200-9.

MILLUM, T. Images of Women: Advertising in Women´s Magazines. London 
: Chatto and Windus, 1975.

MISTRY, R. From „Hearth and Home“ to a Qeer Chic – Critical Analysis of 
Progressive Depictions of Gender in Advertising. 

MONTOUSSÉ, M., RENOUARD, G. Přehled sociologie. Prvé vyd. Praha : 
Portal, 2005. ISBN 80-7178-976-3.

NIXON, 1994 ibid., EVANS, C., GAMMAN, L. The gaze revisited, or re-
viewing queer viewing. In: BURSTON, P., RICHARDSON, C. A Queer Ro-

mance: Lesbians, Gay Men and Popular Culture. London&New York : Ro-
utledge, 1995.

OAKLEYOVÁ, A. Pohlaví, gender a společnost. Prvé vyd. Praha : Portal, 
2000. ISBN 80-7178-403-6.

PINHAS, L. et. al. The Effetcs of the Ideal of Female Beauty on Mood and 
Body Satisfaction. International Journal of Eating Disorders. 1999, 25, s. 223 
-226.

PLOUS, S., NEPTUNE, D. Racial and gender biases in magazine advertising: 
A content analytic study. Psychology and Women Quarterly, 1997, 21 (4). s. 
627 – 644.

POSTMAN, N. Ubavit se k smrti. Praha : Mladá fronta, 1999.

RAPOŠ, I. Výchova k ľudským právam. Bratislava : Minority Rights Group – 
Slovakia, 1994, str. 56.

RASAS, N. R., BLAUWKAMP, J. M., WESSELINK, P. Boxing Helena and 
corseting Eunice: Sexual rhetoric in Cosmopolitan and Playboy Magazines. 
Sex Roles, Jun 2001, 44 (11-12), s. 751 – 771. 

RENZETTI, C., CURRAN, D. Ženy, muži a společnost. Praha : Univerzita, 
2003. ISBN 80-246- 0525-2. 58.

RIFFE, D., GOLDSON, H., SAXTON, K. Females and minorities in TV in 
1987. Saturday children´s programs. Journalism Quarterly, 1989, 66 (1), s. 129 
– 136. 

RICH, M. K., CASH, T. F. The American image of beauty: Media representa-
tions of hair color for four decades. Sex Roles: A Journal of Research, 1993, 
29, 11, s. 31 – 35.



Reklama 11 157156 E. Vopálenská, H. Zemanovičová: Pohlavné a rodové stereotypy v reklame

RINTALA, J., BIRREL, S. Fair treatment fo the active female: A content ana-
lysis of Young Athlete magazine. Sociology of Sport Journal. 1984, 1 (3), s. 
36 – 48. 

ROCHINS, M, L. Social Comparison and the Idealized Images of Advertising. 
Journal of Consumer Research, 1991, 18, June, s. 71 – 83.

RUBLE, D. N., BALABAN, T., COOPER, J. Gender constancy and the effects of 
sex-typed televised toy commercials. Child Development, 1981, 52, s. 667 – c673.

SCHIFFMAN, L. G., KANUK, L. Nákupní chování. Prvé vyd. Brno : Compu-
ter Press, 2004. ISBN 80-251-0094-4.

SILVERSTEIN. B. et. al. The Role of the Mass Media in Promoting a Thin 
Standard of Bodily Attractiveness fo Women. Sex Roles, 1986, 14, May, s. 
519 – 532.

SMITH, L. J. A Content Analysis of Gender Differences in Children´s Adver-
tising. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 1994, 38, s. 323 – 337.

STICE, H., SHAW, E. Adverse Effecty of the Media Portrayed Thin – Ideal 
on Women and Linkages to Bulimic Symptomatology. Journal of Social and 
Clinical Psychology. 1994, 13, s. 288 – 308.

STRINATI, D. Feminism and popular Culture. In: Theories of Popular Cultu-
re. London & New York : Routledge, 1995. s. 265.

SULLIVAN, G. L., O ´CONNOR, P. J. Women´s portrayal ina magazine ad-
vertising: 1958 – 1983. Sex Roles: A Journal of Research, 1988, 18, s. 181 
– 189.

SUSAN, J., LYNN, et al. Selling Girls Short: Advertising and Gender Images 
in Sports Illustrated fo Kids. In: Women in Sport and Physical Activity Journal, 
2002, 11, č. 2.

TILLEUIL, J. L. Spa Reine. Woman and Man in Advertising: Narrative Il-
lustration of an „Equality which Cannot Be Found“. In: Image & Narrative ( 
Online Magazine of the Visual Narrative), 2002.

TURKOVICH, D. A., HAFER, C. L.: A content analysis of Playboy centre-
folds from 1953 through 1990: Changes in explicitness, objectificatio, and mo-
del´s age. Journal of Sex Research, 1993, 20, s. 135- 139. 

UNGER, R.K. Female and male. New York : Harper & Row, 1979.

UNGER, R. K., CRAWFORD, M. Women and gender: A feminist psychology. 
New York : McGraw-Hill, 1992.

VAN ZOONEN, L. Feminist Media Studies. London : Sage Publications, 1994.

VENKATESAN, M., LOSCO, J. Women in magazine ads: 1959 – 1971. Jour-
nal of Advertising Research., 1975, 15, s. 49 – 54.

WELCH, R. L., HOUSTON – STEIN, A., J., WRIGHT, R. Subtle sex role cues 
in childen´s commercials. Journal of Communication, 1979, 29, s. 202 – 209. 

WERNICK, A. From Voyer to Narcissist: Imaging men in contemporary ad-
vertising. Toronto : University Press, 1987.

Wolf, N. Mýtus krásy. Bratislava : Aspekt, 2000. ISBN 80-85549-15-8.

WOOLEY, S. C.: Feeling Fat in a Thin Society. Glamour, February 1984, s 198.

ŻBIKOWSKA, A. Public relations. Strategie firm międzynarodowych  
w Polsce, Warszawa : PWE, 2005. ISBN 83-208-1559-2. 

WIKTOR, J. W., OCZKOWSKA, R. ŻBIKOWSKA, A. Marketing 
międzynarodowy. Zarys problematyki, Warszawa : PWE, 2008. ISBN 978-83-
208-1788-1. 



Reklama 11 159158 E. Vopálenská, H. Zemanovičová: Pohlavné a rodové stereotypy v reklame

POTOCKI, A. WINKLER, R. ŻBIKOWSKA, A. Techniki komunikacji w or-
ganizacjach gospodarczych., Warszawa : Difin, 2003. ISBN 83-7251-373-2.  
http://www.europarl.europa.eu), http://www.uta.edu, http://www.zenskaprava.
ecn.cz

LUTHEROVÁ, S. Rodové stereotypy v reklamách pre deti. 2008. Dostupné na 
internete: http://www.aspekt.sk/ (www.europarl.europa.eu). /bookbind/pub-
books/schwartz/medialib/toc.html 

BOSÁ, M. PRIEBEŽNÁ SPRÁVA Z OBSAHOVEJ ANALÝZY MÉ-
DIÍ. EQUAL, Európsky sociálny fond. www.ivo.sk/buxus/docs//Plus_pre_
zeny_45/EQUAL_obsahova_analyza.doc 25.04.2009)

CVIKOVÁ, J., JURÁŇOVÁ, J. Mýtus krásy. 1/1993. Malý slovník výrazov. 
Nadácia Gender Studies. www.feminizmus.cz. (30.11.2006)

FEMIANO, S., NICKERSON, M. How do Media Images of Men Affect Our 
Lives? Re-Imagining the American Dream. Dostupné na internete: http://www.
medialit.org/bookbind/pubbooks/schwartz/medialib/toc.html 

Glosár občianského združenia ASPEKT, http://glosar.aspekt.sk/default.as-
px?ami=1&smi=1&vid=119 (23.10.2006), http://sk.wikipedia.org

http://sk.wikipedia.org/wiki/Spotrebiteľ (23.03.2009)

http://sk.wikipedia.org/wiki/Stereotyp. (09.03.2009)

http://www.etrend.sk/podnikanie/riadenie-a-kariera/skutocny-workoholik-si-
-svoju-zavislost-nepripusta/31776.html (23.03.2009)

http://www.feminismus.cz/

http://www.icfdn.org/shared-destiny/10_bibliography.htm (12.02.2009)

http://www.imageand narrative.be)

http://www.izurnal.sk/index.php?Itemid=89&id=2804&option=com_conten-
t&task=view. (19.03.2009)

http://www.media-awareness.ca/english/issues/stereotyping/index.cfm 
(24.04.2009)

http://www.medialit.org

http://www.safehealthyschools.org/sexualityeducation/214.htm. 

http://www.unfpa.org/swp/2007/presskit/index.htm (16.04.2009)

CHIANG, D. Traditional gender stereotypes and advertisements. 2006. Do-
stupné na internete: http://home.utm.utoronto.ca)

KILBOURNE, J. A Beast of Advertising. Reading kultúry. Longman: NY, 
1999. Dostupné na: www.medialit.org/reading_room/article40.html

LUKŠÍK, I. Rodové stereotypy. Kabinet výskumu sociálnej a biologickej ko-
munikácie SAV. Bratislava: VEDA, 2003. Dostupné na internete: http://www.
kvsbk.sav.sk

NAKAYAMA, T. Images of Men in Advertising. Dostupné na internete: http://
www.medialit.org/bookbind/pubbooks/schwartz/medialib/toc.html 

NETO, F., PINTO, I. Gender stereotypes in Portuguese television advertise-
ments. Sex Roles: A Journal of Research. July 1998. www.findarticles.com

NZEGWU, U. Gender in toy commercials. In Women‘s studies, č. 30. Dostup-
né na http://www.fubini.swarthmore.edu/~WS30/WS30F2000/toyads.html 

PIERCE, M., MCBRIDE. Aunt Jemima Isn´t Keeping Up with the Energizer 



Reklama 11 161160 E. Vopálenská, H. Zemanovičová: Pohlavné a rodové stereotypy v reklame

Bunny? Stereotyping of Animated Spokes Characters in Advertising – Statis-
tical Data Included. Sex Roles: A Journal of Research, June, 1999, www.fin-
darticles.com

Referáty Rodové stereotypy http://www.referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/
psychologia/13347/?print=1

RENZETTI, C., CURRAN, D. Ženy, muži a společnost. Praha : Univerzita, 
2003. ISBN 80-246-0525-2.

SCHWARTZ, M. A., SCOTT, B. M. Marriages and Families Over Time. Do-
stupné na internete: http://wps.prenhall.com. 

STUART, H. Representation and Signifying Practices. Free essay on stereoty-
pes of men in advertisements. www.qualityessays.com

TILLEUIL, J. L. Spa Reine, 1988 – v časopisoch Pourquoi pas? a Paris Match. 
Woman and Man in Advertising: Narrative Illustration of an „Equality which 
Cannot Be Found“. In: Image & Narrative (Online Magazine of the Visual 
Narrative), 2002, 4. www.imageand narrative.be. (20.10.2006)

TYGART, D. Depicting Women as Sex Objecs in Television Advertising: 
Effects on Body Dissatisfaction. www. psychology.eku.edu/WINSLOW/
PSY300/Tygart.htm

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. septembra 2008 o rovnosti medzi žena-
mi a mužmi – 2008 (2008/2047(INI))z 3. septembra 2008 o vplyve marketingu 
a reklamy na rovnosť medzi ženami a mužmi. www.aspekt.sk. (26.10. 2006) 

www.comminit.com (24.04.2009)

www.empiria-oz.sk/doc/1_Rovnost_prilezitosti_na_Slovensku.ppt 
(25.04.2009)

www.childrennow.org (16.03.2009)

www.imageand narrative.be. (20.10.2006)

www.theory.org.uk/mistry.htm. (27.03.2009)

YARBOROUGH, M. Gender-pitched advertising: Do men and women see the same 
things? Dostupné na internete: http://village.fortunecity.com)

Mgr. Eva Vopálenská, PhD.
Katedra marketingovej komunikácie FiF UK
eva.vopalenska@gmail.com

Mgr. Halina Zemanovičová
MESSER, Tatragas a. s.
Halina.zemanovicova@gmail.com

mailto:eva.vopalenska@gmail.com


Reklama 11 163162 P. Šesták:  Základy reklamnej scenáristiky v kontexte tvorby umeleckých 
a žurnalistických scenárov

Základy reklamnej scenáristiky 
v kontexte tvorby umeleckých 
a žurnalistických scenárov
Basics of advertising screenwritig in the context of artistic 
and journalistic screenplays

Peter Šesták

Abstract: The study deals with the fundamentals of screenwri-
ting with respect to the specifics of advertising and marketing com-
munications. It provides an explanation of basic concepts, rules of 
a scenario, describes various forms of an advertising screenplay. 
Screenwriting for advertisement differs in several ways: there is 
an existing client´s brief, limited time and space, demanding pro-
duction and postproduction processes. This study aims to enrich 
the knowledge in this area, which is still very low in Slovakia.

Key words: screenwriting, advertising, scenario, screenwri-
ting for advertisement

Abstrakt: Štúdia sa zaoberá základmi scenáristiky s ohľadom 
na špecifiká reklamy a marketingovej komunikácie. Prináša vy-
svetlenie základných pojmov, pravidiel tvorby scenárov, venuje 
sa forme scenárov, ich druhom a základným deleniam. Tvorba 
scenárov v reklame sa od umeleckej či žurnalistickej líši vo via-
cerých smeroch: zadaním od klienta, krátkosťou času a priestoru, 
náročným produkčným i postprodukčným zabezpečením. Štúdia 
si kladie za cieľ obohatiť tú časť odbornej literatúry, ktorá sa na 
Slovensku zaoberá práve touto problematikou.

Kľúčové slová: scenáristika, reklama, scenár, tvorba scenárov 
v reklame
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Úvod

Táto odborná štúdia, ktorá sa – ako dúfame – môže stať aj 
učebným textom pre študentov marketingovej komunikácie, žur-
nalistiky, ale aj niektorých umeleckých smerov, si kladie za cieľ 
predložiť základné pravidlá písania scenárov nielen v reklame, 
ale prehľadovo i v žurnalistike a umeleckej tvorbe. Literatúry na 
túto tému nie je veľa, preto sa autor snaží priniesť čo najviac zá-
kladných informácií čo najprehľadnejším spôsobom. Operacio-
nalizuje a vysvetľuje pojmy, prináša prehľad žánrov a v závere 
ponúka podstatné pravidlá písania scenárov, ale i ich prípravy 
a následnej produkcie a postprodukcie. Keďže ide naozaj o zákla-
dy scenáristiky, začneme všeobecnejšie niekoľkými definíciami.

Scenár

Scenár je písomný podklad (predloha) k dynamickému ale-
bo statickému auditívnemu, vizuálnemu, alebo audiovizuálnemu 
dielu.

Moderný klasik, hollywoodsky scenárista a pedagóg Syd 
Field1 uvádza, že predtým, ako ideme scenár písať je najdôleži-
tejšie vedieť, o čom budeme písať. To je často (popri istej zruč-
nosti, ktorá sa dá získať), základný problém scenáristu. K jeho 
riešeniu slúži námet, synopsa a ďalšie podklady, o ktorých bude 
v tejto práci ešte reč. Zatiaľ budeme pokračovať základnými de-
finíciami. Scenár (rozdiel od iných literárnych a žurnalistic-
kých žánrov):

Týka sa opisu (fiktívnych alebo reálnych) udalostí, stavov, 
ktoré sa odohrávajú v nejakej scéne (odtiaľ aj etymologicky ter-
mín scenár).

1 Pozri FIELD, S., 2007, s. 18

Scéna:

Scénu delíme podľa viacerých kategórií. Z hľadiska tvorby 
scenárov sú podstatné dve. Podľa použitia:
1. reálna,
2. fiktívna (vytvorená, postavená) – kulisy (scénografia), kľú-

čovanie (do pozadia), (počítačová) grafika. 

• Reálna scéna sa nevyrába, jednoducho sa použije existujúca 
lokalita alebo objekt. Samozrejme, že aj reálna scéna sa upra-
vuje (kvôli svieteniu, veľkosti, farebnosti, umiestneniu štábu 
a pod.), ale v zásade sa vyberie vhodné miesto, kde sa bude scenár 
nakrúcať. Vyberá ho produkcia na základe scenára: scenárista 
scénu opíše podľa svojich predstáv a produkcia (neraz s reži-
sérom a hlavným kameramanom) vyhľadáva vhodnú lokalitu.  
Niekedy scenárista uvedie konkrétne miesto, ale môže sa 
prísť na to, že práve na ňom sa nedá z technických príčin na-
krúcať. Preto sa v scenároch zvyčajne uvádza opis reálnych 
scén – napríklad: námestie malého mesta s fontánou, chata 
pod horami, hustý les, luxusný byt, letisko a pod. Špecifikom 
sú spravodajské a publicistické žánre televíznej a filmovej 
žurnalistiky, kde sa nakrúca jednoducho tam, kde sa udalosti 
reálne dejú (alebo v stálom štúdiu), takže zložitý výber scény 
odpadá a – samozrejme – technológia nakrúcania sa prispô-
sobuje (zjednodušuje) tak, aby zodpovedala daným podmien-
kam.

• Fiktívna scéna sa vyrába a to viacerými spôsobmi. Klasický 
spôsob je scénu postaviť na základe návrhu scénografa, kto-
rý opäť musí poznať scenár a predstavy scenáristu. Zároveň 
musí ovládať pravidlá nakrúcania, aby v  navrhnutej scéne 
bolo technicky možné nakrúcať.

Dnes už, pravda, možno vyrobiť scénu virtuálnu, v ktorej sa 
postavy pohybujú buď pred kľúčovacou stenou, alebo je scéna 
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vyrobená priamo počítačovou grafikou (zvyčajne oboje, ak sa 
v danej scéne pohybujú nejaké postavy).

Špecifická situácia je v rozhlase, kde sa scéna jednoducho na-
značí efektovými zvukmi, prípadne replikami postáv či podkla-
dovou hudbou. Vytvára sa tým tzv. kino v hlave, to znamená, že 
scenárista a realizátori rozhlasovej hry ale i reklamného spotu, sa 
spoliehajú na predstavivosť poslucháča.

Podľa umiestnenia deja, alebo jeho častí delíme scény na: 
- interiér (reálny, vytvorený), 
- exteriér (zvyčajne reálny).
Či sa bude dej v scenáristickom zábere, obraze alebo sekven-

cii odohrávať v interiéri alebo exteriéri, to sa v scenári striktne 
predpisuje – zvyčajne v hlavičke každého obrazu -či už ide o sto-
ryline alebo priamo dialógový scenár – rozdiel vysvetlíme neskôr. 
Interiérové scény sú v interiéroch budov (alebo vo vybudovanej 
scéne), exteriéry sa odohrávajú vonku, na voľnom priestranstve. 
Interiéry majú tú hlavnú výhodu, že si ich možno ľubovoľne 
upraviť a prispôsobiť nakrúcaniu. 

Nevýhodou je malý, uzavretý priestor. Výhodou exteriéru je 
reálnosť scény (i keď aj v exteriéroch sa stavajú kulisy, čo pozná-
me zo starých hollywoodskych filmov). Nevýhodou sú vonkajšie 
vplyvy – najmä počasie, krátkosť času (večer padá svetlo), často 
iné rušivé momenty (hluk, doprava, okoloidúci a pod.).

Scenárista musí vopred vedieť, kde sa bude jeho dej (dialóg, 
príbeh, skeč, reportáž) odohrávať a mal by presne opísať svoju 
predstavu daného miesta. S touto predstavou potom pracuje celý 
štáb, aby sa vedel rozhodnúť, či scénu umelo vytvorí, alebo pou-
žije reálnu. Súvisí s tým konečná podoba diela, ktorého realizácia 
zvyčajne stojí nemalé finančné náklady. 

Nesprávny výber scény môže znehodnotiť prácu mnohých 
ľudí v štábe, predražiť výrobu a negatívne sa podpísať pod kvali-
tu finálneho diela.

Na čo všetko sa píšu scenáre?

Scenáre sa píšu, ako sme už povedali, na všetko, čo sa odo-
hráva v nejakej scéne a bude sa to realizovať buď vizuálne, au-
ditívne, alebo audiovizuálne. Samozrejme, podoba, zložitosť 
a podrobnosť scenárov je u rôznych žánrov veľmi rozmanitá. Na 
krátku reportáž z parlamentu stačia stručné podklady, na film je 
však potrebný literárny a technický scenár, ktoré môžu mať aj 
stovky strán. Napríklad na reklamný spot, ktorý trvá 30 sekúnd, 
stačí scenár jeden či dvojstranový, ale o to podrobnejší v detai-
loch. 

Takže: aká umelecká činnosť si vyžaduje ako predlohu sce-
nár?

Divadlo: 
divadelné hry (činohra),
- performance (tanec, pantomíma a pod.), 
- koncerty, 
- opery, operety, balety a muzikály (libreto), 
- estrády. 
Film: 
- hraný,
- dokumentárny,
- animovaný.
Rozhlas: 
- hry (seriály),
- skeče, 
- relácie,
- pásma,
- moderátorské vstupy,
- rozhovory, diskusie.
Televízia: 
- publicistické relácie,
- zábava (súťaže, show...),
- seriály,
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- filmy.
Reklama: 
- spoty,
- eventy,
- vizuály.
Iné:
- (zvyčajne manuály, týkajúce sa corporate identity, direct 

marketingu, manažmentu atď.).

Scenáre v žurnalistike

Kým sa dostaneme priamo k meritu veci, čiže reklamnej sce-
náristike, ponúkneme prehľad žánrov, ktoré si vyžadujú scenáris-
tické podklady v žurnalistike. Žánre – ako je známe – sa tu delia 
na dva základné druhy: spravodajské a publicistické. 

Vyberáme len tie, ktoré si naozaj (zvyčajne alebo často) vyža-
dujú scenáristickú prípravu.

Spravodajstvo: 
- moderátorský vstup,
- spravodajský šot,
- spravodajský rozhovor,
- spravodajský súhrn.
Publicistika:
- reportáž,
- fejtón, glosa...
- rozhovor, diskusia, beseda.

Tvorba scenára – jeho súčasti

V nasledujúcej časti sa budeme stručne venovať formálnej 
stránke scenárov – čo všetko môže byť súčasťou scenára, aké 
druhy scenárov sa používajú a aké podoby máva písaný scenár. 

K rozsiahlejším scenárom bývajú pripojené dve súčasti, slú-
žiace práci štábu a tvorcov, pričom ich príprava neraz stojí na 

pleciach scenáristu a preto by mal poznať, čo obsahujú.

Producentský list

Producentský (produčkný) list obsahuje súhrn informácií, 
ktoré na prípravu realizácie nevyhnutne potrebuje produkcia. Pra-
covníci produkcie popri svojich povinnostiach nemajú čas čítať 
celý, neraz mnohostranový scenár. Preto im scenárista pomôže 
tým, že zhrnie iba tie informácie zo scenára, ktoré produkční pra-
covníci pre svoju prácu potrebujú. Čo produkčný list obsahuje? 
Napríklad: 
• scény, v ktorých sa dej odohráva (interiéry, exteriéry), aby 

produkcia mohla hľadať vhodné lokality, dala vyrábať prís-
lušné kulisy a pod.,

• stručnú charakteristiku postáv – najmä pohlavie, vek, výzor 
a niektoré charakteristické črty, aby produkcia mohla realizo-
vať casting a hľadať vhodné typy účinkujúcich, z ktorých si 
potom vyberá režisér,

• kostýmy, rekvizity, ktoré musí produkcia zohnať, alebo dať 
vyrobiť vopred,

• špeciálne technické požiadavky (ak treba, napr. letecké zábe-
ry, špeciálne efekty a pod.)
Producentský list môže obsahovať okrem týchto základných, 

aj ďalšie informácie, podľa druhu scenára, náročnosti výroby 
a požiadaviek režiséra. 

Scénosled

Kým producentský list slúži produkcii, scénosled slúži ume-
leckej časti štábu – kameramanom, osvetľovačom, zvukárom, 
strihačom, pracovníkom so špeciálnymi efektmi a pod. Nie každý 
scenár (v reklame a umení dokonca iba výnimočne) sa nakrúca 
v reálnom poradí obrazov a sekvencií. Scénosled dáva neustály 
prehľad, ako scény idú za sebou. Scénosled je mimoriadne dôle-
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žitý napríklad aj pri priamych prenosoch v televízii, keď technika 
musí podrobne vedieť, čo a v akom poradí sa bude diať. Kame-
ramani na „pľaci“ a strihači v prenosových vozoch teda nepracu-
jú so scenárom, ale so scénosledmi. Preto musia byť scénosledy 
presné i s časovými údajmi o dĺžkach jednotlivých sekvencií.

Literárny scenár
• Literárny scenár je „ten klasický“ scenár, v ktorom sa opisuje, 

čo sa deje, kde sa to deje, aké sú postavy, čo robia, čo rozprá-
vajú. Je to základ práce scenáristu.
Technický scenár 

• Technický scenár slúži priamo na nakrúcanie literárneho sce-
nára. Pracuje na ňom zvyčajne režisér s hlavným kamerama-
nom, prípadne šéfom produkcie (vedúcim výroby), ale neraz 
býva prizývaný aj scenárista, aby objasnil svoje predstavy 
o niektorých podrobnostiach. Rozoznávame dva základné 
druhy technického scenára:
- realizačný (stavba záberov, pohyby kamery a pod.), 
- postprodukčný (strih, grafika, zvukovýroba).
Realizačný scenár slúži na nakrúcanie, postprodukčný sa po-

užíva v strižni, zvukovýrobe a v grafickom štúdiu.

Klasická výstavba písaného scenára

Všeobecne sa vie, že písaný scenár – myslí sa filmový alebo 
televízny – sa tradične delí na dve strany, t.j. stránka scenára je 
rozdelená na dva stĺpce, ľavý a pravý. Dnes už to nie je pravid-
lom, filmové scenáre majú napríklad voľnejšiu koncepciu, ľavá 
a pravá strana sa využíva ešte v niektorých druhoch televíznych 
scenárov, kde je to potrebné kvôli technickým komplikáciám pri 
nakrúcaní. Inak sa používa forma dramaturgických poznámok 
pomedzi dialógy postáv. 

Čo obsahujú „ľavá“ a „pravá“ strana:
Ľavá strana

• priestor,

• postavy,  výzor (oblečenie, vizáž a pod.), konanie (pasívne – 
mimika, aktívne – čo robia),

• veľkosť záberu, príp. pohyby kamery... 
Pravá strana

• hudba,
• zvuky,
• texty postsynchróny – mimo obraz (voice over),
• synchróny – v obraze.

Stavba scenára

Scenár môže byť statický (opis udalosti), alebo dynamický 
(dej, príbeh).

Ak ide o príbeh, treba pri jeho stavbe myslieť na základné 
pravidlá. Hoci sa zmenili technológie, žánre i publikum, už celé 
stáročia, ba tisícročia (viac ako dve), platí základná paradigma, 
základom ktorej je klasická aristotelovská poetika.

Ide u jednoduchú šablónu, ktorú všetci poznáme ešte z hodín 
slohu na základnej škole. Znie: úvod – jadro – záver.

Čiže v odbornom poňatí: 
• expozícia (úvod do deja),
• (konfrontácia, zápletka),
• (rozuzlenie, pointa).

Medzi týmito časťami by mali byť zapojené dva body zlomu 
(obratu) v deji2: medzi expozíciou a konfliktom a medzi konflik-
tom a katarziou. 

Tieto dva body zlomu výrazne posúvajú dej a udržia pozor-
nosť diváka (poslucháča). 

Čo obsahujú jednotlivé fázy príbehu (scenárovaného deja):
• Expozícia – typické prostredie, typický výzor, typická čin-

nosť.
• Konflikt – gro príbehu, aktívna účasť hlavných postáv.

2 Pozri FIELD, S., 2007, s. 67
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• Rozuzlenie – očakávané (prekvapujúce) riešenie problému, 
finálne (čiastočné) uzavretie osudov postáv.
Expozícia je, dá sa povedať, kľúčová pre pochopenie príbe-

hu. V krátkom čase musí divákovi či poslucháčovi umožniť spo-
znať prostredie, v ktorom sa dej bude odohrávať, ako aj kľúčové 
postavy, ich základné charakteristiky, vzťahy a motivácie. Preto 
je nevyhnutné ukázať v úvode typické prostredie, čiže nie nejaké 
parciálne, ktoré sa v deji objaví iba marginálne. Postavy by mali 
mať v úvode príbehu typický výzor a vykonávať typickú činnosť, 
ktoré ich charakterizujú – platí to najmä v reklame, kde na to má 
scenárista iba zopár sekúnd. 

Divák musí okamžite pochopiť, či ide o policajta, ženu v do-
mácnosti, alebo o muža, ktorý bude neverný. Policajt je buď na 
policajnej stanici, alebo v akcii, má zbraň. Žena v domácnosti nie 
je v motorkárskej bunde, ale oblečená po domácky a rieši prob-
lém s deťmi, alebo pokazenou práčkou. Muž, ktorý bude časom 
neverný, sedí trebárs v bare a obzerá sa po ženách, prípadne sa 
o nich zhovára s priateľom. To sú, pravda, iba banálne príklady 
na objasnenie, proces expozície je zložitejší, ale spomínané tri 
základné faktory by mali byť dodržané.

