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VZŤAH VEREJNOSTI K SÚČASNEJ PODOBE REKLAMY II. 

RELATIOSHIP OF THE PUBLIC TO THE PRESENT FASHION OF ADVERTISING II. 

 

prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD. 

 

Abstrakt:  

Zmeny vo vzťahu verejnosti k súčasnej reklame sme mapovali v predošlej štúdii. Pod 

identickým názvom sme tu priniesli pohľad na vzťah reklamy k jej formám. Kritickým 

sa ukázal hlavne vzťah k množstvu reklamy, primárne v televíznom vysielaní. Cieľom 

tejto štúdie je takisto prostredníctvom komparatívnej analýzy, ale aj primárneho 

kvantitatívneho výskumu zistiť, ktoré motívy, resp. predmety v reklame verejnosti 

prekážajú najviac. Okrem toho však aj zistiť (prostredníctvom preferencií princípov 

a funkcií), aká by mala byť súčasná podoba reklamy podľa väčšiny recipientov.  

 

Kľúčové slová:  

reklama, televízna reklama, princípy reklamy (pravdivosť, originalita...), funkcie 

reklamy (informatívna, zábavná, etická...) 

 

Abstract:  

We have mapped the changes in the public relation to the current advertising in a pre-

vious study. Under the identical tittle, we brought here the view on the relationship of 

advertising to its forms. Critical has shown the relationship to the amount of 

advertising, primarily in television broadcasting. The aim of this study is also through 

comparative analysis, as well as primary quantitative research, to find out which 

motifs, or objects in advertising hinder to the public most. In addition, however, we 

will also identify (by means of their preferences of principles and functions) what it is 

supposed to be the current form of advertising according to most of recipients. 

 

Keywords:  

advertising, TV advertising. the principles of advertising (truthfulness, originality...), 

advertising functions (informative, entertaining, ethical...) 
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Úvod 

Táto štúdia, ako inzeruje aj jej názov,  je logickým pokračovaním našej štúdie 

„Vzťah verejnosti k súčasnej podobe reklamy“ (In.: Marketingová komunikácia 

a médiá 16, 2017). Nadväzuje na naše výsledky výskumu z minulého roku. V úvodnej 

štúdii výskum potvrdil, že veľká väčšina respondentov si stále uvedomuje 

nevyhnutnosť fungovania štátu s obchodom, ktorý nemôže funkčne existovať bez 

reklamy.  Na základe merania korelácií nám vyšlo aj, že skúmanej vzorke pomáha 

reklama najmä pri nákupoch, ale prekáža jej množstvo reklamy primárne v televízii, 

potom na internete, na uliciach atď. Hlavná hypotéza prvej štúdie: „zainteresovaná 

verejnosť chápe, že reklama je stále potrebná, ale treba obmedziť jej množstvo“ sa na 

základe položených otázok jednoznačne potvrdila.  

 Tri najdôležitejšie výsledky prvej fázy výskumu boli, že  99 % respondentov 

považuje reklamu stále za užitočnú aspoň v niečom, 90 % je presvedčených, že 

množstvo reklamy je nadbytočné a to predovšetkým v televízii a 88 % si myslí, že 

množstvo reklamy na súkromných TV staniciach je nadmerné až katastrofálne…1 

 Na televíznu reklamu sa v ČR a v SR stále vynakladá najviac finančných 

prostriedkov a pri jej súčasnej sledovanosti  je stále kľúčovým prenosovým médiom 

v Čechách i na Slovensku. A tak nerešpektovať názor divákov môže v budúcnosti ešte 

viac ohroziť sledovanosť a efektívnosť televíznej reklamy.  

         Moja súčasná rešerš našej a zahraničnej literatúry na túto tému však televíznu 

reklamu v budúcnosti nezatracuje. Miles Young v publikácii, ktorej tému najlepšie 

vystihuje už jej názov: „Ogilvy o reklamě v digitálním věku“ uvádza 6 dôvodov prečo 

„televízia nie je mŕtva“ (Young, 2018, s. 35). 

 Táto štúdia sa zaoberá primárne motívmi, resp. apelmi, ktoré recipientom 

prekážajú v reklame najviac, ale aj ich názormi na tvár súčasnej reklamy. Akú by ju 

teda chceli mať z hľadiska jej princípov a funkcií. 

 

Metodológia výskumu 

Predmetom nášho výskumu bol teda tiež vzťah recipientov k súčasnej 

reklame. Cieľom bolo zistiť, či dnešná reklama zohráva v spoločnosti pozitívnu, alebo 

negatívnu rolu, t. j. či nám pomáha, alebo ubližuje. V tejto štúdii sme sa sústredili na 

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

reklamu, no keď nadávame na konkrétne spoty, tak ich asi aj sledujeme... Ale aj tak. 
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ďalšie skutočnosti okrem už menovaných (nadmerné množstvo reklamy v médiách, 

predovšetkým v televízii). Skúmali sme motívy, resp. apely, ktoré recipientom v 

reklame najviac prekážajú, ale aj produkty, s ktorými by sa v reklame radšej nestretli 

v kontexte s princípmi a funkciami reklamy, ktoré recipienti najviac akcentujú.  

Výsledky tohto výskumu sme dali do komparácie pre komplexnosť s niektorými 

výsledkami prvej časti výskumu. Zvolili sme tieto výskumné otázky: 

1. Ktoré motívy v reklame respondentom najviac prekážajú? 

2. Reklamu ktorých produktov by ste v reklame obmedzili, resp. zakázali? 

3. Ktoré základné princípy a funkcie reklamy považujete za kľúčové? 

 

Hlavnou hypotézou aj tejto časti výskumu bolo, že „reklamu ľudia stále 

potrebujú, ale radi by obmedzili jej pôsobenie, resp. zmenili jej tvár“. V tomto prípade 

sme teda chceli zistiť predovšetkým, akú podobu reklamy2 by recipienti chceli mať, 

resp. – ktoré motívy či produkty im prekážajú najviac. 

Cieľovou skupinou boli aj tu respondenti z radov „odborníkov“ poslucháčov 

marketingovej komunikácie v Českej a Slovenskej republike v počte 206 (cca polovica 

z ČR a polovica zo SR) a pre porovnanie aj ďalší náhodne opýtaní respondenti (194). 

Spolu 400 respondentov, z toho cca 2/3 žien. Vo výskume sme využili kvalitatívnu 

exploratívnu metódu opytovania prostredníctvom dotazníka, ktorý mal 12 otázok + 

doplňujúce demografické znaky. Pri vyhodnotení sme interpretovali časť dotazníka, 

ktorá bola bezprostredne spätá s hlavnou hypotézou našej práce. Tu sme sa zamerali 

na jeho ďalšie otázky v kontexte s našimi výskumnými otázkami. Výskum sa 

uskutočnil v roku 2017.  

 

1. Problémové motívy a produkty v reklame 

 Medzi problémové motívy sme zaradili primárne dva z troch3 kľúčových 

emocionálnych apelov „strach“ a „sex“ a pridali k nim aj erotiku, ktorú chápeme ako 

zmyselnosť, či pohlavnú lásku. Produkty sme vyčlenili spravidla na základe ich 

frekvencie primárne v televíznom vysielaní.  

 

                                                           
2 Túto otázku sme skúmali prostredníctvom základných princípov a funkcií reklamy, ktoré respondenti 

uprednostňujú. 
3 Tretím je humor, ktorý je však podľa nášho dávnejšieho výskumu najobľúbenejším emocionálnym 

reklamným apelom a preto v našej kategorizácii problémových motívov nemá svoje miesto. 
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Výsledky výskumu 

Ktorý motív v reklame mi najviac prekáža? 

 

 
Česká republika 

Slovenská 
republika 

Študenti 
MK 

Ostatní 

 
Muži Ženy Muži Ženy 

  

 
53 133 65 149 206 194 

žiadny 15 31 28 41 68 47 

sex 7 50 10 40 47 60 

strach 12 23 20 34 41 49 

erotika 3 11 1 13 20 8 

ďalšie... 16 18 6 21 30 30 

 

Na uvedenú otázku bolo možné uviesť jeden variant, resp. uviesť iný ďalší. 

Väčšina (225 – 56,25 % respondentov) uviedla jeden z uvedených konkrétnych 

motívov, 115. (28,75 %) respondentom neprekáža žiadny motív, zbytok (60 – 15 % 

respondentov) uvádzal iné predmety, napr. smrť, deti v reklame, ale aj konkrétne 

produkty, ktoré boli však predmetom ďalšej otázky (napr. panáčik Alsa, dámske 

hygienické potreby) a množstvo ďalších. Tie však boli uvedené spravidla iba raz, 

dvakrát, takže výpovednú hodnotu nemajú. Zaujímavé je, že jednému opýtanému 

prekážala dokonca spievaná reklama, ktorá patrí u divákov TV reklamy medzi 

najobľúbenejšie. 
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Náš graf poukazuje na rozdielne chápanie nežiadúcich reklamných apelov 

u skupiny študentov a zamestnaných, t. j. aj vekové starších respondentov.  

Je zaujímavé, že erotika prekáža skôr študentom, ako ostatným zamestnaným 

respondentom, kým pri sexe je to presne naopak. Podobne je tomu pri využití apelu 

strachu. Sex prekáža u takmer 107 opýtaných – t. j. 26,75 % zo 400). Z tohto počtu 

najviac 41, t. j. 38 % v televíznom vysielaní, na internete 25.  23,3 %  a len 15. t. j. 

14 % na uliciach.  Pri rozhlasovom vysielaní a v kinosálach z pochopiteľných dôvodov 

sex prekáža len zanedbateľným štyrom piatim opýtaným. Naopak, vidíme, že erotika 

podľa grafu je takmer vítanou zložkou reklamy. Pokiaľ ide o pohlavie 107 respon-

dentov uviedlo ako prekážku sex, tak tomu bolo u 90 žien a len u 17 mužov4.  

Na prvom mieste v početnosti odpovedí sa však umiestnili respondenti z radov 

študentov, ktorým neprekáža v reklame žiaden motív. U skupiny zamestnaných je to 

vyššie uvedený sex. Žiaden apel neprekáža mladšej kategórii študentov, čo poukazuje 

na ich ústretovejší prístup aj vďaka odboru  (marketingová komunikácia), ktorý 

navštevujú. Z celkového počtu 115  neprekáža žiadny apel 43 (37,39 %) mužom a 72 

(62,60 %) ženám. Ak by sme si dali do pomeru početné dvojtretinové zastúpenie žien 

a mužov v prieskume, zistíme, že je ich vzťah k sexu vzácne vyrovnaný (38 % je 

presne jedna tretina opýtaných mužov).  

 Ďalšia otázka sa týkala už konkrétnych problémových produktov, ktoré im 

v súčasnej podobe reklamy prekážajú najviac. 

 

Reklamu na ktoré produkty by som obmedzil, či zakázal: 

       

 Česká 
republika 

Slovenská 
republika 

Študenti 
MK 

Ostatní 

 Muži Ženy Muži Ženy   

 53 133 65 149 206 194 

alkohol 3 14 11 20 18 30 

pôžičky 16 68 25 83 103 89 

na žiadne 13 17 13 19 32 30 

poisťovne 6 8 11 18 23 21 

vitamíny 4 7 4 7 14 8 

ďalšie... 11 19 1 2 4 16 

                                                           
4 V počtoch i percentuálnych výsledkoch si treba uvedomiť, že ženy tvorili z celkového počtu viac ako dve 

tretiny opýtaných. Počet študentov i ostatných - zamestnaných respondentov je však vzácne vyrovnaný. 

Podobne je to v početnosti aj v skupinách obidvoch republík.  
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Číselné údaje v tabuľke zoradené názornejšie v podobe grafu poukazujú na 

rozdiely medzi „problémovými produktmi“ u študentov a u zamestnaných. Je evi-

dentné, že sa v zásade zhodujú, podobne ako muži a ženy nášho výskumu v obidvoch 

republikách (ČR a SR).5 Je evidentné, že na prvom mieste neobľúbených produktov sa 

nachádzajú u obidvoch skupín pôžičky. Je to až 192 (48 %) zo všetkých opýtaných, 

pričom evidentne prekážajú viac študentom, ktorí sú na tieto spravidla odkázaní... 

Z tohto počtu je 151 žien a 41 mužov, čo je pri takmer trojštvrtinovom zastúpení žien 

vo výskume opäť prakticky porovnateľné.  

Na druhom mieste 62 (15,5 %) respondentov z celkového počtu uviedli opý-

taní, že im neprekáža žiadny z uvedených produktov, pričom študenti a zamestnanci 

boli takmer vyrovnaní. Na treťom mieste 41 – 10,25 %) boli poisťovne, ktoré pre-

kážali viac študentom. Na ďalšom mieste neobľúbených produktov bol alkohol, len 

9,5 % prekážal viac zamestnaným ako študentom a viac ženám ako mužom. O niečo 

menej percent mali vitamíny (5,5 %) a niektoré ďalšie produkty (5 %). 

 

2. Preferencia princípov a funkcií reklamy 

 

V posledných dvoch otázkach sme sa zamerali u skúmanej vzorky na ich 

preferencie základných princípov a funkcií reklamy. Kategorizáciu princípov som si 

                                                           
5 Ďalšie grafy nemalo zmysel vkladať, keďže rozdiely medzi názormi českej a slovenskej populácie sú 

minimálne, čo poukazuje okrem iného aj na blízkosť našich národov.  
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dovolil urobiť podľa základov teórie reklamy, ktorú som formuloval ešte pred rokmi 

a postupne čiastočne korigoval6. „Za základní atributy kvalitní reklamy považujeme 

myšlenkovou originalitu, pravdivost, interdisciplinární přístup a užitečnost pro 

všechny zúčastnené sociální struktury (zadavatel, agnetura, medium. recipient)“ 

(Horňák, 2012, s. 191-192). „Za základné funkcie reklamy takto považujem 

predovšetkým informatívnu, formatívnu, aktivizačnú, ale aj zábavnú funkciu (Horňák, 

2018, s. 16). 

 

Výsledky výskumu 

 

Poradie dôležitosti jednotlivých princípov reklamy 

 

Poradie mali respondenti vyznačiť v tabuľke dotazníka tak, že každý princíp 

mal váhovú hodnotu, pre zdôraznenie od 1 do 5.  Číslo 1 predstavovalo najdôležitejší 

princíp a potom postupne až po 5 (napr. pravdivosť uviedlo ako najdôležitejší princíp 

226 respondentov). 

 

 1 2 3 4 5 

Pravdivosť 226 43 70 88 12 
Originalita  180 114 49 28 29 
Užitočnosť 96 125 124 38 17 
Vedeckosť  33 75 114 148 30 

 

Na grafe vidíme názorne, koľkí respondenti pridelili prvé miesto jednotlivým 

princípom: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Bolo to v publikácii Horňák, P. Teória propagácie. Bratislava, Univerzita Komenského 1990. ISBN 80-223-

0324-0, na ktorú som nadviazal viacerými novými publikáciami, kde som princípy a funkcie reklamy čiastoč-

ne upravil. Bolo tomu tak predovšetkým zdôraznením princípu myšlienkovej originality a pridaním zábavnej 

funkcie. Tu uvedené princípy a funkcie reklamy pochádzajú z mojich novších publikácií Velký slovník mar-

ketingových komunikací a Reklama. Kvôli zrozumiteľnosti respondentov som ich však čiastočne upravil 

a rozšíril.  



12 
 

Poradie dôležitosti princípov reklamy 

 

 

 

Každý z respondentov pridelil hodnotu každej kategórii, preto udávame aj 

váhu princípu, pričom čím nižší priemer blížiaci sa k jednotke predstavuje jeho vyššiu 

hodnotu. Tu už vidíme vypočítané priemery všetkých poradí, ktoré im respondenti 

pridelili.  

 

 Súčet 
označení 

Hodnota princípu 
(priemer) 

pravdivosť 749 1,8725 
originalita 812 2,03 
užitočnosť 955 2,3875 
vedeckosť 1267 3,1675 

 

 Z tabuliek  je evidentné, že pravdivosť v reklame preferujú respondenti jednak 

na prvom mieste a jednak aj v celkovom kontexte ostatných princípov. Tak je tomu 

ostatne v množstve vedeckých výskumoch, napr. aj u Jitky Vysekalovej, ktorá svoje 

výsledky zverejnila v prieskume Česi a reklama – 2016.7 

“Stále převládá ambivalentní postoj, ve které lidem vadí, že reklama 

manipuluje s lidmi a podporuje zbytečný konzum, ale na druhé straně ji vnímají jako 

součást moderního života a uznávají její nezbytnost pro tržní ekonomiku a existenci 

médií. V posledním období (šetření z roku  2014) se snižuje procento těch, kteří 

uvádějí negativní atributy a nedochází k zásadní změně u ostatních výroků.8  

                                                           
 
7 Zdroj: Vysekalová Jitka – výsledky výskumu mi menovaná zaslala osobne. 
8 Tamtiež  
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Manipulácia je evidentne spätá s polopravdami, či účelovými lžami, preto nás 

výsledok skúmania neprekvapuje. Verejnosť chce v reklame odlíšiť pravdivé infor-

mácie od zavádzajúcich.  Ale to, že je súčasťou moderného života podporuje aj náš 

výskum, keď sme v predošlej štúdii uverejnili, že až 95 % opýtaných si uvedomuje, že 

štát bez obchodu nemôže existovať.  

Na druhom mieste vyšla v hodnotení nášho výskumu dôležitosti princípov 

podľa respondentov originalita. Užitočnosť preferujú až na mieste treťom, čo je dosť 

zarážajúce. Toto dokazuje, že respondent reklamu prevažne akceptuje, ale nezdá sa 

mu dostatočne originálna, resp. kvalitne spracovaná. Zarážajúce je však, že pravdivá 

reklama by mala byť aj užitočná, takže uprednostnenie originality je s týmto poradím 

v rozpore. Môže však aj znamenať, že užitočnou sa im zdá práve pravdivá reklama.  

Pri meraní korelácií sa vyskytli iba minimálne odchýlky u mužov a u žien 

v obidvoch republikách. Podobne tomu bolo aj pri počtoch študentov a zamestnaných 

účastníkov výskumu, takže tu nemá zmysel uvádzať presné čísla, resp. korelácie 

s profesiou, či krajinami, keďže ich reflektuje celková hodnota princípu. Podobne je 

tomu aj pri porovnaní vypočítaných hodnôt – váhy jednotlivých kategórií. 

Pre zaujímavosť môžeme ešte uviesť našu štruktúru, ktorú sme vypracovali na 

základe viacerých prieskumov renomovaných agentúr (Median sk, Gfk, Ako). 

S pravdivosťou totiž súvisí aj dôveryhodnosť informácií podľa ich zdroja (média). Tu 

sa ako najspoľahlivejšie ukazujú predovšetkým odporúčania od priateľov a známych, 
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ale stále aj informácie z televíznej reklamy. Potom je to postupne reklama v novinách 

a časopisoch, ďalej na internete, vonkajšia reklama, rozhlas a mobil. Trend však 

poukazuje na ďalší vzostup internetu, ale aj mobilného marketingu.  

Podobne sme zostavili aj prehľad pri funkciách reklamy. Tu mali respondenti 

označiť svoje preferencie o ohľadom na otázku: 

 

Očíslujte poradie dôležitosti funkcií reklamy (od najdôležitejšej - 1 po 6)  

 

1. Informatívna 185 89 52 35 39 
2. Zábavná  86 130 98 45 41 
3. Etická 119 92 75 56 57 
4. Estetická 75 134 79 61 51 
5. Ekonomická  79 100 103 54 64 
6. Vzdelávacia  38 104 114 73 71 

 

Vidíme, že najviac respondentov dalo na prvé miesto funkciu informatívnu, čo 

dokazuje aj váha kategórií, v tabuľke nasledujúcej za grafom. Už na prvej však vidíme 

najvyšší počet respondentov, ktorí dali na prvé miesto (hodnotu 1) – 185 respon-

dentov, t. j. až 46,25 % z celkového počtu opytovaných. Dokazuje to však  aj plynulý 

pokles dôležitosti, ktorú tomuto princípu prideľujú respondenti nasledovne od 1 do 

5.  

 

 

Na uvedenom stĺpcovom grafe vidíme toto poradie názornejšie. Stĺpce 

zobrazujú poradie (farby evidujú podľa riadkov 1 – 5), podľa toho, koľkí respondenti 
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uviedli ktorú funkciu na akom mieste. Ide vlastne o len o grafický prepis predošlej 

tabuľky.  

Aj pri funkciách nám však presnejšiu predstavu hodnoty funkcií u respon-

dentov predstaví celkový vážený priemer. 

 

 Súčet 
označení 

Hodnota princípu 
priemer muži ženy 

Informatívna 854 2,135 2,0957 2,2208 
Zábavná 1025 2,5625 2,5423 2,5709 
Etická 1041 2,6090 2,5780 2,6837 
Estetická 1079 2,6975 2,6843 2,7828 
Ekonomická 1124 2,81 2,5593 2,9148 
Vzdelávacia 1235 3,0875 3,0673 3,1355 
 

To, že v reklame považujú respondenti za najdôležitejšiu informatívnu funkciu 

bolo viac menej očakávané. Analogicky, ako aj pri princípe pravdivosti. Recipienti si 

právom želajú, aby ich reklama pravdivo informovala. No pozoruhodné je, že sa na 

druhom mieste umiestnila funkcia zábavná. Táto zasa analogicky s princípom 

originality (tiež na druhom mieste vyššie) signalizuje, že recipienti chcú, aby ich 

reklama aj zabavila originálnou myšlienkou.  

Hoci rozdiely medzi druhou, treťou a štvrtou označovanou kategóriou9 sú 

minimálne, preferencia prvých dvoch princípov znamená čiastkovo aj to, že tvár našej 

súčasnej reklamy im originálna, či zábavná veľmi nepripadá. Ale ani pravdivá, 

originálna, či informatívna. Je to však do určitej miery paradox, lebo pravdivá a infor-

matívna reklama nebýva súčasne aj originálna a zábavná. V každom prípade by sa 

však o to  mali tvorcovia usilovať.  

Je azda logické, že vzdelávaciu funkciu reklamy považujú za najmenej dôležitú, 

či funkčnú, ale, naopak, zaujímavé je, že funkciu ekonomickú posunuli až na pred-

posledné miesto. V prvej časti výskumu,10 ako sme uviedli, takmer všetci respondenti 

súhlasili, že štát bez obchodu existovať nemôže... To, že jej predchádza ešte aj este-

tická funkcia je zarážajúce.  

Pri zábavnej funkcii dokonca študenti a pracujúci dosiahli takmer tie isté hod-

noty... To, že ju respondenti uviedli na druhom mieste, je v súlade s princípom 

originality... Etická funkcia zasa potvrdzuje aj svojím tretím miestom previazanosť 

                                                           
9 Zábavná, etická a estetická funkcia... 
10 Pozri štúdiu Vzťah... In:  
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s pravdivosťou. „Vzdelávať sa reklamou asi respondenti nepripravujú“, čo doku-

mentuje jej umiestnenie na poslednom mieste.  

 Je zaujímavé, že u žien je zdôraznenie ekonomickej funkcie najmarkantnejšie. 

Celkove však nevykazujú funkcie vyššie rozdiely ani medzi sebou. Ak si uvedomíme, 

že medzi študentmi MK a ostatnými zamestnanými nie sú veľké rozdiely, znamená to, 

že by chceli, aby reklama naozaj plnila všetky uvedené funkcie, je názor verejnosti 

komplexne. 

Naša štúdia má však označenie postoj verejnosti k reklame, a tak uveďme ešte 

na záver jeden z výstupov citovaného výskumu Jitky Vysekalovej. 

 

Jaké segmenty můžeme na základě postojů k reklamě definovat? 

 

 

Ve srovnání s minulým výzkumem v roce 2014 došlo k polarizaci pozitivních i ne-

gativních postojů k reklamě a ubylo indiferentních jedinců, kteří „reklamu neřeší“.11 

Tento výskum sa v prisudzovaní dôležitosti ekonomickej funkcie dosť rozchá-

dza s naším. 

 

Celkové vyhodnotenie a záver 

 

Nášho výskumu sa zúčastnilo 400 recipientov - cca polovica z ČR a polovica zo 

SR (282 žien a 118 mužov),  z celkového počtu mala vyššia polovica vysokoškolské 

vzdelanie (210 respondentov, ostatní stredoškolské 168, len dvaja základné...), veko-

                                                           
11 Zdroj: Vysekalová Jitka – výsledky výskumu mi menovaná zaslala osobne. 
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vá štruktúra (od 18 do 25 rokov – 206, od 25 do 40 do 85, od 40 do 50 - 66 a nad 50 

rokov 43 respondentov). Výsledky nášho primárneho výskumu i použitia sekundár-

nych zdrojov môžeme zhrnúť podobne, ako aj v predošlej štúdii, takto: Väčšie roz-

diely medzi názorom žien a mužov (v percentuálnom pomere zastúpení pohlaví) 

výskum nepreukázal. Zarážajúce je však, že diferencie neboli výrazné ani u študentov 

marketingovej komunikácie, ktorí sú o problematike informovaní, a ostatných už 

zamestnaných respondentov. Podobne väčšie rozdiely medzi Čechmi a Slovákmi sa 

nepotvrdili. 

Odpovede na výskumné otázky by boli nasledovné: 

1. Ktoré motívy v reklame respondentom najviac prekážajú? 

Najviac prekáža respondentom sex, potom strach a ďalšie. Je prekvapujúce, že väčšina 

opýtaných zo všetkých skupín uviedla, že im v reklame neprekáža žiadny motív. 

Dokazuje to, že tvorcovia reklamy majú vo svojej kreativite možnosti naozaj otvorené.  

  

2. Reklamu ktorých produktov by ste v reklame obmedzili, resp. 

zakázali? 

Tu veľká väčšina respondentov uviedla reklamu na pôžičky, prevažne u mladých, 

ktorí sú konfrontovaní s nutnosťou hypoték na svoje bývanie. Potom však v kontexte 

s predošlou otázkou, že v reklame neprekáža respondentom nijaký motív, tak tu je na 

druhom mieste je názor, že v reklame im neprekáža žiadny produkt. 

 

3. Ktoré základné princípy a funkcie reklamy považujete za kľúčové? 

Za kľúčové princípy reklamy považujú opýtaní postupne pravdivosť, origi-

nalitu, užitočnosť, vedeckosť a pokiaľ ide o funkcie, tak sú to tiež postupne: infor-

matívna, zábavná, etická, estetická, ekonomická a vzdelávacia funkcia. 

 

 Predpokladali sme, že pravdivosť a informatívna funkcia budú prevažovať. To 

sa aj potvrdilo. No vonkoncom nie to, že na druhom mieste bude figurovať originalita 

a zábavná funkcia. Znamená to, že by sa naši tvorcovia mali sústrediť práve na tieto 

parametre. Lebo je azda jednoduchšie pravdivo informovať, ako urobiť reklamu tak, 

aby bolo originálna a zábavná. Toto je cesta pre skvalitnenie našej reklamy. Takže 

ignorovať, či zanedbávať zábavnú funkciu by bolo kontraproduktívne. A hovoriť 
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o nevyhnutnosti originality reklamy by bolo zbytočné. Bez originality si totiž 

verejnosť v tom množstve, v akom sa s ňou stretáva ani nevšimne.  

Našou hlavnou hypotézou bolo, že reklamu ľudia stále potrebujú, ale radi by 

obmedzili jej pôsobenie, resp. zmenili jej tvár. V tomto prípade sme chceli zistiť 

predovšetkým, akú podobu reklamy12 by recipienti chcel mať, resp. ktoré motívy či 

produkty im prekážajú najviac. 

Takže možno záverom celkovo zhrnúť, že reklama je nám stále v niečom 

užitočná, len musíme obmedziť jej množstvo v televízii a usilovať sa o to, aby ľudí 

nielen pravdivo informovala, ale bola aj skutočne originálna a zábavná.  
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REKLAMNÉ PREJAVY A JAVY 

ADVERTISING PHENOMENA AND EXPRESSIONS 

doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD. 

 

 

Abstrakt 

Štúdia sa zaoberá rôznymi aktuálnymi javmi a prejavmi v reklame, ktoré z nejakého 

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

Analyzujeme tieto javy a hľadáme podstatu ich neobvyklosti.   

 

Kľúčové slová 

reklama, billboard, citylight,  hoax, adresát, neadekvátny 

 

Abstract 

The study looks at various actual phenomena in advertising, which for some reason 

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

phenomena and look for the essence of their unusualness. 

 

Key words 

advertising, billboard,citylight, hoax, recipient,  inadequate 

 

 

Úvod 

Reklama sa stala fenoménom súčasnosti. Ani pri veľkom úsilí sa jej nedoká-

žeme vyhnúť, pretože je všade, kde sa pohneme. Reklamný smog pohltil naše mestá, 

vliezol do televíznych a rozhlasových prijímačov. Moje doterajšie prieskumy ukázali, 

že ľudia často vnímajú reklamu ako niečo otravné, nepríjemné, vyrušujúce. Ale nájdu 

sa aj takí, ktorých reklama pobaví, ak je vtipná, zaujme, ak je kreatívna, nápaditá. Je 

len prirodzené, že v obrovskom objeme reklamy, ktorý sa vyrába, majú jednotlivé 

reklamné prejavy rôznu úroveň. Môžeme tak vidieť od primitívnych prvoplánových, 

hlúpych reklám, cez obyčajné, všedné a vecné, až po invenčné, interesantné a po-

zoruhodné reklamné javy a prejavy.  
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V štúdii sme sa zamerali na analýzu vybraných reklamných prejavov, ktoré sa 

nám javia z určitého dôvodu neadekvátne, resp. špeciálne a niečím vybočujú z obvyk-

lého kontextu, či už pozitívne, alebo negatívne. Zameriavame sa predovšetkým na 

vonkajšiu reklamu, najmä billboardy a citylighty. Ale, samozrejme, nie výlučne. Čo 

prinesie reklamný svet okolo nás a upúta našu pozornosť z hľadiska neadekvátnosti 

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

 

Hoax 

  Našu pozornosť upútal citylight umiestnený na jednej z frekventovaných bra-

tislavských križovatiek. 

Citylight je podsvietená reklamná vitrína a patrí do out-doorovej reklamy, 

resp. out  of  home reklamy, pretože je zvyčajne situovaný najmä do priestorov ulíc, 

vysoko frekventovaných námestí, obchodných centier, či zastávok MHD. Ak je takáto 

vitrína súčasťou zastávky, nazýva sa abribus. Tento výraz pochádza z francúzštiny 

a v preklade znamená prístrešie, zastávka. Najčastejšie býva citylight osadený do 

zeme, pričom môže byť obojstranný alebo jednostranný. Len jednostranný citylight 

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

zabezpečujú neónové trubice alebo LED diódy a ktoré priťahuje pozornosť aj vo 

večerných či nočných hodinách, takže  reklamné posolstvo je „vysielané“ 24 hodín 

denne. Typizovaný rozmer pre citylight plagát je euroformát 118,5 cm x 175 cm 

(ŠxV), pričom by mal byť tlačený na 150g/m² papier. Papier zohráva dôležitú úlohu 

predovšetkým pri posuvných, tzv. citylight scrolloch, pretože musí byť dostatočne 

pevný a taktiež presne rovno orezaný. Citylight scrolly môžu obsahovať až 5 

striedajúcich sa motívov, ktoré na rozdiel od tzv. pevných plôch dokážu upútať 

potenciálneho zákazníka svojim pohybom a unikátnosťou.13 

Skutočnosť, že citylighty sú situované na miestach s vysokou frekvenciou 

chodcov, prináša možnosť poskytnúť viac informácií o konkrétnom produkte alebo 

službe viacerým adresátom. Fakt, že ponúkajú  takéto široké možnosti  prispieva 

k tomu, že ako reklamné nosiče sú čoraz viac obľúbené. Vďaka svojim špecifikám 

bývajú označované aj ako highlighty v meste. 

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

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Reklama
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ulica
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1mestie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%A9_centrum
https://sk.wikipedia.org/wiki/LED
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Jednou z významných agentúr zameraných na tento druh reklamy je 

euroAWK, ktorá  má v ponuke viac ako 3 200 citylightových plôch v 38 mestách 

po celom Slovensku.14 Vďaka exkluzívnej spolupráci s väčšinou významných miest 

na Slovensku,  má táto agentúra  v portfóliu citylighty integrované v zastávkach MHD, 

ale aj samostojace zariadenia na peších zónach v centrách miest, v obchodných 

centrách a ich okolí. Ako jediná spoločnosť na Slovensku ponúka možnosť prenájmu 

plôch v sieťach, aj na základe individuálneho výberu. 

Na citylighte, ktorý zaujal našu pozornosť je zobrazený redaktor časopisu 

.týždeň Martin Mojžiš. V ruke drží časopis skrútený do rúry, tvári sa nahnevane 

a gestom vyjadruje, akoby chcel niekoho vyhnať, odohnať.  Nad ním je v rámčeku 

veľkým bielym písmom slogan Printom proti hoaxu na čiernom podklade a podtým je 

opačne, na bielom podklade čiernym písmom claim  Podporte náš boj a predplaťte si 

tlačený .týžden.   

 

Obr. č. 1 – Boj proti hoaxu 

 

 

                                                           
14 http://www.euroawk.sk/billboardy 
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Fotografia tohto muža je na citylighte využitá funkčne. Doc. RNDr. Martin 

Mojžiš, PhD. je slovenský teoretický fyzik a vysokoškolský učiteľ na Fakulte 

matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Je autorom 

štúdií z fyziky elementárnych častíc, metodických príručiek, založil a niekoľko rokov 

viedol korešpondenčný seminár z fyziky pre študentov stredných škôl. Zároveň je 

redaktorom časopisu .týždeň, kam pravidelne prispieva populárno-vedeckými 

článkami. Vďaka veľkému záujmu čitateľov vyšli súborné vydania jeho článkov 

knižne vo vydavateľstve W Press pod názvami Jeden výdych koňa, Dva hrby ťavy, Tri 

hlavy draka a Štyri prsty tapíra. Martin Mojžiš v nich dokázal, že veda nemusí byť 

nuda a strašiak na zlé deti.  

Značnú popularitu a vstup do povedomia nielen slovenskej intelektuálskej 

pospolitosti, ale aj širšej verejnosti mu priniesla opakovaná účasť v televíznej talk-

show Pod lampou. Jeho vášnivé a zaujaté diskusie s ďalšími hosťami a moderátorom 

a šéfredaktorom .týždňa Štefanom Hríbom dokázali zatraktívniť a „poľudštit“ inak 

veľmi zložité a závažne témy.15  

Okrem vedeckého pôsobenia a nesmierne potrebnej osvetovej činnosti pri 

popularizácii vedy sa angažuje Martin Mojžiš aj v spoločenskom a politickom živote. 

V roku 2012 kandidoval vo voľbách do parlamentu na prvom mieste kandidátky 

strany OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Z kandidátky však neskôr pre rozpor 

s lídrom strany Igorom Matovičom spolu s niekoľkými ďalšími kandidátmi odstúpil. 

Martin Mojžiš zaujal aj počas bulvárnej hystérie o konci sveta podľa predpovedí 

Mayov, ktorý mal byť 21. 12. 2012. Opäť s nadhľadom, ale pragmaticky vyhlásil: 

„Nemáme dôvod prepadať panike, 21. december nebude výnimočný, bude to úplne 

normálny deň a tri dni po ňom budú Vianoce.“16 Konšpirátori sa nedali a prišli 

s novou teóriou o konci sveta, ktorý mal súvisieť s prepólovaním  Zeme, čo by  vraj 

malo  za následok, že sa zmení rotácia našej Zeme s katastrofálnymi dôsledkami.  Ako 

vieme, ani to sa nestalo. 

 Propagovaný časopis .týždeň je slovenské pravicové konzervatívno-liberálne 

periodikum. Šéfredaktorom je Štefan Hríb, ktorý je zároveň i jeho zakladateľom. 

Časopis vychádza od roku 2004 s týždennou periodicitou v náklade cca 20 tisíc vý-

tlačkov. V redakcii pracuje viacero novinárov z bývalej redakcie týždenníka Domino 
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fórum. Týždeň sa zaoberá politickou situáciou na Slovensku a v zahraničí a tiež kul-

túrou. Venuje sa aj investigatívnej žurnalistike – kriticky popisuje stav súdnictva 

a prokuratúry, dlhodobo sleduje významné kauzy napr.  prípad Hedvigy Malino-

vej, vraždu Ľudmily Cervanovej  alebo vyšetrovanie  kauzy Gorila.17 

Napriek všetkému časopis neustále bojuje s nedostatkom financií. Rovnako, 

ako v predchádzajúcich rokoch v aktuálnom editoriáli, šéfredaktor vyzýva čitateľov, 

aby si časopis predplatili, čo by mu pomohlo v ekonomickej stabilite.18 

Tento cieľ sleduje aj kampaň proti hoaxu. Anglický výraz hoax pôvodne ozna-

čuje podvod, žart. V súčasnosti pod hoaxom chápeme predovšetkým elektronicky ší-

rené správy (prostredníctvom internetu, najmä e-mailové), ktoré napriek svojej 

nezmyselnosti vyzývajú na to, aby boli preposielané ďalším používateľom systému. 

Jednoduchosť a prakticky nulová cena a námaha pri preposielaní spôsobili ich veľký 

rozmach. 