Konflikt si vyžaduje aktívnu účasť hlavných postáv, ktoré 
musia riešiť zápletku nie tým, že sú pasívnymi pozorovateľmi, 
ale priamo sa zúčastňujú na deji. Rozuzlenie je pointou príbehu. 
Môže byť očakávané, na ktoré sa divák teší (napr. romantické 
filmy), alebo prekvapujúce, ktoré divák s napätím očakáva (kri-
minálne filmy a pod.). Taktiež by katarzia mala uspokojiť divá-
ka, vyriešiť mu všetky záhady a nejasnosti, ktoré mu scenárista 
ponúkol. Nepochopený záver diváka sklame a celé dielo stratí 
na kvalite. Samozrejme, mali by sa zavŕšiť osudy postáv, ale je 
možné nechať ich aj čiastočne otvorené, aby sa dalo s postavami, 
alebo ich príbehom v prípade úspechu diela ďalej pracovať. Ekla-
dantné je to v seriáloch, kde sa na záver každého dielu prostred-
níctvom teasingu vyvoláva napätie, čo bude ďalej.

V reklame je zvyčajne pointou produkt, ktorý sa ponúka na 

predaj. Čo, samozrejme, neznamená, že rozuzlenie musí byť 
divákom očakávané. Prekvapujúce rozuzlenie môže byť rovna-
ko efektívne – samozrejme, závisí to od produktu samotného:  
v reklamných spotoch na pracie prášky je napríklad lepšie oča-
kávané rozuzlenie, u produktov novo uvádzaných môže byť pro-
duktívnejším rozuzlenie prekvapujúce.

Technické termíny

V nasledujúcej časti sa budeme venovať termínom, ktoré 
musí poznať televízny a filmový (ergo nevyhnutne aj reklamný) 
scenárista, aby vedel, akým spôsobom vytvoriť štruktúru svojho 
scenáru. Sú to: 

Záber 
Záber si vyžaduje jednotu miesta, času, postáv (od strihu po 

strih). Čiže je to jeden záber kamery, môže byť statický i pohyb-
livý. Z viacerých záberov sa skladá:

Obraz 
Obraz si taktiež vyžaduje jednotu miesta, času a postáv – je to 

rad záberov prepojených jednou myšlienkou.
Príklad: záber ukazuje muža vstávajúceho ráno z postele. Ob-

raz je zložený z ďalších záberov, ako muž lieta po byte, lebo vie, 
že mešká, končí sa odchodom z bytu. Nasleduje ďalší obraz, ako 
zháňa taxík a pod. Z viacerých obrazov sa skladá:

Sekvencia 
Je to rad obrazov prepojených jednou myšlienkou, pričom sa 

už nevyžaduje jednota času, miesta a postáv. Sekvencia je rela-
tívne samostatná časť diela, ktorá má svoju vnútornú štruktúru 
úvodu, stredu a záveru, pričom vo svojom celku významne posú-
va dej príbehu.

Spomenieme ešte flashback – môže to byť záber, obraz i sek-
vencia, ktoré sú významovo oddelené grafikou, filtrom a pod. Ide 
tam o časové oddelenie deja, napríklad spomienky postavy vsu-
nuté do aktuálneho príbehu.
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Veľkosť záberov
K tomu len stručný výpočet. Poznáme:

• veľký celok 
• celok 
• polocelok 
• polodetail 
• detail 
• veľký detail
• americký záber (postava od kolien hore, používa sa v spravo-

dajských stand-upoch) 
• panoráma (najširší záber snímajúci veľké celky – Vysoké Tat-

ry a pod.).

Pohyby kamery
Opäť stručne, použijeme pritom žargón. Poznáme: 
„švenk“ sprava doľava a naopak (horizontál) zhora nadol 

a naopak (vertikál) kombinovane
„zoom“ približovanie odďalovanie (tretí rozmer)
Strih:
Základné zásady strihu opäť len stručne. Je ich veľmi veľa, 

ale pre základnú prax stačí poznať iba tieto dve. Strih sa roky 
študuje na vysokej škole ako špeciálny odbor, ale aj laik si vie 
(napríklad pri strihu krátkeho príspevku) nimi pomôcť. 

Takže znejú takto: 
- nestrihať rovnaké veľkosti záberov za sebou
- nestrihať rovnaké pohyby kamery za sebou

Zásady tvorby scenára

Najprv ich vymenujeme, potom vysvetlíme:
- používanie jednoznačných slov,
- dramatická výstavba,
- ohľad na osobnosť účinkujúceho
- ohľad na technické zložky (realizovateľnosť),

- literárna hodnota,
- pragmatické využitie.3

Používanie jednoznačných slov má celkom jasnú príčinu: so 
scenárom neraz pracuje na jednom diele množstvo (desiatky) ľudí 
rozmanitých profesií. Preto najmä v technickej časti je potrebné 
vyjadrovať sa jasne. V dialógovej časti však rovnako, aby divák 
nebol uvedený do omylu – táto zásada platí najmä v rozhlase, 
kde je poslucháč odkázaný iba na hovorené slovo, ktoré si nijako 
nemôže konfrontovať s obrazom.

O dramatickej výstavbe sme sa už v tejto štúdii zmienili. Dej, 
príbeh musí mať gradáciu, ale rovnako aj spravodajský, či publi-
cistický rozhovor; inak divák, či poslucháč stratí pozornosť a zá-
ujem. Ohľad na osobnosť účinkujúceho: scenárista píše scenáre 
hercom, moderátorom, ale neraz i amatérom – náturistom (viď 
relácie typu Súdna sieň). Musí to mať na pamäti, aby interpret 
jeho scenára dokázal správne a v dostatočnej kvalite či zrozumi-
teľnosti prezentovať to všetko, čo autor do scenára vložil. Ideálne 
je, keď scenárista vie, kto bude interpretom jeho textu – čiže nie-
len hercom, ale napríklad i režisérom. Vtedy profesionál dokáže 
preparovať text tak, aby s jeho interpretáciou nenastali žiadne 
väčšie problémy.

Ohľad na technické zložky je podobnou témou: je napríklad 
ľahké položiť na papier scénu odohrávajúcu sa na Mesiaci. Ale 
pokiaľ je zrejmé, že technické možnosti a najmä rozpočet nedo-
volia takéto scény zrealizovať, je zbytočné ju do scenára vkladať.

Literárna hodnota je vecou cti každého scenáristu. Viac k tomu 
netreba hovoriť, ale scenár je literárnym dielom a scenárista by 
mal dbať na to, že nebude obsahovať banálne štylistické či nebo-
daj gramatické chyby, okrem toho by mal myslieť na spomínanú 
dramatickú výstavbu, zásady tvorby dialógov a tak ďalej a tak 
podobne. Scenárista sa pod scenár podpisuje a tým je povedané 
všetko...

3  Pozri VOPÁLENSKÁ, E., 2010, ako aj HORŇÁK, P., 2010
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No a napokon pragmatické využitie. Táto problematika má 
zrejmú odpoveď – preto sa toľko scenárov píše do zásuvky. Naj-
mä pokiaľ ide o reklamu, musí mať scenárista na mysli fakt, že 
pracuje na objednávku, o čom ešte v tejto práci podrobnejšie po-
hovoríme.

Základné prvky scenára

Základnými prvkami scenára sú:
• monológ (vnútorný, vonkajší, komentár),
• dialóg,
• scénické poznámky.

Monologický komentár býva často používaný ako voice over, 
čiže text pod obraz, a to najmä v dokumentárnych filmoch, ale 
i v reklame. Vnútorný či vonkajší monológ sa týka postáv.

Dialóg má svoje zásady. Každý dialóg musí obsahovať istý 
konflikt, stret medzi postavami. Dialóg nie je obyčajný rozho-
vor. Obyčajný rozhovor vyzerá napríklad tak, že sa dvaja ľudia 
stretnú, opýtajú sa, ako sa majú, čo majú nového – a ak nič, tak 
sa rozlúčia. 

Dialóg by mal priniesť nejaký konflikt medzi nimi. Napísať 
dobrý dialóg je pomerne zložité, vyžaduje si to okrem istých re-
meselných zručností aj talent, pozorovacie schopnosti, empatiu 
a podobne. V reklame je dialóg neraz kľúčový a vzhľadom na 
krátkosť času, v ktorom sa musí odohrať, je jeho tvorba mimo-
riadne náročnou záležitosťou, najmä ak má priniesť presnú infor-
máciu vedúcu k propagácii a predaju produktu.

Scénické (alebo dramaturgické) poznámky opisujú miesto, 
kde sa dej odohráva, okolnosti, za ktorých sa odohráva, ďalej 
pohyb a činnosť postáv, ale aj ich duševné rozpoloženie, mimi-
ku a podobne. V klasickej podobe scenára je to tá už spomínaná 
„ľavá“ strana.

Základné termíny scenáristiky

Vrátime sa k vysvetleniu a operacionalizácii pojmov, ktoré 
priamo súvisia s reklamnou i inou scenáristikou.

Námet
Námet je nápad, idea, prvá predloha pre napísanie scenára. Na 

základe námetu môže (v reklame) klient schváliť či neschváliť 
výrobu spotu, filmový producent rozhodnúť o nakrúcaní či ne-
nakrúcaní filmu. A podobne. Námety sa píšu aj na eventy v pub-
lic relations4. Námet pozostáva často iba z niekoľkých riadkov, 
ideálny rozsah je do jednej, jeden a pol strany, keďže ho čítajú 
a schvaľujú veľmi zamestnaní ľudia z vysokých vedúcich funk-
cií. Jeho štýl má byť jasný, ale aj pútavý, aby zaujal. Jednoducho 
povedané: na základe dobrého námetu možno zarobiť veľa peňa-
zí a realizovať projekty, ktoré by sa inak realizovať nedali.

Synopsa
Synopsa je rozšírený námet, kde je trebárs už naznačený prie-

beh deja, príbeh, prípadne aj jeho rozuzlenie; v prípade eventov sa 
v synopse napríklad konkretizuje kultúrny či iný program eventu; 
v prípade TV seriálu sa môže písať synopsa na každý diel zvlášť.

Storyline – storyboard
Storyline je predpísaný obraz – bez dialógov, iba opis toho, 

čo sa v obraze udeje. Je označený základnými informáciami: čas 
deja, jeho účastníci a či ide o interiér alebo exteriér. Na základe 
storylineu potom scenárista rozpíše obraz do dialógov a ďalších 
podrobností o konaní postáv. Používa sa najmä v príprave seriá-
lov, na ktorých pracuje viacero autorov.

Storyboard je rozkreslenie záberov, ktoré sa používa najmä 
pri nakrúcaní reklamných spotov. Prezentuje sa aj klientovi, aby 
si vedel utvoriť pomerne presnú predstavu pred nakrúcaním, ale 
používajú ho i režiséri, ktorí si neraz sami kreslia storyboardy, 
aby si pripravili veľkosť záberu, jeho uhol a podobne. Je to pred-

4  ŠESTÁK, P., 2010, s. 256
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príprava k scenáru, ktorá sa dá prezentovať investorom.
Scenár
O scenári už bola reč, literárnom i technickom. Je to presný 

podklad pre nakrúcanie, určený technickým zložkám i účinkujú-
cim.

„Biblia“  
 Využíva sa najmä v prípade televíznych scenárov, na príprave 
ktorých sa zúčastňuje viacero autorov – storylineri i dialogisti. 
„Biblia“ je predloha, s ktorou všetci pracujú: sú tam opísané pro-
stredia, v ktorých sa dej odohráva a odohrávať bude, ako aj cha-
rakteristiky postáv, ich história (ktorá sa neraz ani v príbehu ne-
objaví, ale dáva scenáristovi presnú predstavu o povahe postavy).

Dramaturgia
Dramaturg je vo vzťahu k scenáristovi osoba ambivalentná: je 

to jeho prvý pomocník, ale zároveň aj najprísnejší kritik. Spolu-
práca s dobrým dramaturgom prináša scenáristovi nové nápady, 
východiská v prípade, že nevie ako ďalej. Diskusie s ním posú-
vajú dej, upresňujú charakteristiky postáv, zápletky i rozuzlenia. 
Zároveň je dramaturg kritikom napísaných textov, ktorý presne 
vie, o čom má dielo byť a preto vie scenáristovi vyškrtať scény, 
ktoré príbeh spomaľujú, prípadne ho naviesť na správnu cestu. 
Dramaturg (napríklad v televízii) podpisuje po kontrolných pro-
jekciách dielo (reláciu) do vysielania, má preto veľkú zodpoved-
nosť – aj (a najmä) za prácu scenáristu. Stará sa tiež o dokončenie 
diela: správnosť titulkov, údajov v nich, upútavky, promovanie 
diela a pod.

Script
Script (skript) je technická záležitosť pri zložitejších nakrú-

caniach, kedy sa nakrúti veľké množstvo materiálu. Skript(ka) sa 
zúčastňuje nakrúcania a eviduje jednotlivé zábery, aby ich bolo 
možné následne v postprodukcii (strižni) rýchlo nájsť a použiť. 
Robí aj tzv. „výberku“ materiálu, čiže vydarené klapky a pod. 
Je veľkým pomocníkom režiséra a strihačov.

Scenár v redaktorskej praxi
V tejto kapitolke sa budeme veľmi stručne venovať práci re-

daktora – moderátora v žurnalistike, televíznej či rozhlasovej.
Základná otázka znie: je vôbec pre redaktora či moderátora 

potrebný scenár? A odpoveď znie: ako kedy. Väčšinou nie...
Scenáre sa totiž píšu zvyčajne z dvoch dôvodov:

• na schválenie,
• na výrobu, ktorej sa zúčastňuje väčší štáb. 

Čiže na malé formy – stand-up, šot, anketu, krátky rozho-
vor, moderátorský vstup – scenár potrebný nie je. Stačí príprava, 
stručné podklady, ktoré si redaktor pripravuje sám pre seba a pre-
to nemusia mať zvláštnu formu, alebo predpísané normy.

Na čo treba myslieť pri tvorbe takýchto príprav, podkladov:
• na samotnú realizáciu – kde nakrúcam, o čom, s kým, ako 

dlho,
• na postprodukciu – priniesť dostatok materiálu (nakrútené-

ho), striedať veľkosti záberov (kvôli strihovej skladbe),
• na využitie – jednorazové alebo opakované (možnosť rozšíre-

nej verzie, doplnenia – zo šotu reportáž a pod.).

Venujme sa chvíľku jednotlivým žánrom

Stand-up 
Platí klasická stavba: úvod – jadro – záver.
Úvod 

• viacero figúr podľa obsahu a účelu. Buď poviem:
• kde som a prečo som tu,
• koho mám pri sebe a načo (partner na doplnenie informácie),
• gro informácie (ak ide o niečo operatívne aktuálne),

Jadro
• samotná informácia,
• krátky rozhovor,
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Záver

• klasický: identifikácia redaktora a stanice,
• redundancia: opakovanie podstatnej informácie,
• teaser: čo sa udeje ďalej, predpokladaný vývoj udalosti,
• upútavka na ďalšie informácie o predmetnej udalosti.

Šot
Dominantná je obrazová informácia, komentovaná iba ako 

voice over. Používa sa v prípadoch, v ktorých nie je objektom 
udalosti (subjektom konania) nevyhnutne konkrétna osoba (oso-
by). 

Možné (a funkčné) je ale zosobniť informátora – ukázať re-
daktora aspoň na úvod a záver šotu.

Opäť klasická stavba (podľa variovanej spravodajskej šabló-
ny): 

čo kde kedy kto príp. ako a prečo
Písomná príprava nie je nevyhnutná, ale materiál treba na-

krúcať tak, aby sa dal v postprodukcii zmysluplne komentovať 
textom pod obraz. Vhodné je doplniť ho synchrónmi zúčastne-
ných osôb – svedkovia udalosti, postihnutí udalosťou, riešitelia 
udalosti, odborník na udalosti predmetného druhu a pod.

Pozor!!!
Je nevyhnutné dbať na dostatok nakrúteného materiálu, 

aby bolo z čoho strihať!
Veľmi užitočné je dokrútiť si veľa tzv. „prázdnych“, čiže ilu-

stračných záberov, ktorými je možné vykryť dlhší čítaný text, ak 
je potrebný (prípadne prestrihať osobu v synchróne, ktorá by bola 
pridlho v obraze, a nebodaj ešte aj v jednom zábere).

Rozhovor – Anketa 
Dôležité je:

• klásť všetkým respondentom rovnakú (!!!) otázku,
• snažiť sa udržať podobný záber,
• snažiť sa udržať podobné prostredie (aspoň na 2 – 3 respon-

dentov).

Rozhovor
Štruktúra: úvod – jadro – záver.
Úvod – kontakt s divákom, téma, predstavenie respondenta,
jadro – otázky a odpovede, gradujúce k vyriešeniu témy,
záver – rozlúčka s respondentom, krátke zhrnutie (výsledok, 

k čomu sme dospeli, čo sme sa dozvedeli – stačí jedna veta), roz-
lúčka s divákmi (príp. upútavka na ďalší programový segment.

Prostredie:
1. V autentickom prostredí (vyžaduje podrobnejšiu prípravu),
2. v štúdiu (výhoda „domáceho prostredia“ – papiere, viac ka-

mier).
Príprava:

1. Nie je nevyhnutné vedieť veľa o interviewovanom – ale je 
nevyhnutné vedieť jeho presné, neskomolené meno (tituly, 
funkcie a pod.),

2. napísať si krátky sled otázok podľa toho, čo sa MY chceme 
dozvedieť (aby sme vedeli respondenta vrátiť k téme).

Dôležité!

• Neskákať respondentovi do reči, aby sa dali ľahko vystrihnúť 
jeho nedôležité (alebo „od veci“) odpovede;

• po každej odpovedi nechať krátku pauzu pred ďalšou otázkou 
(opäť kvôli jednoduchosti strihu);

• predstierať technické problémy, ak treba dôležitú výpoveď 
respondenta zostručniť (druhý raz ju povie stručnejšie a pres-
nejšie);

• pri náročnejších rozhovoroch použiť viac kamier, každú so 
samostatným záznamom. 

Moderátorské vstupy:

Písomná príprava:
• Pripraviť sled skečov (šotov), ako pôjdu za sebou (a medzi 
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ktorými budú vstupy),
• úvodný vstup (pozdrav, privítanie, identifikácia relácie),
• predelové texty: uvedenie nasledujúceho príspevku, prípadne 

krátky dovetok k predchádzajúcemu,
• záver: rozlúčka, avízo, teaser.

Ako zostaviť správu – základné modely, varianty:

• obrátená pyramída (najdôležitejšia informácia je hneď v úvo-
de),

• chronologický model (opisujeme udalosť, ako sa stala v časo-
vých súvislostiach),

• klasická pyramída (od najmenej podstatných informácií 
k najdôležitejšej),

• sugestívny model (výber dominantných prvkov), dramatická 
stavba (príbeh)

• emotívna (emocionálne zapojenie diváka),
• koloratívna (prostredie),
• analytická (dôsledky),
• empatická (zamerané na osobu),
• bulvárna (nepodstatné detaily).

Všeobecné zásady na záver

• prípravy si robíte pre seba (jednoduché, zrozumiteľné),
• čím stručnejšia písomná príprava, tým jednoduchšia manipu-

lácia s ňou, jej využitie počas výroby i po nej,
• pri šotoch okrem nahodenia textov si vytvoriť aj predbežný 

„zoznam“ obrázkov, ktoré potrebujete nakrútiť (jeden exem-
plár kameramanovi),

• ak sa predpokladá náročnejší strih, nechať si miesto na po-
známky (time kódy a pod.) – a prípravu nestratiť (na základe 
nej urobiť scénosled).

Scenáre v reklame

Pre scenáre v reklame platia všetky všeobecné zásady a ter-
míny, ktoré boli spomenuté v predchádzajúcom texte. Televízni 
a filmoví scenáristi premýšľajú o svojich umeleckých zámeroch 
a takto konštruujú aj podmienky svojej tvorby. Príklad: scenárist-
ka a dramaturgička Kardošová o svojej skúsenosti píše: „Už – už 
chcem začať písať, ale odkladám to vedome do poslednej chvíle. 
Je to ako orgazmus. Keď už sa to nedá vydržať, vychrlí to zo mňa 
z celej sily.“5

Samozrejme, reklamný scenárista nemá čas čakať na tvorivý 
orgazmus, lebo musí predovšetkým myslieť na špecifiká svojej 
práce a riadiť sa nimi, inak jeho scenár nebude použiteľný. Sú to 
najmä tieto obmedzujúce faktory:
• čas,
• zrozumiteľnosť,
• zadanie od klienta,
• disponibilita technickým a umeleckým zázemím.

Pokiaľ ide o časový faktor, je dokázané, že v drvivej väčšine 
prípadov je už reklamný spot trvajúci jednu minútu kontrapro-
duktívny – z hľadiska udržania pozornosti, kvality vnímania, zá-
ujmu o obsah (nehovoriac o cene za vysielanie). Optimálna dĺžka 
je do 30 sekúnd, 40 sekúnd je už hranica, ktorá môže narušiť 
efektivitu. Nie zriedkavo sa používajú televízne a rozhlasové re-
klamné spoty dlhé 20 a menej sekúnd. V takomto krátkom čase 
je naozaj zložité podať ucelenú výpoveď. Scenárista teda pracuje 
minimalisticky, musí vážiť každé slovo, každý moment, ktorý by 
retardoval dynamiku spotu. Musí presne odhadnúť dĺžku zábe-
rov, aby bol celkový výsledok zrozumiteľné a vôbec vnímateľný 
zmyslami.

Netýka sa to len spotu. Reklamný oznam či sponzorský od-

5  KARDOŠOVÁ, B., 1998, s. 84
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kaz by tiež nemali dĺžkou presiahnuť spomínaných 40 sekúnd, 
reklamné rozhovory a súťaže trojminútovú hranicu. Akceptovať 
treba aj technické aspekty, ktoré určujú, že hovorený text musí 
byť ešte kratší ako celý spot – treba odrátať zopár sekúnd na ob-
razový a zvukový nábeh a dozvuk. Tak nám vyjde, že v 30-sekun-
dovom spote môžeme počítať s textom dlhým maximálne 23 – 26 
sekúnd, a to sa týka iba prípadu súvislého textu. Pokiaľ použí-
vame dialógovú formu, text bude ešte kratší. Tvorcovia reklamy 
teda stoja pred problémom značnej časovej tiesne, lebo reklamnú 
výpoveď treba vtesnať do mimoriadne krátkeho časového úseku. 
Reklamný scenárista musí mať nielen cit, ale aj skúsenosť a re-
meselnú zručnosť. A – prirodzene – talent.

Pravdaže, horšie ako scenáristi televíznych spotov sú na tom 
autori spotov rozhlasových. Zakiaľ čo televízni pracujú nielen 
s textom, ale aj obrazom a grafikou, ktorou možno redundovať re-
klamné posolstvo, rozhlasoví majú k dispozícii iba zvuk. Hovore-
né slovo je teda dominantné, efektové zvuky napomôžu a hudba 
vytvorí atmosféru. Ale na rovnakej ploche ako v prípade televízie 
musia spravidla povedať také isté množstvo informácií. Preto je 
neraz náročnejšie napísať dobrý scenár pre rozhlasový spot, ako 
pre ten televízny.

Zrozumiteľnosť súvisí jednak s kvalitou scenáru (výbe-
ru lingvistických prostriedkov) a interpretácie hovoreného slo-
va, jednak s technickými danosťami. Autori reklamných textov 
a scenárov môžu používať iba slová významovo priezračné, ktoré 
nemajú dvojaký význam a nespletú tak diváka a poslucháča, čiže 
neuvedú ho do nedorozumenia. Interpret ich musí podať tak, aby 
výpoveď bola zrozumiteľná, čo súvisí nielen s primeraným tem-
pom reči, ktoré nie je ľahké udržať v spomínanej časovej tiesni, 
ale aj dikciou, výslovnosťou a pod. 

Pokiaľ ide o technickú stránku veci, je potrebné počítať 
s tým, že inak znie a vyzerá spot v postprodukčnom štúdiu na 
vysokokvalitných prístrojoch, a inak na prijímačoch rozmani-
tej kvality. Preto konečnú mixáž treba upravovať tak, aby bola  

akceptovateľná aj prijímačmi s nižšou reprodukčnou kvalitou.
Zadanie od klienta prináša neraz ťažko riešiteľný rébus. 

Klientovým zámerom je priniesť v reklame čo najviac informá-
cií o produkte, pričom má vlastnú predstavu o hierarchii benefi-
tov. Často trvá na benefite, ktorý je ťažko komunikovateľný. Tu 
musia tvorcovia hľadať kompromis, prípadne ponúkať klientom 
optimálne riešenia a presviedčať ich o nich (čo býva zriedkakedy 
jednoduché). Klienti si často prinášajú aj predlohy: texty, alebo 
pasáže textov, na použití ktorých trvajú, ktoré však nerešpektu-
jú špecifiká televíznej a rozhlasovej reklamy – či už z časového, 
alebo iného hľadiska. Tu je opäť úloha tvorcov veľmi náročná: 
okrem samotnej kreativity musia disponovať aj istými psycho-
logickými zručnosťami v rokovaní s klientom, ako i erudíciou, 
ktorá klienta presvedčí.

Disponibilita technickým a umeleckým zázemím určuje 
prístup k tvorbe. Dnes produkčné a umelecké agentúry disponujú 
aj u nás špičkovou technikou, ako i obslužným personálom (nie 
je výnimkou, že našich kameramanov, strihačov a pod. pozývajú 
na spoluprácu do zahraničia). Rovnako kvalitne sú zabezpečené 
strihacie pracoviská a zvukové, dabingové štúdiá, ktoré si možno 
prenajať. 

Iným faktorom je kvalita spíkrov (hercov, moderátorov), kto-
rých má dané štúdio k dispozícii. Často si klient vyžiada konkrét-
ny hlas, konkrétnu osobu, pričom neraz sú to herci, ktorí naprí-
klad nemajú skúsenosti s reklamným textom – vtedy ho tvorcovia 
musia skonštruovať tak, aby ho dokázali interpretačne zvládnuť, 
prípadne využiť svoje benefity (farbu známeho hlasu, herecké 
schopnosti). V televízii sa herci dajú využiť bezpečnejšie. Samo-
zrejme, neraz sa pracuje s amatérmi, ktoré vyšli z castingov ako 
typovo primeraní, ale ich ponúkli castingové agentúry zo svojich 
databáz. S tým ale reklamný scenárista veľmi počítať nemusí, 
najmä ak by to malo byť na úkor scenára. To je už rozhodnutie 
režiséra, ktorý potom musí niesť následky spojené s náročnejším 
nakrúcaním.
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Záver

Písanie scenárov je aj umenie, aj remeslo. Iba dobre zvládnuté 
remeslo dáva predpoklady na vytvorenie scenárov s umeleckou 
hodnotou. 

V reklame je však potrebná aj iná vec: efektivita. Scenárista 
sa musí zmieriť s tým, že sa neraz musí vzdať svojej umeleckej 
úrovne, alebo predstáv o nej – a na objednávku napísať aj scenár, 
pod ktorý by sa možno za iných okolností nepodpísal (veď sa 
v reklame zvyčajne ani nemusí). Vtedy treba napísať aj na zlú vec 
dobrý scenár, alebo – ako sa hovorí – napísať taký zlý scenár, aby 
bol dobrý. Príklad? Teleshoping...

Reklamná scenáristika má svoje špecifiká, ktoré sme v tejto 
štúdii pomenovali. Zároveň je však rovnocenná umeleckej scená-
ristike. Rozdiel je hádam len v tom, že reklama pracuje s nepo-
rovnateľne menším priestorom ako napríklad hraný film. Ale o to 
je to činnosť náročnejšia.
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Teoreticko-historicko-etické aspekty 
guerilla marketingu 

Theoretical-historical-ethical aspects of guerilla marketing

Milan Banyár

Abstract: The study is focused on the analysis of one of the 
new trends in marketing communications – guerilla marketing. 
Many theorists and practitioners perceive this new marketing 
communication tool very differently. On the one hand is consi-
dered as a modern, progressive and effective form of marketing 
and marketing communication, on the other hand is it considered 
as a unethical, illegal and very aggressive marketing tool. This 
article is focused on mapping of the different historical milesto-
nes, that contributed to the creation and development of guerilla 
marketing, but it is also an attempt of the comprehensive defini-
tion of guerilla marketing and characteristic differences between 
traditional marketing and guerrilla marketing – of its fundamental 
objectives, procedures and tactics. The final section is devoted to 
the ethical issues, which are about the specific examples of gue-
rilla marketing campaigns.

Keywords: guerilla marketing, guerilla marketing history, 
Jay Conrad Levinson, guerilla advertising, classic marketing, ob-
jectives of guerilla marketing, tactic of guerilla marketing, gueril-
la marketing campaign, guerilla marketing and ethics

Abstrakt: Štúdia je venovaná analýze jedného z nových tren-
dov marketingovej komunikácie – guerilla marketingu. Tento 
nový nástroj marketingovej komunikácie mnohí teoretici, ale aj 
praktici vnímajú rozdielnym spôsobom. Na jednej strane je po-
važovaný za modernú, progresívnu a efektívnu formu marketin-
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gu a marketingovej komunikácie, na strane druhej za neetický, 
nelegálny a veľmi agresívny marketingový nástroj. Príspevok je 
zameraný jednak na zmapovanie rôznych historických etáp, ktoré 
prispeli k vzniku a rozvoju guerilla marketingu, snahou o kom-
plexnú definíciu pojmu guerilla marketing, ale aj charakteristiku 
rozdielov medzi klasickým marketingom a guerillovým marke-
tingom – jeho základnými cieľmi, postupmi a taktikami. Záve-
rečná časť je venovaná etickým aspektom, ktoré súvisia s realizá-
ciou guerilla marketingových kampaní. 

Kľúčové slová: guerilla marketing, história guerilla marke-
tingu, Jay Conrad Levinson, guerilla advertising, klasický marke-
ting, ciele guerilla marketingu, taktika guerilla marketingu, gue-
rilla marketingová kampaň, guerilla marketing a etika

Úvod

Oblasť marketingu a marketingovej komunikácie sa perma-
nentne vyvíja a neustále zaznamenáva dynamické zmeny nielen 
v teoretickej, ale aj praktickej oblasti. Asi najmarkantnejšie sa 
to prejavuje v postupnom rozširovaní nástrojov marketingového 
komunikačného mixu, používaní nových komunikačných mé-
dií, či technológií (napr. internet, mobilné technológie, digitálna 
televízia atp.) a v uplatňovaní nových, neštandardných foriem 
marketingovej komunikácie (napr. guerilla marketing, virálny 
marketing, mobile marketing, internetový marketing, product 
placement atď.). Štúdia sa venuje analýze guerilla marketingu,  
jednej z najviditeľnejších, najkontroverznejších a najdiskutova-
nejších nových foriem marketingu, resp. marketingovej komuni-
kácie. V očiach laickej verejnosti je guerilla marketing v tom lep-
šom svetle vnímaný ako zábavná, vtipná reklamná akcia na efekt 
a v tom horšom, ako nekalý, agresívny, či dokonca protiprávny 
marketingový nástroj. Cieľom tohto príspevku je vyvrátiť tento 
mýtus a dokázať, že aj keď je guerilla marketing najčastejšie za-
raďovaný medzi nové formy marketingovej komunikácie, má už 

za sebou bohatý historický vývoj, opiera sa o konzistentný teore-
tický základ, používa svojský pojmový aparát, má špecifické  cie-
le, ale aj vlastné nástroje, ktoré sa dajú v praxi efektívne využiť.

Niekoľko pohľadov na definíciu pojmu guerilla marketing

Guerilla marketing (guérilla franc. partizánska vojna, par-
tizánsky oddiel) sa nazýva aj guerrilla marketing, guerillový 
marketing, gerila marketing, „partizánsky“ marketing – termín 
guérilla pochádza z vojenskej terminológie a týmto slovom sa 
označujú partizánske metódy pri vedení vojny, alebo partizánske 
jednotky, resp. malé organizované vojenské skupiny, ktoré mu-
sia čeliť početnej, alebo materiálnej prevahe nepriateľa. Úspech 
týchto jednotiek je založený na prekvapivých bojových stratégi-
ách a neočakávaných, nepravidelných útokoch namiesto klasic-
kého otvoreného boja, v ktorom by nemali šancu uspieť. Filo-
zofia tejto vojenskej taktiky sa postupne implementovala aj do 
prostredia marketingu, či marketingovej komunikácie a dostala 
označenie guerilla marketing.

Guerilla marketing sa najčastejšie definuje ako „nekonvenč-
ná marketingová kampaň, ktorej cieľom je dosiahnuť maximálny 
efekt z minimálnych zdrojov.“1

Termínom guerilla marketing sa zo začiatku označovali najmä 
agresívne, útočné, provokatívne a kontroverzné kampane, kto-
rých cieľom bolo napádať konkurenciu. Dodnes preto mnohí po-
važujú guerilla marketing za neetický alebo dokonca nezákonný, 
či protiprávny, čo je pomerne skreslený pohľad. Aj keď niektoré 
formy guerilla marketingu, resp. niektoré z guerillových kampaní 
naozaj balansujú na hrane etiky a legálnosti, alebo ju dokonca 

1 Základnú definíciu guerilla marketingu charakterizoval J. C. Levinson. 
Bližšie pozri LEVINSON, J. C. Guerilla marketing: Nejúčinnější 
a finančně nenáročný marketing. Brno : Computer Press, 2009. s. 13. 
ISBN 978-80-251-2472-7.
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prekračujú, vo veľkej miere prevládajú najmä také formy guerilla 
marketingu, ktoré sú úplne legálne, ponúkajúce kvalitné a účinné 
marketingové riešenia. 

Guerilla marketing sa postupne vyvíjal a neustále sa formuje 
aj v súčasnosti, preto ho treba vnímať ako komplexný systém vy-
užívajúci rôzne nástroje, variabilný prístup k rozličným marketin-
govým aktivitám a komunikačným postupom. Mnohé guerillové 
kampane sú často jednorazové, neopakovateľné, navrhnuté pre 
riešenie konkrétneho marketingového problému v praxi, preto sa 
nedá pojem guerilla marketing zovšeobecniť, alebo celkom pres-
ne, čisto exaktne definovať. Guerilla marketing je vhodný najmä 
pre firmy, ktoré majú odvahu využívať nekonvenčné, originálne 
riešenia, namiesto klasických, overených a pre firmy, ktoré sú 
ochotné namiesto veľkého množstva financií investovať skôr svoj 
čas, energiu, čím sa dajú aj s malými prostriedkami dosiahnuť 
veľké výsledky.

Jedným z charakteristických znakov guerilla marketingu je 
jeho nízka nákladovosť –  často býva označovaný aj ako finanč-
ne nenáročný marketing. Kvôli tomu ho používajú najmä malé 
a stredné firmy v situáciách, keď nemajú dostatok finančných 
prostriedkov na to, aby dokázali konkurovať veľkým spoločnos-
tiam. Guerilla marketing sa stáva vhodným nástrojom pre firmy 
a spoločnosti aj v prípadoch, keď sú ich možnosti obmedzené 
natoľko, aby boli schopné zvíťaziť proti výraznej konkurenčnej 
prevahe na trhu, v rámci využitia klasických nástrojov marketin-
gu a marketingovej komunikácie. Potenciál guerilla marketingu 
si neskôr všimli aj veľké firmy, nadnárodné spoločnosti, ktoré ho 
používajú aj  v súčasnosti a do guerillových kampaní investujú 
nemalé peniaze. Preto sa nedá vysloviť jednoznačné tvrdenie, 
že každá guerillová kampaň je lacná alebo finančne nenáročná. 
K hlavným výhodám guerilla marketingu stále však patrí jeho 
efektivita v podobe dosiahnutia viditeľného zisku pomocou stra-
tegického plánovania a premysleného využívania zdrojov. 

Spotrebitelia sú denne vystavovaní veľkému množstvu re-

klamných apelov, čoho následkom je ich nevšímavosť voči kla-
sickým reklamným vplyvom a postupom. Uvedomujú si to aj 
marketéri, reklamné agentúry, ale aj firmy a spoločnosti, ktoré 
čoraz častejšie siahajú po nových, nekonvenčných formách mar-
ketingu a marketingovej komunikácie, ku ktorým patrí aj guerilla 
marketing. Guerilla marketing pracuje najmä so psychológiou, 
ktorú používa ako nástroj pre analýzu trhu a najmä analýzu cie-
ľovej skupiny zákazníkov (ich správania sa, konania). Úlohou 
guerilla marketingu je zaujať pozornosť spotrebiteľov niečím 
netradičným, zaujímavým, aktuálnym, vtipným, originálnym, 
neočakávaným, dokonca až šokujúcim, čo sa vymyká bežnému 
priemeru. Takéto kampane si spotrebitelia nielenže ľahšie všim-
nú, ale si ich aj lepšie zapamätajú a pokiaľ ich kampaň dostatočne 
zaujala, povedia o nej aj svojim priateľom, známym a tak ko-
merčné posolstvo šíria spontánne ďalej. Aby sa guerillová kam-
paň rozširovala medzi spotrebiteľov musí práve originálny, zaují-
mavý a kreatívny nápad prevyšovať nad komerčným posolstvom. 
Recipienti posolstvo nešíria kvôli informáciám o produkte, znač-
ke, ale najmä kvôli netradičnej kampani, ktorú videli, resp. ktorej 
sa priamo zúčastnili. Guerillové kampane sa preto vo viacerých 
prípadoch tvoria tak, že si recipienti na prvý pohľad ani nemusia 
všimnúť, že ide o komerčnú komunikáciu a uvedomia si to až ne-
skôr. Výhodou guerilla marketingu je, že na seba viaže pozornosť 
a sekundárnu publicitu. Komerčné posolstvo tak nešíria len sa-
motní spotrebitelia, ale v istých prípadoch sa ich šíriteľom stávajú 
aj masové médiá (pokiaľ guerillovú kampaň zaznamenajú a bude 
pre nich dostatočne zaujímavá...), čím sa výrazne zvyšuje účinok 
guerillovej kampane. 

Guerilla marketing hľadá možnosti využitia nových postupov, 
alternatívnych smerov, netradičných reklamných kanálov a no-
vých médií, či komunikačných prostriedkov. Ak ide o guerillové 
akcie reklamného charakteru, napr. v podobe originálnych, kre-
atívnych kampaní využívajúcich netradičné formáty, netradičné 
miesta, alebo nové médiá a technologické novinky, používa sa 
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skôr pojem guerilla advertising, alebo tzv. guerillová komu-
nikácia. Pri širšom využití guerillových techník, pri dlhodobom 
a taktickom plánovaní marketingových aktivít v rámci ďalších 
oblastí marketingu je zase vhodnejšie použiť termín guerilla 
marketing. Guerilla marketing sa stáva súčasťou nielen reklamy 
a marketingovej komunikácie, ale môže zasahovať do rôznych 
oblastí marketingového mixu. Guerillové stratégie sa tak dajú 
aplikovať nielen do komunikačnej, ale aj produktovej, cenovej, 
či distribučnej politiky firiem, spoločností. Aj keď uplatnenie gu-
erillového marketingu ovplyvňuje všetky zložky marketingového 
mixu, prevažná časť (okolo 70 %) sa týka najmä guerillovej ko-
munikácie.2 

Guerilla marketing preto môžeme v širšom kontexte chápať 
nielen ako kampaň, stratégiu, či taktiku, ale aj ako súbor rôz-
nych foriem, prostriedkov, ktoré majú svoje špecifické vlastnosti 
a možnosti využitia na trhu. Guerilla marketing používa rozličné 
metódy a postupy, ktoré aplikuje do rôznych trhových podmie-
nok a pre mnohé firmy, spoločnosti sa stal dokonca ich filozofiou. 
Laická verejnosť však často pojem guerilla marketing redukuje 
iba na vtipné, kreatívne a zábavné reklamné akcie, ktoré sú jeho 
najviditeľnejšou a najdiskutovanejšou formou. 

Guerilla marketing z pohľadu histórie a súčasnosti

Termín guerrilla sa začal používať od roku 1808 vo vojne 
Španielov proti napoleonským vojskám, i keď guerrillové metó-
dy boja boli známe už dávno predtým, než sa zaviedlo toto ozna-
čenie do praxe. V marketingu sa táto metóda postupne objavuje 
okolo roku 1910 v USA, no v tých časoch sa však ešte nepoužíval 
pojem guerilla marketing. Išlo skôr o akúsi ofenzívnu, útočnú for-

2 Zdroj PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová 
komunikace. Praha : Grada Publishing, 2010. s. 258. ISBN 978-80-
247-3622-8.

mu marketingu, ktorá však vo svojej podstate vystihovala základ-
né princípy súčasného guerilla marketingu. 

V roku 1961 vydal svoju knihu známy revolucionár, vodca 
kubánskych partizánskych jednotiek Ernesto Che Guevara pod 
názvom La Guerra de Guerrillas (Guerillové vedenie vojny, resp. 
guerillová vojna), v ktorej popísal princípy guerillových metód 
boja, rozšíril guerrillu o taktiku, ktorej cieľom je víťazstvo nad 
nepriateľmi pomocou momentu prekvapenia a flexibilného pri-
spôsobenia sa novým situáciám, čo sa stalo inšpiráciou aj pre ďal-
ší vývoj guerilla marketingu. 

Ako nový marketingový smer sa začal guerilla marketing roz-
víjať v šesťdesiatych rokoch 20. storočia v USA. V roku 1965 sa 
objavujú prvé definície guerilla marketingu súvisiace s precho-
dom z obchodného na zákaznícky trh, keď vznikajú nové príleži-
tosti na trhu a obchodníci sa týmto podmienkam musia prispôso-
bovať. Počas týchto rokov sa trh rapídne rozrastá –  nové, mladé 
firmy hľadajú možnosti ako preraziť, uspieť v konkurencii a ako 
konkurovať veľkým spoločnostiam, ktoré už majú na trhu svoje 
pevné postavenie. V tomto období Američania bojujú vo Vietna-
me a guerilla marketing je tak priamo inšpirovaný guerillovými 
metódami boja, ktoré vtedy slávili úspech. Guerilla marketing sa 
v týchto časoch zameriaval najmä na likvidovanie, ničenie mar-
ketingových aktivít konkurencie a začína sa presadzovať v boji 
malých, či stredných firiem proti veľkým koncernom.

V roku 1982 zakladateľ a „otec“ guerilla marketingu Jay Con-
rad Levinson vydáva prvú samostatnú odbornú publikáciu veno-
vanú guerilla marketingu, v ktorej popisuje možnosti využitia 
tohto nástroja v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie. 
Vďaka Levinsonovi bol guerilla marketing v roku 1986 oficiálne 
uznaný aj vo vedeckých kruhoch ako nová forma marketingu, pre 
ktorú je charakteristická úzka organizačná štruktúra, marketingo-
vá znalosť, využitie psychologických metód, vysoká adaptabilita 
a flexibilita nielen v komunikácii, ale aj predaji, či distribúcii. 
Koncom osemdesiatych rokov 20. storočia začínajú guerilla mar-
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keting používať aj veľké koncerny a nadnárodné spoločnosti. 
V priebehu šesťdesiatych rokov 20. storočia sa vo Veľkej Bri-

tánii začalo experimentovať s novými médiami, tzv. ambientný-
mi médiami, vyznačujúcimi sa originalitou, netradičnosťou, vý-
skytom na nečakaných miestach a atraktivitou oproti klasickým, 
bežne používaným médiám ako sú napr. noviny, časopisy, roz-
hlas alebo televízia. Ambientné médiá sa postupne stávajú čoraz 
populárnejšie – do deväťdesiatych rokov 20. storočia sa rozšírili 
vo väčšine európskych krajín a v súčasnej dobe sa používajú na 
celom svete. Ambientné médiá stále patria k obľúbeným a často 
používaným formám guerilla marketingu.

V roku 1996 bola filozofia guerilla marketingu aplikovaná aj 
do internetového prostredia v súvislosti s koncepciou virálneho 
marketingu. V roku 2000 definoval Mark Hughes v USA nový 
pojem Buzzmarketing (vytvorenie rozruchu, „šepkandy“ okolo 
produktu, resp. značky). Základný princíp Buzzmarketingu sa 
v mnohých smeroch tiež prepája s guerilla marketingom.3 

Guerilla marketing preto nesúvisí iba s bojom malých firiem 
proti veľkým, alebo bojom proti konkurencii, ale mení sa aj v zá-
vislosti od vývoja technológie – vznikom nových médií, či komu-
nikačných prostriedkov a celkovo novými možnosťami komuni-
kácie. V súčasnosti existuje množstvo rozličných typov, foriem 
a nástrojov guerilla marketingu so špecifickými vlastnosťami 
a funkciami. Guerilla marketing sa však neustále formuje, čoho 
následkom je vznik nových foriem guerilla marketingu. Mnohé 
guerillové taktiky sú zároveň ovplyvnené aj vznikom a rozvojom 
nových foriem, prostriedkov marketingu a marketingovej komu-
nikácie, alebo nových médií, technológií, ktoré potom guerilla 
marketing môže využiť ako svoje nové nástroje. 

3 Spracované podľa KÖPPL, D. Je to jako sex. Jednou to skusíte a... 
Marketing&Media [online]. [cit. 2011-10-23]. Dostupné  na http://
trendmarketing.ihned.cz/c1-15319650-je-to-jako-sex-jednou-to-
zkusite-a

V oblasti guerilla marketingu sú značným problémom hlavne 
terminologická nejednotnosť a rozdielne definície jednotlivých 
foriem guerilla marketingu. Vyplýva to najmä zo skutočnosti, že 
v porovnaní s klasickými nástrojmi marketingu a marketingovej 
komunikácie sa tie nové neustále dynamicky formujú, menia, vy-
víjajú, vznikajú ďalšie a preto je ťažké ich presne teoreticky de-
finovať. Možno predpokladať, že niektoré formy guerilla marke-
tingu síce vzniknú, ale postupne aj zaniknú a ostanú iba tie naozaj 
funkčné, účinné, ktoré sa stanú akýmsi pevným jadrom guerilla 
marketingu. To však overí až čas. 

Ďalším problémom pri pokuse o systematické zoradenie 
a definovanie jednotlivých typov, foriem a nástrojov guerilla 
marketingu je aj fakt, že guerilla marketing sa vyznačuje hlav-
ne originalitou a kreatívnym prístupom pri tvorbe marketingo-
vých a marketingovo-komunikačných riešení, preto sa ani mnohé 
kampane realizované v praxi nedajú presne zaradiť do konkrétnej 
kategórie. 

Jay Conrad Levinson – otec guerilla marketingu

Jay Conrad Levinson patrí k popredným marketingovým 
expertom a k celosvetovo uznávaným odborníkom v oblasti mar-
ketingu, marketingových taktík, či nových foriem marketingovej 
komunikácie. Bol prvým autorom, ktorý teoreticky spracoval 
a spopularizoval pojem guerilla marketing už v osemdesiatych 
rokoch 20. storočia, preto je považovaný za duchovného otca toh-
to nového, dodnes sa rozvíjajúceho odboru. 

J. C. Levinson sa narodil v roku 1933 v Detroite a vyrastal 
v Chicagu. Absolvoval štúdium na University of Colorado a už 
počas štúdia psychológie sa dostal k marketingu, marketingovej 
komunikácii a reklame, keď začal spolupracovať s rôznymi re-
klamnými agentúrami. Levinson pracoval na pozícií kreatívneho 
riaditeľa reklamnej agentúry Leo Burnett v Londýne. Po návrate 
do USA nastúpil ako senior viceprezident do spoločnosti J. Wal-
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ter Thompson, jednej z najväčších reklamných agentúr na svete. 
V oblasti marketingovej komunikácie a reklamy získal niekoľ-
ko prestížnych ocenení a bol súčasťou kreatívnych tímov vytvá-
rajúcich reklamné kampane pre také známe produkty a značky 
ako napr. The Marlboro Man, The Pillsbury Doughboy, Allstate’s 
good hands, United’s friendly skies, The Sears Diehard battery, 
Morris the Cat, Mr. Clean, Tony the Tiger alebo The Jolly Green 
Giant. 

O guerilla marketingu prednášal desať rokov na University of 
California v Berkeley. Pravidelne píše články a príspevky do rôz-
nych periodík. Písal pre časopis Entrepreneur Magazine, články 
pre Inc. Magazine a jeho príspevky sa objavovali aj na webových 
stránkach ako sú Microsoft, Onvia.com, FreeAgent.com, Mar-
ketMakers.com a mnohých ďalších. 

J. C. Levinson je zároveň predsedom spoločnosti Guerrilla 
Marketing International, prednáša, vedie workshopy, poskytu-
je rôzne konzultácie a poradenstvo pre malé firmy, ale aj veľké 
spoločnosti napr. prostredníctvom on-line marketingovej poradne 
The Guerrilla Marketing Association, alebo svojej webovej strán-
ky www.gmarketing.com. 

To, že ide o uznávaného odborníka v tejto oblasti dokazu-
je aj fakt, že je autorom mnohých kníh a odborných publikácií.  

K najznámejším a najpopulárnejším patrí najmä jeho knižná séria 
venovaná guerilla marketingu. Okrem toho je tiež autorom a spo-
luautorom ďalších zhruba 58 kníh zameraných na oblasť marketin-
gu, marketingových techník a obchodu. Jeho knihy sa predávajú 
po celom svete, objavujú sa v približne 62 jazykových prekla-
doch a počet predaných kópií sa pohybuje okolo 20 miliónov.4  
Niektoré z kníh J. C. Levinsona venované guerilla marketingu 
boli vydané aj v českom preklade.5 

Rozdiel medzi klasickým a guerillovým marketingom

 Guerilla marketing je vo svojej podstate veľmi podobný 
klasickému marketingu. Guerilla marketing používa síce rovna-
ké, resp. podobné nástroje ako klasický marketing, ale v zásade 
sa líši stanovením svojich cieľov, ktoré chce dosiahnuť. Viditeľné 
rozdiely si môžeme všimnúť aj v zmene postojov klasického mar-
ketingu uplatňovaného kedysi a marketingu 21. storočia, ktorý sa 
musí prispôsobovať aktuálnym zmenám a novým situáciám na 
trhu.

Pre klasický marketing sú dôležité financie, naopak guerilla 
marketing namiesto veľkých financií vyžaduje energiu, čas, krea-

4 Spracované podľa LEVINSON, J. C. Guerrilla Marketing for the New 
Millennium: Lessons from the Father of Guerrilla Marketing. Garden City, 
NY : Morgan James Publishing, 2005. s. IX-X. ISBN 1-933596-07-4.

 Facebookový profil Jay Conrad Levinson. [online].
[cit. 2011-10-23].  Dostupné na http://www.facebook.
com/JayConradLevinson?sk=app_2373072738#!/
JayConradLevinson?sk=info 

5 Napr. LEVINSON, J. C. Padesát zlatých pravidel ofenzívního 
marketingu: Guerrilla Marketing Excellence. Praha : Management 
Press, 1996. 249 s. ISBN 80-85603-96-9., alebo LEVINSON, J. C. 
Guerilla marketing: Nejúčinnější a finančně nenáročný marketing. 
Brno : Computer Press, 2009. 326 s. ISBN 978-80-251-2472-7.

Obr. 1 – Jay Conrad Levinson
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tivitu a odvahu, čím dokáže ušetriť vysoké náklady. Mnohé veľké 
firmy, spoločnosti spolupracujú s rôznymi agentúrami (či už sú 
to mediálne, PR, eventové, alebo najčastejšie reklamné agentú-
ry...), čoho výsledkom môžu byť úspešné, ale aj finančne náklad-
né kampane. Malé firmy si však takýto „luxus“ dovoliť nemôžu, 
preto sa v rámci guerillovej filozofie spoliehajú primárne na vlast-
né sily a schopnosti – hľadajú možnosti ako vytvoriť efektívne 
kampane, ktoré sú však finančne menej náročné. Preto je tradičný 
marketing vhodnejší skôr pre veľké spoločnosti, ktoré majú ob-
jemný rozpočet, ale guerilla marketing je určený najmä malým 
firmám s veľkými snami a obmedzeným rozpočtom. 

Klasický marketing vychádza zo skúseností, úsudku, či odha-
du, ale guerilla marketing je založený na psychológii a analýze 
zákonitostí spotrebiteľského správania sa. 

Tradičný marketing sa snaží najmä o zvyšovanie objemu 
predaja a po realizácii predaja často jeho marketingové aktivity 
končia. Súvisí to s klasickým marketingovým uvažovaním, podľa 
ktorého sa efektivita meria hlavne množstvom predaja produktov, 
či služieb, zvyšovaním výroby, ale aj úspešným ovplyvňovaním 
stále nových a nových zákazníkov (úspech založený na počte 
zákazníkov, ktorí reagovali na našu ponuku). Naopak, guerilla 
marketing sa snaží svojou ponukou prispôsobiť každému klien-
tovi individuálne. Kým sa klasický marketing spolieha na príliv 
nových zákazníkov, guerilla marketing sa spolieha najmä na rast 
prestíže a taktiež rastie svojou pevnosťou. Pre guerilla marketing 
je dôležitá komunikácia so zákazníkmi aj po uzatvorení preda-
ja, pretože takýto pokračujúci kontakt buduje dlhodobé vzťahy 
a z jednorazového predaja sa stáva predaj pravidelný. Namiesto 
zvyšovania výroby sa guerilla marketing zameriava na zvyšo-
vanie kvality svojich produktov, či služieb na základe potrieb 
a požiadaviek zákazníkov. Guerilla marketing tak šetrí náklady 
neustále vynakladané na rôzne marketingové kampane a drahú 
reklamu. Jediný relevantný údaj pre guerilla marketing je výška 
nášho zisku. 

Klasický marketing bojuje proti konkurencii, guerilla marke-
ting sa naopak snaží spolupracovať so všetkými, niekedy dokon-
ca aj s konkurenciou, ak to firme môže priniesť zisk, alebo iné 
výhody. 

Tradičný marketing si kladie otázku, čo a koľko by mohol zís-
kať od svojich zákazníkov, ale guerilla marketing si uvedomuje 
hodnotu každého spokojného zákazníka, preto sa skôr pýta, čo by 
mohol ponúknuť spotrebiteľom. Kým tradičný marketing sa sú-
streďuje na slová ako „my“, „môj“ a „náš“ (naša spoločnosť, naše 
ciele, naše vízie, naša značka, naše produkty, naše služby atp.), 
guerilla marketing sa primárne zameriava na spotrebiteľa a slová 
ako „vy“, alebo ako „vám“ naša firma môže pomôcť.

Pojem marketing je pre množstvo malých podnikateľov opra-
dený akýmsi tajomstvom a mystikou. Často sa im zdá byť kom-
plikovaný, neprehľadný, nevedia ho presne definovať a ani neve-
dia čo všetko obsahuje, resp. z akých nástrojov sa skladá. Preto 
ho nedokážu ani efektívne využívať a než by mali investovať do 
marketingu, urobiť chybu a prísť o peniaze, radšej nerobia nič. 
Guerilla marketing sa snaží byť jasný, prehľadný a logický, je 
zároveň nástrojom, ktorý máme neustále pevne v rukách a ktorý 
riadime my, nie naopak. 

O klasickom marketingu sa často hovorí, že je málo vyna-
liezavý a že sa drží konvenčných, overených postupov. Naopak, 
kampane guerilla marketingu sú kreatívne, originálne (často aj 
neopakovateľné) a ich realizácia si vyžaduje odvahu. 

Rozdiel môžeme vidieť aj pri používaní nových médií a tech-
nológií. Klasický marketing používa najmä klasické, overené mé-
diá (napr. televízia, rozhlas, noviny, časopisy) a k novým médiám 
sa stavia zdržanlivo, používa ich iba opatrne. Guerilla marketing 
nepoužíva klasické médiá (prípadne ich využíva netradičným 
a kreatívnym spôsobom), ale je otvorený skôr novým, neštan-
dardným, alternatívnym médiám (ako napr. ambientné médiá) 
a práve vďaka nim sú mnohé guerillové kampane pre spotrebi-
teľov také zaujímavé. Platí to tiež pri používaní marketingových 
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nástrojov a rôznych foriem marketingovej komunikácie, ktoré 
klasický marketing často používa individuálne a izolovane. Gu-
erilla marketing ťaží z rýchleho prispôsobenia sa zmenám a si-
tuáciám na trhu založenom na flexibilnom používaní celej škály 
marketingových techník, nástrojov marketingovej komunikácie 
a ich vzájomnej variabilnej kombinácii.6

Určite by sme našli ešte množstvo ďalších rozdielov medzi 
klasickým a guerillovým marketingom, no platí to aj naopak, 
pretože obe skúmané oblasti majú aj množstvo spoločných zna-
kov. Namiesto toho, aby sme ich odlišovali, alebo rozdeľovali, je 
omnoho účinnejšie, ak ich v praxi budeme radšej kombinovať, 
čím sa budú vzájomne dopĺňať a podporovať. 

Jednotlivé rozdiely medzi klasickým a marketingovým uva-
žovaním nám ešte prehľadnejšie znázorňuje nasledujúca tabuľka 
(viď. tab. 1). 

6 Bližšie pozri LEVINSON, J. C. Guerilla marketing: Nejúčinnější 
a finančně nenáročný marketing. Brno: Computer Press, 2009. s.5-10. 
ISBN 978-80-251-2472-7.

Klasický (tradičný) marketing Guerrilla marketing

vyžaduje množstvo financií
vyžaduje energiu, čas a predstavi-
vosť

je primárne určený pre veľké firmy 
s veľkým rozpočtom

je primárne určený pre malé firmy 
s veľkými snami

je meraný najmä predajom je meraný hlavne ziskom
je založený na skúsenostiach je založený na psychológii
zvyšuje výrobu zvyšuje kvalitu 
rastie novými zákazníkmi rastie svojou povesťou
odstraňuje konkurenciu spolupracuje so všetkými
marketingové nástroje využíva naj-
častejšie jednotlivo a izolovane

využíva flexibilnú kombináciu rôz-
nych marketingových nástrojov 

sa spolieha na predaj sa spolieha na budovanie vzťahov
„môj“ marketing ako „vám“ môžeme pomôcť
zahalený mystikou odhaľuje mystiku

marketing, ktorý je finančne nákladný
marketing, ktorý potrebuje mini-
mum finančných zdrojov

nové médiá a nové technológie pou-
žíva len zriedkavo

neváha používať nové médiá a nové 
technológie

oslovuje masových spotrebiteľov 
a veľké trhové segmenty

oslovuje aj jednotlivcov, snaží sa 
uspokojiť ich individuálne požia-
davky a potreby

nevynaliezavý kreatívny a originálny
marketing kvôli predaju marketing a spokojný zákazník
získava od zákazníka dávajúci zákazníkovi

Tab. 1 – Základné rozdiely medzi klasickým marketingom a guerilla marketingom7

7 Tab. č. 1 spracovaná podľa MAREKOVÁ, P. Ako prežiť s malou 
firmou na trhu – Guerilla marketing. In: Nové trendy v marketingu 
pri uplatnení spoločenskej koncepcie marketingu. Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : UCM, 2007. s. 123. 
ISBN 978-80-89220-55-7.
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Základné ciele, postupy a taktiky guerilla marketingu

Definovať základné ciele guerilla marketingu je náročné, pre-
tože v praxi sa guerilla marketing používa ako samostatný a je-
diný marketingový, resp. marketingovo-komunikačný nástroj iba 
veľmi zriedkavo. Najčastejšie sú guerillové kampane realizované 
ako podporné aktivity, ktoré majú posilniť klasické marketingové 
a marketingovo-komunikačné nástroje. Guerillové kampane sa 
tak logicky prispôsobujú hlavným cieľom klasických kampaní, 
resp. marketingových aktivít, aby dosiahli vzájomný synergický 
efekt. Okrem toho, v praxi existuje množstvo typov, foriem a ná-
strojov guerilla marketingu, ktoré majú svoje špecifické vlastnos-
ti, funkcie a ciele. 