Hoaxy predovšetkým: 

 varujú pred údajne vážnym (v skutočnosti neexistujúcim) nebezpečenstvom (naj-

mä ničivým počítačovým vírusom); 

 informujú o možnosti spoplatnenia často používaných internetových služieb, 

čomu sa dá zabrániť jedine posielaním ďalej; 

 prosia o pomoc v núdzi (občas ide o prosby, ktoré boli na začiatku aktuálne (napr. 

darovanie krvi), ich posielaním „dokola“ však strácajú aktuálnosť a môžu  rotovať 

po internete aj niekoľko rokov. 

V niektorých prípadoch sa môžu  vyskytovať takéto  reťazové správy vo forme prosby 

alebo petície, z právneho hľadiska však  takáto „petícia“ nemá žiadnu hodnotu. Často 

sa stáva, že na podporu  uvádzaného  bludu sa  uvádzajú názvy veľkých firiem a 

inštitúcií (napr. IBM, America OnLine, atď.), ktoré nemajú so šírenou informáciou  nič 

spoločné. 

Ako sa chrániť  pred šírením hoaxu? 

Podľa odborníkov na túto problematiku je žiaduce, aby prijímateľ správy, 

ktorú sám vyhodnotí ako hoax, spätne informoval odosielateľa o tejto skutočnosti. 

Odosielateľ, ktorý sám nerozpoznal hoax,  mohol správu šíriť s dobrým úmyslom. 

Preto je dôležité upozorniť ho na zbytočnosť a škodlivosť takéhoto počínania. Je to 
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jeden z prvých krokov, ako zabrániť šíreniu hoaxu a ušetriť  množstvo času a energie 

všetkým zúčastneným.  

Faktom je, že keďže hoax sa často skladá z pravdy, polopravdy i klamstva, je 

v mnohých prípadoch zložité ho odhaliť. Preto by mal každý posielať správu ďalej, len 

keď si je istý, že je to správa reálna a pravdivá. V tejto orientácií môže pomôcť napr. 

fakt, že odosielateľa osobne poznáme, vieme, že je to človek, ktorý sa v predmetnej 

oblasti vyzná, je rozvážny a  správa pochádza naozaj priamo od neho a nie je „pre-

poslaná“.   

Známy server o tejto problematike, hoax.cz, uvádza: „V praxi můžeme použít 

následující pravidlo: Jestliže zpráva obsahuje výzvu k hromadnému rozeslání na další 

adresy, je to s největší pravděpodobností HOAX“.19 

Taktika šíriteľov hoaxu je často veľmi prepracovaná a využíva psychologické 

poznatky o ľudskom správaní. Nezriedka sa stáva, že správa vôbec neobsahuje 

priamu výzvu na jej ďalšie šírenie. Ale podstata jej obsahu pôsobiaca na emócie vedie 

príjemcu k dobrovoľnému rozposielaniu, pretože si myslí, že tým prospeje  aj iným. 

Môžu to byť napr. informácie o nejakej hrozbe deťom, alebo o získaní určitých výhod 

a pod.  

Dôvodov, ktoré motivujú  pôvodného autora k napísaniu  takejto správy môže 

byť viac. Niekedy to môže byť len snaha zabaviť sa, inokedy možno úmysel šíriť 

strach, vyvolávať atmosféru nedôvery, atď. Šírenie nepravdivých informácií nie je 

žiadna novinka. Poznáme ho aj z minulosti. Nikdy však nemalo takú vysokú rýchlosť 

a taký široký záber, aký teraz umožňujú moderné komunikačné prostriedky. O to je 

negatívnejšie a možno aj nebezpečnejšie. 

  Zanedbateľným nie je ani fakt, že pri opakovanom posielaní správy je možné 

získať množstvo mailových adries. Preto každý, kto nejakú mailovú komunikáciu 

posiela ďalej, by mal odstrániť adresu, z ktorej sám mail dostal. 

Pri príjme „podozrivej“ správy  treba hľadať typické znaky hoaxu a to sú:  

 informácia je naliehavá a pritom málo pravdepodobná,  

 odkazuje na iluzórnu autoritu (policajné zdroje, lekári  a pod.), 

 obsahuje žiadosť o poslanie ďalej. 

                                                           
19 https://sk.wikipedia.org/wiki/Hoax 
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Podľa odborníkov (aj  toto tvrdenie by mohlo mať črtu hoaxu, lenže  tu  nejde o nalie-

havú informáciu, ale o radu, ktorá nemôže nikomu uškodiť) existujú pomôcky ako 

odhaliť hoax:  

 Treba ho napísať do internetového prehliadača. Často je hoax písaný iným 

spôsobom, aký je bežný pre človeka, ktorý to poslal. Človek píšuci po sloven-

sky s diakritikou a bez chýb pravdepodobne sám nenapísal hoax písaný v češ-

tine, bez diakritiky a s chybami. Hoax sa spravidla preposiela bez úpravy. 

 Väčšina ľudí, ktorí preposielajú hoax, samotný pojem hoax nepoznajú. 

 Niektorí ľudia šíria ďalej hoax s presvedčením, že nič zlé nerobia a mohlo by to 

pomôcť, ak by to bola náhodou pravda.20 

Ak si toto všetko uvedomíme, je pravdepodobné, že šírenie hoaxu už podporovať 

nebudeme.  

 Použitie výrazu hoax na citylighte sa javilo v prvej percepcii neadekvátne. Ako 

ukazujú predchádzajúce riadky, táto problematika je dosť zložitá a výraz nie je 

dostatočne známy a zrejmý, takže asi nezapôsobí v žiadanej miere na širokú verej-

nosť. Potom som si však uvedomila, že širokej verejnosti ani nie je určený. Obracal sa 

na ľudí, ktorí čítajú alebo aspoň poznajú časopis .týždeň a vyzýval ich, aby si ho 

objednali formou predplatného. Takže pre túto cieľovú skupinu je použitie termínu 

hoax náležité.  

 

Celebrity endorsement v športe 

Termínom celebrita označujeme slávnu osobnosť, verejne známeho jedinca, 

ktorý je väčšine populácie dobre známy. Môže to byť osobnosť z rôznych odvetví ľud-

skej činnosti. V našich podmienkach sú týmto termínom väčšinou označované osob-

nosti z oblasti kultúry a showbiznisu, ale v iných krajinách sa za celebrity považujú 

napríklad i politici, osobnosti z oblasti podnikania, významní lekári, architekti atď.   

Pojmom celebrity endorsement potom označujeme využitie známych osob-

ností v reklame, s cieľom umocniť propagáciu produktu a želaným smerom ovplyvniť 

nákupné správanie ľudí. 
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Výber vhodnej celebrity na propagáciu produktu alebo služby je veľmi zložitý, 

pretože musí spĺňať množstvo požiadaviek. V prvom rade musí pozitívne pritiahnuť 

pozornosť spotrebiteľov, teda mala by to byť osobnosť sympatická a všeobecne obľú-

bená. Dôležité je, aby informácie, ktoré sú o nej známe (povolanie, záujmy, názorová 

orientácia) korešpondovali nejakou styčnou plochou s produktom, službou, značkou 

či firmou, ktorú táto slávna osobnosť propaguje.  

Prepojenie celebrity s produktom musí byť uveriteľné. Ak to tak nie je a spot-

rebiteľ neverí, že takýto produkt celebrita skutočne používa,  bola celebrita vybraná 

nevhodne a hrozí, že  spotrebiteľ si požadovanú dôveru k výrobku vôbec  nevytvorí.  

Tento jav má podstatne širšie pôsobenie a funguje aj mimo spotrebiteľskej 

sféry, napríklad na podporu rôznych spoločenských udalostí, aktivít a pod.   

  Slávne osobnosti totiž evokujú v ľuďoch určitý dojem a význam, ktorý môže 

podporovanú udalosť či aktivitu ukázať v inom kontexte, osvetliť ju z iného zorného 

uhla, či dodať jej inú váhu. 21  

Javom celebrity endorsement sa zaoberá aj tzv. McCrackenov model prene-

senia významu, ktorý bol formulovaný v roku 1989. Základom tohto modelu je 

správne využitie všetkých významov, ktoré so sebou celebrita nesie. McCracken 

rozdelil svoj model do troch prenosových fáz, zobrazených v nasledujúcom obrázku.  

 

Obr. č. 2 – Model prenesenia významu  

 

Zdroj: http://iai.asm.org/cgi/content/abstract/69/6/3869 

                                                           
21 www.mediaguru.cz/.../celebrity-ve-sluzbach-znacky/ 
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1. fáza – Kultúra  

Každá slávna osobnosť si vytvára imidž, ktorý je súborom jedinečných významov. Je 

to súbor vlastností a charakteristík, ktorými sa daná osobnosť vyznačuje, prezentuje 

na verejnosti, a tým vytvára v mysliach ľudí  asociácie s ňou spojené.   

2. fáza – Odporúčanie  

V tejto fáze dochádza k efektu, keď celebrita môže ovplyvniť svojím imidžom produkt, 

ktorý prezentuje. Dalo by sa povedať, že prenesie naňho významy, ktoré ona nesie.  

3. fáza – Spotreba  

Táto záverečná fáza zachytáva nielen samotnú spotrebu, ale aj pocity, ktoré táto spo-

treba vyvoláva. Zákazník sa stotožňuje s danou celebritou, a preto nákup nemusí byť 

spojený s racionálnym uvažovaním, ale s emóciami, ktoré tento výrobok vzbudzuje. 22 

Začiatkom mája 2017 sa uskutočnili Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji tentokrát 

v dvoch krajinách – Nemecku a Francúzsku, konkrétne v Kolíne nad Rýnom a v Paríži. 

Boli to už 81. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a Slováci sa na nich zúčastnili 

zaradení v A skupine, spolu s Nemeckom, Lotyšskom, Ruskom, USA, Švédskom, 

Dánskom  a Talianskom.23 Pri tejto príležitosti sa na televíznych obrazovkách veľmi 

často objavoval reklamný spot s Ladislavom Borbélym (obr. č. 3).  

Futbalisti pomaly vchádzajú do šatne (polčasova prestávka?). Tréner Ladislav 

Borbély v obleku im rozpráva „do duše“, pričom výrazne gestikuluje. Chlapci sa 

správajú prirodzene. Niektorý sa utiera do uteráka, iný uvoľňuje svalstvo, viacerí 

posedávajú na lavičkách, ale pozorne počúvajú trénera. Občas sa pozrú navzájom na 

seba, niektoré pohľady vyjadrujú nepochopenie trénerovho prejavu zloženého zo 

samých cudzích slov, ďalší prikyvujú. Jeden z futbalistov je už na masážnom stole 

v pozornosti maséra. Je tu vykreslená asi typická atmosféra polčasovej prestávky.   

Synchrónny prejav Ladislava Borbélyho: „Chlapi, musíme vyhrať! Lebo víťaz-

stvo je inherentnou esenciou každej športovej entity. Súpera treba mentálne deštruo-

                                                           
22 http://managementmania.com/index.php/marketing/40-ostatni/143-word-of  
BÁRTOVÁ, Hilda, BÁRTA, Vladimír, KOUDELKA, Jan: Chování spotřebitele a výzkum trhu. Praha: 
Oeconomika 2005. ISBN 80-245-0778-1. 
TELLIS, G. J., Reklama a podpora prodeje, 1. vydání, Praha, Nakladatelství  Grada Publishing, 2000.  
23 https://sport.sme.sk/c/20512950/ms-v-hokeji-2017-kompletny-program-
zapasov.html#ixzz5AwNFK8rO 
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vať, horizontálne aj vertikálne aj diagonálne. Tak naštartujete inštinkt lovca a vytvo-

ríte pozitívne kontexty emocionality. A dominantná výhra je naša.“   

 

Obr. č. 3 – Reklamný spot 

 

 

 

Borbélyho prejav má výraznú, zreteľnú dikciu, intonačné prostriedky sú 

správne využité. Dôraz je funkčne umiestnený, frázovanie je správne, celý prejav je 

emotívny, naliehavý a adresný.   

Zábery zo šatne nahradí oranžové pozadie s bielym nápisom Bonus time, 

ktorý je v podobe zvoniaceho budíka. A potom titulok Nike je tipovanie. Voice over: 

„Vaša výhra je bonus time. Odštartujte ho kedy chcete a máte tiket zadarmo.“  

Ladislav Borbély sa narodil 14. Mája 1955 v Trenčíne. Je to známy slovenský 

futbalista. Počas svojej aktívnej hráčskej kariéry bol považovaný za dobrého hráča. Na 

prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov ako obranca hrával prvú česko-

slovenskú ligu a pôsobil aj  v Sparte Praha. Po skončení aktívnej kariéry pracoval ako 

futbalový tréner. Bol predsedom trénersko-metodickej komisie slovenského futba-

lového zväzu. Má vyštudovanú psychológiu a na FTVŠ odbor futbalový tréner. V tejto 

oblasti bol aj publikačne činný, keďže vydal knihu Defenzívna moderna a dvojdielnu 

knihu Ofenzívna moderna.24  

                                                           
24 https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Borbély 
25 https://dennikn.sk/467358/laco-borbely-futbalovy-genius-ktoremu-malokto-rozumie 
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  O Borbélym sa hovorí, že niekoľkokrát predbehol svoju dobu. Napr., keď bol 

trénerom v Tatabanyi pokúšal sa presadiť v mužstve futbalový herný štýl, ktorý  

neskôr označili za barcelónsky, vzhľadom na to, že ho  začal aplikovať FC Barcelona. 

V súčasnosti je predovšetkým futbalovým spolukomentátorom, legendou internetu 

a človekom, ktorý štiepi verejnú mienku na dva nezmieriteľné tábory: Laca Borbélyho 

buď milujete, alebo mu nerozumiete, ak by ste mu totiž rozumeli, museli by ste ho 

milovať. Jeho myšlienky a ich podanie sú zážitkom, on sám je lovemarkom.25 

Jeho štýl komentovania je naozaj pozoruhodný. Nad každou položenou 

otázkou sa najprv zamyslí, až  potom začne rozprávať.  Jeho monologický prejav 

tvoria nekonečné súvetia a s vysokou frekvenciou cudzích slov. Jeho myšlienkam 

nemožno uprieť komplexnosť, sú bohaté, originálne a poprepletané. A málokto im 

rozumie. Jedine on dokáže tri a pol minúty hovoriť o tiki-taka, previesť vás zo 

Španielska cez Škótsko do Holandska a zakončiť to konštatovaním, že štýl, ktorý 

Španielom získal niekoľko titulov, je prejavom neopodstatnenej hernej neurózy. 

Pozornosť často priťahuje aj nekonvenčný výber jeho  košieľ či oblekov a  imidž 

rockera  s hrivou hustých dlhých vlasov.26 

 

Obr. č. 4 – Ladislav Borbély 

 

.  

                                                           
 

26 https://theclick.sk › Headline 
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Faktom je, že Laco Borbély, ako ho dôverne  všetci oslovujú, je nezameniteľnou osob-

nosťou s absolútne špecifickým spôsobom vyjadrovania. Na interne možno nájsť  

desiatky jeho výrokov,  tvoria sa z nich top rebríčky s účasťou čitateľov a pod. Za všetky 

jeden príklad: „Mám pocit, že v slovenskom futbale neexistuje pozitívna opozícia. Z po-

litickej sféry sme transformovali zlé tendencie uniformovať niekoho a eliminovať ho ako 

nepriateľa národa a futbalu. Musíme byť divergentní, a nie konvergentní. Divergencia je 

najsilnejší kreatívny element v postoji k realite.“27 

Ako skúsený odborník na futbal je Laco Borbély naozaj často hosťom v televíz-

nych štúdiách nielen počas živých prenosov, ale aj na rôznych športových poduja-

tiach. Ako sme už uviedli, je to výrečný znalec s obrovským prehľadom v hre. Preto 

nikoho neprekvapilo, keď sa objavil v zábavnej reklame stávkovej spoločnosti Niké.28 

Marketingový riaditeľ spoločnosti Nike Slavomír Skalický zdôvodnil v rozho-

vore pre Stratégie tento výber nasledovne: „V osobnosti Laca  Borbélyho nachádza 

tradičný športový tipér rešpektovaného športového experta. Mladú generáciu tipérov 

zase môže zabávať schopnosť Laca Borbélyho postaviť sa k akejkoľvek téme výlučne 

odborne“.29 

Nápad  využiť osobnosť Laca Borbélyho v takomto koncepte pochádza z agen-

túry  Istropolitana Ogilvy. Boli presvedčení, že takýmto spôsobom dokážu aktivovať 

mladú generáciu a zatraktívniť značku Niké v online svete. Práve to bolo cieľom 

kampane. Chceli preto komunikovať v online priestore inak, zábavnejšie a priniesť 

tak   k sledovaniu športu ďalší rozmer zážitku a zábavy. 

 „V agentúre Istropolitana Ogilvy je hneď niekoľko fanúšikov športu a zároveň 

štylistiky Ladislava Borbélyho. Takže nápad spojiť ho so značkou Niké vznikol práve 

tu. A tu tiež s veľkou radosťou vznikajú všetky „borbélyovské“ vetičky do rôznych 

onlineových aj offlinových médií použitých v kampani. Tie, ktoré pán Borbély v spote 

a videách vyslovuje, si navyše sám upravuje, takže sa stáva ďalším copywriterom 

kampane. Produkčne sa na spotoch podieľa Hitchhiker Films a osobitne treba spome-

núť režiséra Tomáša Zavarského, ktorý prišiel s ideou umiestniť Borbélyho sofisti-

kovaný monológ do šatne plnej nesofistikovaných futbalistov,“ povedal Peter Daro-

vec, Creative Director Istropolitana Ogilvy.   
                                                           
27 https://sport.sme.sk/ninajovsvet/ladislav-borbely/k/79/ 
28 http://sportky.zoznam.sk/c/161664/video-popularny-borbely-v-ulohe-trenera-z-tychto-hlasok-
padnete-na-zadok#ixzz4iqk06Zr6 
29 https://strategie.hnonline.sk/marketing/954914-stavili 

http://sportky.zoznam.sk/c/161664/video-popularny-borbely-v-ulohe-trenera-z-tychto-hlasok-padnete-na-zadok#ixzz4iqk06Zr6
http://sportky.zoznam.sk/c/161664/video-popularny-borbely-v-ulohe-trenera-z-tychto-hlasok-padnete-na-zadok#ixzz4iqk06Zr6
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Insightom kampane je rozmýšľanie o športe. „Stávkovanie v Niké je vlastne 

rozmýšľanie o športe. A kto rozmýšľa o športe najviac? Borbély. Stávkovanie v Niké je 

tiež zábava spojená so športom. A kto je najzábavnejšia figúra slovenského športu? 