Ak by sme aj napriek tomu chceli zovšeobecniť hlavné ciele 
guerilla marketingu, ktoré sú spoločné pre rôzne typy guerillo-
vých kampaní, boli by to:
• a) Originalita – originálne kampane sú schopné nielen zau-

jať spotrebiteľov, ale propagované značky, produkty zároveň 
zostanú oveľa dlhšie vo vedomí recipienta. Cieľom každej 
guerillovej kampane by mala byť preto originalita, nekon-
venčnosť, kreativita, ale aj snaha o využívanie inovatívnych 
a revolučných postupov, nových médií, technológií a interak-
tívnych komunikačných prostriedkov.   

• b) Pozornosť – základným cieľom guerilla marketingu je 
vzbudiť pozornosť nielen medzi cieľovou skupinou spotre-
biteľov, ale aj u širokej verejnosti a médií, čím sa reklamné 
posolstvo bude šíriť ďalej aj bez vynaloženia veľkých finanč-
ných prostriedkov. Mnohé guerillové kampane sú preto šoku-
júce, kontroverzné a neváhajú porušiť aj etické a legislatívne 
pravidlá, len aby upozornili na firmu, značku, produkt, alebo 
konkrétnu službu. V tomto prípade nie je dôležité iba vzbu-
diť pozornosť spotrebiteľov, ale prostredníctvom guerillovej 
kampane aj udržať ich záujem.

• c) Použitie malého rozpočtu – charakteristickým poznáva-

cím znakom rôznych foriem guerilla marketingu sú nízke 
finančné náklady pri tvorbe guerillových kampaní, ktoré aj 
napriek tomu dosiahnu maximálny efekt. Práve nízke náklady 
sú častým dôvodom pre výber tohto marketingovo-komuni-
kačného nástroja a stávajú sa aj jeho základným cieľom.

Základné ciele guerilla marketingu charakterizoval vo svojej 
štúdii V. Lendel, čo môžeme bližšie vidieť na jeho schéme (viď. 
schéma 1). 

• vysoká pozornosť
• oslovenie nových cieľových skupín
• oslovenie doteraz odolávajúcich cieľových skupín
• reaktivácia bývalých zákazníkov

Schéma 1 –  Ciele guerilla marketingu8

Na to, aby bola guerillová kampaň úspešná a hlavne účinná, 
tak jej iba kreativita, originálny nápad, vzbudenie pozornosti 
a použitie malého rozpočtu nestačí. Mnohé kreatívne guerillové 
kampane môžu byť síce zaujímavé, zábavné a humorné, ale ich 

8 Zdroj LENDEL, V. Guerilla marketing – nekonvenčná cesta 
k osloveniu potenciálnych zákazníkov. In: Nové trendy v marketingu 
pri uplatnení spoločenskej koncepcie marketingu. Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : UCM, 2007. s. 115. 
ISBN 978-80-89220-55-7.
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primárnou funkciou je predať produkt, službu, alebo upozorniť 
na konkrétnu firmu, resp. značku. Ak guerillovej kampani chý-
ba jasný marketingový plán, presne definované metódy, postupy 
a ciele, môže sa veľmi ľahko stať, že kampaň bude nefunkčná, 
nesplní očakávané ciele zadávateľa, čo je hrubá marketingová 
chyba. Zásadná otázka preto znie, aký postup použiť pri návrhu 
a realizácii guerillovej kampane? 

V zásade môžeme hovoriť o troch základných fázach (viď. 
schéma 2):
• a) Jednoznačné zadanie: Prvým krokom k tomu, aby bola 

guerillová kampaň naozaj úspešná je jej jednoznačné zada-
nie, v rámci ktorého je potrebné presne definovať: Čo chceme 
kampaňou dosiahnuť (aké ciele má guerillová kampaň splniť 
– napr. predať produkt/službu, posilniť imidž značky, oslabiť 
marketingové a marketingovo-komunikačné aktivity konku-
rencie...), kto je naša cieľová skupina (spotrebitelia, ktorých 
chceme našou guerillovou kampaňou osloviť) a kto je naša 
konkurencia na trhu (aké marketingové a marketingovo-ko-
munikačné aktivity už realizovala, aké práve realizuje a aké 
plánuje realizovať). Na základe toho musíme hľadať možnos-
ti, ako našu cieľovú skupinu oslovíme, presnejšie, ktorý z ná-
strojov guerilla marketingu sa dá v našej situácii použiť naj-
optimálnejšie. Dôkladne musíme zvážiť aj určité riziká, ktoré 
môžu súvisieť s použitím guerilla marketingu v praxi (napr. či 
je kampaň etická, či neporušuje zákon, či neznevažuje a neu-
ráža určité skupiny spotrebiteľov...), aby sa v budúcnosti naša 
guerillová kampaň neobrátila proti nám, napr. v podobe ža-
lôb, sankcií, pokút, alebo poškodenia dobrého mena spoloč-
nosti a negatívneho imidžu značky. Dôležité sú aj výber kon-
krétneho miesta a samotné načasovanie guerillovej kampane, 
presnejšie kde sa bude guerillová kampaň realizovať, kedy je 
vhodné ju spustiť a ako dlho by mala kampaň trvať. Z hľadis-
ka priestorového a časového nasadenia kampane je vhodné 
vybrať miesto a čas, ktorý bude konkurencia očakávať naj-

menej. Po realizácií guerillovej kampane treba zhodnotiť jej 
priebeh, teda určiť, aký mala efekt, či splnila stanovené cie-
le, aby sme sa v budúcnosti vedeli vyhnúť zisteným chybám 
a nedostatkom kampane.  

• b) Kreatívne myslenie: Pri návrhu guerillovej kampane je 
nutné oslobodiť sa od konvencie, klasických kampaní a mar-
ketingových postupov, bežne používaných konkurenčnými 
firmami a spoločnosťami, ktoré sú pre spotrebiteľa všedné 
a nezaujímavé. Riešenie guerillovej kampane musí byť ori-
ginálne, efektívne, ale aj jednoducho realizovateľné v praxi 
a finančne nenáročné. 

• c) Odvaha:  Použitie guerilla marketingu v praxi si vyžaduje 
aj istú dávku odvahy zo strany firiem, spoločností, pretože 
originálne, netradičné kampane logicky nie sú overené pra-
xou a tak vždy súvisia s určitými rizikami. Aj keď guerilla 
marketing vychádza z psychológie a analýzy spotrebiteľské-
ho správania, čím sa dá predpokladať účinnosť kampane, pre-
sadenie nového, revolučného nápadu do praxe býva náročné 
najmä u firiem, spoločností, ktoré uvažujú skôr konzervatív-
ne a ktoré sa držia viac tradičných marketingových postupov, 
alebo klasických foriem marketingovej komunikácie. Vhodne 
naplánovaná guerillová kampaň sa môže stať funkčným ko-
munikačným nástrojom, ktorý dokáže nielen pritiahnuť po-
zornosť spotrebiteľov a médií, ale aj zároveň generovať aj 
veľký zisk. 
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Schéma 2 – Základný postup pri realizácii guerilla marketingovej kampane9

9 Zdroj LENDEL, V. Guerilla marketingová komunikácia.  In: PAVLŮ, 

Taktika guerillovej kampane je založená na plánovaní zák-
ladných krokov a postupov vytvárajúcich komplexnú guerillovú 
stratégiu. Guerillová taktika súvisí jednak s výberom konkrétne-
ho guerillového nástroja (pričom musíme poznať jeho možnosti 
a limity), ale prispôsobuje sa aj marketingovému a marketingovo-
-komunikačnému mixu, ktorý môže guerillová kampaň dopĺňať, 
aby zvýšil jeho celkový účinok. Plánovanie taktiky guerillovej 
kampane je preto závislé od viacerých faktorov a mnohých okol-
ností. Mnohí autori sa však zhodujú v tom, že základná taktika 
guerilla marketingu sa skladá z troch základných zložiek:

a) udrieť na nečakanom mieste,
b) zamerať sa na presne vytipované ciele,
c) ihneď sa stiahnuť späť. 10 
Ak by sme sa však pozreli na túto taktiku z viacerých uhľov 

pohľadu, zistili by sme, že obsahuje viacero fáz, ktoré smerujú od 
výberu vhodného miesta a cieľovej skupiny, cez voľbu optimál-
nej guerillovej kampane, až po jej samotnú realizáciu a celkové 
zhodnotenie účinnosti kampane.

V rámci prvej fázy je dôležité zmapovať celkovú situáciu na 
trhu – aktivity konkurencie, jej slabé stránky a z toho vyplývajúce 
medzery na trhu. Na základe toho je potrebné urobiť výber presne 
vytipovaných miest útoku, ktoré konkurencia nebude očakávať. 
Ďalším krokom je analýza cieľovej skupiny zákazníkov, ktorých 
chceme touto guerillovou kampaňou osloviť.

Druhá fáza súvisí s výberom vhodného guerillového nástroja, 
ktorý by mal splniť naše vopred stanovené ciele, a s prípravou 

D. a kol.: Marketingové komunikace a jejich nové formy. Zlín : UTB, 
2009. s. 199. ISBN 978-80-7318-830-6.

10  Napr. FREY, P. Marketingová komunikace: to nejlepší z nových 
trendů. 2. rozšírené vydanie. Praha : Management Press, 2008. s. 47. 
ISBN 978-80-7261-160-7., alebo PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. 
Moderní marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, 2010. s. 
260. ISBN 978-80-247-3622-8.
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guerilla marketingovej kampane. Na to, aby bola guerillová kam-
paň účinná, mala by sa zladiť s marketingovými, alebo marketin-
govo-komunikačnými aktivitami firmy, aby sa jednotlivé prvky 
mohli vzájomne dopĺňať, podporovať a tvorili tak jeden harmo-
nický celok.

Tretia fáza pozostáva zo samotného guerillového útoku na 
presne vytipované miesta a ciele. Dôležitý je najmä úder na slabé 
miesta konkurencie, ktoré ju dokážu prekvapiť a ktoré neočaká-
vala. 

Posledná fáza predstavuje rýchle stiahnutie sa do úzadia, kde 
dochádza jednak k celkovému zhodnoteniu účinnosti guerillovej 
kampane (efektivita kampane, splnenie stanovených cieľov, ne-
dostatky kampane atď.), ale aj plánovaniu ďalších guerillových 
útokov. Tento proces sa takýmto spôsobom môže neustále opako-
vať – viď. schému 3.

Schéma 3 – Základná taktika guerilla marketingovej kampane

Guerilla marketing z pohľadu etiky

Názory na to, či je guerilla marketing etickou formou marke-
tingu a marketingovej komunikácie sú rôzne. Nemožno vyslo-
viť jednoznačné tvrdenie, že guerilla marketing je etický, alebo 
neetický, pretože to vždy záleží najmä od konkrétnej guerillovej 
kampane nasadenej v praxi a od ľudí, ktorí kampaň navrhujú. 
Často sa stávame svedkami toho, že aj úplne legálne, bežne po-
užívané nástroje marketingu, alebo marketingovej komunikácie 
sa dajú ľahko zneužiť za účelom nekalých marketingových prak-
tík a techník. Podobne to platí aj pre guerilla marketing. Niekto-
ré formy guerilla marketingu vo svojej agresívnej podobe majú 
funkciu napádať konkurenciu a ničiť jej marketingové, resp. 
marketingovo-komunikačné aktivity. Okrem týchto deštruktív-
nych foriem guerilla marketingu však existuje aj množstvo kre-
atívnych, originálnych a nápaditých guerillových techník, ktoré 
nielenže na seba viažu pozornosť, ale zároveň sú schopné podnie-
tiť svojich recipientov, aby komerčné posolstvo šírili spontánne 
ďalej. Realita však nie je iba čierna alebo biela, preto aj mnohé 
guerillové kampane realizované v praxi balansujú na hrane záko-
na a v rámci dosiahnutia stanovených cieľov sa neboja ísť ani do 
takéhoto rizika.  

Guerilla marketing môže porušovať etické a legislatívne pra-
vidlá rôznym spôsobom. Asi najčastejšie je to v prípadoch, keď 
kampaň cielene zatajuje, že šíri komerčné posolstvo a tvári sa ako 
spontánna správa, resp. nezávislá reakcia verejnosti na konkrétnu 
firmu, značku, jej aktivity, alebo jej produkty a služby. Vtedy ju 
môžeme považovať za akúsi formu skrytej reklamy, ktorá je aj 
podľa zákona neakceptovateľná. 

Verejnosť za neetické považuje aj niektoré agresívne kampa-
ne guerilla marketingu, ostro napádajúce konkurenciu, alebo tie, 
ktoré urážajú, či zosmiešňujú určitú skupinu ľudí, čím sa firmy 
môžu dostať do konfliktu so zákonom. 

Častým príkladom porušovania etických pravidiel a záko-
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na sú guerillové kampane, ktoré sa buď priživujú na aktivitách 
konkurencie, alebo ich cieľom je zámerne škodiť konkurenčným 
firmám a oslabovať tým ich marketingové, resp. marketingovo-
-komunikačné aktivity. Niektoré guerillové kampane nielenže ne-
majú povolenie na svoju realizáciu, ale dokonca ničia súkromný, 
či verejný majetok. Takýchto ďalších, podobných príkladov by 
sme v praxi našli ešte určite oveľa viac. 

Faktom však ostáva, že jedným zo základných cieľov gueril-
la marketingu je neobvyklým, niekedy až šokujúcim,  či kontro-
verzným spôsobom upozorniť na značku, produkt, alebo službu, 
za akúkoľvek cenu, ktorou býva najčastejšie porušenie etických 
pravidiel, zákona, za čo musí neskôr firma niesť plnú zodpoved-
nosť, resp. očakávať súdne spory a z toho plynúce sankcie. 

Jednotlivé formy a metódy guerilla marketingu sa dajú v pra-
xi využiť rôznym spôsobom – či už legálnym, alebo nelegálnym. 
V oblasti guerilla marketingu dnes už existuje množstvo odbor-
níkov, ktorí dokážu firmám, spoločnostiam ponúknuť naozaj 
kvalitné marketingové a marketingovo-komunikačné riešenia. 
Guerillová kampaň  má  potenciál nielen zvýšiť predaj produk-
tov alebo služieb, ale zároveň sa stáva vhodným nástrojom pre 
budovanie pozitívneho imidžu firiem, spoločností nielen v očiach 
cieľovej skupiny spotrebiteľov, ale aj v rámci širokej verejnosti. 
Naozaj dobrý marketér si musí zvážiť každý svoj krok, zároveň 
musí dbať na to, aby jeho postupy boli legálne a neublížili firme, 
spoločnosti.  

Aj keď vo svete nie sú guerillové kampane ničím výnimoč-
ným a neobvyklým, na Slovensku sa guerillové kampane nepou-
žívajú veľmi často. Súvisí to s faktom, že aj keď sa u nás oblasť 
marketingovej komunikácie neustále dynamicky vyvíja, v porov-
naní so zahraničím sme napriek tomu pri implementácií nových 
foriem a prostriedkov marketingovej komunikácie do praxe re-
zervovanejší. Istý rozdiel môžeme vidieť aj medzi našou konzer-
vatívnou kultúrou a inými krajinami, ktoré sa stavajú k takýmto 
typom kampaní oveľa liberálnejšie. 

Rozdiel si môžeme všimnúť už medzi tak príbuznými kra-
jinami ako je Slovensko a Česká republika. V záverečnej časti 
sa preto pozrieme na niekoľko príkladov českých guerillových 
kampaní, ktoré boli vnímané verejnosťou ako neetické, resp. ne-
legálne a o ktorých sa veľa diskutovalo aj v súvislosti s poruše-
ním zákona. 

Na netradičnú guerillovú kampaň propagujúcu portál www.
skoly.cz  (viď. obr. 2) využila reklamná agentúra robotníkov pra-
cujúcich v centre Prahy na jednom z frekventovaných a turistami 
vyhľadávaných miest. Tričká, ktoré mali robotníci oblečené boli 
žiarivo žlté s nápisom –  Měl sem se líp učit! s odkazom na webo-
vú stránku www.skoly.cz. 

Táto kampaň priamo vystihuje filozofiu guerilla marketingu 
– minimálne náklady a maximálny efekt, pretože robotníci, ktorí 
boli ochotní nosiť tričká dostali za odmenu pivo a cigarety – ostat-
né už zariadili médiá, ktoré upozorňovali na neobvyklú kampaň. 
Problémom celej kampane bolo porušenie etických pravidiel. 

Časť verejnosti vnímala kampaň negatívne najmä kvôli tomu, 
že zosmiešňuje robotníkov, ich prácu a kampaň zároveň nepria-
mo urážala rómsku komunitu (väčšina robotníkov, ktorí nosili tie-
to tričká boli práve Rómovia). Jeden z predstaviteľov reklamnej 
agentúry, ktorá ju realizovala, na margo týchto obvinení uviedol, 
že cieľom kampane nebolo urážať profesiu robotníkov, alebo ur-

Obr. 2 –  Guerillová kampaň propagujúca portál www.skoly.cz
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čité menšiny, ale pri jej návrhu iba vychádzali z ľudovej múd-
rosti, ktorá vraví, že ak sa nebudeme učiť skončíme pri lopate. 
Napriek týmto dvom diametrálne odlišným názorom na etickosť 
guerillovej kampane sa kampani podarilo zaujať pozornosť ve-
rejnosti a médií, čím sa zároveň zviditeľnil aj internetový portál 
www.skoly.cz.

Český mobilný operátor Vodafone umocnil svoju televíznu 
reklamnú kampaň11 aj agresívnou guerillovou kampaňou priamo 
útočiacou na ponuky produktov a služieb jej najväčších konku-
rentov na trhu. Spoločnosť Vodafone umiestnila umelé sobie pa-
rohy nad reklamné plochy konkurenčných spoločností Telefoni-
ca O2 a T-mobile (viď. obr. 3). Falošné parohy mali byť akýmsi 
symbolom falošných sľubov a ponúk konkurenčných mobilných 
operátorov. 

Na základe sťažností konkurencie arbitrážna komisia roz-
hodla, že spoločnosť Vodafone porušila etický kódex. Guerillová 
kampaň musela byť preto stiahnutá a Vodafone sa musel verejne 
ospravedlniť. Na základe rozhodnutia vrchného súdu v Prahe má 
mobilný operátor Vodafone zaplatiť odškodné v hodnote 5 mi-
liónov českých korún konkurenčnej spoločnosti T-mobile. Para-
doxne sa Vodafonu kampaň oplatila aj napriek vysokej finančnej 
pokute, pretože u spotrebiteľov zožala veľký úspech a sympatie. 
Vodafone sa takýmto spôsobom stal akýmsi hlasom verejnosti, 
bojovníkom proti klamlivým reklamám a falošným ponukám na 
trhu. Guerillová kampaň Vodafonu zároveň zvýšila predaj jej pro-
duktov a služieb až o 24 percent v porovnaní s minulým rokom.

11  Televízna reklama Vadafone – Vánoční reklama z roku 2006, v ktorej 
sa objavil herec a zabávač Petr Čtvrtníček obklopený malými čivavami  
s  falošnými, umelými sobími parohami.

Obr. 3 – Vodafone – falošné sobie parohy pre konkurenciu 
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Guerillová kampaň propagujúca premiéru seriálu DEXTER 
(viď. obr. 4) na českej televíznej stanici Prima Cool spôsobila 
rozruch medzi obyvateľmi Prahy a veľký záujem médií. V uli-
ciach Prahy boli rozmiestnené plné igelitové vrecia oblepené le-
piacou páskou, okolo ktorých sa nachádzali „krvavé stopy“, vy-
volávajúce dojem obzvlášť brutálnej a úkladnej vraždy. 

Táto šokujúca guerillová kampaň však korešponduje so seri-
álovým príbehom, ktorého hlavnou postavou je jekyllovsko-hy-
deovská postava Dextera Morgana, ktorý pracuje pre policajné 
oddelenie Miami Metro ako súdny špecialista a zároveň je sám 
sériovým vrahom. Napriek tomu, že Dexter predstavuje negatív-
nu postavu masového vraha ukrývajúceho svoju pravú identitu 
pod maskou forenzného detektíva, sám sa stáva pomstiteľom, 
ktorý berie spravodlivosť do vlastných rúk a svoju neukojiteľnú 
túžbu po krvi zaháňa vraždením zločincov unikajúcich pred spra-
vodlivosťou. 

Verejnosť prijala túto kampaň rozpačito a kritici kampane po-
ukazovali na fakt, že obzvlášť negatívne a šokujúco môže pôso-
biť na niektoré rizikové skupiny spotrebiteľov, akými sú dôchod-
covia, deti a mládež.

Dodávky pražskej práčovne Kresl (viď. obr. 5) kopírujú di-
zajn policajných automobilov Českej republiky. Podobajú sa 
charakteristickou striebornou farbou, modrými pruhmi  so žltými 
prvkami, ale aj nápismi PRÁDELNA, nápadne pripomínajúcimi 
označenie na policajných autách POLICIE. Na firemných autách 
práčovne Kresl môžeme vidieť aj charakteristický claim PRÁT 
A ŽEHLIT, ktorý je podobný tomu policajnému – POMÁHAT 
A CHRÁNIT. Dodávky práčovne touto netradičnou guerillovou 

Obr. 4 – „Krvavá“ guerillová kampaň propagujúca premiéru seriálu Dexter na českej televíznej 
stanici Prima Cool Obr. 5 – Práčovňa v policajných farbách
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kampaňou spôsobili veľký rozruch a rozporuplné reakcie okolo-
idúcich. O túto tému sa neskôr začali zaujímať aj viaceré české 
médiá, informujúce o nezvyčajnej kampani, čím rozpútali mo-
hutné diskusie verejnosti. Firma jednoduchým spôsobom získala 
publicitu a reklamu zadarmo. 

Problémom tejto guerillovej kampane je, že porušuje zákon, 
podľa ktorého sa priestupku dopustí každý, kto na verejnosti 
úmyselne a cielene používa na vozidle, plavidle, alebo lietadle 
označenia, ktoré sa podobajú na služobné vozidlá, plavidlá, či lie-
tadlá policajných zložiek, pretože takýmto spôsobom môžu zavá-
dzať občanov. Firma Kresl sa tak nevyhla ani súdnym sporom. 

Záver 

Cieľom tohto príspevku bolo priblížiť čitateľom historický 
vývoj a formovanie guerilla marketingu. Štúdia zároveň prináša 
niekoľko aktuálnych pohľadov na definíciu pojmu guerilla mar-
keting v kontexte súčasnosti a hľadá odpovede na otázky – aký 
je rozdiel medzi klasickým marketingovým a guerillovým uva-
žovaním, aké sú základné ciele guerilla marketingu, aké najčas-
tejšie taktiky používa a ako postupovať pri plánovaní guerillo-
vej kampane. Jedna z dôležitých tém, ktorá priamo súvisí s touto 
skúmanou oblasťou sú etické aspekty guerilla marketingu. Autor 
rieši otázku (ne)etickosti guerilla marketingu na základe analýzy 
niekoľkých guerillových kampaní realizovaných v praxi. 
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Netiketa – etiketa na internete
Netiquette – Internet Etiquette

Mária Klement

Abstract: With the expansion of information technology, 
most communication interfaces moved into cyber space. As any 
space for personal communication, should respect the basic rules 
of Etiquette. On Internet is implemented the Internet Etiquette – 
Netiquette, which defines the principles of good behavior in this 
area. The work deals with the theoretical description of Etiquette, 
Netiquette and how to respect the rules. Talks about the problems 
and risk groups, which interfere with etiquette space. Work gi-
ves tips how to avoid unpleasant attacks from other users as well 
as instructions for building positive online image. Conclusion of 
this work is to bring guideline how to use good behavior on the 
Internet.

Key words: Netiquette, Etiquette, Internet, flame, troll, email, 
facebook

Abstrakt: S rozmachom informačných technológií sa väčšina 
komunikácie presunula do rozhrania kyber priestoru. Ako každý 
priestor, určený na osobnú komunikáciu, by mal rešpektovať 
základné pravidlá etikety. Na internete sa realizuje internetová 
etiketa – netiketa, ktorá vymedzuje zásady slušného správania sa 
v tomto priestore. Práca sa zaoberá teoretickým popisom etikety, 
netikety, ako aj spôsobmi rešpektovania pravidiel. Neobchádza 
ani problémy a rizikové skupiny, ktoré narúšajú etiketu priestoru. 
Podáva typy, ako sa vyhnúť nepríjemným útokom od iných uží-
vateľov ako aj návod na budovanie pozitívneho online imidžu. 
Záverom práca prináša návod na používanie slušného správania 
sa na internete. 

Kľúčové slová: netiketa, etiketa, internet, flame, troll, email, 
facebook
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Úvod

Médium internet je jednou z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa ob-
lastí. Spája čas a priestor a zasahuje veľké a rôznorodé publikum. 
Práve jeho rôznorodosť mu umožňuje realizáciu rôznych preja-
vov, ktoré niekedy hraničia s dobrým vkusom. Na úpravu mravov 
a zavedenie pravidiel slušného správania sa na internete vznikol 
systém konvekcií – internetová etiketa – NETIKETA.

Etiketa

Etiketa je súbor pravidiel spoločenského správania sa. Určuje 
naše správanie v konkrétnych situáciách, vedie k ohľaduplnosti, 
empatii, citlivému prístupu k ostatným, k úcte k človeku a tak 
napĺňa poslanie etiky, morálky v danej spoločnosti. Spoločnosť 
vytvárajú ľudia. Koľko je ľudí, toľko je spoločenských situácií, 
spôsobov komunikácie medzi nimi či štýlov jednania. Každá situ-
ácia je jedinečná, neopakovateľná. Opakujú sa len princípy a pra-
vidlá, ktorých v skutočnosti nie je mnoho. Slovo etiketa pôvodne 
označovalo štítok alebo lístok s informáciou o obsahu. Neskôr sa 
tento význam rozšíril na súbor pravidiel spoločenského správania 
sa, pravidlá slušnosti. Porušenie pravidiel spoločnosť síce odmie-
ta, ale netrestá a neodsudzuje ich.

Netiketa 

V minulosti sa komunikácia odohrávala priamo tvárou v tvár, 
v dnešnom čase nám počítačové siete umožňujú komunikáciu 
s ľuďmi, ktorých bezprostredne nevidíme, často dokonca nikdy 
nestretneme osobne. Vytvorilo sa miesto, kyber priestor – virtu-
álny svet, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť nášho fungovania. In-
ternetu sa podarilo to, čo zatiaľ žiadnemu médiu – a to spojiť čas 
a priestor a tým zasiahnuť veľké a najmä rôznorodé publikum. 
Má mnoho rôznych kultúr, ktoré môžeme označiť aj ako virtuálne 

komunity. Každá z týchto komunít má vlastné pravidlá, zvyky, 
ale väčšina týchto pravidiel platí na celý virtuálny svet. 

Ľudia využívajúci kyber priestor využívajú počítačové siete 
z dvoch dôvodov: chcú komunikovať s ostatnými ľud’mi 
a získavať informácie. Teda – aj pre vyhľadávanie informácií 
existuje etiketa. 

Netiketa, z anglického “network etiquette” alebo ”interne-
tová etiketa”, je súbor spoločenských konvencií, ktoré uľahčujú 
interakciu v sociálnych sieťach, v rozsahu emailovej korešpon-
dencie. Ide o neoficiálne pravidlá správania sa na internete. 

História netikety

Vznik netikety sa datuje pred vznik World Wide Web (dis-
tribuovaný hypertextový internetový informačný systém, v kto-
rom dokumenty obsahujú odkazy na iné miestne alebo vzdialené 
dokumenty, laicky nesprávne nazvané internet). Textový e-mail, 
Telnet, Usenet, FTP zo vzdelávacích a výskumných organizácií 
dominovali prevádzke na internete. V tomto období bolo nesluš-
né, aby podnikateľské subjekty komunikovali komerčnými od-
kazmi. Preto bolo nutné vytvoriť súbor pravidiel na úpravu ko-
merčných výpovedí. 

Termín “netiketa” sa používa od roku 1983. Spomína ho v do-
kumente Netiketa, Jerry Schwarz – 15. októbra 1983. Od roku 
1988 sa výraz netiketa vyskytuje v bežnej komunikácií. Pravidlá 
sa postupom času dopĺňali a uverejňovali v dokumentoch RFC, 
ktoré uvádzajú štandardy pre internet. 

Dokument IETF RFC 1855, Smernica netikety, vytvoril tím 
Responsible Use of the Network v roku 1995. Tento tím patrí do 
siete IETF (Internet Engineering Task Force), ktorej poslaním je 
vytvoriť na internete lepšie pracovné prostredie produkovaním 
vysokokvalitnej a relevantnej technickej dokumentácie, ktorá 
ovplyvní spôsob, akým ľudia dizajnujú, používajú a spravujú inter-
net. Skratka RFC (Request for Comments) vyjadruje memorandá  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hypertext
http://sk.wikipedia.org/wiki/Internet
http://sk.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%BD_syst%C3%A9m
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publikované na popis metód, správania sa, prieskumov alebo ino-
vácií aplikovateľných na prácu s internetom a systémami spojenými 
s internetom. Číslovka 1855 vyjadruje poradové číslo memoranda. 
Dokument obsahuje smernice pre tzv. sieťovú etiketu – netiketu. 
Zároveň položil základy pre slušné správanie sa aj vo virtuálnom 
svete a to ešte v čase, keď hlavným komunikačným kanálom boli 
internetové fóra či e-mail.

Dokument poskytuje niekoľko smerníc pre netiketu. Smerni-
ce sa môžu ľubovoľne upravovať rôznymi organizáciami pre ich 
vlastné potreby. Existuje veľa rôznych skrátených verzií netike-
ty a prevádzkovatelia jednotlivých portálov ich môžu na svojich 
webových stránkach dokonca ľubovoľne citovať.

Originálny dokument je rozdelený do troch hlavných časti: 
1. komunikácia osoby s osobou, One-to-One communication 

(mail, chat),
2. komunikácia osoby so skupinou osôb, One-to-Many com-

munication, (emailové konferencie, mailinglisty, www boardy 
a množstvo d’alších), 

3. zdroje, ktoré sa použili pri zostavovaní tohto dokumentu.
Netiketa obsahuje nielen odporúčania pre obyčajných užívate-

ľov, ale jej súčasťou sú i cenné rady pre prevádzkovateľov webo-
vých stránok, či administrátorov diskusných skupín. Základnou 
zásadou týchto pravidiel bude vždy pravidlo elementárnej sluš-
nosti, taktu a tolerancie voči ostatným jednotlivcom a kultúram. 
Veď za anonymitou počítačovej obrazovky sa vždy v konečnom 
dôsledku skrývajú živé bytosti a nie chladné virtuálne indivíduá...

10 zásad netikety

Existuje 10 základných pravidiel ako sa správať na sociálnych 
sieťach a diskusných fórach:

1. Myslieť na človeka. Počítačové siete spájajú ľudí, ktorí by 
sa v reálnom živote nikdy nemuseli stretnúť. Táto skutočnosť spô-
sobuje, že komunikácia sa stáva čoraz menej osobnou. Interneto-

vé spojenie akceptuje agresívne prejavy pretavené do obscénnych 
giest a vulgárností, ktoré by si komunikátor pri osobnom styku 
v práci alebo doma nikdy nedovolil. Pre netiiketu je takéto sprá-
vanie neprijateľné. Pri online konverzácií, či už ste pôvodcom 
alebo prijímateľom správy, môže ľahko dôjsť k dezinterpretácii 
významu komunikácie. A je taktiež veľmi jednoduché zabudnúť 
na to, že partner v komunikácii je tiež len človek s pocitmi rov-
nakými alebo podobnými ako máte vy. V komunikácii sa skúste 
vcítiť do pozície adresáta. Povedali by ste mu túto správu do očí? 
Ak ste odpovedali nie, prepíšte správu a opäť si ju prečítajte. Pro-
ces opakujte dovtedy, pokiaľ si nie ste istý, že by ste danú správu 
vedeli interpretovať tvárou v tvár adresátovi. 

Navyše, pri ofenzívnej komunikácii e-mailom alebo na dis-
kusných fórach hrozí potenciálne riziko, že vás dobehnú vaše 
vlastné slová. Komunikácia sa ukladá v priestore, nad ktorým 
zväčša nemáte kontrolu. A nikdy neviete, kedy sa naplní povestné 
“co je psáno, to je dáno”. 

 Siete slúžia na slobodné vyjadrovanie, objavovanie no-
vých svetov, rozširovanie obzorov – ale vždy treba mať na pamäti 
pravidlo netikety, že na druhej strane sa nachádzajú reálni ľudia.

2. V online svete sa správajte tak, akoby ste sa správali v re-
álnom živote! Buďte etický. Dodržiavanie etických princípov 
platí nielen tam, kde môžete byť priamo konfrontovaný s nee-
tickým konaním, platí aj v online priestore. Ak narazíte na etic-
ký problém, skúste ho porovnať s problémom v reálnom živote. 
Máte veľkú šancu, že nájdete odpoveď.

3. V kyber priestore dodržujte miestne zvyklosti! Netiketa sa 
líši od domémy k doméne. To, čo je akceptovateľné v jednej ob-
lasti, môže sa chápať ako hrubé porušenie pravidiel druhej. Keď-
že netiketa je rôzna v rôznych oblastiach, je dôležité vedieť, kde 
sa práve nachádzate.

Pri vstupe do novej diskusie, na novú sociálnu sieť, prežite 
chvíľu času pri sledovaní chatu či čítaní archívov. Tak získate 
predstavu o používateľoch. Potom sa môžete pokojne zapojiť.
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Pri komunikácii jednotlivcov sa nevyhýbame ani prvkom ne-
verbálnej komunikácie. V kyber priestore je táto forma komuni-
kácie obmedzená, kvôli neexistencii priameho kontaktu. V tomto 
smere sa uplatňuje používanie emotikonov. Emotikony sú grafic-
kým znázornením pocitov ako štastie, smútok či radosť. Pri pou-
žívaní emotikonov musíme vychádzať z predpokladu, že prijíma-
teľ správy nemusí poznať toto zobrazenie. Pri prvej komunikácii 
s novým používateľom je dobré počkať, resp. skúsiť, či užívateľ 
emotikony používa. 

Pár príkladov emotikon:

 :-)  úsmev
  :-(  smútok
  :-O  zdesenie
  :-/  nespokojnosť
  :-*  bozk
 *<]:-)  Ježiško
 @}->-- kvetina, ruža

Zložitejšia situácia nastáva pri akronymoch. Sú to skratky, 
ktoré vyjadrujú najbežnejšie stavy, ktoré by mohol chcieť užíva-
teľ vyjadriť. Patria sem najmä skratky anglických výrazov ako 
Laughing Out Loudly- smejem sa nahlas (LOL) pre vyjadrenie 
pobavenia, či Rolling On Floor Laughing – Váľam sa po zemi 
od smiechu (ROFL) na vyjadrenie veľmi veľkého pobavenia, Oh 
My God – Oh, môj bože (OMG) pre vyjadrenie prekvapenia a As 
Soon As Posible – Ihneď ako to bude možné (ASAP) pre vyjadre-
nie naliehavosti. Akronymy sú dôsledkom spoločenskej dohody, 
preto by sa mali využívať len na vzájomnú komunikáciu používa-
teľov, ktorí im rozumejú.

Pri rešpektovaní miestnych zvyklostí by sme nemali zabúdať 
ani na pravidlo nezasielania tzv. hoaxov – poplašných správ a re-
ťazových emailov. Hoaxy varujú pred údajnými vážnymi nebez-

pečenstvami, prosia o pomoc v núdzi, tvrdia, že prinášajú štastie, 
sľubujú peniaze za preposielanie emailov.

Nakoniec netreba zabudnúť ani na diakritiku. Ako v reálnom 
svete používame interpunkciu a diakritiku, nemali by sme ju opo-
mínať ani v elektronickej komunikácii.

4. Rešpektujte čas ľudí a kvalitu internetu! V nedávnych ča-
soch ľudia robili kópie na kopírovací papier. Čitateľnosť kópie 
bola zaručená asi v piatich vrstvách. V tomto čase si odosiela-
teľ dobre rozmyslel, kto bude adresátom kópie. V dnešnom svete 
majú ľudia menej času a musia absorbovať množstvo informácií, 
preto si pred poslaním správy dobre rozmyslite, či stlačíte tlačidlo 
– Odoslať. 

Pri posielaní siahodlhých e-mailov alebo príspevkov do dis-
kusných fór je povinnosťou informovať o rozsiahlosti výpovede. 
Taktiež je potrebné zabezpečiť, aby výpoved’ nebola mrhaním 
času príjemcu. 

Uvedomte si, že nie ste centrom kyber priestoru. Pri práci na 
projektoch, aj v bežnej komunikácii, je jednoduché zabudnúť, že 
druhá strana má iný názor ako vy. Neočakávajte bezvýhradný sú-
hlas protistrany, odpovede na všetky otázky či vášnivú diskusiu. 
Rešpektujte pravidlá skupiny a nezahlcujte internetový priestor 
bezduchými výpoveďami. 

5. Pracujte na svojom online imidži! Rovnako ako všade na 
svete, aj v kyber priestore sa nachádza väčšina ľudí, ktorí chcú 
byť obľúbení. Pri online komunikácii sa stretávajú používatelia 
rôznych skupín a prezrádzajú o sebe len to, čo uznajú za vhodné. 
Málo z nich pozná vašu rasu, značku mobilného telefónu, veľko-
sť vášho oblečenia. Na sieti ste takmer neviditeľný. Používatelia 
vás však posudzujú podľa kvality písania. 

Kvalitou písania môžeme chápať význam písaného slova, po-
užívanie humoru, zapojenie kreativity. Nebojte sa navštíviť hodi-
ny kreatívneho písania na kurzoch, zapíšte si voliteľný predmet 
na univerzite. Na kurzoch získate benefity komunikácie s ľuďmi, 
ktorých môžete reálne vidieť. 
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Podstatnou zložkou online imidžu je vedieť, o čom hovoríte. 
V dnešnom svete internetu, keď si každú správu môžete overiť 
niekoľkými klikmi z rôznych zdrojov, je veľmi ľahké neprav-
divými tvrdeniami pokaziť imidž. Klaďte preto dôraz na obsah 
správy. Ste si istý tým, čo píšete? 

Nemôžeme však opomenúť ani gramatiku. Podľa počtu 
hrubých chýb ľahko zistíte, akou gramotnosťou človek na opač-
nej strane kyber priestoru disponuje. Podľa skladby slov a obsahu 
komunikátov je taktiež možné definovať cieľovú skupinu použí-
vateľa. Inak sa vyjadruje adolescentný chlapec, inak zrelý muž 
s vysokoškolským vzdelaním.

Ako si vybudovať pozitívny online imidž?

Píšte jasne a logicky. Text bez gramatických chýb ešte nemusí 
dávať zmysel. Nesnažte sa zapôsobiť využívaním odborného ná-
zvoslovia, ak mu nerozumiete. V jednoduchosti je krása. 

Nevyvolávajte zbytočné spory. Používanie urážlivých výrazov 
a vyvolávanie hádok kvôli konfrontácii vám uberie pozitívne vní-
manie u konfrontovaného, aj čitateľov vašej reakcie. Preto buďte 
príjemný a zdvorilý.

Je nadávanie prijateľné na internete?
Používanie vulgárnych výrazom je prehreškom voči netikete. 

Je však všeobecne tolerované v skupinách venujúcim sa umeniu, 
ako napríklad alt.tasteless, ktorý vytvoril špeciálny “vulgárny” 
slovník. Ak máte pocit potreby použitia nadávky, vhodnejšie je 
použiť eufemizmus či klasické použitie hviezdičiek. Týmto spô-
sobom nikoho neurazíte a všetci budú vedieť, čo máte práve na 
mysli. 

6. Zdieľajte vedomosti! Jedným z dôvodov, prečo vznikol 
internet bola túžba po zdieľaní informácií. Postupne sa táto mož-
nosť rozšírila pre všetkých používateľov internetu a médium in-
ternet môžeme označiť za zdroj informácií a nástroj k vzdelanos-
ti. Kedykoľvek môžete komunikovať so svetovými kapacitami, 

priateľmi na druhej strane sveta a pritom neopustiť svoju pracov-
ňu. To je sila kyber priestoru. 

Denne pribudnú na internete milióny otázok a odpovedí. Ne-
bojte sa podeliť s ostatnými o to, čo viete, čo vás baví, v čom 
vynikáte. Zdieľanie svojich znalostí je zábava. Ide o dlhodobú 
tradíciu internetovej siete a robí zo sveta lepšie miesto. 

7. Snažte sa udržať flame war pod kontrolou! “Flame war” 
(čítaj flejm vór) alebo “Flaming” (čítaj flejming) sa používajú na 
vyjadrenie situácie, keď účastník diskusie silne presadzuje svoj 
názor a expresívne vyjadruje svoje emócie, tzv. vrhá plamene. 
Zabúda na takt a dodržiavanie pravidiel – ide stranou.

Netiketa flame war nezakazuje. Flaming má dlhú tradíciu 
a netiketa ju rešpektuje. Niekedy čítanie takýchto odkazov môže 
vzbudzovať odpor, u iných pobavenie a smiech. Flamewar totiž 
uvoľňuje určité napätie medzi účastníkmi a tým dokáže byť zá-
bavný. Netiketa zakazuje iba úmyselné predlžovanie flame war. 
Často mení celú podstatu diskusie. Čitateľom začína prekážať 
a nevedia sa vyznať v danej téme, kvôli dvom alebo 
viacerým účastníkom, ktorí si zúrivo vymieňajú názory 
a nedbajú na ostatných.

8. Rešpektujte súkromie druhých ľudí! Tak, ako reálne ne-
prehľadávate zásuvky svojho kolegu, neotvárate mu poštu a ne-
sliedite čo práve robí, ani v online svete nemôžete čítať cudzie 
emaily. Bohužiaľ, veľa ľudí sa týmto spôsobom prehrešuje voči 
netikete. Opäť sa riaďme starým heslom “nerob druhým to, čo 
nechceš, aby robili tebe”.

9. Nezneužívajte moc! Niektorí ľudia v kyber priestore majú 
viac právomocí, než ostatní. Sú to odborníci na informačné tech-
nológie, správcovia sietí, administrátori, ktorý vedia viac alebo 
majú väčšiu moc než vy. Správcovia môžu mazať príspevky, ak 
s nimi nesúhlasia, odstaviť vás z diskusie, zrušiť vám užívateľský 
profil aj zablokovať prístup na stránku. Je to ich právo. Čo by 
však nikdy nemali robiť, je kontrolovať vám súkromnú poštu.

10. Buďte tolerantný! Každý raz s internetom začínal. A ur-
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čite nie každý počul o netikete. Takže, ak niekto urobí chybu, 
či už gramatickú alebo chybu v slovoslede, položí neadekvátnu 
otázku alebo zverejní bez upozornenia siahodlhú výpoved’, buď-
te tolerantný! Pokiaľ ide o drobnú chybu, nemusíte používateľa 
informovať a dvakrát si rozmyslite, ako budete reagovať. To, že 
rešpektujete pravidlá netikety vám ešte nedáva oprávnenie k ná-
prave ostatných. 

Ak sa rozhodnete informovať o chybe, prehrešku voči pra-
vidlám, pošlite osobnú správu respondentovi a neupozorňujte ho 
na verejnosti. Prílišné upozorňovanie na nedodržiavanie netikety 
je tiež prehreškom voči netikete.

Netiketa a správanie sa na sieti

Netiketa, ako súbor spoločenských konvekcií, ktoré uľahču-
jú interakciu v sociálnych sieťach, v rozsahu emailovej koreš-
pondencie, má svojich odporcov. Patria sem jednotlivci alebo 
skupiny, ktorí sa všemožne snažia znepríjemniť používateľom 
internetových sietí ich fungovanie a komunikáciu. V tejto časti sa 
budeme zaoberať najznámejšími ľudskými škodcami a ich čin-
nosťou – flaming a trolling.

1. Flaming

Ako sme spomínali v predchádzajúcej časti (7. Snažte sa udr-
žať flame war pod kontrolou) “flame war” alebo “flaming” sa 
používajú na vyjadrenie situácie, keď účastník diskusie silne pre-
sadzuje svoj názor a expresívne vyjadruje svoje emócie. Flame 
war vzniká pri internetovej diskusii, ktorá prekročila hranice pre 
účastníkov prínosnej výmeny názorov a stala sa hádkou. Aj ked’ 
sa flaming často vymkne z rúk, má zmysel pre prečistenie kyber 
priestoru. Mnohé flames slúžia na poučenie respondenta alebo 
zastavenie pred niečím, napríklad pred obťažovaním iných ľudí.  

Pre potreby tejto časti budeme používať označenia flame, fla-

me war na vysvetlenie situácie a výraz flamer na popis osoby, 
ktorá robí flaming.

Ako používať flame

Flame správy často používajú viac hrubej slovnej sily, než je 
nevyhnutné. Netiketa skúma, či používatelia poznajú umenie fla-
mingu prv, než začnú vyťahovať plameňomety. Flame nepouží-
vajte bezdôvodne! Svoj cieľ si starostlivo preverte! Neútočte na 
nováčikov na sieti, ktorí zahlcujú sieť hlúpymi otázkami. Alebo 
neútočte na lídrov skupín, aj ked’ vás neustále zahlcujú príspevka-
mi o nastávajúcom konci sveta. Jednak vám flame na lídra uberie 
na popularite a napokon – líder bude mať aj tak posledné slovo. 
Pamätajte si, že zle vypustený flame je horší ako žiadny flame.

“FLAME ON / OFF FLAME” oznamovateľ
Ak chcete naozaj vyjadriť svoje pocity a emócie, ale zále-

ží vám na tom, aby diskutujúci vedeli, že nie ste vo svojej koži 
odôvodniteľným spôsobom, je potrebné ich na to vopred upozor-
niť. Predtým, ako začnete “chŕliť oheň”, jednoducho zadajte slo-
vá FLAME ON. Keď budete hotoví – dostatočne vyjadríte svoje 
myšlienky – napíšte FLAME OFF a obnovte normálny prejav.

Poznajte fakty, predtým, než začnete flaming
Zakaždým, keď chcete začať s flame, skontrolujte si fakty. 

Nezabúdajte ani na pravopis, overte si, či pri citácii niekoho iné-
ho nedošlo k dezinterpretácii. Pamätajte si, že internet nikdy ne-
zabúda.

Nereagujte na flame-bait

Flame-bait je verejné vyhlásenie, ktorého úlohou je vyvolať 
flame. Je to tzv. návnada na ľudí, ktorí majú náladu na flaming. 
Zvyčajne používatelia, ktorí produkujú flame-bait hľadajú pozor-
nosť. Odolajte týmto provokácia a nevšímajte si návnady použí-
vateľov. 
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Flame wars alebo vojny plameňov

Flame wars sú väčšinou zábavné pre čitateľov. Avšak, ak 
prekročia osobné hranice jedného alebo viacerých používateľov, 
je na čase začať vojnu. Účasť v takejto vojne vám môže priniesť 
zlú povesť vo vašej skupine. Označia vás za neprispôsobivého, 
problémového, a tak strácate rešpekt ľudí, ktorých ste možno nik-
dy nestretli. V najhoršom prípade môžete zničiť celú skupinu dis-
kutujúcich. V prípade, že sa na vás vyvíja tlak flame war, skúste 
iniciátora tejto vojny osloviť osobne, cez správu alebo poznámku. 
Dajte mu najavo, že ste ochotný diskutovať na osobnej platforme, 
s podloženými faktami, bez zbytočných útokov. 

Problémový flamer

Aj keď flaming nepovažujeme za zlú netiketu, flamer sa môže 
občas zaužívaným konvenciám vymknúť. Napríklad v skupine 
diskutujúcich o domácich miláčikoch, používateľ zverejní ko-
mentár o záchrane planéty pomocou vyhubenia všetkých psov 
a mačiek. Čo v takto prípade robiť?

Váš prvý impulz môže byť prudká reakcia na vinníka – flame. 
Pomocou verejnej diskusie alebo súkromnej správy ho upozor-
níte na jeho morálku, pôvod či inteligenciu. Nerobte to! Ľudia, 
ktorí zverejňujú tieto typy správ buď prezentujú svoje ego, alebo 
zúfalo túžia po pozornosti. Väčšina z týchto flamerov sú vyso-
koškoláci, ktorí objavili kyber priestor a ich technické skúsenos-
ti prevyšujú sociálne vedomie. Nový flame ako odpoved’ na ich 
príspevok je to, po čom túžia a v žiadnom prípade nezmenia svoj 
názor. Tu je niekoľko lepších riešení:
• Flamera ignorujte!
• Použite možnosť funkcie Hide, čiže skryť. Ďalší príspevok od 

flamera sa vám už na obrazovke nezobrazí.
• V prípade zjavného zneužitia diskusnej skupiny, môžete re-

portovať flamera administrátorovi, resp. správcovi siete a žia-

dať o blokovanie flamera. Report zasielajte len v extrémnych 
prípadoch.

• Pošlite poznámku: “Váš príspevok k diskusii o domácich mi-
láčikoch je nevhodný. Prosím, aby ste už podobné príspevky 
neuverejňovali.” Odpoveďou môže byť ospravedlnenie – 
zväčša sa flameri stiahnu z diskusnej skupiny. Jedným z pro-
striedkov ako sa vysporiadať s flamerom je jeho reportova-
nie správcovi siete. Tento krok nepochybne vyvolá diskusiu 
o cenzúre. Ak sa doména, na ktorej diskusia prebieha nachá-
dza v osobnom vlastníctve, administrátor má právo na sledo-
vanie a cenzurovanie jej obsahu.

Zamestnanecký email flame

Zlatým pravidlom netikety je “Myslieť na človeka” a nepísať 
veci, ktoré nemáme odvahu povedať nahlas. Tu je jednoduchá 
modelová situácia: Kolega práve odpovedal na email, obsahujú-
ci vašu celodennú prácu. Nielenže nesúhlasí s vašimi zisteniami, 
dokonca atakuje vašu osobu. Ste nahnevaný. Ako budete reago-
vať? Odpoveď vyžaduje trocha odvahy, ale nie je to ťažké. Po 
prvé, počkajte pár hodín. Tento čas vám umožní usporiadať si 
myšlienky. Potom sa môžete pustiť do odpovede na email. Naj-
skôr oboznámte kolegu, že má plné právo s vami nesúhlasiť. Tak-
tiež mu oznámte, že osobné poznámky na vašu adresu vám ublí-
žili. Potom sa opäť venujte vašej práci, nevracajte sa k osobným 
invektívam. Vášmu kolegovi to jemne pripomenie, že ste ľudská 
bytosť, ktorá si zaslúži, aby sa s ňou zaobchádzalo s rešpektom. 

Typy flameov

1. Pravopisný a gramatický flame
Každodenne sa stetávame s množstvom pravopisných a gra-

matických chýb. Ak sa chyba stane v správe určenej verejnosti, 
vždy sa nájde niekto, kto autora na chybu upozorní. Flame správa 
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takmer vždy obsahuje pravopisné a gramatické chyby a tie sa chá-
pu ako nerešpektovanie netikety. Ak chceme autora flame správy 
upozorniť na prehrešky voči gramatike a pravopisu, informujme 
ho pomocou osobnej správy.

2. Flame bezradného nováčika
Jeho flame vyplýva z neskúsenosti a neznalosti. Často kladie 

nezmyselné otázky a v pôvodných užívateľoch rastie sila nevôle. 
V tomto prípade je veľmi jednoduché začať flame war s nováči-
kom. Nezabúdajte, že aj vy ste niekedy začínali, nováčikov preto 
ignorujte.

3. Flame RTFM
RTFM, z anglického read the f***ing manual, alebo prečí-

taj si ten *** manuál. Pri vstupe do akejkoľvek siete, skupiny, 
užívateľského prostredia si vždy prečítajte manuál. Ak položíte 
banálnu otázku na diskusiu, očakávajte príval RTFM odpovedí. 

Niektoré diskusné skupiny existujú len kvôli zdieľaniu 
hrubých a urážlivých textov a obsahu. Tieto skupiny majú svoje 
vlastné etikety. Ak máte zlý deň a nechcete byť konfrontovaný 
s negatívnou odozvou vo vašej skupine, môžete využiť priestor 
týchto diskusných skupín. 

4. Môj počítač je lepší ako tvoj
Súdiac podľa miliárd správ “Môj počítač je lepší ako tvoj”, 

ľudia skutočne milujú svoje počítače. Táto magická veta je istým 
spúšťačom flame war. Skúste navštíviť Macintosh fórum a vy-
hláste, že váš počítač je lepší ako Mac. Pri flame war nezabud-
nete podotknúť, aké skvelé fukcie a vlastnosti má váš počítač. 
Obhajoby, diskusie a porovnávanie výhod a nevýhod počítačov 
a operačných systémov môžu byť poučné. 

5. “Začni žiť” flame
Niektorí jednotlivci vylúčili svoj reálny život a obetovali ho 

kyber priestoru. Netiketa hlása postoj, že život si treba užívať nie-
len na internete. Ľudia, ktorí vás presviedčajú o množstve nepod-
statných informácií a nútia vás k neustálej interakcii, väčšinou 
nemajú svoj súkromný život. 

Odpoveď na tento typ flame je: “Začni žiť”! 
6. PC Flame
Tento flame sa objavuje veľmi často. Prispievateľ urobí sexis-

tickú, rasistickú, homofóbnu či fašistickú poznámku a hned’ sa 
objavia stovky prispievateľov, ktorí by autora zahrabali pod čier-
nu zem. Títo flameri majú nemenný názor a je ťažké im oponovať. 
Čakajú na váš flame, hulvátsky vyťahujú nové a nové poznámky. 
Ak ste citlivý človek, je najlepšie sa týmto flame war vyhnúť.  
Ak sa chcete pustiť do debaty, v pokoji, s logickou reakciou 
môžete posilniť svoju pozíciu v skupine.

7. Reklamný flame
Reklamný flame je internetová klasika. So vznikom internetu, 

vznikala aj internetová reklama. Po celé roky sa internetová “po-
lícia” snaží zabraňovať reťazovým správam a využívaniu siete na 
šírenie flame war. Bohužiaľ, sieť je tak prerastená, že je prakticky 
nemožné vymáhať pokuty a odškodnenia od autorov. Taktiež pre-
hreškom proti netikete je využívanie nekomerčných diskusných 
skupín, sociálnych sietí a správ na zasielanie komerčných odka-
zov obsahujúcich informácie o produktoch a cene.

2. Internetový troll

Internetový troll je jednotlivec, ktorý sa svojimi komentármi 
a príspevkami na internete snaží vyprovokovať čo najviac ľudí. 
Je účastníkom online diskusných fór, chatov či blogov. Zasiela 
provokatívne, hanlivé alebo irelevantné (off-topic) príspevky. Vy-
berá si témy ako náboženstvo, politika a iné kontroverzné témy, 
ktorých zmyslom je vyvolať u ostatných používateľov emotívnu 
odozvu, alebo inak narušiť normálnu vecnú diskusiu. Jeho prí-
spevky obsahujú faktickú chybu či demagógiu, inokedy reakciu 
plnú podpichovania alebo útok.

Činnosť trolla v internetovej diskusii sa nazýva trolling 
alebo trollovanie. Slovo troll a sloveso trolling sú úzko spojené 
s internetom. Masové médiá v posledných rokoch toto správanie 
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vyniesli z online konceptu a provokatívne kroky jednotlivca 
popisujú ako zámerné. Trolla popisujú ako osobu, ktorá “zohavuje 
internetové siete s cieľom spôsobiť zármutok”. 

Etymológia 

Pomenovanie Troll v starých škandinávskych krajinách zna-
menalo mytologické monštrá, dnes evokuje neoddeliteľný prvok 
škandinávskeho foklóru z rozprávok pre deti, kde Troll pácha ne-
plechu a zlo. V angličtine sloveso troll označuje rybolovnú tech-
niku, pomalé ťahanie návnady alebo ťahanie návnady prichytenej 
na háku z idúceho člna.

Súčasné použitie termínu sa údajne objavilo na internete kon-
com osemdesiatych rokov 20. storočia, prvé zdokumentované 
použitie slova troll pochádza z roku 1992. Termín sa využíval aj 
v armáde pre označovanie lietadiel typu MIG. Od roku 1972 po-
menovanie využívali americkí námorní piloti vo Vietname.

História

V začiatkoch sa trolling označovali ako flaming. S najväč-
šou pravdepodobnosťou pôvod slova troll vieme nájsť vo výraze 
“trolling pre začiatočníkov”, ktorý na začiatku deväťdesiatych ro-
kov spopularizovala skupina alt.folklore.urban (AFU). Využívala 
diskusie, do ktorých používatelia vkladali relatívne jemné vtipy, 
ktoré boli známe len stálym používateľom, ale pre nových členov 
vyznievali seriózne a vážne. 

Napríklad AFU veterán zverejnil príspevok, že “sklo tečie 
v čase”. Stáli čitatelia poznali identitu prispievateľa, aj komuni-
kovaný príspevok, o ktorom sa hovorilo už na sieti. Noví použí-
vatelia tento fakt nepoznali a začali reagovať. Tieto typy trollingu 
slúžili na identifikáciu “zasvätencov” a oddeľovali nováčikov od 
stálych prispievateľov. Boli považované za pozitívny prínos. Je-
den z notoricky známych trollerov AFU, Snopes, si dokonca vy-

tvoril vlastnú webstránku, venujúcu sa urbárnym legendám. 