Borbély. Zistili sme, že funguje na všetkých – mladých, starých, internetových aj 

televíznych. Akurát na každého inak,“ dodal  Peter Darovec.30     

Faktom je, že reklama vzbudila veľkú pozornosť aj odozvu. Isto aj preto sa spot 

objavuje vo vysielaní aj o rok neskôr, v období očakávania ďalších majstrovstiev sveta 

v hokeji. Ladislav Borbély ako celebrita sa stal tvárou značky Niké, o čom svedčia 

ďalšie reklamné aktivity podporujúce stávkovanie. Jednou z nich je testovanie odol-

nosti Laca Borbélyho  pri  pobyte v extrémnom mraze kryokomory.31 

Rečový prejav konkrétneho človeka je neodmysliteľnou súčasťou jeho osob-

nosti. Často môže byť identifikačným znakom. Využitie špecifického a typického spô-

sobu používania lexikálnych prostriedkov v tomto prípade celebrity endorsementu  

považujeme za vhodné, funkčné a efektívne. Spot jednoznačne zaujme svojim 

neobvyklým textom s vysokou frekvenciou cudzích slov. Z  obsahového hľadiska je 

určite pre väčšinu adresátov nezrozumiteľný. V tomto konkrétnom prípade to však 

nie je chybou. Pretože vzhľadom na celú koncepciu  je dôležité  KTO  hovorí a nie ČO  

hovorí.  

 

Farby v reklame 

Svet okolo nás je pestrý. Je to vďaka tomu, že všetko okolo nás má svoju farbu. 

Čo je vlastne farba? Je to psychofyziologický vnem vyvolaný vstupom viditeľného 

svetla určitej vlnovej dĺžky do oka, resp. označenie jednej z častí viditeľného svetla, 

ktorá po dopade do oka vyvoláva viac či menej podobný psychofyziologický vnem.32  

Rôzne vlnové dĺžky mozog interpretuje ako farby, od červenej s najväčšou 

vlnovou dĺžkou (780 nm), po fialovú s najmenšou vlnovou dĺžkou (380 nm). Smerom 

do kratších vlnových dĺžok od fialovej sa nachádza (neviditeľné) ultrafialové (UV) 

a smerom do dlhších vlnových dĺžok infračervené žiarenie (IR). 

                                                           
30 https://strategie.hnonline.sk/marketing/954914-stavili  
31 https://sport.aktuality.sk › 
32 Wikipédia 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fialov%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ultrafialov%C3%A9_%C5%BEiarenie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Infra%C4%8Derven%C3%A9_%C5%BEiarenie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Farba_(fyzika)
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Základné farby sú farby, z ktorých získame všetky ostatné odvodené farby.  

Pokiaľ ide o povrchy predmetov,  sú to farby  fialová (purpurová), azúrová (zeleno-

modrá) a žltá. Ak  ide o farebné svetlá, sú to  červená, zelená a modrá. 

 

Obr. č. 5 – Základné farby 

   

fialová azúrová žltá 

   

červená zelená modrá 

 

Vlastnosti farieb 

Charakteristiku každej farby  vytvárajú jej vlastnosti a tými sú tón, sýtosť 

a svetlosť.  

Tón (angl. hue) charakterizuje farbu prostredníctvom vlnovej dĺžky. 

Sýtosť (angl. saturation) vyjadruje intenzitu farby pomocou zloženia monochroma-

tického a bieleho svetla. Sýtosť farby je tým väčšia, čím menší je rozsah vlnových 

dĺžok a menšie množstvo zložiek bieleho svetla. 

Svetlosť (angl. brightness) farby závisí od relatívnej veľkosti podráždenia sietnice, 

a teda aj od citlivosti oka na jednotlivé farby, ktoré je najcitlivejšie na strednú časť 

spektra. Parametrom svetlosti je aj množstvo energie vyžiarenej jednotkovou 

farebnou plochou. 

V rôznych odvetviach ľudskej činnosti sa používajú  rôzne farebne modely – tradičný 

je  RYB, modernejšie  sú  RGB,  CMYK, GAMUT.  

Tradičný model RYB sa  používa  v  textilnom priemysle, v umení,  v oblasti interiéro-

vého  dizajnu.  Jeho podstata spočíva v miešaní pigmentových (krycích) farieb. 

Primárne farby  modelu RYB sú červená, žltá a modrá.  Sú to základné farby ktoré sa 

nedajú dosiahnuť zmiešaním žiadnej inej. Zmiešaním dvoch primárnych farieb 

v rovnakom pomere dostaneme sekundárnu farbu. 

Sekundárne farby modelu RYB sú zelená, oranžová a fialová. Ak sa zmieša niektorá 

primárna farba so sekundárnou, výsledkom bude terciárna farba, napr. modro-

zelená, zeleno-žltá, fialovo-červená... 
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Práve miešanie farieb vedie k vytváraniu rôznych farebných odtieňov. Podľa 

Bartka existuje viac ako 9 tisíc farebných odtieňov. Fyzikálne štúdie udávajú neuve-

riteľné počty odtieňov jednotlivých farieb, napr. červená farba môže mať 80 odtieňov, 

žltá 200, belasá 430, hnedá až 630 a dokonca čierna sa údajne vyskytuje až v 100 

odtieňoch.33  

Význam farieb 

Farby majú veľký vplyv na psychiku, nálady, emócie. Tým, že každá má svoju 

vibráciu, dokážeme si pomocou nich zlepšiť náladu, koncentráciu či dobiť energiu. Ak 

spoznáme význam farieb, dokážeme napríklad lepšie spoznať človeka, keď vieme, akú 

farbu obľubuje. Vieme si farebne zladiť byt tak, aby sme sa v ňom cítili príjemne a aby 

nás dobíjal energiou. Všeobecne je známe, že teplé farby povzbudzujú a aktivujú 

energiu, a studené upokojujú a tlmia.  

Pri emocionálnom vnímaní je každá farba nositeľom určitej funkcie a istej 

estetickej hodnoty. Podľa odborníkov môžu farby ovplyvniť aj fyziologické a psy-

chické procesy v našom tele. Definície a charakteristiky jednotlivých farieb sa u jed-

notlivých autorov v istej miere rôznia, ale základné významy sú väčšinou zhodné.      

Biela farba sa považuje za slávnostne radostnú, symbolizuje čistotu, nevinnosť, 

sviežosť, dokonalosť, nepoškvrnenosť a mier. Navodzuje tiež pocit ticha, chladu 

a prázdnoty.  

Žltá farba predstavuje optimizmus, radosť zo života, trvalú mladosť, je energetická 

a priateľská. Vyjadruje tiež zmysel pre humor a je vhodná na upútanie pozornosti.  

Ružová je farbou nežnosti, lásky a náklonnosti. Je krehká, často až sladká. 

Oranžová farba charakterizuje nepokoj, aktivitu, sugestívnosť, dobrosrdečnosť, ra-

dosť, zábavu, zvedavosť, silu, mladosť odvahu. Navodzuje pocit tepla, ohňa, slnka, 

svetla a jesene. 

Červená symbolizuje lásku, teplo, zmyselnosť a vášeň. Je taktiež spájaná s aktivitou, 

výbušnosťou, revolúciou, krvou, diablom a peklom. Môže vyvolať agresivitu. Je to 

najnásilnejšia a najdynamickejšia farba. 

Fialová farba vyjadruje magickosť, mystiku, tajomnosť, duchovnosť, dôstojnosť, citli-

vosť, túžbu, smútok, ale aj povýšenosť. 

                                                           
33 BARTKO, O. Farba a jej použitie. Bratislava SPN 1980. 
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Modrá evokuje oblohu, more, vesmír, vzduch a cestovanie. Je farbou duchovna, 

symbolom viery a cudnosti, ale aj slobody, snov, mladosti a údivu. Reprezentuje 

solídnosť konzervatívnosť, povinnosť a rozvážnosť.  Je to pokojná, odpočinková 

a úprimná farba.  

Zelená farba symbolizuje nádej, vyrovnanosť, pokoj, harmonickosť. Je aj symbolom 

dobrého zdravia, nádeje, sviežosti a prírody. Navodzuje pokoj a útechu. 

Hnedá farba symbolizuje skromnosť, jednoduchosť, solídnosť, ale aj nepokoj a ne-

spokojnosť. Je spájaná so zemou, lesmi, teplom, pohodlím a bezpečnosťou.  

 Sivá alebo šedá farba je nevýrazná, evokuje pasivitu, opatrnosť, uvážlivosť, mono-

tónnosť, únavu, neutrálnosť, utiahnutosť, zdržanlivosť a logické myslenie.  

Čierna farba je vážna, symbolizuje smútok, tmu, smrť, stratu a osamelosť, beznádej.  

Zároveň však   vyvoláva pocit ušľachtilosti, distingvovanosti a elegancie.34 

Prostredníctvom procesu syntézy, alebo inak sekundárneho vnímania, ktoré 

sprevádza pôvodný vnem, farba vytvára pocit kvality, ľahkosti, jemnosti, sily, pres-

tíže, hodnoty, teploty, čistoty, chuti, vône, ženskosti či mužskosti, atď. Práve preto sa 

reklamní experti zhodujú, že výber správnej farby môže byť rozhodujúcim pre 

úspech, alebo neúspech značky aj konkrétnych kampaní. 

Okrem emocionálnych charakteristík farieb existuje aj tzv. konvenčná symbol-

lika farieb, ktorá sa vyvinula počas historického vývoja spoločnosti  v jednotlivých 

kultúrach. Práve preto je konvenčné vyznenie nejednotné. Napríklad, kým v Európe je 

tradične farbou smútku čierna, v Japonsku, v budhistickom a hinduistickom svete je 

to naopak farba biela, v Mexiku žltá a v Brazílii a v niektorých krajinách Latinskej 

Ameriky purpurová. V Európe je však purpurová vnímaná ako farba moci. Zelená 

farba, ktorá u nás symbolizuje zdravie, nádej, sviežosť, pokoj, v tropických krajinách 

je spájaná s chorobou a v Egypte a Sýrii je národnou farbou, takže má limitované 

použitie. 

V našej krajine v tradičnom ponímaní vnímame modrú farbu ako chlapčenskú 

a ružovú ako dievčenskú (napr. odev   novorodencov a malých detí). Rovnako je to aj 

vo Švédsku a USA. Ale v Holandsku je modrá farba naopak považovaná za dievčenskú.   

Biela ľalia je v Anglicku symbolom smrti, v krajinách strednej Európy vyjadruje 

                                                           
34 Spracované podľa DUPONT, L. 1001 reklamních tipů. Praha : PRAGMA, 2009. s. 253-262.ISBN 978-
80- 7349-195- 6., ŠKVARENINOVÁ, O. Rečová komunikácia. Bratislava SPN 1994. s. 129-137 .ISBN 80-
08-02228-0 163, BARTKO, O. Farba a jej použitie. Bratislava SPN 1980. 
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nevinnosť.35 Preto je dôležité pri používaní farieb v prejavoch určených pre zahra-

ničie akceptovať aj takéto poznatky, aby sme nechtiac nevyvolali negatívne konotácie 

a nežiaduce reakcie.    

 Na reč farieb stavil veľmi jednoznačne vo svojej reklamnej kampani kandidát 

na bratislavského župana JUDr. Mgr. Jozef Uhler, slovenský komunálny politik, 

občiansky aktivista a nezávislý kandidát.  Od roku 2010  pôsobil ako poslanec Mest-

ského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za mestskú časť Bratislava – Ja-

rovce a bol  predsedom Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.36 

 

Obr. č. 6 – Billboard Jozefa Uhlera 

 

 

 

Jozef Uhler sa rozhodol pre minimalistickú komunikáciu – použil čistú plochu 

billboardu vo viacerých odtieňoch modrej farby, jednoduchý ale veľavravný  slogan  

Na župe sa nekradne  a svoje meno. Na zvýraznenie posolstva, že ak sa on stane 

županom, nebude sa na župe kradnúť, použil žltú farbu. Vzhľadom na to, ako sme žltú 

                                                           
35 ŠKVARENINOVÁ, O. Rečová komunikácia. Bratislava : SPN, 1994. s. 129-137. ISBN 80-08-02228-0;  

VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama - Jak dělat reklamu. Praha : Grada Publishing, 2010. s. 64-65. ISBN 

978-80- 247-3492- 7.  DUPONT, L. 1001 reklamních tipů. Praha : PRAGMA, 2009. s. 253-262. ISBN 978-

80- 7349-195- 6.   

36 https://volbydovuc2017.sk/ 

  

https://volbydovuc2017.sk/
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farbu charakterizovali vyššie by sa mohlo javiť, že práve žltá je tou vhodnou farbou 

na funkčné využitie a podčiarknutie daného posolstva. Domnievam sa však, že tomu 

tak nie je a to hneď z dvoch dôvodov. Prvým je fakt, že široká verejnosť, na ktorú má 

billboard pôsobiť, nemusí poznať túto charakteristiku farby. Druhým dôvodom je 

skutočnosť, že na Slovensku sa tradične hovorilo o žltej farbe ako o farbe žiarlivosti. 

Preto sa napr. dámam nekupovali žlté kvety.  Ďalším dôvodom  nevhodnosti  by 

mohla byť skutočnosť, že najmä v slnečných dňoch, keď je billboard  osvetlený 

slnečnými lúčmi, rozlíšenie  bielej a žltej farby je málo výrazné a tak autorský zámer 

vyjadriť, že práve pán Uhler zabezpečí, že sa  na župe kradnúť nebude, nie je 

dostatočne zreteľný. Tak zostane len všeobecné vyhlásenie, na ktoré sme zvyknutí a 

ktoré nikto neberie vážne.  Vo voľbách do VUC nazývaných aj župné voľby dosiahla 

voličská účasť 31,34 %. Pan Uhler skončil z 18 kandidátov na 8 mieste so ziskom 

2,2 % z celkového počtu voličských hlasov, zatiaľ čo víťaz Juraj Droba získal 20,4 % 

hlasov voličov.37 

V Bratislave, v samom centre starého mesta, na pešej zóne je umiestnený 

kornút so zmrzlinou v nadmernej veľkosti (vyšší ako stredný človek). Stojí pred 

Gelateria barom na Panskej ulici a jeho úlohou je v okoloidúcich evokovať chuť na 

zmrzlinu, aby sa zastavili, vošli do predajne a zmrzlinu si kúpili.  Pre mňa 

z nepochopiteľných dôvodov je všetko – nielen kornút, ale aj tri kopčeky zmrzliny 

a šľahačka – natreté čiernou farbou. Vzhľadom na dominujúcu charakteristiku čiernej 

farby (smútok) považujem takéto riešenie za veľmi nevhodné.  Nejde o to, že ani 

čierna zmrzlina, ani čierny kornút, ani čierna šľahačka neexistujú, ale o to, že 

konotácie, ktoré táto farba vyvoláva majú naozaj veľmi ďaleko od príjemného pocitu, 

ktorý sa spája s konzumáciou sladkej ľadovej pochúťky.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 https://domov.sme.sk/c/20687577/priebeh-a-vysledky-volby-do-vuc-2017-zupne-volby.html 
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Obr. č. 7 – Neadekvátne využitie farby v reklame 

 

 

 

Oveľa prirodzenejšie a určite aj lákavejšie pôsobí ten istý reklamný nosič vo 

farebnom prevedení. Hoci ide o klasiku, možno vnímanú ako klišé, určite skôr vyvolá 

chuť na zmrzlinu a motivuje okoloidúcich k nákupnému rozhodnutiu. Na prvom 

obrázku je príklad na adekvátne využitie farieb na dvojrozmernom reklamnom nosiči, 

ktoré využíva Cafe Raccer v bratislavskom Prievoze, na druhom opäť vhodne použité 

farby na trojrozmernom nosiči pri bratislavskom Tescu na Kamennom námestí.   
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Obr. č. 8 – Adekvátne využitie farieb v reklame 
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Kornútky s farebnou zmrzlinou nesporne pôsobia prirodzenejšie ako „smutočný“ 

čierny kornútok. Takže použitie čiernej farby v tomto prípade, na trojrozmernom 

reklamnom nosiči – kornútku so zmrzlinou,  považujem za nevhodné a nesprávne.  

 

Záver 

  Reklamné prejavy nás obklopujú zo všetkých strán. Čiastočne sme si na ne 

zvykli a často ich ani neregistrujeme. Keď sa však objaví niečo nekonvenčné, nápa-

dité, väčšinou to našu pozornosť zaujme.  

V štúdii sme sa rozhodli venovať pozornosť takým javom, ktoré nás z nejakého 

dôvodu upútali, či už negatívne alebo pozitívne. Na konkrétnych reálnych príkladoch 

aplikujeme teoretické poznatky z oblasti marketingovej komunikácie.  

Na citylighte nás zaujalo použitie výrazu hoax, ktorý nepovažujeme za všeo-

becne zrozumiteľný. Vzhľadom na cieľovú skupinu, ktorej bola reklamná výzva 

určená, bolo však použitie tohto výrazu adekvátne.  

Využitie celebrity v oblasti športu v televíznom reklamnom spote propagujú-

com tipovanie v Nike nás zaujalo prostredníctvom rečového prejavu vybranej 

celebrity – Laca Borbélyho. Text s vysokou frekvenciou cudzích slov, na prvé počutie 

určite nezrozumiteľný pre väčšinu adresátov, nesporne zaujal pozornosť divákov. 

Zostáva len veriť, že to bolo do takej miery, že sa prepracovali aj k posolstvu, ktoré ich 

nabádalo tipovať v Niké.  

Využitie farieb v reklame patrí k základným pracovným nástrojom a výrazo-

vým prostriedkom reklamy. Všimli sme si pokus o ich využitie v politickej reklame, 

ktorý podľa nášho názoru nebol veľmi vydarený.  

Zaevidovali sme aj nevhodné použitie farby na nadmernom trojrozmernom 

reklamnom nosiči. 

Svet bez reklamy už asi nebude, preto ju musíme istým spôsobom akceptovať. 

Upozorňovať však na nedostatky v oblasti etiky, ale aj estetiky a funkčnosti a na dru-

hej strane oceňovať pozitívne javy a kvalitné reklamné prejavy je určite potrebné.  
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DETSKÝ PRÍJEMCA A REKLAMA 

CHILD RECIPIENT AND ADVERTISING 

 

Mgr. Tatiana Deptová, PhD. 

 

 

Abstrakt: 

Problematika skúmania vplyvu reklamy na rôzne segmenty trhu, zvlášť na deti, je 

trvalo aktuálna a napriek tomu, že nestojí v centre pozornosti vedeckého skúmania, je 

zaujímavá aj pre laickú verejnosť. Štúdia sa venuje sumarizovaniu výsledkov 

doterajších výskumov a prieskumov realizovaných v oblasti vplyvu reklamy na 

detského príjemcu v domácej a zahraničnej literatúre. Autorka svoju pozornosť 

sústredila na poznatky, ktoré reprezentujú rôzne pohľady  na skúmanú tému. 

 

Kľúčové slová: 

detský príjemca, reklama, vplyv, médiá, produkt 

 

Abstract: 

The influence of the advertising on the various market segments,especially on 

children, remains to be a topical issue in research, andalthough not being the focus of 

scientific research, it holds aninformative value for the general public, as well. The 

study focuses onsummarizing the results of the past research and publications on 

theimpact of advertising on children's recipients in both local and foreignliterature. 

The focus is placed on the results representing differentviews on the subject at hand. 

 

Keywords:  

child recipient, advertising, impact, media, product 

 

Úvod 

Primárna funkcia reklamy informovať potenciálnych zákazníkov o existencii 

nového produktu, resp. o jeho vlastnostiach sa už dávno rozšírila aj o ďalšie funkcie. 

Reklama nás nielen informuje, ale aj presviedča, vyzýva k činnosti, poúča, zabáva, 

vyvoláva v nás potrebu alebo túžbu vlastniť ponúkaný produkt, mení naše hodnotové 
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rebríčky, spoločenské statusy a pod. Stala sa predmetom tematicky rôznorodo orien-

tovaných výskumov a jej hodnotenia odbornou verejnosťou sa vo viacerých ohľadoch 

rozchádzajú. Na jednej strane si plne uvedomujeme jej dôležitosť vo vzťahu k fungo-

vaniu trhu a obchodu, na strane druhej kriticky hodnotíme jej vplyv napríklad na 

vybrané cieľové skupiny, ktoré sa nedokážu účinne brániť. Práve tento aspekt vplyvu 

reklamy na príjemcov je úzko spätý s vplyvom médií na spoločnosť ako celok. To 

viedlo k snahe rozvíjať teóriu mediálnej gramotnosti (Meyrowitz, 1998, in: Regrú-

tová, Rusnák, 2013, s. 143; Kretter, 2006; Poláková, rok neuvedený), ale aj k potrebe 

reklamu, resp. nástroje marketingovej komunikácie vo všeobecnosti podrobnejšie 

skúmať. 

„Medzi najohrozenejších“ príjemcov reklamy zaraďujeme seniorov (napr. prí-

pad Šmejdi) a najmä deti, ktoré sa vo výskume pôsobenia reklamy vyčleňujú ako cie-

ľová skupina, vyžadujúca si špecifický prístup pri uplatňovaní metód a techník výsku-

mu (Hradiská, 2006, s. 49; ale aj Fichnová, Spálová, 2005; Hanuláková, 2002). Vplyv 

reklamy na detského príjemcu autori na základe rôznych skúmaní vyhodnocujú ako 

negatívny (Bujačková, 1996; Fichnová, Spálová, 2005; Hradiská, 2006), resp. sa upo-

zorňuje na zmeny v rámci komunikačných kompetencií príjemcov (Mikuláš, 2010).  

Napriek tomu, že téma vplyvu reklamy na detského príjemcu je stále vysoko 

aktuálna a potrebná, samotná realizácia výskumov je veľmi náročná. Preto sa v praxi 

častejšie stretávame s prieskumami realizovanými v rámci vedenia záverečných prác, 

resp. spracovávania štúdií. Cieľom našej štúdie je preto snaha sumarizovať získané 

výsledky výskumov a prieskumov zameraných na vplyv reklamy na detského príjem-

cu ako na špecifickú cieľovú skupinu.  

 

Deti a reklama 

 Spôsoby, akými firmy komunikujú so segmentmi, ktoré chcú presvedčiť 

o kúpe ponúkaného produktu, sa neustále zdokonaľujú. V snahe dosiahnuť maximal-

ny úspech, využívajú poznatky z iných oblastí (psychológia, lingvistika, sociológia, 

neurológia atď.) Pribúdajú publikácie, ktoré sú návodmi na úspešnú tvorbu reklam-

ných posolstiev (Godefroy, Glocheux, 1997; Crha, Křížek, 2003, 2008; Kaplová, Turek, 

2005; Toman, 2006; Clow, Baack, 2008; Horňáková, 2012 atď.).  

Nárast počtu reklamných komunikátov viedol k identifikácii sekundárneho 

"reklamného jazykového štýlu", ktorý J. Mistrík (2002, s. 174) definoval ako „Atrak-
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tívny, variabilný, nátlakový komunikát, ktorý využíva všetky prístupné psychologicky 

pôsobivé prostriedky, aby získal percipienta a držal ho v strehu čo najdlhšie. Reklamné 

výrazové prostriedky sú maximálne kontrastné a exkluzívne. Čím ďalej tým viac sa zo 

všetkých semiotických prvkov uplatňujú tie najefektívnejšie vizuálnej prvky. Jazyk v rek-

lame na čas stručný, ale na priestor rozpínavý. Reklamná štylistika je maximálne varia-

bilná, rôznorodá, vynachádzavá a aktualizovaná. Je to v súčasnosti najproduktívnejší 

štýl.“.  

Neoddeliteľnou súčasťou reklám, ako sa uvádza aj v definícii, sú argumenty, 

apely, ale aj rôzne iné presvedčovacie techniky. G. J. Tellis (2002) vymedzuje naprík-

lad: klasické podmieňovanie, prilákanie a udržanie pozornosti, presvedčovanie pomo-

cou informácií a argumentov, využitia dramatického prístupu (humoru, hudby), pre-

svedčovanie pomocou „odporúčateľov“ a pod. V reklamných posolstvách určených 

detským príjemcom popri týchto prvkoch významnú úlohu zohráva aj spôsob ich 

oslovovania 

Spoločnosť Ogilvy & Mather realizovala v rokoch 2012, 2014 a 2016 na tému 

Deti a reklama 3 prieskumy, v rámci ktorých sa zaujímala aj o spôsoby, akými 

komerčné spoločnosti odporúčajú osloviť, resp. oslovujú v rámci svojich reklám 

detských príjemcov. Do výberu sa dostali: hrdinovia televíznych seriálov, animácia, 

príbeh, celebrita, spev, merchandising a testimoniály (www.ogilvy.cz). Percentuálne 

výsledky v kategóriách najúčinnejšia a skôr účinná metóda uvádzame v grafe č. 1. 

Z výsledkov vyplýva, že tradičné spôsoby oslovovania detí v podobe známych 

rozprávkových postavičiek, animácií, príbehu a spevu si pri oslovovaní detských 

príjemcov dokážu udržať svoju silnú pozíciu opakovane v priebehu viacerých rokov. 

Z pohľadu vývoja týchto odporúčaní medzi rokmi 2012 až 2016 získavajú približne 

rovnaké preferenčné percentá, pričom animácia a spev zaznamenali v roku 2016 

mierny pokles záujmu. Ako kolísavé sa javia výsledky dosiahnuté v metóde celebrita, 

ktorá v roku 2014 oproti roku 2012 poklesla až o 30 % a v nasledujúcom roku si 

svoju pozíciu oproti roku 2014 dokázala zlepšiť o 33 %. Zaujímavé by pri niektorých 

metódach oslovenia (napr. hrdinovia TV seriálov, celebrita) bolo sledovať nielen 

preferenciu v rámci odporúčaní, ale aj kvalitatívnu hodnotu tohto parametra, tzn. aké 

seriály a "celebrity" v danom roku respondenti odporúčali, resp. v kampaniach aj 

využili. Nárast preferenčných percent v metóde celebrita môže signalizovať úspeš-

nosť tejto metódy v praxi. 

http://www.ogilvy.cz/
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Graf č. 1 – Odporúčané metódy oslovenia detských príjemcov pracovníkmi českých 

komerčných firiem. 

 

 

Zdroj: Graf zostavila autorka štúdie na základe výsledkov prieskumov uverejnených na: 

http://www.ogilvy.cz/files/1456_studie_ogilvymather_deti%20a%20reklama.pdf, 

https://www.ogilvy.cz/cs/novinky/studie-deti-a-reklama-v-roce-2014, 

https://www.ogilvy.cz/cs/novinky/studie-deti-a-reklama-v-roce-2016 

 

Účinnosť reklamy môže byť zvyšovaná i využitím motívu strachu napriek 

tomu, že jeho uplatňovanie zakazuje, resp. reguluje zákon o reklame aj Etický kódex 

Rady pre reklamu. Aj napriek tomu sa v praxi stretávame s jeho porušovaním. L. Spá-

lová (2005, s. 410-411) uvádza, že na propagáciu produktov Aktimel a Pribináček bol 

uplatnený motív strachu aj vo vzťahu k detskému príjemcovi. Aktimel bol audiovi-

zuálnou reklamou prezentovaný ako prostriedok na zvýšenie obranyschopnosti – "ak 

ho dieťa nekonzumuje, napadnú ho zlé mikróby". Pribináček sa zasa charakterizuje 

ako „kvalitný“ tvarohový krém – ak dieťa konzumuje „nekvalitné“ produkty, bude 

mať bledú „nezdravú“ pleť. V oboch prípadoch umiestnenia reklamy v médiu došlo 

k porušeniu kódexu.  

Štúdií a prieskumov, ktoré sa zaoberajú vplyvom reklamy na detského 

príjemcu je viacero a ich tematické zameranie je rôznorodé. Vzhľadom na rozsah 

štúdie preto uvedieme aspoň niektoré. 
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Výskum vplyvu tvorivosti na percepciu reklamných posolstiev deťmi 

mladšieho školského veku potvrdil, že deti vo veku 7 rokov sú významne ovplyvnené 

reklamou a nezaujímajú k nej kritický postoj. Autorky výskumu (Fichnová, Spálová, 

2005) zistili, že deti preferujú aj nevhodne koncipované reklamy, ktoré sa odkláňajú 

od etických aj ďalších pravidiel tvorby, čo vytvára priestor nielen na preberanie 

nevhodných vzorov, ale aj na identifikáciu sa s nimi. Naopak, vysoko tvorivé deti 

mladšieho školského veku sú nezávislejšie a odolnejšie voči nekritickému prijímaniu 

reklamných odkazov v porovnaní so skupinou nízko tvorivých detí. Z toho vyplýva, že 

tvorivosť je významným faktorom v rozvoji osobnosti dieťaťa a jeho kritického 

myslenia. V rámci výskumu sa sledovali aj skupiny probandov na dolnej a hornej 

vekovej hranici a výskum potvrdil, že tvorivosť v nižších vekových kategóriách 

nedisponuje ochrannými nástrojmi voči negatívnym vplyvom reklamy. Toto zistenie 

potvrdzuje fakt, že ak dieťa nemá dostatočne rozvinuté kritické myslenie, podlieha 

negatívnym javom šíreným prostredníctvom reklamných komunikátov vo význam-

nejšej miere. 

* 

Skutočnosť, že dieťa v predškolskom a mladšom školskom veku nie je schopné 

vnímať reklamné posolstvá kriticky potvrdzujú okrem iných aj A. Junková a B. Šramo-

vá (2002), ktoré zároveň upozorňujú, že zadávatelia a tvorcovia reklamy tento aspekt 

zámerne využívajú na podporu konzumerizmu a  konzumných apelov. Autorky svoju 

pozornosť sústredili na skúmanie dĺžky času reklamného vysielania a typy 

reklamných apelov, ktoré využívali tvorcovia reklám na podporu svojich produktov. 

Skúmaním televízneho reklamného vysielania na českých staniciach zistili, že 

v priebehu 30 hodín vysielania sú deti vystavené reklame viac ako 2,5 hodiny (n=511 

spotov). Z toho 54 % reklamných šotov tvorili reklamy na hračky (n=275), čo v čase 

predstavovalo 87 minút. Dieťa podľa nich získava viac ako polovicu svojich konzum-

ných návykov vo veku do 10 rokov, preto si treba uvedomiť, že okrem reklám na 

hračky dieťa môže byť vystavené pôsobeniu ďalších 236 televíznych reklám na iné 

produkty (kozmetika, liečivá, finančné služby a služby mobilných operátorov a pod.). 

Najčastejšie autorky zaznamenali konzumný apel „činnosť“, ktorý popisuje prednosti, 

dôvody kúpy. V prípade reklám na hračky bol tento apel podporený „zábavou“.38 

                                                           
38 Autorky uvádzajú ako príklad detský počítač, ktorý obsahuje didaktický program zameraný na rôzne 

oblasti vzdelávania a dokáže dieťa zabaviť na niekoľko hodín.  



47 
 

Druhým najfrekventovanejším apelom bol sociálny status ako potreba byť 

akceptovaný ostatnými a mať prestíž. Tento apel bol podporený prvkom „predčasná 

dospelosť“.39 A tretím najčastejšie sa vyskytujúcim apelom bolo „potvrdenie statusu“ 

podporené prvkom „báječný svet“, pri ktorom v televíznych reklamách prezentovali 

hračku ako nového priateľa. Prostredníctvom konzumných apelov si teda zadávatelia 

reklám systematicky od narodenia vychovávajú svojho konzumenta, ktorému všte-

pujú falošné hodnoty a predstavy. Zároveň v ňom upevňujú názor, že jeho šťastie 

závisí na vlastníctve. McNeal (in Junková, Šramová, 2002) dokonca tvrdí, že detský trh 

má oveľa väčší potenciál ako ktorýkoľvek iný demografický segment. 

Príkladom, ktorý dokumentuje fungovanie týchto apelov v praxi, je napr. 

štúdia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre, ktorá sledovala preferenciu a frekvenciu konzumácie kolových 

nápojov u 198 žiakov. Z výsledkov vyplynulo, že takmer 9 % žiakov pije priemerne 

viac ako jeden liter kolových nápojov denne, 70 % si dopraje do päť decilitrov denne 

a 18 % do jedného litra týchto nápojov denne. Naopak, tento druh nápojov nikdy 

nepijú 4 % žiakov. Psychologička J. Porubcová v článku upozorňuje, že na spotrebu 

nealkoholických nápojov má, najmä u detí, veľmi výrazný vplyv reklama a výchova. 

Deti do veku 14 rokov, ktoré sú vo vývine, sa potrebujú s niekým alebo niečím 

identifikovať a reklama na značkové nápoje má obrovskú devízu v tom, že jej 

tvorcovia vedia zvoliť správnych protagonistov, ktorých deti ochotne napodobňujú. 

Zároveň vysvetľuje, že medzi stratégie týchto reklám patria aj rôzne súťaže spojené 

so zaujímavými odmenami, ktoré majú veľký vplyv na to, že si deti kupujú výrobky 

z reklám (https://strategie.hnonline.sk/marketing/769738-reklama-ma-vplyv-na-to-

co-deti-piju). 

* 

V rokoch 2012, 2014 a 2016, ako sme sa už zmienili, realizovala spoločnosť 

Ogilvy & Mather v Českej republike40 prieskum, v ktorom sa zamerala na viacero 

parametrov z oblasti marketingovej komunikácie. Tie sledovala u viac ako 300 

veľkých českých firiem, orientujúcich sa aj na segment detí rôznych vekových 

kategórií. Prieskum tak ponúka pohľad na vzťah detí a reklamy z opačnej strany, 

                                                           
39 Autorky ako príklad uvádzajú detskú kozmetickú súpravu na úpravu nechtov, ktorá zabezpečí majiteľke 

krásu a postavenie. 
40 Zdroje, z ktorých citujeme výsledky prieskumu, uvádzame v Zozname bibliografických údajov pod 

názvom Děti a reklama... za roky 2012, 2014 a 2016. 

https://strategie.hnonline.sk/marketing/769738-reklama-ma-vplyv-na-to-co-deti-piju
https://strategie.hnonline.sk/marketing/769738-reklama-ma-vplyv-na-to-co-deti-piju
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pretože spoločnosť zaujímalo, čo by odporúčali na komunikáciu s detským príjemcom 

marketingoví pracovníci komerčných firiem. Prieskumné otázky agentúry boli 

zamerané na: 

 to, či firmy ponúkajú aj produkty pre deti, 

 vyčleňovanie zvláštneho finančného rozpočtu na komunikáciu s detským 

príjemcom, 

 cieľovú skupinu, ktorá realizuje nákup, 

 typy produktov, ktoré sa prostredníctvom reklamy komunikujú, 

 výber komunikačného kanála vo vzťahu k špecifickej skupine detských 

príjemcov, 

 metódy ich oslovenia, ktoré sme popísali vyššie,  

 najdôležitejší atribút reklamy, 

 to, ktorý typ posolstva považujú firmy za etický, 

 vek, v ktorom je etické deti oslovovať, 

 to, či považujú respondenti súčasnú legislatívu a za dostatočnú. 

Výsledky boli v mnohých ohľadoch zaujímavé. Ak v roku 2012 uviedlo 44 % 

oslovených firiem, že majú vo svojom portfóliu produkty určené deťom, v roku 2014 

to už predstavovalo 63 % a v roku 2016 sa výsledok zistení s malou odchýlkou 

zopakoval a predstavoval 64 %. Firmy podľa zistení zároveň vyčleňujú špeciálne na 

komunikáciu s cieľovými skupinami detí v rámci svojich rozpočtov aj finančné 

prostriedky. Túto informáciu potvrdilo v roku 2012 28 %, v roku 2014 už 34 % a v 

roku 2016 37 % firiem, čo predstavuje viac ako jednu tretinu rozpočtu firmy 

určeného na komunikáciu.  

Prieskum, ktorý bol zameraný na cieľové segmenty zasa ukázal, že najsilnejšiu 

skupinu tvoria v rámci všetkých troch sledovaných rokov rodičia (2012 – 56 %, 2014 

– 64 %, 2016 – 61 %), po nej sú to deti, ktoré nakupovali v uvedených rokoch v 

rozsahu od 22 do 26 % a následne základné školy, ktorých podiel predstavoval 13 – 

18 % a mal klesajúcu tendenciu.  

  Vývoj situácie s typmi produktov, ktoré sa cez reklamu deťom komunikovali, 

sčasti korešpondujú so zisteniami A. Junkovej a B. Šramovej (2002). V roku 2012 

získali najviac percent farmaceutické výrobky (88 %) a nábytok (60 %), ktoré sa v 

ďalších rokoch v prieskume vôbec neobjavili. Naopak, do popredia vystúpila drogéria 

(v priemere 59 %), oblečenie (v priemere 58 %), výrobky súvisiace s aktívne 
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tráveným voľným časom a športovými aktivitami (v priemere 49 %) a mliečne 

výrobky (v priemere 36 %). Ďalej nasledovali nápoje, cukrovinky, hračky a hry, ktoré 

si v sledovaných rokoch udržiavali stabilné hodnoty, a produkty súvisiace s pasívne 

tráveným voľným časom, ktoré v rokoch 2014 a 2016, rovnako ako farmaceutické 

výrobky a nábytok, absentovali. V rokoch 2014 a 2016 sa zasa začala objavovať 

elektronika (v priemere 37,5 %), ktorá v roku 2012 nebola uvedená ani raz. 