Ako spoznať trolla

Trolla, aj iných členov rôznych skupín, možno určiť podľa 
identifikačných znakov:
• vyberá si kontroverzné témy, 
• v príspevkoch uvádza skreslené a zavádzajúce informácie, 
• zasiela off-topic príspevky,
• väčšinou používa falošnú identitu vyjadrenú vulgárnym 

a kontroverzným používateľským menom,
• na otázku odpovedá otázkou,
• dookola zdôrazňuje svoje stanovisko,
• je bez fantázie,
•	 uchyľuje	sa	k	vulgarizmom.

Trollhunter – lovec trollov. Vždy sa v diskusií nájde účastník, 
ktorý je presvedčený, že musí reagovať na invektívy internetové-
ho trolla. V kyber priestore pre túto funkciu existuje špecifické 
označenie trollhunter – lovec trollov. V horšom prípade má jeho 
príspevok sám podobu flamu a konflikt sa môže ďalej rozrastať.

Typy trollov

1. Patentový troll (The Patent troll)
Pod falošnou identitou troll so záujmom oponuje užívateľom, kto-
rí majú opačný názor. Tento typ sa často využíva pri politických 
kampaniach. Troll komunikuje na fórach a prezentuje „overené 
informácie“ o priebehu volebnej kampane, resp. volieb. Ovplyv-
ňuje tak voličov, aby sa pridali na preferovanú stranu, keďže pro-
tivník nemá podľa trolla žiadnu šancu na úspech. Cieľom trolla je 
vzbudiť strach, neistotu, obavy a pochybnosti v skupine. 
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2. Ufňukanec (Cry baby) 
Ak niekto adresuje trollovi tohto typu čo i len malú výčitku, stane 
sa hysterickým a prisahá, že s vami už nikdy komunikovať nebu-
de. Na nasledujúci deň vás však pokúša znova. Často vás ohovára 
s cieľom dostať vás na kolená. 
3. Nikdy sa nevzdávajúci troll (The Never-Give-Up)
Tento troll má vždy pravdu a bude bojovať do posledného dychu, 
aby to dokázal. Nemá zmysel snažiť sa proti nemu bojovať. Vy-
myslí si čokoľvek, aby vám dokázal, ako ste sa hrubo mýlili.
4. Retroaktívny sliedič (The Retroactive Stalker)
Reatroaktívny sliedič, stalker, je schopný vrátiť sa v čase a nájsť 
všetky príspevky, ktoré ste v minulosti publikovali. Kontroluje 
vaše výpovede a ochotne vám pripomenie vaše staré dokladované 
výpovede, v snahe zdiskreditovať vás. 
5. “Tínedžerská lama” (The Lame Teenager)
Lame Teenager publikuje chytré výro-
ky ako: “Ja viem, že si, ale, čo som ja?” a “ja som guma a ty 
lepidlo…” Varovanie: Niekedy sa za “tínedžerskou lamou” skrý-
va štyridsaťročný „chlapec”.
6. Samokŕmiaci sa troll (Self Feeding Troll)
Rád sa háda aj napriek tomu, že ho nikto nemá rád. Neexistuje 
bez podpory svojich „priateľov”, ak ich stratí, nájde si nových 
a ukáže, ako ho oni milujú. 
7. Unudený nenávistník (The Bored Hater) 
Ten chlap miluje vyrábanie problémov, väčšinou z čí-
rej nudy. Jeho príspevky sú hnusné a odporné – len tak pre poba-
venie. Jeho arzenál obsahuje rasizmy, sexizmy, homofóbne odka-
zy a náboženskú neznášanlivosť. 
8. Nellie McNeggerson
Nellie rada ukazuje nevôľu, neguje každý príspevok, ktorý uve-
rejníte bez ohľadu na jeho obsah. Ak sa poďakujete, zrušia vás, ak 
sa tešíte, čakajte negatívnu odpoveď.
9. Zdielač (Sharing Troll)
Tento typ trolla by ste radšej nemali nahnevať. Ak sa vám to po-

darí, pomstí sa zverejnením vašich osobných údajov, adresy, mo-
bilného čísla či nepohodlných fotografií.
10. Banálny krikľúň (The Profane Screamer)
Pokúste sa, čo i len náznakom kritizovať krikľúňa! Odpoveďou 
vám bude príspevok písaný KAPITÁLKAMI, s použitím znakov 
@ # # $ a v neposlednom rade začne urážať vašu matku. Krikľúň 
je na sieti noob (začiatočník, presný opis zodpovedá slangovému 
pomenovaniu lama). Z tohto typu trolla sa časom stáva iný typ – 
Ufňukanec. 
11. Biely rytier (The White Knight)
Pokiaľ si biely rytier myslí, že na sieti jeden používateľ zraňuje 
city druhého, nasadí si svoje brnenie a dá sa do boja. Neodradia 
ho ani výzvy, aby sa do konverzácie nemiešal. 
12. Expert (The Expert)
Expert vie všetko o všetkom a rád sa podelí o svoje znalosti. Je 
to odborník na právo, lekár, profesionálny futbalový hráč, politik, 
historik, inžinier. V skutočnosti je nezamestnaný a žije so svojou 
mamou. 
13. Spojler (The Spoiler)
Spojler rád ničí ľuďom náladu. Záver filmu vám oznámi v druhej 
vete recenzie, na športových stránkach uvádza konečné skóre, 
jednoducho sa snaží pokaziť vám zážitok.
14. Defraudant (The Fraud) 
Tiež známy ako Zosadený nigérijský princ. Radosť mu spôsobuje 
okrádanie používateľov o peniaze alebo sebaúctu. Tento typ trolla 
je nebezpečný podvodník.
15. Zaplavovač (The Flooder)
Flooder sa snaží trollovať fóra zverejňovaním rovnakého ne-
podstatného „zdelenia“. Znova a znova a znova a znova a znova 
a znova a znova ...
16. Klamár (The Liar)
Najbežnejší typ trolla. Zbožňuje lákanie hlúpych stredoškolských 
dievčat tým, že predstiera, že je romantický dvadsaťročný citlivý 
básnik. 
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Klamár je pomerne neškodný, pokiaľ si s ním nedohodnete 
schôdzku.
17. Sliedič (The Stalker)
Stalker je jediný skutočne nebezpečný troll. Je to počítačový pi-
rát, ktorý sa vám nabúra do počítača, uverejňuje komentáre z vá-
šho používateľského konta a úmyselne kazí váš online imidž. 

“Priatelia” trollov

Fugghead, podľa Fan-Dango Award (nezmyselné udeľovanie 
certitikátov, uskutočnené len raz z roku 1949), v anglicku označo-
vané aj f**kheads, sú pomenovaním pre človeka, ktorý obvykle 
skôr koná ako rozmýšľa. Fuggheads robia hlúpe veci, ich zmýš-
ľanie je zahmlené. Nezmyselne koná len v určitých oblastiach, 
rovnako ako troll spôsobuje problémy pri rokovaniach s ostatný-
mi používateľmi. Rozdiel medzi trollom a fuggheadom je, že troll 
často koná úmyselne, na druhej strane fugghead koná iracionálne 
spontánne. 

Grammar nazi, tiež grammar natzi, grammar nazzi, spelling 
nazi je v anglickom prostredí typ internetového trolla, ktorý je 
nemiestne zameraný na spisovnosť prejavu. Grammar označuje 
gramatiku a nazi odkazuje k nacizmu a dodržiavaniu disciplíny. 
Grammar nazi napríklad využíva náhodné preklepy k agresívne-
mu spochybňovaniu kultúrnostu a celkovej intelektuálnej kapaci-
ty ostatných diskutujúcich.

Cabal je skupina ľudí, spojených v silnej komunite, kde ob-
vykle podporujú súkromné názory na politické strany, cirkev, 
štát... Termín označuje skutočné alebo domnelé kolektívy použí-
vateľov, ktorí sa rozhodli prezentovať svoj postoj aj mimo hlav-
ného priestoru vlastnej siete, tzv. projekt na uskutočnenie záujmu. 
Do rozporu sa dostávajú s ľuďmi, ktorí majú opačný názor ako 
skupina. Svojimi príspevkami sa snažia ovplyvniť aj Wikipédiu 
a tak prezentovať svoj názor. 

Cabalisti sa rozdeľujú na rôzne typy, zjednodušene ich roz-
delíme do 4 skupín, ktoré sú pre svoju tajnosť často popisované 
ako legendy:
• tajný (secret cabal) – tento typ reprezentuje najtajnejších čle-

nov Cabal. Cieľom týchto skupín je prerušenie sietí, podpora 
svojich funkcionárov na prienik, napríklad do Wikipédie, 

• editor (cabal editor) – prechádza diskusie na Wikipédii a re-
portuje možné elitárske a byrokratické skupiny, 

• vtipkár (joke cabal) – často je obviňovaný z prevádzkovania 
hierarchických spojení, o ktorých nemajú bežní editori ani 
poňatia. Veľa editorov Wikipédie sa zo žartu stalo cabalovými 
vtipkármi, na odľahčenie náročnejších pracovných období, 

• cabalista tajnej stránky (secret pade cabal) – tento typ vytvára 
tajné alebo skryté stránky v používateľskom priestore pre os-
tatných používateľov. Existencia týchto stránok je stále spor-
ná. 
Cabalisti tajnej stránky a Cabalisti vtipkári sú všeobecne to-

lerovaní, pokiaľ pracujú na svojom projekte. Stránky Wikipédie, 
ktoré používajú jednotlivci na socializáciu a nie na spoluprácu, sú 
reportované a odstránené. O dôkazoch o existencii cabalistov na 
internetových sieťach sa vedú diskusie.

Okrem vyššie spomínaného trollingu proti pravidlám netikety 
pracujú falošní recenzenti, fake viewers, ktorí na sieti uverejňujú 
falošné správy a zavádzajú čitateľov. Ďalším typom škodcov su 
plačkovia, yelpers, ktorí v sebe ukrývajú všetko utrpenie sveta 
a patrične ho dávajú najavo. 

Zlatým pravidlom netikety a obrany pred flamermi a trollmi 
je ignorovať ich. 

Reálni používatelia okrem iného využívajú na vyvolanie ne-
vôle predmety internetovej komunikácie ako spam, nevyžiadanú 
a hromadne rozosielanú správu, či reťazové emaily, snooping, 
mailbombing, červy a vírusy, email harassment a hoaxy, ktoré 
nerešpektujú základné pravidlá netikety.
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Ignorácia trollov

Najvhodnejšie je internetového trolla ignorovať. Zverejnite 
obrázok masky trolla od Guya Fawkesa alebo skratku “pwned” 
popisujúcu, výhru s maximálnou prevahou alebo skratku “YHBT. 
YHL. HAND.”  (You have been trolled. You have lost. Have a 
nice day.) doslova vyjadrujúci „Boli ste trollovaný. Prehrali ste. 
Pekný deň.”) Používa sa ako odpoveď na príspevok lovca trol-
lov, ktorý sa dal vyprovokovať k reakcii.

Použitie termínu troll je subjektívne. Niektorí prispievatelia 
charakterizujú príspevok ako trolling, zatiaľ, čo iní ho môžu po-
važovať rovnaký príspevok ako legitímny, aj ked’ kontroverzný. 
Bez ohľadu na okolnosti, sporné príspevky lákajú predovšetkým 
tých, ktorí uprednostňujú robustné online dialógy pred fyzickým 
kontaktom. Tom Postmes, profesor sociálnej a organizačnej psy-
chológie na univerzite v Exeteri a Groningene v Holandsku, 20 
rokov študoval správanie sa na internete. Podľa jeho vyjadrení, 
trollovia túžia po násilí na úrovni, ktoré môže spôsobiť problé-
my v živote a v prostredí. Chcú ukazovať antipatické chorobné 
emócie znechutenia a hnevu, ktoré im dávajú pocit uspokojenia. 

V snahe znížiť nezdvorilé správanie a zvýšiť zodpovednosť, veľa 
webových stránok (napr. Reuters, Facebook či Gizmodo) vyžadu-
je registráciu mena a emailovej adresy. 

Skúsení účastníci on-line fór vedia, že spôsob, ako odra-
diť trolla je ignorovať ho. Všetky reakcie podporujú trollov k 
pokračovaniu ničivých príspevkov, preto sa na internete často 
zjavujú varovania “Do not feed the trolls” (DNFTT) teda “Ne-
kŕm- te trollov”.

Ako komunikovať pomocou emailu v súlade s netiketou

Email alebo elektronická správa je dennodenným nástrojom 
komunikácie. S rastúcim počtom používateľov bolo potrebné za-
kotviť normy netikety pre emailovu komunikáciu. Odporúčania 

pre emailovú etiketu vytvoril Alan Shryock z Univerzity v Okla-
home. Tu je pár tipov, ako sa správať pri zasielanú emailov:

1. Podpíšte sa. Každá správa by na konci mala obsahovať vaše 
meno a emailovú adresu. Niektorí používatelia uvádzajú aj titul, 
pracovnú pozíciu, adresu spoločnosti, telefónne a faxové číslo. 
Tieto údaje slúžia na kontaktovanie príjemcom v prípade potreby. 

2. Nepoužívajte len VEĽKÉ PÍSMENÁ alebo len malé pís-
mená. Takáto správa je niekedy ťažko čitateľná. Používanie veľ-
kých písmen sa tiež považuje za ofenzívne, keďže symbolizuje 
kričanie.

3. Email je list. Využívajte zásady pravopisu a gramatiky, ne-
zabúdajte na interpunkciu, medzery ani citácie.

4. Opatrne so sarkazmom. Všetci máme zmysel pre humor, 
ale príjemca na druhej strane pri humornej poznámke nevidí vašu 
usmievavú tvár. Nebojte sa v komunikácii použiť emotikonu 
“smajlíka”, na identifikáciu vtipnej noticky.

5. Predmet správy. Veľa ľudí pri prijatí správ identifikuje odo-
sielateľa a predmet správy. Niekedy obsah správy bez čítania od-
stráni. Preto je dôležité v predmete správy správne identifikovať 
jej obsah. 

6. Pred odoslaním prečítať! Niekedy odošleme správu ešte 
predtým, ako sme ju stihli po sebe prečítať a uvedomili si jej ob-
sah. Niekedy môže mať tento čin nepríjemné následky. A keď-
že si pestujeme pozitívny online imidž, pre odoslaním správy ju 
poctivo prečítame.

7. Píšte stručne a jasne. Všetci denne prijímajú množstvo 
emailov. Taktiež zvážte, kto všetko má byť prijímateľom 
správy a zbytočne nezahlcujte spolupracovníkov či priateľov 
nepodstatnou komunikáciou.

8. Pravidlo 48 hodín. Po odoslaní emailu má príjemca 48 ho-
dín na odpoved’. V čase internetizácie sa všetko hýbe veľmi rých-
lo, ale nie každý má čas odpovedať okamžite. Nezasielajte SMS 
a nebombardujte prijímateľa, či dostal váš email. Ak je predmet 
vašej správy naliehavý, uskutočnite telefonický hovor.
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9. Dôležité správy cez email! Ak správu, ktorú zasielate druhej 
strane považujete za dôležitú, využite elektronickú správu. Taký-
to typ nezasielajte cez Facebook, Twitter alebo inú sociálnu sieť. 

10. Najdôležitejšie informácie na vrch správy. Pri písaní 
správy majte na pamäti, že dôležité informácie by sa mali objaviť 
v začiatku textu. Neskôr sa môžeme venovať obsahu, rozdeleniu 
a na konci opäť zhrnúť správu.

Ako sa správať na Facebooku v súlade s netiketou

Komunity na sociálnych sieťach reprezentujú skutočné vzťa-
hy, ozajstné konverzácie a tak by sme ich mali aj vnímať.

“Súkromie na sieti”
Ako každá informácia na internete, aj informácie na facebooku 

sú verejné a ľahko stopovateľné. Preto na sieti nepublikujte nič, 
čo by ostatní nemali vedieť. Možnosť nastaviť si “úroveň svojho 
súkromia”, ktorý evokuje pocit bezpečia je bohužiaľ falošný.

Neponúkajte priateľstvo ľuďom, ktorých nepoznáte. Taktiež 
neprijímajte ponuky priateľstva od ľudí, s ktorými nemáte žiadny 
vzťah. Nie je neetické takúto ponuku odmietnuť. Zvážte si, koho 
označíte na fotografiách uverejnených na facebooku. Nielenže sa 
zobrazujú v profile označeného používateľa, niekedy môžu pou-
žívateľa kompromitovať.

Aplikácie

Neposielajte priateľom každú aplikáciu, ktorú vyskúšate. 
Kliknite na tlačidlo „nie” alebo „preskočiť” alebo čokoľvek, čo 
zabráni pozvať kohokoľvek na zapojenie sa do virtuálnych prác 
na farme, stoviek inteligenčných kvízov či aplikácie „zisti, kto 
sleduje tvoj profil na facebooku”. Jednoducho – nerobiť nič, čo 
automaticky zaťažuje ostatných, prípadne môže zneužiť vaše 
osobné dáta, najmä email a prihlasovacie heslo do Facebooku.

Pri komunikácii na sociálnych sieťach nechávame na interne-

te svoj podpis. Vždy treba myslieť na dôsledky nášho konania. 
Hanobenie rasy, neoprávnená kritika či iné prehrešky voči ne-
tikete nemajú na sociálnych sieťach miesto. Nie ste anonymný, 
kedykoľvek vás ktokoľvek môže spojiť s vašimi výpoveďami. 
Ste pripravený na konfrontáciu? 

Záver

Tak, ako niektorí ľudia rozprávajú s plnými ústami alebo hluč-
ne telefonujú na verejných priestranstvách, niektorí jednotlivci 
na internete sa správajú bez ohľadu na potreby a city druhých. 
Niekedy je to z neznalosti, inokedy ide o úmyselné porušovanie 
netikety. Na korektné správanie sa na záver niekoľko odporúčaní 
pre uplatňovanie netikety v praxi:

Bud’te jasný a zrozumiteľný – uistite sa, že predmet emailu či 
konverzácie zodpovedá obsahu.

Používajte primeraný jazyk – ak pri posielaní správy cítite, 
že ste do nej vložili priveľa emócií, neodosielajte ju. Uložte ju, 
premyslite si čo chcete vyjadriť a odošlite ju neskôr.

Bud’te stručný – ak je vaša správa krátka, s veľkou pravdepo-
dobnosťou si ju prečíta viac ľudí.

Nezabúdajte na dobrý dojem – vaše slová a ich obsah 
reprezentujú vašu osobnosť. Vždy si prezrite a prečítajte, čo 
chcete zverejniť na sieti. 

Vyberajte – čo je zverejnené na internete je prístupné verej-
nosti. Dobre si rozmyslite, čo zverejníte.

Nepoužívajte VEĽKÉ PÍSMENÁ – v internetovej komunikácii 
sú ekvivalentom symbolov kriku. 
• Preposielajte emailové správy len so súhlasom autora správ. 
• Citujte prácu kolegov a užívateľov.
• Neposielajte spam.
• Nepreposielajte reťazové správy.
• Nereagujte na flame alebo osobné útoky.
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Product placement v slovenských 
televíznych seriáloch

Product placement in slovak TV series

Alena Popovičová

Abstract: Product placement can defined as a meaningful 
placement of product, brand product in the audiovisual work of 
art, in larger sense product placement can be a part of dramatic 
pieces, movies, TV programmes, video-clips and also in books. 
It is very simple and very effective form of advertising. Study 
is focusing on product placement as a part of slovak serial pro-
duction. Research part tests consumers ability to observe and to 
retent placement of products and brands on certain episode of the 
serial story Panelák. 

Key words: product placement, marketing communication, 
serial

Abstrakt: Product placement možno charakterizovať ako zá-
merné umiestnenie produktu, značkového výrobku do audiovi-
zuálneho diela, širšie v divadelných hrách, filmoch, tv reláciách, 
videoklipoch, videohrách a aj v knihách, za účelom jeho propa-
gácie. Vo všeobecnosti sa považuje za pomerne jednoduchú a zá-
roveň účinnú formu reklamy. Štúdia sa zameriava na product pla-
cement v prostredí slovenskej seriálovej tvorby. Na konkrétnom 
diele seriálu Panelák testuje schopnosť respondentov všimnúť si 
a zapamätať umiestnené produkty a značky. 

Kľúčové slová: product placement, marketingová komuniká-
cia, seriál
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Úvod

V čase presýtenosti reklamnými komunikátmi a trendu ne-
ustálej devalvácie tradičnej nadlinkovej reklamy je nutné obrátiť 
sa na iné, menej agresívne spôsoby propagácie a komunikácie, 
zvlášť v prípade produktov a služieb každodennej spotreby. Český 
mediálny a politický analytik Štěpán Kotrba charakterizoval súčas-
nú situáciu v oblasti reklamy slovami: „Klasická reklama je mŕtva. 
Prestáva účinkovať, zadávatelia sa márne pýtajú na racionalitu zá-
sahu.... Rúcajú sa obchodné modely veľkých mediálnych domov 
a mediálne plánovanie. Stále väčší význam nadobúda na produkcii 
a obchodovaní náročný product placement a idea placement. Média, 
obzvlášť tie lifestylové a infotainmentové, absorbujú riadenú komu-
nikáciu radšej ako klasickú reklamu.“1

Product placement je oblasť marketingovej komunikácie, kto-
rá má potenciál dostať výrobok do povedomia spotrebiteľa bez 
toho, aby sa mu táto informácia nejakým spôsobom vnucovala 
alebo ju recipient vedome zaznamenal. Product placement možno 
charakterizovať ako zámerné umiestnenie produktu, značkového 
výrobku do audiovizuálneho diela, širšie v divadelných hrách, fil-
moch, tv reláciách, videoklipoch, videohrách a aj v knihách, za úče-
lom jeho propagácie. 

Americká organizácia podporujúca vzdelávanie a kritické mysle-
nie v oblasti médií, Centrum mediálnej gramotnosti (Center for Media 
Literacy), charakterizuje product placement ako „proces, v ktorom 
výrobcovia produktov alebo zadávatelia reklám platia odmeny za 
to, že sa ich značkový produkt čo najmarkantnejšie zobrazí v zábere 
filmu, televíznej relácii alebo v nejakom inom médiu.“2

On-line slovník reklamných pojmov Advertising Dictionary defi-
nuje podstatné meno product placement ako prostriedok marke-

1 KOTRBA, Š. Konec pohodlí. Strategie. 2008, roč. 15, č. 25, s. 32.
2 Product placement.[online]. [cit. 2009.12.10.] Dostupné na internete: 

http://www.medialit.org/reading_room/article565.html 

tingovej komunikácie, „keď sa tvorcom filmových diel alebo pro-
ducentom televízneho programu zaplatí za to, že počas vysielania 
televíznej relácie alebo filmu, nápadným spôsobom zobrazia v pre-
daji dostupný produkt.“3

Americké filmové školy majú na otázku product placementu 
vyhranený názor a chápu ho ako „moment, v ktorom sa umelecké 
(kinematografické) dielo stáva reklamou. Je to okamih, v ktorom 
sa tvorcovia filmu rozhodnú viditeľne umiestniť v niektorom zo 
záberov komerčný produkt alebo logo nejakej spoločnosti.“4

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES defi-
nuje product placement ako „akúkoľvek podobu audiovizuálnej 
obchodnej správy, ktorá je tvorená začlenením produktu, služ-
by alebo zodpovedajúcej ochrannej známky či zmienky o nich, 
v programe za úplatu alebo obdobnú protihodnotu. Bezplatné 
umiestnenie výrobku alebo služieb ako napríklad rekvizít alebo 
cien by malo byť považované za umiestnenie produktu len vtedy, 
pokiaľ tieto tovary alebo služby majú významnú hodnotu.“5

Product placement začali v ostatných rokoch používať vo 
veľkom množstve vo filmovom priemysle aj režiséri a producen-
ti v Českej republike. V tejto súvislosti sa otázkou product pla-
cementu zaoberajú aj niektorí českí autori a marketéri. Jedným 
z nich je aj Petr Frei, ktorý sleduje nové trendy v marketingo-
vej komunikácii a tvrdí, že „product placement možno definovať 
ako zámerné a platené umiestnenie značkového výrobku do au-
diovizuálneho diela za účelom jeho propagácie. Určité výrobky 
alebo služby zmluvného partnera sú zakomponované napríklad 
do filmového deja. Charakteristický je reklamný efekt na danej 

3 Definition of product placement.[online]. [cit. 2009.12.10.] Dostupné 
na internete: http://www.advertisingglossary.net/

4 Product placement.[online]. [cit. 2009.12.13.] Dostupné na internete: 
http://www.filmschools.com/

5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES, tzv. Smernica 
o audiovizuálnych službách.

http://www.medialit.org/reading_room/article565.html
http://www.advertisingglossary.net/
http://www.filmschools.com/
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cieľovej skupine za príhodného využitia kontextu a známych 
osobností. Kvalitný product placement zasadí daný výrobok do 
pozitívneho kontextu a presvedčí nás, že jeho používanie je bež-
nou súčasťou života hrdinu filmu.“6 

Podľa firmy Accenture bol človek v roku 1985 denne vysta-
vený v priemere 650 komerčným správam, v roku 2002 to číslo 
stúplo na 3000 správ denne.7 Je predpoklad, že toto číslo do roku 
2011 opäť stúplo. Recipient reklamných komunikátov je teda 
dennodenne bombardovaný heslami a výzvami na kúpu, a preto 
sa product placement javí ako vhodný prostriedok na nevtieravú 
a prirodzenú propagáciu. V roku 1965 si bežný spotrebiteľ zapa-

6 FREY, P. Marketingová komunikace: nové trendy a jejich využití. 
Nakladatelství Managment Press, NT Publishing s.r.o., Praha, 2005. 
ISBN 80-7261-129-1

7 Accenture – Research report. 2001. [online]. [cit. 2010.2.23.] Dostupné 
na internete: http://www.accenture.com/xdoc/en/newsroom/epresskit/
insight/epres_insight_markstudy.pdf

mätal 34 percent reklám. V roku 1990 toto číslo kleslo na 8 per-
cent. Spoločnosť ACNielsen uskutočnila v roku 2007 prieskum 
na tisícke spotrebiteľov zameraný na telefóny a zistila, že človek 
je v priemere schopný vymenovať 2,21 reklám zo všetkých, ktoré 
kedy vôbec videl.“8 

Vnímanie product placementu je spojené predovšetkým s im-
plicitnou pamäťou – vštiepenie informácie o produkte do pamäti 
prebieha teda nevedome. Následný výber značky a nákup sa pre-
to odvíjajú od stimulu, ktorý nie je nakupujúci schopný rozumo-
vo odôvodniť. Aj preto nie je úplne možné určiť alebo odmerať 
efektivitu product placementu, či vytvoriť relevantné meradlo 
účinnosti. Na druhej strane stojí etickosť používania product pla-
cementu s ohľadom na mediálnu negramotnosť publika a jeho ne-
kritické preberanie modelov správania, aj toho nákupného. 

„Keď v roku 1957 prišiel James Vicary so štúdiou o podpra-
hovej reklame, vyvolal veľký rozruch. Tvrdil, že počas šiestich 
týždňov premietania filmu Piknik, umiestnil doň odkazy „pi Co-
ca-Colu“ a „jedz popcorn.“ Obrázky s odkazmi boli premietané 
v päťsekundových intervaloch na 1/3000 sekundy. Následne sa 
mal značne zvýšiť predaj nápoja aj popcornu.“9

Na základe štúdie Jamesa Vicaryho zakázali podprahovú re-
klamu v USA, Veľkej Británii aj v Austrálii. V roku 1962 však 
Vicary priznal, že celé to bol len výmysel. Mediálna bublina na-
priek tomu nespľasla a otázka podprahovej reklamy je dodnes 
veľmi populárna a diskutovaná. Dosiaľ však nikto nepreukázal, 
či tento druh reklamy dokáže spotrebiteľa ovplyvniť natoľko, aby 
sa rozhodol pre nákup konkrétneho výrobku.

Podobné obavy a výhrady sú aj voči product placementu 

8  LINDSTROM, M. Nákupologie. Pravda a lži o tom, proč nakupujeme. 
Computer Press Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2396-6

9 MICHALKOVÁ, V. Reklamný útok na podvedomia.2007. In Marketer.
sk. [online]. [cit. 2010.1.28.] Dostupné na internete: http://marketer.
hnonline.sk/c1-22390770-reklamny-utok-na-podvedomie.

Obr.1 – Dr.House používa MacBook – aj to je príklad začlenenia výrobku do života hrdinu
http://www.digizone.cz/clanky/zacal-platit-zakon-o-audiovizi-a-regulaci-webu/

http://www.accenture.com/xdoc/en/newsroom/epresskit/insight/epres_insight_markstudy.pdf
http://www.accenture.com/xdoc/en/newsroom/epresskit/insight/epres_insight_markstudy.pdf
http://marketer.hnonline.sk/c1-22390770-reklamny-utok-na-podvedomie
http://marketer.hnonline.sk/c1-22390770-reklamny-utok-na-podvedomie
http://www.digizone.cz/clanky/zacal-platit-zakon-o-audiovizi-a-regulaci-webu/
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a skrytej reklame. Preto neustále vzniká potreba štátnych inšti-
túcií na reguláciu, alebo úplný zákaz, tohto druhu propagačných 
aktivít. Na jednej strane je možno aj oprávnená obava o mani-
puláciu s ľudským podvedomím a ovplyvňovaním nákupného 
rozhodovania, na druhej strane stoja vysoké príjmy z reklamy. 
Z tohto dôvodu Európska únia rozhodla o zavedení právnych 
predpisov a smerníc do reklamnej praxe, ktoré sa týkajú aj použí-
vania product placementu, skrytej reklamy a propagácie produk-
tov a služieb takouto formou. 