Zaujímavé je, že hračky a hry predstavovali v sledovaných rokoch 12, 13 a 14 %. 

Nešlo teda, napriek väzbe na detského príjemcu a možnému predpokladu jeho 

silnejšej pozície, o vysoký percentuálny podiel. 

 Komunikačný kanál autori prieskumu sledovali vo väzbe na špecifikáciu 

detských príjemcov podľa veku v kategóriách: 0 – 6 rokov, 6 – 11 rokov, 12 – 15 

rokov a 16 – 18 rokov. V rámci komunikačného kanálu sa sledovalo, koľko percent 

oslovených firiem odporúčalo vybraný komunikačný kanál pre zvolenú vekovú 

kategóriu. Tento parameter zároveň poukazuje na dôležitosť skúmania vplyvu 

reklamy na detského príjemcu vo väzbe na jednotlivé vekové kategórie, pretože sa tu 

prejavil významný rozdiel vo výbere komunikačného kanála pre jednotlivé vekové 

skupiny. Okrem toho musíme poukázať aj na nepresnosť prieskumu pri nastavení 

prvých dvoch kategórií, kde je priradenie 6-ročného dieťaťa do jednej z nich 

nejednoznačné. Výsledky zistení za jednotlivé roky uvádzame v grafe č. 2. 

 Farebné zobrazenie výsledkov jasne poukazuje na zmenu odporúčaného 

kanála vo vzťahu ku kategórii veku dieťaťa. Kým v nižších vekových kategóriách je 

dominantným kanálom televízia, jej zastúpenie v roku 2016 významne pokleslo 

v kategórii detí vo veku 6-11 rokov a úplne absentuje vo vekovej kategórii 12-15 

a 16-18 rokov. Komunikačné trendy súčasnej doby sa významnejšie prejavili vo 

vyšších vekových kategóriách, v ktorých narástol najmä podiel internetu a sociálnych 

sietí, v menšej miere e-mailovej komunikácie, využívania sms správ, resp. mobilu. 

Zaujímavé je, že v roku 2016 v posledných dvoch vekových kategóriách absentuje 

internet a v približne rovnakom zastúpení sa objavili sociálne siete, počítačové hry 

a sms, pričom v roku 2012 sa v odporúčaniach počítačové hry a sociálne siete 

neobjavili vôbec. Autori prieskumu sa nezmieňujú o presnom vymedzení chápania 

sociálnych sietí a internetu vo vzťahu k nástrojom marketingovej komunikácie 

a odporúčaniam zástupcov oslovených firiem.  
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Graf č. 2 – Výsledky preferencií odporúčaného komunikačného kanála vo väzbe na 

vekovú kategóriu detí. 

 

 

Zdroj: Graf zostavila autorka štúdie na základe výsledkov prieskumov uverejnených na: 

http://www.ogilvy.cz/files/1456_studie_ogilvymather_deti%20a%20reklama.pdf, 

https://www.ogilvy.cz/cs/novinky/studie-deti-a-reklama-v-roce-2014, 

https://www.ogilvy.cz/cs/novinky/studie-deti-a-reklama-v-roce-2016 

 

 V rámci prieskumnej otázky zameranej na najdôležitejší atribút reklamy, me-

dzi najodporúčanejšie atribúty patrili: vizuálna stránka, zapamätateľnosť, umiest-

nenie a výber média, vhodná cieľová skupina, intenzita/rozsah, dĺžka kampane. 

Výsledky spoločnosti Ogilvy & Mather za skúmané roky uvádzame v grafe č. 3. 

 Z pohľadu výsledkov sa ako najvýznamnejšie javia: vizuálna stránka, 

zapamätateľnosť a správne umiestnenie v médiu. Preferencie vizuálneho stvárnenia 

reklamy zaznamenávajú každoročný nárast o 7-8 %, čo korešponduje s požiadavkami 

kladenými na komunikáciu s detským príjemcom vo všeobecnosti. Absencia 

vizuálneho stvárnenia komunikovanej témy môže významne znížiť nielen vnímanie a 

porozumenie informácie určenej pre túto cieľovú skupinu, ale aj jej zapamätateľnosť. 

Vzhľadom na skutočnosť, že medzi vizuálnou stránkou reklamy a jej 

zapamätateľnosťou je úzke prepojenie, ako zaujímavé sa javí postupné znižovanie 

odporúčaní v atribúte zapamätateľnosť, ktorá klesla od roku 2012 do roku 2016 až o 

17 %. Tento pokles je však do istej miery vyrovnávaný nárastom dôležitosti kladenej 

na vizuálnu stránku, ktorá, naopak, medzi rokmi 2012 a 2016 narástla o 15 %. Tretím 
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preferovaným atribútom bolo umiestnenie/výber média, ktoré síce v roku 2014 

pokleslo o 10 %, ale v roku 2016 zaznamenalo nárast o 11 %, takže o 1 % zlepšilo 

svoju pozíciu oproti roku 2012. 

 

Graf č. 3 – Výsledky preferencií v kategórii najdôležitejší atribút reklamy 

 

 

 
Zdroj: Graf zostavila autorka štúdie na základe výsledkov prieskumov uverejnených na: 

http://www.ogilvy.cz/files/1456_studie_ogilvymather_deti%20a%20reklama.pdf, 

https://www.ogilvy.cz/cs/novinky/studie-deti-a-reklama-v-roce-2014, 

https://www.ogilvy.cz/cs/novinky/studie-deti-a-reklama-v-roce-2016 

 

 

Umiestnenie v médiu je pri správnej komunikácii s cieľovou skupinou jedným 

z najzávažnejších atribútov. Treba si preto uvedomiť, že nesprávny výber média, 

nesprávna identifikácia cieľovej skupiny a zlý výber jej zodpovedajúcich výrazových 

prostriedkov použitých v reklame, môže vo významnej miere negatívne ovplyvniť 

naplnenie stanoveného komunikačného cieľa a tak, znížiť, ba dokonca ohroziť 

účinnosť celej reklamnej kampane. 

* 

Problematike skúmania vplyvu reklamy na detského príjemcu sa venujú aj 

mnohé ďalšie zdroje. Lindquist (1979) skúmal vplyv reklamy na žiakov 3.-6. ročníka 
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základných škôl v štáte Michigan USA (n=365), pričom sa zameral na postoj detí 

k reklame v televízii, rádiu, detských časopisoch a zábavných knihách pre deti. Cieľom 

výskumu bolo: 1. Zmerať postoj detí k reklame v televízii, rádiu, detských časopisoch 

a zábavných knihách pre deti. 2. Zistiť, či je rozdiel vo vnímaní každého druhu média 

medzi deťmi v rôznom veku. 3. Zistiť pre každé médium zvlášť, ako ho vnímajú deti 

každého veku. Výsledky výskumu ukázali, že najpozitívnejšie vo všetkých vekových 

skupinách vnímajú žiaci reklamu v kvalitných detských časopisoch, čo môže spôso-

bovať to, že:  

 časopisy vydávajú renomované spoločnosti, 

 časopisy deťom kupujú ich rodičia, alebo starí rodičia a výber časopisu 

podlieha schváleniu dospelých, 

 v časopise renomovaných spoločnosti inzerujú firmy, ktorých reklamy 

dosahujú vyššiu kvalitu spracovania,  

 príjemcovia majú väčšiu dôveru v písané slovo. 

Výskum (Deptová, T., 2015) zameraný na kvalitu plošnej inzercie v časopisoch 

Adamko a Macko Pusík uverejňovaných v rokoch 2012-2013 tieto zistenia v sloven-

skom prostredí nepotvrdil. Výsledky však boli vo výskume získané pomocou kvan-

titatívno-kvalitatívnej obsahovej analýzy 111 plošných inzerátov a nie výskumom 

zameraným na respondentov. Analýzou plošných inzerátoch uverejnených v časo-

pisoch sa sledovalo v rámci 3 kategórií text (39 jednotiek), obraz (6 jednotiek) a for-

ma (9 jednotiek) 53 jednotiek zameraných na rôzne aspekty využívania textových, 

obrazových a formálnych prvkov. Zvolené časopisy boli určené deťom predškolského 

a mladšieho školského veku a, vzhľadom na skutočnosť, že ide o príjemcov, ktorí ešte 

nevedia čítať, sekundárne aj ich rodičom a starým rodičom, ktorých z pohľadu 

ontogenetickej psychológie môžeme zaradiť do štádií: mladší dospelý vek, stredný 

dospelý vek a pozdná dospelosť. Plošné inzeráty v časopisoch z hľadiska ich obsahu 

boli určené primárne detskému príjemcovi a sekundárne dospelému príjemcovi vo 

viac ako 83 %, primárne dospelému a sekundárne detskému príjemcovi takmer v 2 

%, obom príjemcom rovnako vo viac ako 6 % a iba dospelému príjemcovi približne 

v 8 %. Inzeráty teda boli dominantne orientované na detského príjemcu, čo ich 

predurčovalo na kvalitatívne hodnoty súvisiace s touto cieľovou skupinou.  
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Graf č. 4 – Identifikácia cieľovej skupiny v rámci výskumu plošných inzerátov v 

detských časopisoch. 

 

 

Zdroj: Deptová, T.: Analýza reklamných komunikátov v časopisoch pre deti. [Dizertačná práca.] FF UKF 

: Nitra, 2015. 

 

 

Najvýznamnejšie nedostatky sa prejavili pri využívaní obrazovej zložky, farieb 

a písma. Analýza ukázala, že v 111 plošných inzerátoch bolo až 467 obrázkov. Na 

jeden plošný inzerát teda pripadlo približne 4,21 obrázka a až v 36 % išlo v rámci 

jedného plošného inzerátu o kombináciu typov zvolených obrazov (napr. fotografia a 

ilustrácia, fotografia a počítačová grafika, ilustrácia a počítačová grafika, resp. všetky 

3 typy obrazu spolu). Väčšinu až 75,68 % predstavovali obrazy, ktoré znázorňovali 

iba obsah titulku bez akejkoľvek sémantickej väzby vyjadrenej prostredníctvom 

štylisticky príznakových výrazových prostriedkov, čo mohol ovplyvniť práve 

významný podiel inzerátov určených primárne deťom. V rámci využívania farieb a 

písma, boli zistenia tiež negatívne. Vo viac ako polovici plošných inzerátov bolo 

použitých 3 a viac fontov písma (n=68), pričom v písme bolo vo väčšine prípadov 

využitých 3 a viac farieb (n=90). 
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Graf č. 4 – Využíva farby v textoch plošných inzerátov 

 

 

Zdroj: Deptová, T.: Analýza reklamných komunikátov v časopisoch pre deti. FF UKF : Nitra, 2015. 

 

Výskum potvrdil, štatisticky významný výskyt atribútov ktoré môžu negatívne 

ovplyvniť možnosti kvalitnej percepcie reklamy, jej prehľadnosť a schopnosť plniť 

svoj komunikačných cieľ.  

 

* 

Problematike vplyvu reklamy na detského príjemcu sa venovali aj S. C. Jones 

a L. Kervin (2001). Autorky sa snažili overiť realizovateľnosť rozsiahlejšieho 

výskumu zameraného na vplyv reklám na jedlo uverejňovaných v detských 

časopisoch na deti vo veku od 5-12 rokov (n=47). Deti mali k dispozícii na čítanie 

rôzne časopisy, v ktorých sa nachádzala alebo nenachádzala reklama na jedlo. Po 

prelistovaní/prečítaní časopisov im bolo ponúknuté občerstvenie, v rámci ktorého si 

mohli vybrať z viacerých jedál (jedlá z uverejnených reklám a jedlá pripravované pod 

dozorom štátnych orgánov). Výskum preukázal, že deti preferovali jedlá z reklamy, 

napriek tomu, že väčšina detí pri interview uvádzala, že je pre ne dôležité, aby jedlo 

bolo chutné a zdravé. Pri skutočnom výbere však volili nezdravé jedlo z reklamy. 

Autorky štúdie konštatovali, že reklama na jedlo v detských časopisoch má na 

detského príjemcu podstatný vplyv a v prípade propagácie nevhodných jedál môže 

ohroziť zdravie detí. Zároveň autorky poukázali aj na opodstatnenosť kontroly 
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časopisov a potrebu realizácie podobného výskumu na väčšej vzorke probandov. 

Zistenia a výskum samotný považujeme za veľmi inšpiratívny. V jeho popise však 

absentuje snaha autoriek upozorniť aj na rozdiely vplyvu reklamy na deti z hľadiska 

veku a členenia ontogenetickej psychológie, v rámci ktorej je rozptyl veku detí dosť 

veľký, pretože sem môžeme zaradiť deti predškolského, mladšieho školského veku 

a obdobie puberty, pubescencie (Šramová, 2007; Vágnerová, 2012). Keďže jednotlivé 

obdobia sa v rámci vývinu osobnosti prejavujú v zmenách psychických, rozumových, 

emocionálnych, mentálnych a iných daností detí, môžeme predpokladať rozdiely aj vo 

vplyve reklamy na detského príjemcu v rámci konzumácie jedla. 

 

* 

Záujem o problematiku skúmania reklám uverejňovaných v časopisoch pre 

deti spôsobil najmä nárast podielu reklamy v týchto časopisoch. D. S. Acharya a R. 

Mizerski (2005), sa preto pokúšali zistiť, aký majú názor na printové reklamy 

umiestňované v časopisoch pre deti vo veku 7-10 rokov experti z oblasti 

marketingovej komunikácie. Autorov zaujímalo, či sú cieľové skupiny schopné 

presvedčivo pochopiť zámer nástrojov marketingovej komunikácie. Názory na to, 

v akom veku deti dokážu pochopiť odkaz inzerátu sa podľa nich rôznia. Donohue 

(1980, in Acharya, Mizerski, 2005) tvrdí, že deti môžu chápať obsah reklamy už vo 

veku 3 rokov, Kline (1999, in Acharya, Mizerski, 2005) argumentuje, že iba 52% detí 

vo veku 5 rokov reálne porozumie zámeru reklamnej komunikácie, naopak ďalší 

autori (Edling, 1999; Bjurstrom, 1994; in Acharya, Mizerski, 2005) sú presvedčení, že 

k naozajstnému chápaniu odkazov marketingovej komunikácie dochádza až vo veku 

12 rokov. Výskumy realizované v našej proveniencii dokazujú, že v rôznych etapách 

vývoja je dieťa schopné vnímať, chápať a spracovať len niektoré atribúty reklamného 

odkazu a nie reklamný odkaz ako celok, pričom sa zároveň zohľadňujú negatívne 

aj pozitívne dôsledky vplyvu reklamy na dieťa (Fichnová, Spálová, 2005; Hradiská, 

2001, 2005a, 2005b, 2006; Kapusta, 2012; Šramová, 2007; Vysekalová, 2012; 

Spálová, 2005). S. D. Acharya a R. Mizerski (2005) sa však vo svojom výskume 

podrobnejším popisom ďalších výskumov a odborných názorov nezaoberajú, pretože 

ich primárnym výskumným zámerom je snaha zistiť, do akej miery je reklamný odkaz 

dekódovateľný. V rámci prieskumu vybrali autori 10 strán z niekoľkých populárnych 

austrálskych časopisov určených začínajúcim čitateľov a zaslali ich 12 expertom 
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v oblasti marketingovej komunikácie pôsobiacim na univerzitách v Austrálii a USA. 

Úlohou expertov bolo vyjadriť sa k obsahu stránok, pričom sa sledovala: prítomnosť 

produktu, resp. reklamy na strane časopisu, komerčnosť a nekomerčnosť obsahu, 

účelnosť stránky, teda či je jej úlohou sprostredkovať informácie, vzbudiť záujem 

o kúpu produktu, resp. iba čitateľa zabaviť. K úplnej zhode pri hodnotení obsahu 

dospeli experti iba pri 2 stránkach. Pri 5 sa zhodli na 90% a v zvyšných 3 sa názory 

značne líšili. 20% odpovedí signalizovalo, že experti nedokázali posúdiť, či stránka 

obsahuje nástroj marketingovej komunikácie alebo nie. Podobné hodnoty boli 

zaznamenané aj pri skúmaní účelu stránok. Zistenia, ku ktorým autori dospeli, 

priniesli iba ďalšiu otázku: „Ak experti na marketingovú komunikáciu nedokážu 

presvedčivo odlíšiť komerčný obsah od nekomerčného na stránkach detských 

časopisov a pochopiť odkaz v nich umiestnenej reklamy, čo môžeme očakávať od 

detských čitateľov?“ 

* 

 Hodnotné informácie o komunikovaní reklamy vo vzťahu k detskému 

príjemcovi môžeme získať aj z niektorých záverečných prác. Ako príklad uvádzame 

diplomovú prácu D. Mokráša (2018), ktorý chcel zistiť, či sú televízne reklamy a 

upútavky, ktoré nie sú primárne určené deťom, ale sú vysielané v čase, kedy ich môžu 

sledovať, koncipované v súlade so zákonmi a Etickým kódexom. Analyzoval 1295 

reklamných spotov a televíznych upútaviek, z toho 939 reklám komerčného 

charakteru a 356 upútaviek na televízne vysielanie, resp. selfpromo vybraných 

televíznych staníc. V 253 (185 reklám + 68 upútaviek) prípadoch identifikoval 

minimálne jeden prvok násilia alebo zobrazenia so sexuálnym nádychom vo forme 

obrazu a v 30 z nich prvok násilia v texte. Medzi najčastejšie zobrazované prvky 

násilia so zreteľom na detského recipienta zaradil: navodzovanie strachu, 

zobrazovanie zbraní, streľby, hádok a nahých, resp. obnažených mužských a ženských 

tiel, a to aj pohoršujúcim spôsobom. Z jeho prieskumu zároveň vyplynulo, že prvky 

násilia sú prítomné aj v textovej zložke. Negatívne javy, ktoré zaznamenal, sú v 

rozpore so zákonom o vysielaní a retransmisii, napr. v bode „c) programy alebo iné 

zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny 

vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, sa nesmú 
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vysielať v čase od 6.00 h do 22.00 h.“41 Vzhľadom na dosiahnuté výsledky autor 

konštatuje, že počet reklám s prvkami násilia je vo vzťahu k sledovanému času, ktorý 

predstavoval 17 hodín počas 3 dní vysielania, vysoký a že skúmaný materiál má 

potenciál priniesť aj ďalšie výsledky.  

* 

Reklama však so sebou môže prinášať aj pozitívne hodnoty. G. Kapusta (2012, 

s. 330-338) napríklad skúmala televízne reklamné šoty určené primárne deťom pred-

školského veku, v ktorých sledovala, akým spôsobom a v rámci akých kategórií sa 

v reklame uplatňuje: podnecovanie k tvorbe niečoho nového, podporovanie slobody, 

prítomnosť humoru, podporovanie flexibilného a originálneho myslenia, rozvoj 

predstavivosti, fantázie a imaginácie, vnímania, samostatnosti recipienta, zvedavosti a 

podpora k motivácii a smelosti. Do výskumu autorka zaradila 33 reklamných šotov, 

v ktorých pomocou obsahovej analýzy hľadala podoby uvedených determinantov. Na 

základe výsledkov uvádza, že jednotlivé premenné majú v reklame silnejšie 

zastúpenie, ale na potvrdenie pozitívnych hodnôt reklamy je treba realizovať aj 

ďalšie výskumy.  