Na Slovensku sa stretávame s product placementom z domá-
cej dielne najmä v súčasných televíznych seriáloch, predtým sme 
ho mohli zaznamenať v zahraničných filmoch, literatúre či počí-
tačových hrách.

Product placement na Slovensku

Product placement na Slovensku zatiaľ nemá dlhú históriu. 
Do úvahy sa samozrejme neberú televízne seriály, filmy či knihy 

prebrané zo zahraničia, kde sa product placement vyskytuje už 
niekoľko desiatok rokov. Nástup product placementu v pôvodnej 
televíznej tvorbe na Slovensku je spojený predovšetkým s náras-
tom domácej filmovej a zvlášť seriálovej produkcie. Tvorcovia 
a producenti, ale rovnako aj investori a zadávatelia reklamy si 
uvedomili obojstranné výhody tohto prostriedku marketingovej 
komunikácie a tak sa posledných pár rokov začali na obrazov-
kách a v kinách nesmelo objavovať prvé náznaky umiestňovania 
produktov a značiek z domácej produkcie. Naplno prepukol feno-
mén product placementu v seriálovej tvorbe komerčných televízií 
v posledných štyroch rokoch, takže o produkty a značky na obra-
zovkách nie je núdza. Stačí spomenúť Panelák, Ordináciu v ružo-
vej záhrade, Profesionálov či Mafstory. Umiestňovanie produk-
tov sa však netýka len filmov a seriálov, v domácom prostredí sa 
s ním stretneme aj v literatúre, hudbe či počítačových hrách. Na 
televíznych obrazovkách sa produkty a značky objavujú aj v rôz-
nych reláciách, najčastejšie je to elektronika či IT príslušenstvo. 

Product placement v slovenských seriáloch

Spoločným menovateľom súčasných slovenských seriálov je 
nielen konečne rozbiehajúca sa domáca produkcia, ale aj použí-
vanie product placementu. Odhliadnuc od ich obsahovej kvality 
je to pozitívny krok k rozvoju slovenskej filmovej a seriálovej 
tvorby. Viaceré seriály si vybudovali obľubu u fanúšikov a pevné 
miesto v programovej štruktúre televízií. Najviac seriálov pro-
dukuje TV JOJ – Panelák, Mafstory, Profesionáli, Hod svišťom, 
Nevinní, v minulosti to boli – Odsúdené, Aféry, Prvé oddelenie, 
Kutyil s.r.o. a Priateľky. Konkurenčná TV Markíza má toho na 
konte menej, jej Ordinácia v ružovej záhrade však v rebríčku sle-
dovanosti vedie už dlho. Produkuje aj seriály Zita na krku, Suse-
dia a V mene zákona – z obrazoviek sa už dávnejšie vytratil kvôli 
nízkej sledovanosti seriál Rádio Fresh – slušné spracovanie a po-
zitívny divácky ohlas mal niekoľkodielny seriál z prostredia vy-

Obr. 2 – Príklad product placementu v televíznej show Slovensko hľadá Superstar, ktorá sa vy-
sielala na českej i slovenskej komerčnej televízii. Zadávateľom product placementu (a primárne 

nadlinkvoej kampane) bol obchodný reťazec Lidl.
http://www.wtfstrategie.sk/?tag=product-placement

http://www.wtfstrategie.sk/?tag=product-placement
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šetrovateľov Mesto tieňov. Verejnoprávna STV sa neslávne blysla 
len rodinným seriálom Obchod so šťastím.  V nasledujúcom 
rozbore sú uvedené len seriály, v ktorých sa product placement 
vyskytuje najčastejšie, v najväčšom množstve a zaznamenali po-
zitívny divácky ohlas v podobe vysokej sledovanosti.

Mafstory

Pôvodný slovenský seriál Mafstory o mafiánskej rodin-
ke z Veľkého Medera bol zatiaľ najdlhšie vysielaným seriálom 
v slovenskej histórii. TV JOJ ho produkuje od septembra 2007. 
Sitcom vznikol podľa námetu rovnako populárneho divadelného 
predstavenia English is Easy, Csaba is Dead v divadle GUna-
GU. Protagonisti divadelnej hry účinkujú v identických rolách aj 
v seriáli. 

Príbeh klanu Molnárovcov sa odohráva v ich dome, kde dis-
kutujú o svojich problémoch, túžbach a plánoch. Situácie najčas-
tejšie riešia hrubou mafiánskou silou, na druhej strane veľmi vtip-
ným a nonšalantným spôsobom. 

Dlhodobým partnerom Mafstory je alkoholický bylinný li-
kér Fernet Stock Citrus, ktorý sa objavuje v každej epizóde.  

Zapracovať ho do dejovej línie nebol problém, keďže jeden člen 
rodiny, zverolekár a súčasne rodinný lekár Béla, je alkoholik. 
Fernet vhodne dopĺňa mediamix aj tematickými mafiánskymi 
spotmi počas reklamných brejkov pred, počas a po vysielaní Maf-
story. Opakovane Fernet a Mafstory organizujú divácke súťaže, 
naposledy s názvom „Tajomstvo rodiny“, kde sa môžu návštev-
níci stránky Mafstory zahrať hru ako inak prepojenú s Fernetom 
a protagonistami seriálu.

Ordinácia v ružovej záhrade

Seriál Ordinácia v ružovej záhrade vysiela TV Markíza 
od roku 2007. Seriál sprevádza podtitul: „Na miestach, kde bojuje 
život so smrťou, môže zvíťaziť jedine láska.“ Koncept je prebratý 
z najúspešnejšieho českého seriálu posledných rokov, sú to však 
nové príbehy, inšpirované rovnomenným českým seriálom.

Ordinácia v ružovej záhrade je seriál z prostredia gynekolo-
gicko – pôrodníckeho oddelenia v nemenovanom slovenskom 
meste, súčasťou je aj súkromná gynekologická ambulancia. Toto 
prostredie je spojovníkom medzi hlavnými hrdinami seriálu, ich 
osudmi, priateľstvami, láskami a problémami. Protagonistami nie 

Obr. 3 – Rovnomenný seriál má svojich stálych divákov aj napriek tomu, že ide o dlhodobý 
projekt...

http://www.joj.sk/podstranky.html

Obr. 4 – Ordinácia je niekoľkoročným projektom Markízy... 
http://ordinacia.markiza.sk/uvod

http://www.joj.sk/podstranky.html
http://ordinacia.markiza.sk/uvod
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sú len lekári a sestričky, ale aj ich príbuzní, priatelia a pacienti.
Product placement je v prípade tohto seriálu veľmi dobre in-

tegrovaný, nepôsobí vtieravo a silene. Produkty dennej spotreby 
sú reflektované prostredníctvom bufetu v nemocnici alebo v do-
mácnostiach protagonistov, takto sa objavuje napríklad nápoj Ko-
fola, Popradská káva a rôzne značky pochutín. Keďže ide o pro-
stredie nemocnice, propagovanie farmaceutických preparátov je 
rovnako prijateľné. 

V rámci mediamixu využil výrobca dámskej intímnej hygieny 
aj možnosť reklamného spotu s jedným z hlavných protagonistov 
seriálu, spot sa vysielal v reklamných brejkoch pred, počas a po 
seriáli.

Panelák 

Seriál Panelák sa vysiela od februára 2008 na TV JOJ. Pane-
lák spadá do kategórie ľahkého, komediálneho žánru, nejde však 
o sitcom. Už od začiatku vysielania reprezentuje seriál aj claim 
„Miesto, kde to žije!“.

Dej seriálu rozpráva o živote obyvateľov trojposchodového 
tehlového domu niekde v Bratislave. Na prízemí paneláku je bar, 
kde sa nájomníci pravidelne stretávajú. Seriál mapuje osudy svo-
jich obyvateľov s ich radosťami, starosťami, láskami, rozchodmi 
a hádkami. 

Product placement v Paneláku je najmarkantnejší zo všetkých 
seriálov. Už od začiatkov vysielania sa tam pravidelne objavuje 
viacero produktov a značiek. Postavy s nimi manipulujú, rozprá-
vajú sa o nich, produkty majú svoj priestor na obraze, často až 
neprimeraný, čo pôsobí veľmi neprirodzene. Už v prvej sérii sa 
objavili mliečne výrobky značky Rajo, vďaka čomu mohol divák 
nadobudnúť pocit, že obyvatelia Paneláka sa rozprávajú hlavne 
pri raňajkách a pri konzumácii jogurtov a mlieka. Po niekoľkých 
sériách nahradil martinské Rajo levický Levmilk. Mliečne hody 
pokračovali ďalej a rozšírili svoje pôsobenie od jedálenského 

stola do ďalších kútov príbytku obyvateľov paneláka. V pozadí 
vždy zneli zvuky Rádia Okey, čo bolo patrične akcentované hlas-
ným jinglom alebo záberom na displey autorádia. V prvej sérii 
dokonca denník Nový čas vytvoril pre potreby Paneláka špeciál-
ny titulok, noviny sa prirodzene objavili v zábere, postavy s nimi 
manipulovali a živo diskutovali o článkoch. V čase, keď seriál 
sponzorovala poisťovňa Wüstenrot , jedna z hlavných postáv sa 
rozhodla pre prácu poisťovateľa áut a výhody poistenia prezen-
tovala svojim blízkym pomocou letákov, katalógov a brožúrok 
spomínanej poisťovne. Už tradičným spotrebným tovarom, ktorý 
sa však objavuje len akosi mimochodom na kuchynskej linke sú 
džúsy a minerálne vody Toma, rovnako sa na stoloch objavovali 
rôzne druhy oblátok a sušienok od spoločnosti Sedita. Obyvatelia 
Paneláka sa vozili na značkových autách, pili značkový alkohol 
a kamera sa niekoľko nekonečne dlhých sekúnd pozabudla na le-
táčiku propagujúcom službu Fibernet od Orangu. 

Profesionáli 

Komediálny seriál Profesionáli je na obrazovkách TV JOJ od 
septembra 2008. Príbeh Profesionálov sa točí okolo udalostí na 

Obr. 5 – Miesto, kde to žije... 
http://www.joj.sk/podstranky.html

http://www.joj.sk/podstranky.html
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policajnej stanici v malom meste. Všetky hlavné postavy sú po-
licajti, súčasní alebo bývalí, komickým spôsobom riešia prípady 
banálne i celosvetového významu.

Product placement najčastejšie využíva spoločnosť Kofola 
a IDC Holding, ktorá zastrešuje výrobcov Sedita, Figaro, Ver-
bena, Baili a Bombi. Z ich produktov sa najčastejšie objavuje vo 
vysielaní Horalky. Produkty sa darí integrovať prirodzenou ces-
tou, účelu slúži seriálová miestna krčma, kde chodia príslušníci 
policajného zboru často posedieť a diskutovať. 

Seriál Panelák a vnímanie product placementu spotrebiteľmi

Z pohľadu zadávateľa je product placement zaujímavou a pô-
sobivou formou propagácie. Nápad vložiť produkty a značky do 
audiovizuálneho diela tak, aby sa im jednoducho nedalo vyhnúť, 
je doslova svetový. Je to však naozaj účinné v praxi? Niektoré 
spoločnosti merajú televízny placement na základe počtu divác-
kych zapojení do televízneho vysielania, v prípade kina či di-
vadla sa počet divákov zistí spočítaním vstupeniek, pri knihách 
a počítačových hrách podľa predajnosti, na internete podľa počtu 
kliknutí. Tieto čísla však neudávajú reálny zásah potenciálneho 

zákazníka, len počet ľudí, ktorí mali možnosť umiestnené pro-
dukty vidieť, ale v skutočnosti si ich nemuseli všimnúť. Na otázku 
účinnosti by sa dalo exaktne odpoveď za pomoci kvantitatívnych 
a kvalitatívnych metód výskumu, aplikovaním psychologických 
a sociologických metód skúmania a predovšetkým pozorovaním 
nákupného správania spotrebiteľov. Minimálne z časového, fi-
nančného, priestorového a odborného hľadiska sú pre nás spo-
mínané spôsoby výskumu účinnosti product placementu nedo-
stupné, preto bolo podstatne jednoduchšie a predovšetkým reálne 
uskutočniteľnejšie skúmanie pomocou dotazníka. Tento spôsob 
nedovoľuje zistiť skutočnú účinnosť product placementu, môže 
však veľa napovedať o tom, či si diváci umiestnené produkty 
a značky všímajú alebo nie.

Metodika výskumu

Výskum bol aplikovaný v roku 2010 na slovenských respon-
dentov, ktorí sú aj primárnou cieľovou skupinou domácich za-
dávateľov product placementu a reklamy vôbec. Keďže by bolo 
zbytočné skúmať reakcie slovenských spotrebiteľov na zahra-
ničné a pre nás nedostupné produkty a služby, implicitne z tejto 
tézy vyplynula podmienka, že výskum musí byť realizovaný na 
výrobkoch a značkách bežne dostupných v našich obchodoch. 
V tomto prípade sa dá rovnako predpokladať, že spotrebiteľa 
dokáže omnoho viac zaujať produkt, ktorý môže reálne vlastniť 
a tak uspokojiť svoje potreby a túžby. 

S product placementom z domácej produkcie sa najčastejšie 
stretávame v seriáloch, preto bolo najvhodnejšie aplikovať dotaz-
ník na jeden zo súčasných slovenských televíznych seriálov. Zis-
ťovať povedomie o značkách a produktoch len na základe spo-
mienok na seriál by bolo neobjektívne a bez výpovednej hodnoty, 
pretože respondenti nemuseli vidieť rovnaký diel seriálu, alebo 
videli epizódu, kde sa product placement zhodou okolností nena-
chádzal. Rovnako by mohlo dôjsť ku kontaminácii vzorky z dô-

Obr. 6 – Profesionáli reflektujú situáciu v policajnom zbore...
http://www.joj.sk/podstranky.html

http://www.joj.sk/podstranky.html
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vodu, že respondenti by si na umiestnené produkty v skutočnosti 
nepamätali a uvádzali by len všeobecne známe výrobky a značky. 
Spomínané riziká mali vplyv na rozhodnutie, že respondentom je 
potrebné premietnuť jeden konkrétny diel seriálu, aby mali rov-
naké podmienky a šancu zaregistrovať značky. 

Výber seriálu sa odvíjal od podmienky, že dotazníkom je 
potrebné skúmať nielen schopnosť respondentov zaregistrovať 
umiestnené produkty a značky, ale aj korelácie medzi odpove-
ďami a demografickými údajmi. Preto bolo potrebné zvoliť seri-
ál, ktorý má po demografickej stránke široké spektrum divákov 
a veľké množstvo umiestnených produktov a značiek. Tieto pod-
mienky spĺňajú predovšetkým dva pôvodné seriály a to Ordinácia 
v ružovej záhrade a Panelák. Ordinácia je z prostredia gynekolo-
gicko-pôrodníckeho a dej sa odvíja od ľúbostných vzťahov hlav-
ných aktérov, čo predpokladá prevažne ženské publikum, rovna-
ko sa tam nachádza menej umiestnených produktov ako v seriáli 
konkurenčnej televízie, takže konečná voľba padla na Panelák.

Dôležitý bol aj samotný výber respondentov, okrem štatistic-
kých údajov ako vek v podstate nemuseli spĺňať žiadne iné kri-
térium. Dalo sa uvažovať nad tým, či vzorku neobmedziť len na 
divákov, ktorí seriál Panelák pravidelne sledujú, alebo ho už nie-
kedy videli. Nakoniec nebolo toto obmedzenie zaradené do pod-
mienok výskumu, pretože bolo zaujímavé a pre výskum pomerne 
dôležité sledovať, ako vplýva znalosť postáv a deja na schopnosť 
zapamätať si umiestnené výrobky a značky.

Ešte pred zostavením dotazníka bolo dôležité určiť spôsob, 
akým od respondenta získať odpovede, aby vopred netušil, na čo 
bude odpovedať. Vychádzalo sa totiž z predpokladu, že respon-
denti nemajú o problematike product placement žiadne, resp. mi-
nimálne vedomosti. Pokiaľ by boli informovaní ešte pred sledo-
vaním danej epizódy, svoju pozornosť by zamerali na umiestnené 
produkty a značky. To prirodzene nebolo cieľom, naopak úlohou 
bolo navodiť domáce podmienky, aké diváci bežne zažívajú pri 
sledovaní televízie. 

Z tohto dôvodu neboli pred sledovaním dielu oboznámení 
s predmetom výskumu. 

Epizóda, na ktorej bol robený výskum bola z druhej série Pa-
neláka. Konkrétne išlo o 149. diel s názvom „Ach, tie ženy“, kto-
rý mal dĺžku 31 a pol minúty. Úmyselne bol zvolený starší diel, 
aby všetci respondenti mali rovnaké podmienky bez ohľadu nato, 
či diel predtým videli alebo nie. 

Dotazník pozostával z 10 otázok. Product placementu sa týka-
li len štyri otázky, zvyšné plnili funkciu distraktorov, teda otázok, 
ktoré priamo nesúvisia s predmetom výskumu. V tomto prípade 
neboli úplne zbytočné, určovali schopnosť respondentov zapa-
mätať si bežné situácie a fakty z videnej epizódy.

Dotazník

Pohlavie: 
Vek:
Ukončené vzdelanie:
Bydlisko (mesto, dedina):
Ako často sledujete televíziu:
Ktorú TV stanicu sledujete najčastejšie:
Obľúbený program:
Ako často sledujete seriál Panelák:
_________________________________________________

___________________________
1. Ako sa volal diel Paneláku, ktorý ste práve videli?
2. Pre koho robil pán Emil Blichár miesto v obývačke?
3. Aký produkt/službu propagoval letáčik na barovom pulte, 

ktorý si prezerala barmanka Lucia?
4. Ako sa volá malá dcéra Bajzovcov, ktorá dostala ovčie kiah-

ne?
5. Akej značky bol džús, ktorý mali Švehlovci v kuchyni?
6. Akej farby mal Milan Kordiak košeľu?
7. Prečo musela barmanka Lucia odísť z Prahy?
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8. Akej značky bolo mlieko, ktoré si dávali Bajzovci do kávy?
9. Čo zhodil barman Imro pri vstupe do kaviarne?
10. Od ktorej spoločnosti bolo povinné poistenie áut, o ktorom 

hovoril Jakub Švehla svojej manželke Ivanke?

Otázky 3, 5, 8 a 10 sa týkajú product placementu, ktorý mohli 
respondenti zaregistrovať v epizóde. Zvyšné otázky sa týkajú 
deja, predmetov a faktov. Otázky sú postavené tak, že respondent 
nemusí vôbec vedieť, čo presne je predmetom výskumu, keďže 
dotazník vyvoláva dojem, že je zameraný na skúmanie pamäte.

Výpočty na základe odpovedí respondentov boli robené 
v programe SPSS verzia 15.0 (Statistical package for social scien-
ces), výstupy tohto programu boli následne upravené v progra-
moch excel a word.

Výsledky

Výskumu sa zúčastnilo 45 respondentov, z toho 31 žien a 14 
mužov, vo vekovom rozpätí od 12 do 67 rokov. V meste býva 
28 respondentov, zvyšných 17 na dedine. Tí však nie sú typic-
kými predstaviteľmi dediny, keďže ich život a práca sa sústredí 
v okolí mesta. K najobľúbenejším televíznym staniciam respon-
dentov patrí TV JOJ, označilo ju 19 ľudí, za ňou nasledovala TV 
Markíza. Viac ako polovica respondentov sleduje televíziu každý 
deň. Frekvencia sledovania seriálu Panelák mala širšie rozpätie 
odpovedí (Tabuľka 1), počtom prevládla skupina ľudí, ktorá seri-
ál vôbec nesleduje. 

Frekvencia sledovanosti seriálu panelák

periodicita denne
viackrát do 
týždňa

1-2 krát do 
týždňa

viackrát za 
mesiac

1 krát za 
mesiac

vôbec

pohlavie muž 5 2 0 0 1 5

žena 7 3 4 4 0 9

spolu 12 5 4 4 1 14

Tabuľka 1: Charakteristika výskumnej vzorky  
z hľadiska frekvencie sledovania seriálu Panelák

Z odpovedí respondentov na všetky otázky (Tabuľka 2) vyply-
nulo, že bez ohľadu na to, či v minulosti seriál Panelák sledovali, 
sú schopní zaregistrovať a zapamätať si situácie a fakty, ktoré sa 
týkajú príbehu a jednotlivých postáv. Na distraktori odpovedala 
správne väčšina respondentov. Napríklad na druhú otázku bolo 
100% správnych odpovedí. Podstatne horšie dopadli otázky 3, 5, 
8 a 10, teda tie, ktoré sa týkajú product placementu. 

správna
odpoveď

nesprávna 
odpoveď

respondent
nevyplnil

ot1 36 0 9

ot2 45 0 0

ot3 25 2 18

ot4 33 7 5

ot5 14 3 28

ot6 30 8 7

ot7 32 7 6

ot8 16 3 26

ot9 39 4 2

ot10 10 8 27

Tabuľka 2: Rozloženie odpovedí respondentov  
na jednotlivé otázky

Najviac respondentov bolo schopných z product placemen-
tu zaregistrovať službu Fibernet od Orangu. Je to pravdepodob-
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ne spôsobené tým, že táto značka bola do deja vsunutá násilne, 
v žiadnom prípade sa nedá hovoriť o vhodnej integrácii. Letáčik 
s nápisom a logom, ktorý niekoľko sekúnd v detaile brala kamera 
sa naozaj nedal prehliadnuť, k interakcii však nedošlo, product 
placement Fibernetu skončil tým, že jedna z postáv vzala letáčik 
do rúk a po krátkej chvíli ho odložila. 

Viac ako polovica ľudí si nevedela spomenúť na produkty 
Rajo a Toma, ktoré sú do príbehu síce vhodne zakomponované, 
ale až natoľko, že ich respondent vníma doslova ako kulisu. Ur-
čite sa však nedá prehliadnuť, že mnohé rozhovory protagonistov 
seriálu sa odohrávajú pri jedle, najčastejšie konzumácii mlieč-
nych výrobkov, z čoho podstatne lepšie vychádza značka Rajo. 
Stolové vody a džúsy Toma slúžia naozaj len ako rekvizita inte-
riéru a z tohto dôvodu veľa divákov značku neregistruje.

Celkovo najhoršie dopadol product placement na službu po-
vinného poistenia áut od spoločnosti Wüstenrot. Viac ako po-
lovica respondentov si značku nepamätala a tretina odpovedala 
nesprávne. O povinnom poistení áut síce mali dvaja protagonisti 
seriálu niekoľkominútový rozhovor, kde boli spomenuté aj vý-
hody poistenia, názov spoločnosti sa však nespomínal a väčšina 
respondentov nezareagovala na logo spoločnosti na katalógoch, 
ktoré držali aktéri rozhovoru v rukách.

Počet respondentov sa v konečnom dôsledku ukázal ako ne-
postačujúci, hoci počet potrebných vzoriek sa udáva ako číslo 
nad 30 až 35. Nedá sa však s istotou povedať, že väčší počet res-
pondentov by zaručil štatisticky významnejšie výsledky, keďže 
odpoveďová škála bola pomerne široká a odpovede respondentov 
sa nedali predvídať. Vzhľadom na to, aký bol počet ľudí v jed-
notlivých odpoveďových kategóriách, jediná možná štatistika 
bol výpočet kontingenčného koeficientu. Ten neurčuje rozdiel 
medzi skupinami, ale to, či je nejaký vzťah medzi skúmanými 
premennými. Vo viacerých prípadoch nebol zistený žiadny štatis-
ticky významný výsledok – na základe štatistickej významnosti 
výsledku = p. Aj samotná hodnota koeficientu bola veľmi slabá, 

aby bol nejaký výsledok významný, jeho hodnota by musela byť 
aspoň 0,3. 

Pri výpočte kontingenčného koeficientu sa nepreukázal šta-
tisticky významný výsledok, teda nejaký určujúci vzťah alebo 
rozdiel v prípade, či ide o respondenta mužského alebo ženského 
pohlavia, či žije na dedine alebo v meste, alebo koľko má rokov.

Štatistika však preukázala, že produkty dennej spotreby, v na-
šom prípade značky Rajo a Toma, si omnoho viac všímajú res-
pondenti s nižším vzdelaním, najviac so základným, potom so 
stredoškolským a najmenej s vysokoškolským. 

Významná korelácia sa prejavila aj pri častosti sledovania te-
levízie. Značky, ktoré dostali na obrazovke najdlhší priestor (Fi-
bernet a Rajo) si všimli predovšetkým respondenti, ktorí sledujú 
televíziu každý deň.

Prekvapivo skončila štatistika obľúbenej televíznej stanice. 
Product placement si o niečo viac všímali fanúšikovia TV Markí-
za ako prívrženci TV JOJ.

Výsledky štatistiky pre frekvenciu sledovania Paneláka nao-
pak prekvapivé neboli. Respondenti, ktorí seriál sledujú, si všimli 
stálice product placementu, teda značky Rajo a Toma, omnoho 
viac ako respondenti, ktorí Panelák nesledujú vôbec. Toto ziste-
nie sa dalo očakávať, keďže stáli alebo aspoň občasní diváci mali 
omnoho viac príležitostí postrehnúť značky, ktoré sa kontinuálne 
objavujú na obrazovke už od začiatkov vysielania seriálu.

Z dotazníka v konečnom dôsledku vyplýva, že ľudia pri sle-
dovaní Paneláka umiestnené produkty často nevnímajú a nepa-
mätajú si značky. Samotnému product placementu a povedomiu 
o značke prospieva pravidelné objavovanie sa na obrazovkách, 
keďže si ho zafixujú stáli diváci seriálu. 

Otázka, či takéto budovanie znalosti značky prospieva aj pre-
dajnosti, je stále otvorená.
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Záver

Technologický vývoj na mediálnom trhu predikuje nárast 
alternatívnych prostriedkov komerčnej komunikácie, napríklad 
značkovej zábavy, ktorá zahŕňa aj product placement. Pre tvor-
cov a zadávateľov reklamy to veští zmenu taktiky pôsobenia na 
potenciálneho zákazníka, pre diváka ďalšie obmedzenie jeho po-
myselnej slobody výberu. Z pohľadu tvorcov audiovizuálnych 
diel je vhodne umiestnená značka nielen spôsob ako jednoducho 
zafinancovať vlastnú tvorbu, ale aj nástroj na vytvorenie uveriteľ-
ného a prirodzeného prostredia. 

Product placement je práve oblasť marketingovej komuniká-
cie, ktorá má potenciál dostať výrobok do povedomia spotrebite-
ľa bez toho, aby sa mu táto informácia nejakým spôsobom vnu-
covala alebo ju recipient vedome zaznamenal. Rôzne netradičné 
formy product placementu podnecujú fantáziu tvorcov aj divákov 
a dajú zabrať skôr bránici ako peňaženke. 

Umiestňovanie produktov nutne neznačí platenú službu, často 
značky pomáhajú dokresľovať charakter hrdinov filmu, kníh či 
počítačových hier. Značky definujú životný štýl človeka, jeho 
rebríček hodnôt, názory a aj zaradenie do spoločenskej vrstvy. 
Nakoniec nemožno očakávať, obzvlášť v prípade televíznej a fil-
movej tvorby, že všetky veci budú bezmenné. Nefunguje to tak 
ani v reálnom živote. 

Cieľom tvorcov filmu by malo byť decentné a nevtieravé za-
komponovanie výrobkov a značiek do deja, rozhodne lepším doj-
mom pôsobí originálne zobrazenie v kvalitnom filme, ako násilné 
pretraktovanie plejády sponzorov. Vychádzajúc z predpokladu, že 
cieľová skupina propagovaných produktov a značiek by sa mala 
aspoň čiastočne prekrývať s cieľovou skupinou filmu či seriálu, 
zapamätateľnosť umiestnených produktov by mala byť naviaza-
ná predovšetkým na originalitu prevedenia, nie na kvantitu a pre-
hnané zviditeľňovanie.

Pri estetickom zobrazení by divák pravdepodobne opomenul 
balansovanie tejto marketingovej disciplíny na hrane etiky a ma-
nipulovanie s jeho podvedomím. 

Zákon diváka síce neochráni pred nedostatkom vkusu tvor-
cov, Smernica o audiovizuálnych službách 2007/65/ES, ktorú 
prijala aj Slovenská republika ako súčasť Európskej únie, by ho 
však mala ochrániť pred zneužívaním dôvery. Tento akt je stále 
len formálnou zmenou, pokiaľ sa nebude úmerne s vývojom na 
mediálnom trhu zvyšovať aj mediálna gramotnosť divákov.

Máme pamäť na značky? Človek je vystavený viac ako 3000 
komerčným správam denne, nečudo, že naša myseľ a pamäť ig-
noruje akúkoľvek reklamu. Z psychologického hľadiska netreba 
netradičné formy propagácie podceňovať. Podľa skúmania viace-
rých odborníkov, ľudia vnímajú značky podvedome na základe 
istých signálov a atribútov ako je farba, tvar a emócie. 

Negatívnou stránkou product placementu ako prostriedku 
marketingovej komunikácie je zlá možnosť, až nemožnosť mera-
nia efektivity. Metódy merania na základe počtu diváckych zapo-
jení do televízneho vysielania, počtu predaných vstupeniek alebo 
kliknutí na internete je nepresvedčivý, keďže nemožno zistiť re-
álny zásah publika a schopnosť priamo vyvolať akciu v podobe 
kúpy.

Slovenský mediálny trh sa bude podľa predpokladov vyvíjať 
k lepšiemu, platí to aj pre vývoj v oblasti alternatívnych foriem 
marketingovej komunikácie. Akýmsi vzorom v tejto sfére môžu 
byť Spojené štáty americké, samozrejme s ohľadom na domá-
ce prostredie a zakorenené stereotypy. V našom priestore sa roz-
hodne nedá počítať s masívnym celebrity endorsementom a ne-
otrasiteľným kultom hviezd, s ktorými sa vedia diváci stotožniť 
natoľko, že to presahuje až do ich súkromného života. Film je 
stále vnímaný prevažne ako umelecké dielo alebo ako projekcia 
autorových predstáv o živote, každá politická či komerčná ob-
jednávka je nežiaduca. Koniec negatívneho vnímania product 
placementu a propagácie ako takej na strane divákov, tvorcov aj 
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značiek by mal byť prínosom pre všetky zúčastnené strany, ale aj 
pre kvalitu výpovede.

Z analyzovaných seriálov sa dá usudzovať, že napriek pohybu 
mediálneho trhu, je product placement v prostredí slovenskej te-
levízie a filmu stále len na začiatku. Z výskumu na seriáli Panelák 
možno vyvodiť, že bežný divák je skôr zaujatý dejom ako umiest-
nenými produktmi, ktoré dotvárajú kulisu. Na druhej strane, pri 
dôkladnejšom pozorovaní tohto javu by mohlo dôjsť k neopod-
statnenej precitlivenosti na umiestňovanie produktov napríklad 
i vo chvíli, keď sa značka objaví vo filme náhodou alebo je jej 
úlohou podporenie charakteru hrdinu.
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Experiential marketing jako prostředek 
budování emocionálního rozměru 
značky
Experiential marketing as a way of building emotional 
dimension of brand

Olga Jurášková

Abstract: The current world is a surplus world. Everything 
has already been invented, marketing models are repeated, ad-
vertising concepts are intertwined in various markets aroud the 
world. Product range is so wide, that customers can not choose 
the right product. In a world of abundance we must try to find 
some „uniqueness“. The current marketing world is focused on 
emotions and their influence on consumer´s behavior. The use of 
emotions in communications strategies has direct impact on the 
company´s prosperity. The creators of communications messages 
seeking the „insight“ into consumer´s decision, considering, 
behavior with the aim to offer the right benefit. The right edge, 
which will confirm the consumer that buys the right product. Go-
ods, which his life would be happier with. But is it really so? Do 
emotions play so important role in communications channeled to 
consumers? Key words: communication strategy, corporate wel-
fare, benefit, advantage, emotions

Abstrakt: Současný svět je světem nadbytku (tady alespoň 
v té „šťastnější“ části světa, ve které žijeme my). Všechno už bylo 
vymyšleno, marketingové modely se opakují, reklamní koncepty 
se prolínají na různých trzích světa, nabídka výrobků je tak širo-
ká, že zákazníci si nedokáží vybrat. Ve světě nadbytku se musíme 
snažit najít nějakou „jedinečnost“. Současný marketingový svět 
se stále častěji zabývá otázkou emocí, jejich vlivu na chování 
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spotřebitele, využití emocí v komunikačních strategiích, které vy-
cházejí z marketingových strategií a mají přímý dopad na firemní 
prosperitu. Snahou firem je prodat svoje „zboží“ (tedy výrobky 
nebo služby) stále většímu počtu zákazníků, prodat jim stále více 
zboží, pokud možno za stále vyšší cenu. Tvůrci komunikačních 
sdělení usilují o insight, o „vhled“ do rozhodování, zvažování, 
chování spotřebitele, aby mu dokázali nabídnout správný bene-
fit, správnou výhodu, která spotřebitele utvrdí v tom, že kupuje 
správné zboží. Zboží, se kterým bude jeho život šťastnější. Ale 
je to opravdu tak? Hraji emoce tak významnou roli v komunikač-
ních sděleních směřovaných ke spotřebitelům? 

Kľúčové slová: komunikační stratégie, firemní prosperita, 
benefit, výhoda, emoce 

Uvod

Snahou marketingu a marketingových komunikací je měnit 
návyky spotřebitelů, jejich zákaznické chování, preference ur-
čitých typů zboží. Firmy chtějí, aby spotřebitelé kupovali právě 
jejich výrobky, aby si oblíbili jejich značky, aby nejvíce peněz 
investovali do jejich produktů. Prostě chtějí, aby kupovali … 
a k tomu využívají emoce ve všech jejich podobách. Snaží se 
zákazníka přesvědčit, že jeho život s „tímto“ zbožím bude lepší, 
než život bez něho, že bude díky zboží úspěšnější, oblíbenější, 
obdivovanější, šťastnější… Emoce v podobě asociačních benefitů 
jsou vstupenkou do světa, ve kterém spotřebitel chce žít (častěji si 
spíše myslí, že v něm chce žít, ale ve skutečnosti touží po jiných 
věcech, hodnotách, či prožitcích). Zážitkový marketing je stále 
častěji centrem marketingových strategií, od kterého se pak odvíjí 
všechny další marketingové aktivity. 

Emoce hrají v životě každého člověka významnou roli. Řídí 
naše rozhodnutí, zvyšují zapamatovatelnost prožitých situací, 
zvyšují účinnost nejen mezilidské, ale i firemní komunikace, 
komunikace značky. Lidé jsou přesycováni informacemi, jsou 

schopni přijímat a zpracovávat jen omezené množství informací. 
Emoce mají mnohem širší záběr, vycházejí z lidské přirozenosti 
a jsou kladně vnímány i ve spojení se značkou, s konkrétním vý-
robkem nebo službou. 

Emoce značky

„Všichni respondenti marketingových výzkumů jsou lháři“, 
tvrdí Martin Linstrom v knize Nákupologie. Pokud jsme 
respondenty výzkumu, pak se vyjadřujeme velmi často k něčemu, 
o čem toho víme jen velmi málo. A to jsou naše pohnutky, 
vnímání, jednání, naše nákupní chování a důvody k nákupu. 
Dokážeme okamžitě odpovědět, jestli bychom si koupili nějakou 
věc, nějakou značku, ale je to při skutečném nákupu opravdu tak? 
Opravdu se chováme tak, jak to o sobě tvrdíme v marketingo-
vých výzkumech? Kdybychom skutečně říkali „pravdu“, jak je 
tedy možné, že celosvětově téměř 80 % značek, které vstoupí na 
trh na základě pečlivě prováděných marketingových výzkumů 
a šetření u různých cílových skupin spotřebitelů, ve skutečnos-
ti velmi rychle zanikne? Jak to, že ti „stejní“ spotřebitelé, kteří 
při výzkumu tvrdili, že by si značku koupili, si ji pak v marketu 
nekoupí? Je to způsobeno tím, že současná marketingová teorie 
a praxe je postavena na chybném paradigmatu, a to na předpokla-
du, že člověk je tvor racionální. Není tomu tak. Závěry odborníků 
v oblasti neurovědy dokazují, že 95 % našeho „myšlení“ probíhá 
podvědomě, že tedy naše podvědomí má zcela zásadní vliv na 
naše rozhodování a jednání. Naše jednání je ukotveno v emocích, 
vychází z emocí, ne z racionálního vyvozování. 

Odpor a strach jsou nejsilnějšími emocemi, nejsilnějším moti-
vátorem našeho chování a jednání. Strach a odpor nás v podstatě 
chrání, odvádějí nás od potenciálního nebezpečí (už pravěký člo-
věk podvědomě rozeznal jedovaté rostliny, otrávené jídlo). Emo-
ce nám pomáhají přežít. Prostřednictvím emocí prožíváme život. 
Emoce ovlivňují většinu toho, co děláme a co si myslíme. Emoce 
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taky způsobují náš strach ze špatných rozhodnutí. Ve spotřebi-
telském životě je ochranou před špatným rozhodnutím značka. 
Značky pracují s metaforami, kdy něco „nového“ ukazují na ně-
čem „starém“, známém, čemu člověk/spotřebitel rozumí. Znač-
ky pracují s archetypy, které se velmi často objevují v reklam-
ním sdělení a emocionálně působí na spotřebitele. Radost, láska, 
strach jsou silné emoce, jejichž prostřednictvím jsou spotřebitelé 
motivováni k nákupu určitého výrobku, určité značky. 

V marketingových komunikacích je nutné pracovat s parado-
xem výběru, který říká, že čím více máme možností na výběr, 
tím hůře pro naše rozhodnutí. Pokud máme v prodejně na výběr 
8 druhů kečupů, pak si snad nějaký vybereme, ale pokud nabíd-
ka obsahuje například 16 druhů, nedokážeme si většinou vybrat 
a odcházíme bez nákupu. Ochranou proti strachu ze špatného roz-
hodnutí, pomocníkem při výběru v „nerozhodné“ situaci při velké 
nabídce je opět značka. A pro značku se rozhodujeme ne z raci-
onálního důvodu, ale z emocionálního. Značka nás zařazuje do 
„světa“, ve kterém chceme žít. Značka nám dává pocit důležitos-
ti, který chceme zažít. Je tedy zřejmé, že naše konečné rozhodnutí 
je vždy emocionální, racionální je pouze proces rozhodování. 

Lidé mají daleko menší přístup ke své vlastní myšlenkové ak-
tivitě, než si marketéři myslí. Naše vědomí je odpovědné většinou 
jen za přiřazování smyslu poté, co se „něco“ odehrálo. V marke-
tingovém výzkumu, např. při focus group se výzkumníci ptají 
spotřebitelů na motivy jejich nákupního chování, ale člověk není 
schopen se ke svým vlastním motivům dostat, vědomě je pocho-
pit a definovat. Respondent tedy musí zákonitě lhát, protože ne-
dokáže své vnitřní motivy odhalit. Z toho plyne, že v podstatě 
veškeré spotřebitelské chování a jednání je ovlivněno emocemi, 
emocionálními faktory, které mají v reklamě a dalších formách 
marketingových komunikací zcela zásadní vliv na spotřebitele. 
Pokud jsou emoce „zabaleny“ do příběhů, které jsou komuniko-
vány směrem ke spotřebitelům, je to pro ně velmi srozumitelný 
a pochopitelný způsob komunikace a podpora znalosti značky. 

A jak je to s cenou? Je cena, která je komunikována prostřed-
nictvím komunikačních nástrojů, racionálním nebo emociálním 
apelem na zákazníka? Cena se zdá být racionálním důvodem pro 
nákup, ale co je skutečnou podstatou? Pokud některý obchodní 
řetězec komunikuje, že je levný, pak je to jen metafora, která 
vzbuzuje v zákaznících určitou emoci. A to takovou, že pokud je 
to „levné“, mohu si toho koupit víc, mohu si koupit víc věcí, budu 
více obdivovaný, oceněný, budu šťastnější. Naopak pokud je ně-
který výrobek „drahý“, jeho cena je vyšší, pak říká: „jsem drahý, 
protože jsem nejlepší“. Cena tedy není racionální apel, cena je 
komunikace a vytváří emoce. Všechny informace jsou přeměňo-
vány na emoce, a s tím faktem se pracuje v marketingových ko-
munikacích. Jednou prožité se stává obecně platným, často jako 
zákazníci generalizujeme, zjednodušujeme, abychom dokázali 
zvládnout všechny informace, které vnímáme. Vytváříme si ste-
reotypy, na které pak „nabalujeme“ nové zkušenosti. 

Pro tvorbu značky je důležitá vize, vyšší cíle, které značku 
posouvají kupředu. Lidé, kteří v něco věří, přemýšlejí kreativně, 
nově, hledají nové cesty, tvoří nové značky. Spotřebitelům je nut-
né komunikovat ne parametry značky, ale její vize. Je také nutné 
nějakým způsobem se vyhranit, vyčlenit mezi ostatními, vytvořit 
si vlastní image, která může být v protikladu k image konkurentů 
(např. značka Apple se svým „mladistvým“ postojem vyhraňuje 
proti „kravaťáckému“ světu ostatních počítačů, tím je jiná, nepře-
hlédnutelná). Značka by měla působit na všechny smysly, měla 
by být krásná designem výrobku, ale i jeho obalu, komunikačních 
materiálů. Měla by vytvářet příběhy. Příběhy svých zákazníků, 
příběhy svých tvůrců. Příběhy plné emocí, které mají v marketin-
gové komunikaci nezastupitelnou roli. Značka by měla usilovat 
o majestátnost, pocit výjimečnosti pro spotřebitele. Měla by pod-
porovat u svých spotřebitelů chuť značku sdílet s přáteli, s blízký-
mi lidmi. Vytvářet ne jen obyčejnou značku, vytvářet „lovebrand“ 
(aby měl spotřebitel chuť nalepit si samolepku se značkou na své 
auto, aby na to byl hrdý, aby značku chtěl doporučovat dalším 
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lidem, aby o ní mluvil s nadšením). Všechny tyto podmínky pro 
budování značky jsou spojeny s emocemi. Emoce hrají zásad-
ní roli v životě a chování každého člověka, každého zákazníka 
a spotřebitele. 

Vliv emoce na image značky

Emoce podporují budování značky, podporují image značky. 
Jádrem image je zážitek, zkušenost, něco, co si jako spotřebitelé 
můžeme mezi sebou vyměnit, to, o čem si spotřebitelé povídají 
a co je baví. Standardní model marketingového mixu tedy už není 
tvořen 4P, ani moderní variantou 4C, ale modelem 4E, jehož pod-
statou jsou emoce. 

4P ––– 4C ––– 4E

4P = product, price, place, promotion
4C = consumer, costs, competitions, communications

4E = experience, economy, employees, emotion 

Model 4E odráží zkušenost s produktem (experience), eko-
nomické ukazatele prosperity značky (economy), motivovanost 
zaměstnanců vytvářet a posilovat značku (employees) a emotiv-
ní působení komunikačních sdělení (emotion). Odráží nutnost 
emocionální zážitku spojeného se značkou, nutnost emocionální 
angažovanosti zaměstnanců firmy s vytvářením image značky, 
nutnost vidět a chápat emoce v širších souvislých, nejen marke-
tingových a komunikačních, ale zejména v lidských příbězích, 
postojích a chování. 

Emoce ale nejsou jediným parametrem vytváření image znač-
ky, jsou integrovány do komplexu parametrů, které mají na image 
vliv. Na prvním místě stojí kvalita produktu a jeho servis, které 
tvoří jakýsi funkční parametr image, zcela zásadní pro udržení lo-

ajality spotřebitele. Design značky, její logo, využívané grafické 
prvky jsou estetickým parametrem se silnou vizibilitou. Spole-
čenská odpovědnost značky a její přínos k udržitelnému rozvoji 
deklarují etický rozměr značky, inovace v rovině technické, tech-
nologické, ale i marketingové určují trendy spojené se značkou. 
Příběhy přidávají emoce, příběhy značky, příběhy tvůrců značky, 
příběhy spojené se značkou a zprostředkované jednotlivými for-
mami marketingových komunikací. Teprve komplex všech těchto 
atributů může mít na spotřebitele takový vliv, že značka začne 
v jeho mysli vytvářet pozitivní konotace, je budována pozitivní 
image značky. 

funkční estetické emocionální etické inovativní

kvalita corporate design příběhy corporate social inovace

servis logo responsibility trendy

Obr. 1 Rozdělení atributů image podle kategorií (zdroj: vlastní zpracování)

Aby si spotřebitel vytvořil ke značce vztah, musí mu znač-
ka poskytnout emoce. Značka není výrobek, značka jsou emoce. 
Výrobek se vyrábí, značka se vytváří, a to v myslích spotřebite-
lů. Emoce spojené se značkou zprostředkovává zážitkový mar-
keting, který zapojuje více smyslů do procesu vnímání značky 
a vytváření si vztahu ke značce. Zážitkový marketing se snaží 
vytvářet a řídit emoce spotřebitele, které pak mohou vést k pro-
sazení a efektivní implementaci marketingové strategie. Emoce 
jsou v životě každého člověka velmi důležité, emoce řídí většinu 
našich rozhodnutí, emoce zvyšují efektivitu komunikace. Emoce 
prodávají. 

Aby spotřebitel značku rozlišil, musí ji nejprve znát, proto je 
znalost značky základním předpokladem její diferenciace. Nej-
prve vzniká povědomí o značce, pak asociace spojené se značkou 
a následně vzniká image značky. Nejsilnější asociace vznikají na 
základě osobní zkušenosti, případně na základě doporučení jiné 
osoby, na základě komunikace. 
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Znalost značky Povědomí o značce Asociace spojené se značkou
 

Obr. 2 Proces tvorby image značky (vlastní zpracování)

Pro budování značky jsou důležité čtyři trendy, o kterých ho-
vořil Will Samson, šéfredaktor časopisu Contagious, na reklam-
ním festivalu Golden Drum, který se konal v říjnu 2011 v Porto-
roži. Prvním trendem je zapojení spotřebitelů, ale pouze v rozsahu 
„navrhněte produkt, navrhněte reklamu“, ale ve skutečném za-
pojení lidí do celé komunikační aktivity – od sdílení názorů na 
produkt například na Facebooku, vytváření vlastních aplikací, 
vlastních řešení, až po možnost objednat si výrobek prostřednic-
tvím mobilu načtením QR kódu z reklamy. Hlavní roli zde ne-
hrají technologie, ale zážitek technologie pouze zprostředkovaný. 
Druhým trendem je nutnost reakce v reálném čase, sledovat ná-
zory a pocity spotřebitelů po startu komunikační kampaně, dávat 
jim možnost reagovat na okamžitou emoci vyvolanou nějakou 
formou komunikace značky se spotřebitelem. Snaha být osobní 
ve vztahu ke spotřebiteli (dát osobní dárek, nabídnout možnost 
mít v oblíbeném baru sklenici s vlastním jménem, sbírat a předá-
vat názory spotřebitelů hned dál, k těm lidem, kteří se spotřebiteli 
přicházejí do styku). Třetím trendem, podle Willa Samsona, je 
marketing jako služba. Nestačí pouze nabídnout spotřebiteli něja-
kou aplikaci, kterou může využívat, je nutné nabídnout mu další 
službu s tím spojenou (zapojení se do reálné hry, možnost okam-
žité odměny atd.). Poslední trendem je inovace zábavy, investice 
například 5 % rozpočtu do hledání inovativních prvků, které zá-
kazník nepředpokládá, že mu produkt nabídne, ale pokud ho do-
stane, výrazně se zvyšuje zážitek spojený se značkou. Příkladem 
je Toyota, která umožní dětem sledovat na mobilu animovanou 
verzi cesty, kterou právě jedou.1 

Zážitkový marketing

1  Marketing a Media, č. 42, 2011

Zážitkový marketing je stále častěji centrem marketingových 
strategií, od kterého se odvíjí další marketingové aktivity. Zážit-
kový (experiential) marketing vychází z citátu: „Slyšel jsem a za-
pomněl, viděl jsem a pamatuju, zažil jsem a rozumím.“ 2 Zapojuje 
více smyslů, které jsou aktivovány při osobním setkání („zažil 
jsem“) a vnímání sdělení, které je současně s emocemi komuni-
kováno („rozumím“). 

Emoce hrají v životě každého člověka významnou roli. Řídí 
naše rozhodnutí, zvyšují zapamatovatelnost prožitých situací, 
zvyšují účinnost nejen mezilidské, ale i firemní komunikace, 
komunikace značky. Lidé jsou přesycováni informacemi, jsou 
schopni přijímat a zpracovávat jen omezené množství informací. 
Emoce mají mnohem širší záběr, vycházejí z lidské přirozenosti 
a jsou kladně vnímány i ve spojení se značkou, s konkrétním vý-
robkem nebo službou. 

Šetření mezi marketéry ukazují, že zážitkový marketing je 
vnímán jako efektivní komunikační nástroj, který vede k vyšší 
zapamatovatelnosti značky prostřednictvím sdílených emocí, a to 
vede k vyšší zákaznické loajalitě a celkové prosperitě značky. 
(zdroj: MPI Foundation). 

Výzkumy spotřebitelských preferencí dokazují, že zážitek se 
značkou podporuje nákup zboží, o kterém by zákaznici jinak ani 
neuvažovali. Většina zákazníků:
• souhlasí s tím, že zážitkový marketing je nejpoutavější forma 

komunikace,
• se ráda podělí o zážitky z kampaně, 
• souhlasí, že se tímto způsobem dozví o značce více než při 

jiné formě komunikace,
• je otevřena i další komunikaci se značkou.3

Zážitkovým marketingem rozumíme zprostředkování zážitků 
v rámci firemní komunikace/komunikace značky, jejichž cílem je 

2  Confucius, 200 let před Kristem
3  www.istrategie.cz
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vyvolat emocionální podněty podporující image značky. Zahrnu-
je všechny prvky moderní komunikace, které vedou k aktivnímu 
marketingovému prožitku a k dialogu se zákazníkem. Východis-
ka pro efektivní využívání zážitkového marketingu vycházejí ze 
současného stavu společnosti:
• orientace na využití volného času,
• snaha o vyšší kvalitu života,
• nasycenost v různých formách komunikace,
• podobnost reklamních konceptů, 
• resistence vůči reklamním sdělením,
• vysoká nabídka produktů a jejich substitutů,
• přechod od masové k one-to-one komunikaci.

Tento stav naznačuje, jakými směry se ubírá současný marke-
tingový svět, jakou roli hrají komunikační sdělení směřovaná ke 
spotřebitelům. Snaha o důvěryhodnost značky, její etický rozměr, 
společenskou odpovědnost a současně vysokou míru osobní ko-
munikace se spotřebitelem je prioritou řady firem a organizací. 

Event jako forma zážitkového marketingu

V rámci integrované marketingové komunikace se efektivně 
využívají různé formy zážitkového marketingu. Často využívanou 
formou jsou eventy, které jsou součástí interní firemní komunika-
ce, externí firemní komunikace, a to zejména na průmyslových 
trzích, kde jsou základem komunikační strategie a dlouhodobého 
vytváření a podporování vztahů s hodnotnými zákazníky. Eventy 
se využívají při sponzoringu, v rámci veletrhů a výstav, jsou jed-
nou z forem public relations. 

Mezi typy eventů patří:

• special event – jedinečný projekt, který je výjimečný lo-
kalitou, scénářem, mimořádným emocionálním prvkem.  

Využívá se při uvedení nového produktu na trh. 
• opening – otevření nové prodejny, firmy, obchodního centra. 
• seminář, konference – nástroj pro detailní a odborné předsta-

vení nových produktů, služeb, které jsou sofistikovanou for-
mou komunikovány předem vybrané cílové skupině.

• zaměstnanecké akce – aktivity zaměřené na zaměstnance s cí-
lem informovat o zásadních firemních strategiích, podpořit 
zaměstnaneckou loajalitu, zvýšit motivaci zaměstnanců, zlep-
šit vnitrofiremní vztahy. Při přípravě eventu je nutné vycházet 
z firemní kultury. 
VIP event – zaměřený na komunikaci s VIP zákazníky s cílem 

budovat dlouhodobé vztahy, poděkovat za loajalitu, komunikovat 
zásadní strategické změny směrem ke klíčovým a nejhodnotněj-
ším zákazníkům. 

Základní typologie event marketingu určuje dělení podle cílo-
vých skupin, podle obsahu, podle konceptu, podle místa. Dělení 
podle cílových skupin zahrnuje eventy pro externí veřejnost (zá-
kazníky, dodavatele, zástupce médií, názorové vůdce, případně 
širokou veřejnost). Firemní eventy jsou určeny vnitřní veřejnosti 
(zaměstnanci, akcionáři) a využívají firemní jubilea a další příle-
žitosti. Podle obsahu se eventy člení na pracovní eventy, jejichž 
cílem je výměna informací a zkušeností, informativní eventy s cí-
lem zprostředkovat informaci emotivní formou, zábavní eventy, 
které generují silný emocionální náboj a slouží k dlouhodobému 
budování image. Eventy podle konceptu využívají příležitosti, 
produkty (značky), image, know-how, nebo kombinaci uvede-
ných typů. 

Proces plánování event marketingu zahrnuje několik fází:

• Situační analýza (analýza současného/výchozího stavu)
• Stanovení cílů
• Identifikace cílových skupin
• Stanovení strategie
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• Volba eventu – plánování zdrojů – tvorba rozpočtu
• Realizace event marketingu 4

Všechny tyto fáze vyžadují pečlivou přípravu, znalost pros-
tředí, pro které je event plánován a začlenění emocí do celkové-
ho vyznění eventu. Zážitkový marketing, který eventy využívá 
v rámci své hlavní komunikační strategie, může být vysoce efek-
tivním komunikačním nástrojem. Jeho cílem je vytváření dlouho-
dobých vazeb s hodnotnými zákazníky prostřednictvím sdílených 
emocí. Dlouhodobé vazby jsou předpokladem firemní prosperity, 
konkurenceschopnosti a dalšího rozvoje firmy či značky. 

Případová studie Svatomartinské víno

Příkladem efektivního využití emocí při budování značky je 
Svatomartinské víno. Jeho obliba, prodej, vysoce pozitivní image 
se zvyšují každým rokem. Příčinou úspěchu je zapojení emocí do 
všech forem marketingových komunikací, které značku podpo-
rují. 

Svatomartinské víno je mladé víno, u něhož mezi sklizní 
a uvedením na trh uběhlo jen pár týdnů. Má lehkou barvu i chuť 
a nižší obsah alkoholu. Na trh je uváděno tradičně v den svátku 
Svatého Martina, tedy 11. listopadu. Vinotéky otevírají první la-
hve Svatomartinského vína v 11 hodin. Už datum a čas uvedení 

4  Šindler, Event marketing, s. 57

vína trh je spojen s emocemi, s očekáváním spotřebitelů. Kreativ-
ní koncepty komunikace, které vycházejí z dílny reklamní agen-
tury Comtech, jsou spojeny s deklarací lásky a péče, která je vínu 
věnována ze strany vinařů. V kampani z roku 2008 byla hlavním 
vizuálním prvkem lahev Svatomartinského vína zabalená v dět-
ské peřince se sloganem „Svatomartinské je na světě“. Na plaká-
tech a citilightech byl komunikován vinař jako porodník, který 
veze řadu „miminek“, tedy lahví Svatomartinského vína, z „po-
rodního“ sálu. Efekt dokonalý, emoce vysoké. Podobný koncept 
byl využitý i v komunikační kampani z roku 2009, kdy hlavním 
vizuálním prvkem byly dvě lahve Svatomartinského vína s nápi-
sy Martin 11. 11. položeny na dětské peřince. V dalším konceptu 
byly zobrazeny ruce „vyhazující“ lahev Svatomartinského vína 
do vzduchu se sloganem „Oslavte příchod mladého vína“. 

Komunikační strategie zahrnovala POS materiály, ochutnáv-
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ky, letákové akce, event, outdoor a rozhlas. Efektivita oslovení 
spotřebitelů byla dána integrací marketingových komunikací, 
které využívaly konzistentní kreativní sdělení. Emoce zprostřed-
kované jednotlivými nástroji marketingových komunikací pod-
porovaly zájem spotřebitelů o značku Svatomartinské víno. 

Vysoký vliv emocí spojených se značkou Svatomartinského 
vína má dopad na ekonomický růst značky, v roce 2011 se oče-
kává objem prodaného Svatomartinského vína za 150 milionů 
korun. 5 

Obr. 3 – Kreativní koncept reklamní kampaně 2008 (zdroj: www.icomtech.cz)

Obr. 4 – Kreativní koncept reklamní kampaně 2008 (zdroj: www.icomtech.cz)

Obr. 5 – Kreativní koncept reklamní kampaně 2009 (zdroj: www.icomtech.cz)

Závěr

Emoce prožíváme ve svém běžném lidském životě. Prožívá-
me emoce pozitivní i negativní, radost i obavy, lásku i nenávist. 
Emoce na nás působí z nejrůznějších komunikačních sdělení. 
Značky se snaží prostřednictvím emocí získat pozornost spotře-
bitele, zaujmout, vzbudit touhu a přimět spotřebitele k tomu, aby 

5  www.ihned.cz, aktualizováno 11.11.2011

se „zvednul ze židle“ a šel si výrobek spojený se značkou koupit. 
A aby si ho šel koupit znovu, aby si značku „zamiloval“, aby 
o ní nadšeně mluvil, aby ji doporučoval svým přátelům, aby se 
značkou „žil“. Není to lehký úkol pro marketingové komunikace, 
vytvářet vysoce pozitivní image značek, vytvářet a komunikovat 
příběhy značek a nabízet spotřebitelům společné sdílení emocí 
spojených se značkou. Ale je to úkol kreativní, v mnoha směrech 
inspirativní, je to hledání nových cest a přístupů ke komunikaci 
mezi lidmi. Nutnou podmínkou této komunikace je ale její etický 
rozměr, její odpovědnost ke spotřebiteli, k jeho životu. Emoce 
zprostředkované marketingovou komunikací mohou motivovat 
k nákupu, neměly by ale zneužívat negativní emoce k vyvolání 
strachu, nepodložených obav a „nutit“ tím spotřebitele k nákupu 
zboží. Využívání emocí v komunikačních sděleních je na jedné 
straně práce krásná, smysluplná a efektivní, na druhé straně ale 
velmi odpovědná a zavazující. 
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