Spomenuté výskumy, ale nielen tie, naznačujú, že problematika skúmania rek-

lamných posolstiev je otvorená a neustále sa vytvára nový priestor na realizáciu 

ďalších výskumov zameraných na vplyv marketingovej komunikácie a jej nástrojov 

na rôzne cieľové skupiny.  

 

 

Záver 

Oblasť marketingovej komunikácie je vysoko dynamickým prostredím, ktoré 

sa neustále vyvíja, hľadá nové formy a spôsoby na zvyšovanie účinnosti ovplyvňo-

vania a presviedčania segmentov trhu. Technológie so sebou prinášajú nové možnosti 

komunikácie s potenciálnymi klientmi a hranica veku, v ktorom deti tieto technológie 

využívajú, neustále klesá. Dospelí, a zvlášť rodičia detí, by si mali v plnej miere uve-

domovať riziká, ktoré tieto technológie so sebou prinášajú a zodpovedne pristupovať 

k výchove a vzdelávaniu detí v tejto oblasti. K. Janečková (2012, www.ogilvy.cz) tvrdí, 

že deti vo veku 3 rokov reklama úplne ovplyvní a siahajú po známych značkách a v 4 

rokoch si už pod tlakom reklamy vytvárajú preferencie ku konkrétnym výrobkom 

                                                           
41 Zákon č 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. [online]. [citované 11.4.2018]. Dostupné na: 

<http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0000/zakon-o-vysielani-a-retransmisii.23.pdf> 

http://www.ogilvy.cz/
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alebo značkám. Odborníci (Hradiská, E., 2006; Janečková, K, 2012; Zamazalová, M., 

2014, Hajková, D., 2016 atď.) v tejto súvislosti upozorňujú, že rozhodujúcu úlohu v 

tomto procese zohráva rodič, ktorý sa stáva vzorom správania, má dostatočný 

priestor vysvetliť dieťaťu pozitíva a negatíva vplyvu reklamy a naučiť ho správne sa 

orientovať v ponuke produktov, ale aj v samotnej percepcii reklamných posolstiev.  

Problematika vplyvu reklám na detského príjemcu zostane, podľa nášho 

názoru, ešte dlho témou s vysokým výskumným potenciálom. Nejde tu pritom len o 

potrebu získavať "dôkazy" o porušovaní legislatívy a negatívnych vplyvoch reklamy 

na rizikové segmenty, ale primárne ide o hľadanie nástrojov, ktoré nám umožnia 

spoločnosť v tejto oblasti kvalitnejšie vzdelávať, primäť štát, zadávateľov, médiá, 

reklamné agentúry, školy k vyššej zodpovednosti a rizikové cieľové skupiny, ku 

ktorým zaraďujeme aj deti, účinne chrániť. Vzhľadom na skutočnosť, že komunikácia 

sa už dlhší čas posúva do sveta sociálny sietí a autorít, ktoré odporúčajú produkty 

inými ako tradičnými formami, vznikol nový priestor na skúmanie týchto foriem 

komunikácie a ich vplyvu na vybrané segmenty.  
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MEDIA RELATIONS – ZÁKLADNÝ KAMEŇ PUBLIC RELATIONS 

MEDIA RELATIONS – THE BASE OF PUBLIC RELATIONS 

 

Mgr. Filip Púchovský, PhD. 

 

Abstrakt:  

Public relations sú často veľmi úzko vnímané laickou aj odbornu verejnosťou len na 

základe doslovného prekladu pojmu ako – vzťahy s verejnosťou. Šírka oblasti pôso-

benia a najmä aktivít, ktoré v sebe odbor public relations zahŕňa je však oveľa 

komplexnejšia. Ide o súbor komunikačných aktivít a nástrojov, ktoré svojou kombiná-

ciou ovplyvňujú verejnú mienku a vytvárajú celkový obraz spoločnosti alebo značky 

a pomáhajú cieľovej skupine recipientov budovať si k nej pozitívny vzťah. Media rela-

tions môžeme považovať za najvýznamnejšiu zložku public relations, nemôžeme však 

hovoriť o jednom a tom istom význame. Kým public relations majú ovplyvňovať 

verejnú mienku a vytvárať vzťahy, media relations sú prostriedkom, ako to do-

siahnuť. Táto štúdia približuje význam samotného pojmu media relations a pred-

stavuje nástroje, ktoré sa v rámci budovania vzťahov s médiami využívajú. 

 

Kľúčové slová:  

public relations, media relations, médiá, publicita 

 

Abstract:  

Public relations is in slovak often very closely perceived, both by the layman and by a 

part of the professional public, only on the basis of literal translation of the term - as 

a relations with public. However, the width of the area of this activity, and in 

particular the activities covered by the public relations, is much more complex. It is a 

set of communication activities and tools that are combined to affect the public 

opinion and to create an overall image of a company or brand and help the  target 

group of recipients build a positive relationship with it. Even if media relations can be 

considered as the most important component of public relations, we can not talk 

about one and the same meaning. While public relations is influencing public opinion 

and creating relationships, media relations are helping to achieve this. This study 
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approaches the importance of the concept of media relations itself and represents the 

tools that are being used in building relations with the media. 

 

Keywords:  

public relations, media relations, media, publicity 

 

 

Úvod 

 

Public relations sú často veľmi úzko vnímané laickou, aj časťou odbornej 

verejnosti, len na základe doslovného prekladu pojmu – ako vzťahy s verejnosťou. 

Šírka oblasti pôsobenia a najmä aktivít, ktoré v sebe oblasť public relations zahŕňa je 

však oveľa komplexnejšia. Ide o súbor komunikačných aktivít a nástrojov, ktoré 

svojou kombináciou ovplyvňujú verejnú mienku, a tak vytvárajú celkový obraz 

spoločnosti alebo značky a pomáhajú cieľovej skupine recipientov budovať si k nej 

pozitívny vzťah. To sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi, ktoré sú, v závislosti od kon-

krétneho cieľa a cieľovej skupiny, viac či menej efektívne. Sú však nástroje public 

relations, ktoré sú overené časom a s menšími odchýlkami sú použiteľné všeobecne 

takmer na každý druh komunikácie, či už ide o korporátne, alebo produktové public 

relations, alebo internú komunikáciu.  

Public relations bývajú odbornou verejnosťou považované za synonymum 

media relations. Práve media relations môžeme považovať za najvýznamnejšiu zložku 

public relations, nemôžeme preto hovoriť o jednom a tom istom význame. Kým public 

relations majú ovplyvňovať verejnú mienku a vytvárať vzťahy, media relations sú 

prostriedkom, ako to dosiahnuť.  

 

Public relations vs. media relations 

 

Najznámejším a najvyužívanejším nástrojom public relations sú media relations. 

Ide o relatívne mladý pojem, keďže donedávna sa pre rovnakú agendu využíval 

termín „press relations“ (vzťahy s tlačou). „Vzhľadom k tomu, že dnešné médiá už nie 

je možné redukovať len na tlač, vznikol výstižnejší a korektnejší termín media relations 

– vzťahy s médiami“ (Tomandl, 2011).  
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„Media relations stoja na princípe dlhodobých, dôveryhodných a dobre premysle-

ných vzťahov so zástupcami médií. Žiadaným výsledkom týchto vzťahov, ktoré musia 

byť obojstranne prospešné, je pozitívna publicita42 – teda zmienky o určitej organizácii, 

jej cieľoch, myšlienkach, predstaviteľoch alebo produktoch organizácie v médiách. 

Výsledkom dlhodobej pozitívnej publicity je dobré meno a dobrá povesť medzi verej-

nosťou, vďaka ktorej organizácie môžu lepšie dosahovať svoje ciele“ (Tomandl, 2011).  

 

Základné pravidlá media relations 

Budovanie vzťahov s médiami je dlhodobý proces a nemôžeme sa naň pozerať 

ako na jednorazovú aktivitu. Dôveru médií si každý PR manažér buduje dlhodobo 

a namáhavo. Využíva na to množstvo rôznych prostriedkov na oslovenie médií 

a nadviazanie kontinuálnej spolupráce s nimi. Dlhodobé dobré vzťahy s médiami je 

potom možné zúžitkovať nielen v čase potreby medializácie, ale predovšetkým 

v prípade krízovej komunikácie. 

V rámci media relations je potrebné akceptovať niekoľko zásad komunikácie. 

Najzákladnejšou je pochopenie princípu suverenity médií. „Nezávislosť médií je 

v slobodnej spoločnosti spojená s absolútnou suverenitou tesnejšie, ako akýkoľvek iný 

prvok spoločnosti. Podnik, inštitúcia alebo osoba, ktorí media relations organizujú, by 

mali mať túto skutočnosť na zreteli“ (Svoboda, 2009). Albert Oeckl (1964) uvádza tri 

základné pravidlá práce s médiami: 

a) Pravidlo pravdivosti – pravdivosťou sa rozumie, že informácie musia opti-

málne zodpovedať skutočnosti, mali by byť jednoducho overiteľné a blízke 

fiktívnej aj absolútnej pravde. 

b) Pravidlo transparentnosti – môžeme vnímať v dvoch podobách, a to buď ako 

transparentnosť v myslení subjektov public relations alebo v obsahu a forme 

ich komunikácie. Z tvorivého hľadiska musí byť posolstvo formulované jasne 

a zrozumiteľne, aby recipienta zasiahlo. Informácia preto musí byť podaná 

presne, jednoducho a zrozumiteľne s ohľadom na oslovenú cieľovú skupinu. 

c) Pravidlo jednoty slova a činu – toto pravidlo je rozhodujúcou požiadavkou 

v rámci fungujúcich media relations. Dôvera a porozumenie medzi subjektom 

                                                           
42 Publicita je neplatený priestor v médiách venovaný organizácii na základe jej aktívnej snahy. Môže 
ísť o zmienky alebo celé redakčné články. Jednoducho povedané, publicita je, keď sa o organizácii, jej 
produktoch, ideách alebo predstaviteľoch hovorí a píše v médiách (Tomandl, 2011). 
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a cieľovou skupinou môže vzniknúť len v prípade, ak komunikované infor-

mácie zodpovedajú aj vykonávanej praxi, ktorú je možné overiť. Často sa stáva, 

že komunikované informácie sa v určitom bode rozchádzajú s reálnym stavom 

a činmi subjektu public relations. Médiá sú v tomto smere neúprosné a v prí-

pade nedodržania tohto pravidla sa organizácia s najväčšou pravdepodob-

nosťou môže ocitnúť pod paľbou negatívnej publicity. 

 

Pri analýze týchto zásad podľa Oeckla vidíme značný prienik s heslom, ktorým 

sa riadil Ivy Lee – presnosť, autenticita, záujem. Zmeny na mediálnom trhu však do 

značnej miery ovplyvňujú aj prístup k vzťahom s médiami. Okrem pravidiel, ktoré 

sme spomenuli a sú stále, aj po vyše pol storočí platné, treba dbať ešte na niekoľko 

zásad úspešných media relations.  

Predovšetkým je potrebné byť maximálne informovaný o aktuálnom dianí 

a stave organizácie, pre ktorú je zabezpečované public relations. V čase, keď sa médiá 

ľahko dostávajú k informáciám prostredníctvom internetu a sociálnych sietí je 

obzvlášť dôležité vedieť o všetkých potenciálnych komunikačných témach, ktoré by 

médiá mohli zaujímať. Zvlášť pri nadnárodných vyhláseniach je nutné upozorniť aj 

lokálne pobočky a sprostredkovať im jednotné vyhlásenie v prípade otázok lokálnych 

médií.  

V prípade požiadaviek zo strany médií je potrebné im vedieť sprostredkovať 

správnych partnerov na vyjadrenie. Ak má novinár záujem o vyjadrenie vrcho-

lového manažmentu, nemala by mu byť takáto požiadavka zamietnutá. Je nutné vždy 

dostatočne podložiť komunikované informácie a práve vyjadrenia zainteresovaných 

a zodpovedných osôb by mali byť zárukou pravdivosti a transparentnosti sprostred-

kovaných tvrdení. Každá spoločnosť by mala okrem hovorcu určiť aj zodpovedných 

vrcholových manažérov, ktorí sú schopní poskytnúť vyjadrenia za jednotlivé zložky 

organizácie. 

Hovorca alebo zodpovedný PR manažér by mal byť v komunikácii s médiami 

dostatočne rýchly a mal by mať prehľad o aktuálnom dianí a problematike riešenej 

v oslovených médiách. Redaktori, najmä denníkov a webových portálov, sú často pod 

tlakom času v dôsledku uzávierky. Sú odkázaní na rýchle odpovede, ktoré by im mal 

zodpovedný manažér vedieť poskytnúť. Niekedy je v krátkom časovom úseku takmer 

nemožné sprostredkovať požadované vyjadrenie, vtedy je však nutné na to redakciu 
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upozorniť a poprosiť redaktora o zhovievavosť. V prípade dobrých vzťahov a dlho-

dobej spolupráce je to pri rozumnej argumentácii určite pochopiteľné.  

Pre dosiahnutie publicity, je potrebné prinášať témy, ktoré sú zaujímavé 

a ponúkajú nový pohľad na problém, ktorému sa venujú. Informácie, ktoré potrebuje 

organizácia dostať do médií, sú často samé o sebe nezaujímavé. Je potom na zodpo-

vednom manažérovi, aby dokázal médiám tieto informácie ponúknuť v takej forme, 

ktorá osloví nielen ich, ale predovšetkým čitateľa. Je potrebné byť kreatívny a ele-

gantnou formou ukázať vlastné riešenie konkrétneho problému. 

V neposlednom rade je potrebné selektovať, to znamená informácie spro-

stredkovať tým médiám a jednotlivým redaktorom, pre ktorých by mohli byť 

zaujímavé. Nemá zmysel posielať správu o novom kávovom nápoji v Starbucks do 

športovej redakcie. Pri tvorbe medialistu43 a výbere kľúčových médií je preto 

potrebné byť naozaj selektívny a pristupovať k tejto práci zodpovedne. V konečnom 

dôsledku je výsledok systematickej práce s kľúčovými redaktormi oveľa hodnotnejší, 

ako nekoncepčné hromadné rozosielanie tlačových správ na všetky mediálne 

kontakty z internej databázy. 

  Častou chybou pri komunikácii s médiami je neznalosť základných informácií 

o redakcii a tituloch, ktoré pod ňu spadajú. Pri oslovení redakcie musí byť jasné, čo od 

nej zodpovedný manažér očakáva a aký mediálny výstup vyžaduje. Rovnako neospra-

vedlniteľný je zmätok v adresách redaktorov. Zvlášť v súčasnosti trpia redakcie médií 

veľkou fluktuáciou zamestnancov. Je nutné udržiavať s nimi pravidelný kontakt, aby 

boli prípadné zmeny včas zapracované do medialistu. Pri komunikácii s redaktorom 

treba rešpektovať jeho zodpovednosť a profesionálnu zručnosť. Žiadať o uverejnenie 

pripraveného PR materiálu v úplnej zhode so zaslanými podkladmi je neprípustné. 

Ako sme už spomínali, pri práci s médiami je nutné rešpektovať ich nezávislosť. 

Navyše je častou chybou využívanie superlatívov a nepodložených formulácií (napr. 

„absolútna novinka“, „jedinečný produkt“, „jednotka na trhu“, a pod.) v pripravených 

materiáloch. Takéto vyjadrenia budia dojem, že organizácia nemá vo svojej podstate 

čo povedať a umelo vytvára senzáciu. Okrem prehnaných vyjadrení je častou chybou 

práve nedokonalá štylistika a množstvo gramatických chýb, ktoré sa v materiáloch 

                                                           
43 Medialist je dokument obsahujúci zoznam médií, kontaktov na redakcie, či konkrétnych redaktorov, 
ktorí sú relevantní pre komunikáciu organizácie, produktu alebo značky. Na základe medialistu sú 
distribuované informácie do zvolených redakcií a kompetentným redaktorom. 
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určených médiám objavujú. Chyby odkazujú na amaterizmus a sú znakom nedosta-

točnej profesionality zodpovedného manažéra. 

Zásady komunikácie s médiami sú platné bez ohľadu na to, či ide o aktívnu alebo 

reaktívnu komunikáciu. Každý pracovník v oblasti public relations by mal ovládať 

všeobecne platné pravidlá a mal by byťzdatný diplomat. Často sa totiž dostane do 

situácií, keď bude pod paľbou médií, ktoré ho nebudú šetriť nepríjemnými otázkami 

aj napriek vynikajúcim vzťahom – redaktor je totiž v prvom rade profesionál, až po-

tom kamarát.  

 

Nástroje media relations 

Možností, ako osloviť médiá, je mnoho. V zásade ide o to, vytvoriť si s kľúčo-

vými redakciami, resp. priamo redaktormi, osobný vzťah, z ktorého získajú benefit 

obe strany. V základnom delení môžeme nástroje pôsobenia v rámci media relations 

zaradiť do dvoch kategórií do dvoch foriem, a to do kategórie prostriedky individual-

neho pôsobenia a prostriedky hromadného pôsobenia. 

Medzi prostriedky individuálneho pôsobenia podľa Svobodu (2009) radíme: 

 

a) Návštevy redakcií 

Táto forma sa v praxi málo využíva. Nájsť termín, keď sa v redakcii v jednom 

čase stretnú všetci jej kľúčoví členovia, je takmer nemožné. Fenomén poddi-

menzovania redakcií má za následok neprimeranú vyťaženosť redaktorov, 

ktorí sú zaneprázdnení a nemajú čas na hromadné stretnutia v rámci redakcie 

k jednej téme. Je však možné tento nástroj využiť v prípade, že tému v redakcii 

odprezentujeme zaujímavým, netradičným spôsobom. Ako príklad uvedieme 

predstavenie nových kapsúl Starbucks, ktoré v Českej republike PR agentúra 

prezentovala vo vybraných redakciách formou organizovaného seminára 

o káve pre redaktorov, ktorý viedol skúsený odborník priamo z kaviarne. 

Redaktori mali tiež možnosť ochutnať všetky dostupné kávové zmesi vo forme 

spomínaných espresso kapsúl.  

b) Blahoželania, osobné správy, darčeky 

V rámci osobných vzťahov s novinármi, je pre nich príjemným spestrením 

každodennej rutiny, ak sa im PR agentúra ozve aj neformálnym spôsobom. 

Blahoželanie k narodeninám, meninám či sviatkom, ako sú napríklad Vianoce, 
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Veľká noc alebo Nový rok, poteší každého. V prípade novoročných prianí je 

príjemným ozvláštnením aj malý symbolický darček. Ako príklad uvedieme 

vianočnú tradíciu, ktorú už niekoľko rokov praktizuje spoločnosť Orange 

Slovensko. V rámci rozosielania vianočných prianí od zástupcov z marketing-

vého oddelenia sú novinárom kuriérom doručené živé vianočné stromčeky. 

Tento zvyk je u vybraných redaktorov už taký zaužívaný, že mnohí si stromček 

nekupujú a čakajú práve na zásielku zo spoločnosti. 

c) Osobné stretnutia s redaktormi 

Priateľské vzťahy s redaktormi sa najlepšie udržiavajú prostredníctvom 

individuálnych osobných stretnutí, ktoré vytvárajú priestor pre širšiu diskusiu 

o spolupráci. Redaktor má možnosť dozvedieť sa viac informácií od manažéra 

a dohodnúť sa na exkluzivite, zabezpečení čitateľskej súťaže či inej forme 

spolupráce so zodpovedným PR zástupcom. Rovnako zo strany agentúry sa 

v rámci osobného stretnutia ponúka priestor na diskusiu o spracovaní 

niektorých tém, ku ktorým môžu organizácie alebo značky prispieť svojou 

komerčnou informáciou alebo môžu PP manažéri dať redaktorovi tip na 

článok, prípadne zdroj, ktorý mu pomôže pri práci. Individuálne stretnutia sú 

vhodnou príležitosťou aj na prípadné obdarovanie novinára produktom, ktorý 

je aktuálne propagovaný. Ten ho môže využiť pre seba, prípadne na 

testovanie, ktorého výsledok následne publikuje. Osobné odovzdanie vzoriek 

produktov je oveľa efektívnejšie, ako organizáciami stále preferovaný direct 

mail. 

 

Svoboda síce spomínaný direct mail nezaradil do prostriedkov individuálneho 

pôsobenia v rámci media relations, rozhodne tam má svoje miesto. Už samotný názov, 

v doslovnom preklade „priama pošta“ alebo „adresná zásielka“, napovedá o personali-

zácii a individuálnom pôsobení. Direct mail PR agentúry využívajú na distribúciu 

vzoriek produktov, ktoré bývajú občas doplnené súvisiacim darčekom (napr. pri 

rozoslaní nového bieliaceho pera na zuby značky Signal, s mottom „Prvý make-up pre 

váš úsmev.“, bol v balíčku pribalený aj lesk na pery a maskara). Tento nástroj 

distribúcie vzoriek však nemá požadovanú efektivitu, keďže agentúry ho využívajú 

často a redaktori sú balíčkami z direct mailu zaplavené rovnako, ako tlačovými 

správami. V prípade hromadnej distribúcie vybraným redaktorom je preto potrebné 
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dbať na originalitu a kreatívne prevedenie direct mailu, aby redaktora zaujal a splnil 

svoj účel. Treba si však uvedomiť, že žiadny darček, ani darované produkty nezavä-

zujú redaktora k uverejneniu informácie, ktorá sa k direct mailu viaže. Aj tu platí 

zásada suverenity redakcie a samotného redaktora. 

Rovnako medzi prostriedky individuálneho pôsobenia môžeme zaradiť spomí-

nanú exkluzivitu, interview a mediálne partnerstvo. O exkluzivite hovoríme vtedy, 

keď „určitú tému alebo informáciu poskytneme cielene len jednej redakcii alebo redak-

torovi“ (Tomandl, 2011). Ide tu teda úplne očividne o formu individuálneho pôsobe-

nia. Je však potrebné s týmto nástrojom pracovať obozretne. Niekedy sa agentúra 

oberie o príležitosť plošnej medializácie, keď exkluzívne ponúkne jednému 

redaktorovi tému, ktorá je všeobecne zaujímavá a určite by oslovila viacero médií, 

ktoré by ju ochotne spracovali. Možnosťou v tomto prípade je exkluzivita v rámci 

času, t. j. poskytnutie informácie jednej redakcii alebo redaktorovi s časovým pred-

stihom (niekoľkých dní alebo v určitých prípadoch postačuje aj niekoľko hodín), 

a teda bude v danom médiu zverejnená skôr, ako ju stihnú spracovať konkurenčné 

redakcie. Exkluzivita sa využíva aj v rámci propagácie eventov. S organizátormi Plesu 

v opere mala v roku 2011 exkluzívnu dohodu televízia JOJ. Vďaka nej mohla ako 

jediná vysielať živé vstupy, dostala prístup k exkluzívnym informáciám a rozhovo-

rom. Organizátor benefitoval z veľkého mediálneho priestoru, v ktorom mohol pre-

zentovať, inak pre médiá nezaujímavú tému benefičného rozmeru podujatia. 

Interview, alebo rozhovor je výborným nástrojom v rámci korporátnej komu-

nikácie zameranej na budovanie imidžu vybraných predstaviteľov organizácie. Roz-

hovor je však vhodným nástrojom aj v prípade, že v rámci komunikácie organizácia 

alebo značka využíva ambasádora, ktorým môže byť odborník alebo známa osobnosť 

z rôznych oblastí spoločenského života. Ak dokážeme médiám poskytnúť relevantné 

odborné stanoviská, stávame sa pre nich vzácnym informačným partnerom, ktorého 

s veľkou pravdepodobnosťou oslovia pri spracovaní príbuznej témy aj v budúcnosti. 

V neposlednom rade je nutné spomenúť aj mediálne partnerstvá. Túto formu 

je vhodné využiť pri organizácii väčších verejných podujatí, koncertov, výstav, a pod. 

„S partnerstvom sa väčšinou spájajú dohody o špeciálnych tarifách platenej inzercie, 

čiastočnej exkluzivite v informovaní o akcii a pod. Samozrejmosťou býva uvádzanie loga 

či mena mediálnych partnerov na propagačných materiáloch, ktoré sa vzťahujú k akcii. 

Platí zásada, že mediálnymi partnermi jednej akcie by nemali byť dve redakcie, ktoré si 
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navzájom konkurujú“ (Tomandl, 2011). Z toho dôvodu sa organizátori podujatí do-

hodnú väčšinou s jedným veľkým vydavateľským domom, jednou televíziou a jedným 

rádiom, ktoré doplnia o niekoľko menších, poväčšine úzko profilovaných médií. 

Medzi tradičné prostriedky hromadného pôsobenia podľa Svobodu (2009), 

doplnené o nástroje podľa Tomandla (2011) a Pospíšila (2002), patria: 

 

a) Tlačové správy a tlačové informácie 

Ide o základný prvok spolupráce s médiami. Tlačová správa je vo svojej pod-

state písomné oznámenie, ktoré spravidla obsahuje novú informáciu alebo stanovisko 

(Tomandl, 2011).  

Hlavnými výhodami tlačových správ, ako nástroja oslovenia médií, je časová 

a finančná nenáročnosť ich tvorby a distribúcie, v porovnaní s ďalšími prostriedkami 

hromadného pôsobenia na médiá. Informácie v tlačovej správe je možné jasne for-

mulovať a keďže ide vo väčšine prípadov o jednosmernú komunikáciu, eliminuje sa 

riziko prípadných nepríjemných otázok. Veľkou výhodou je aj možnosť cielenia na 

konkrétne redakcie a vybraných redaktorov, ktorým bude tlačová správa distribuo-

vaná. 

Nevýhodou je už spomínaná jednosmernosť komunikácie, ktorá neumožňuje 

dialóg s redaktorom a vo väčšine prípadov tak absentuje spätná väzba. Redakcie si, 

v prípade potreby, doplňujúce informácie musia vyžiadať, a to buď odpoveďou na 

tlačovú správu alebo telefonicky. Ďalšou nevýhodou je nemožnosť preniesť, prostred-

níctvom tlačovej správy, emócie a postoje. Rovnako neuspokojí audiovizuálne médiá, 

keďže je tvorená len textom, ktorý môže byť prípadne doplnený fotografiami. Pri tla-

čovej správe sa len málokedy podarí jej uverejnenie v úplnosti, na čo treba dbať pri jej 

tvorbe. Väčšinou slúži len ako podklad k samotnej autorskej tvorbe redaktora. Toto 

neplatí v prípade online magazínov, ktoré majú, na rozdiel od tlačených titulov, tak-

povediac neobmedzený redakčný priestor. Ak sa obmedzíme len na krátke 

produktové tipy alebo tlačové informácie, je možnosť ich uverejnenia v úplnom znení 

aj v tlačených tituloch o čosi vyššia. 

Redakcie na dennej báze dostávajú desiatky tlačových správ od agentúr a orga-

nizácií, čo spôsobuje tzv. clutter.44 Znižuje to ich celkovú efektivitu a dnes už je jav 

                                                           
44 Clutter označuje stav, ktorý je dôsledkom obrovského množstva reklám a komerčných informácií, ktorým 

sú vystavení ľudia v dnešnej spoločnosti. Ľuda si vyvíjajú stále účinnejší pancier, čo sťažuje oslovenie 
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spontánnej publicity, na základe vydania tlačovej správy skôr výnimkou, ako pra-

vidlom. Mnoho autorov uvádza vo svojich publikáciách nespočetné množstvo zásad 

a zaručených rád, ako napísať dobrú tlačovú správu, ktorá zaručene zarezonuje 

v médiách. Pre účely tejto práce uvedieme len základné, ktoré nám priblížia vnímanie 

tohto nástroja public relations médiami a odzrkadlia jeho efektivitu. 

Pri rozhodovaní, či vydať tlačovú správu je potrebné zvážiť, či máme dosta-

točne zaujímavú a jedinečnú tému, prípadne san a problematiku pozrieť z iného uhla. 

Najdôležitejšou časťou tlačovej správy je titulok, ktorý musí jasne definovať jej obsah 

– nemal by byť zavádzajúci a násilne vytvárať senzáciu. Tlačová správa by mala byť 

napísaná štruktúrou obrátenej pyramídy, t. j. najdôležitejšie informácie s odpoveďami 

na 5W1H45 je nutné uviesť na začiatok (Pospíšil, 2002). Redaktor sa musí dozvedieť 

dôležité informácie z úvodu samotnej tlačovej správy a následne si, v prípade záujmu, 

vo zvyšku nájsť podrobnosti. Rozsah tlačovej správy by mal byť maximálne jeden 

a pol strany formátu A4. Pri jej tvorbe je nutné dodržiavať pravidlá gramatiky 

a štylistiky, vyhnúť sa slangovým, nespisovným a odborným výrazom, rovnako 

skratkám. Ideálne je v tlačovej správe uviesť aj vyjadrenie zástupcu organizácie alebo 

odborníka k spomínanej problematike, čo zvýši dôveryhodnosť uvedených informácií 

a tiež informačnú hodnotu tlačovej správy. Redaktori sa tak budú môcť odvolať na 

konkrétnu osobu a takýto benefit ocenia. Tlačová správa sa rozosiela spravidla 

v editovateľnom formáte (nie je vhodné využívať formát .pdf) a e-mailové adresy 

médií sú zadávané do skrytej kópie. Rozoslanie tlačovej správy médiám s viditeľnými 

všetkými adresami na kópii sa považuje za faux-pas. 

Po distribúcii tlačovej správy spravidla nasleduje tzv. follow-up, t.j. pripome-

nutie sa vybraným redakciám s tlačovou správou a ponuka možného doplnenia infor-

mácií, prípadne prerokovanie možností uverejnenia (prepojenie so súťažou, barte-

rová spolupráca, a pod.). V minulosti agentúry najímali na follow-up študentov, 

ktorých úlohou bolo obvolať všetkých redaktorov z medialistu a preveriť, či tlačovú 

správu dostali a plánujú ju uverejniť. V súčasnosti je takýto postup neprípustný, 

keďže redaktori ho považovali za otravný a nátlakový. Dnes sa follow-up realizuje 

spravidla výlučne v rámci kľúčových médií a spriatelených redakcií.  
                                                                                                                                                                                
dnešného spotrebiteľa reklamou. Podobne sú na tom novinári, ktorí dostávajú toľko tlačových správ, 
že sa voči nim stávajú imúnni (Tomandl, 2011). 
45 5W1H je pravidlo šiestich základných otázok, na ktoré by mala odpovedať tlačová správa v úvode 
a je odvodené od prvých písmen týchto otázok v angličtine – Who? (Kto?) What? (Čo) When? (Kedy?) 
Where? (Kde?) Why? (Prečo?) a How? (Ako?) (Yamaguchi, 2014). 
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V prípade, že po distribúcii tlačovej správy zistíme chybu (napr. nesprávna 

príloha, chýbajúca príloha, chyba v texte tlačovej správy, a pod), existujú dve 

možnosti jej opravy. Prvou možnosťou je oprava, čiže zaslanie opravného e-mailu 

s ospravedlnením a upozornením na zmenu. Druhou možnosťou, ktorá sa využíva 

v krajných prípadoch, je storno, čiže úplné stiahnutie tlačovej správy. Vyžaduje si to 

kontaktovanie všetkých redakcií, ktorým bola správa doručená, s prosbou o jej 

neuverejnenie, prípadne stiahnutie uverejnenej správy. Toto riešenie významne 

poškodzuje reputáciu agentúry, a preto odporúčame sa mu v praxi vyhnúť (Tomandl, 

2011). 

 

b) Tlačové konferencie, brífingy, roundtable 

Tlačové konferencie sú štandardným nástrojom odovzdania dôležitého 

posolstva médiám a zainteresovaným osobám a patria v PR agentúrach medzi 

najvyužívanejšie druhy tlačových podujatí. Ide o nástroj hromadného oslovenia 

médií, keďže informácia je podávaná súčasne viacerým redaktorom. Po ukončení 

oficiálnej časti je však možné venovať sa vybraným redaktorom aj individuálne, či už 

v rámci interview alebo neformálneho rozhovoru. Poskytujú tak priestor aj na 

vytváranie alebo upevňovanie vzťahov (Ftorek, 2012). 

Medzi výhody tlačových konferencií patrí predovšetkým ich interaktivita 

a možnosť médií vytvoriť si vlastné fotografie, audio alebo videozáznam. V rámci 

tlačovej konferencie je možné odovzdať médiám viac informácií a v širších súvis-

lostiach, ako je to pri tlačovej správe, ktorá je obmedzená svojím rozsahom. Dáva 

priestor na vyjadrenie viacerých zástupcov spoločnosti, prípadne odborníkov či am-

basádorov (Tomandl, 2011). 

Nevýhodou je, vo všeobecnosti, časová a finančná náročnosť organizácie tlačo-

vých podujatí a neistá účasť médií. Je dôležité zvoliť si dostatočne zaujímavú a širokú 

tému, ktorá dáva priestor rôznym uhlom pohľadu a prípadne má potenciál vyvolať 

diskusiu. Problémom je v súčasnosti aj personálne poddimenzovanie redakcií, čo má 

za následok, že redaktori nemajú priestor a čas na účasť na tlačových podujatiach. Pri 

organizácii tlačovej konferencie je dôležité dodržiavať niekoľko zásad, ktoré majú 

vplyv na jej úspešnosť u novinárskej obce: 

1. téma tlačovej konferencie musí byť dostatočne zaujímavá, aktuálna a kontro-

verzná; 
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2. miesto konania tlačovej konferencie musí byť ľahko dostupné, dôstojné a pri-

merané. Malo by poskytovať dostatočný komfort pre pozvaných redaktorov 

(napr. dostupnosť elektrických zásuviek, dostatok priestoru pre televízne 

štáby, a pod.); 

3. termín a čas tlačovej konferencie by mal byť citlivo určený s ohľadom na 

všeobecne známu vyťaženosť vybraných médií (napr. redaktori denníkov, 

televízne štáby, a pod.). Rovnako je potrebné si zistiť, či sa v danom termíne 

neorganizuje iná tlačová konferencia určená pre rovnakú skupinu médií. 

Občas sa stane, že konkurenčná spoločnosť zámerne zorganizuje tlačovú 

konferenciu v rovnakom termíne. 

4. výber rečníkov dokáže významne ovplyvniť prípadnú účasť médií. Ak na tla-

čovej konferencii vystúpi významný zástupca spoločnosti (napr. riaditeľ), 

ktorý obvykle nie je prístupný médiám na rozhovory alebo známa osobnosť, je 

to pre médiá pridaná hodnota, ktorá ich môže presvedčiť o účasti. 

 

Okrem osobnej prezentácie majú novinári v rámci tlačovej konferencie k dis-

pozícii tzv. press kit46, ktorý dostanú už pri príchode. Vďaka sprostredkovaným 

informáciám z press kitu sa budú môcť počas samotnej tlačovej konferencie lepšie 

orientovať v téme. Zaužívaným zvykom v rámci komerčných tlačových konferencií je 

obdarovanie médií odchodovým balíčkom, v ktorom sa nachádza drobná pozornosť – 

nejde však o úplatok. Tento zvyk obdarovania redaktorov funguje na rovnakom 

princípe, ako pri osobnom stretnutí a dokonca ho médiá považujú za samozrejmosť. 

Napríklad vzorka produktu sa môže využiť v redakčnom teste a pod.  Po skončení 

tlačovej konferencie je tlačová správa s doplňujúcimi informáciami rozoslaná 

všetkým pozvaným médiám (aj tým, ktoré sa podujatia nezúčastnili) v elektronickej 

podobe. 

Tlačová konferencia, ako sme už spomínali, je len jedným z viacerých druhov 

tlačových podujatí. V praxi sa často využívajú aj tlačové brífingy, ktoré sú organizo-

vané najmä v rámci politických public relations. Zaujímavým druhom tlačového po-

dujatia, ktoré je využiteľné aj v rámci komerčnej komunikácie, je tzv. roundtable 

                                                           
46 Press kit je balíček informačných materiálov sprostredkovaný novinárom na tlačovom podujatí. 
Okrem tlačovej správy môže obsahovať napr. prezentácie rečníkov, výročné správy, užitočné 
prospekty. Spravidla obsahuje spomínané dokumenty aj v elektronickej podobe na vybranom médiu 
(zvyčajne USB kľúč), poznámkový blok a pero (Tomandl, 2011). 
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(okrúhly stôl). Pre ten je typické usporiadanie sedenia okolo jedného stola a prebieha 

formou diskusie (Pospíšil, 2002). Roundtable sa využíva najmä v oblasti korporátnej 

komunikácie, prípadne ak sa organizácia angažuje v závažnej celospoločenskej téme. 

Vhodným príkladom je organizácia okrúhleho stola spoločnosťou Microsoft pri 

príležitosti otvorenia témy bezpečnosti detí na internete. Okrem zástupcov Micro-

softu sa diskusie zúčastnili odborníci (psychológ, zástupca ministra školstva, IT 

odborník), známe osobnosti – rodičia a samozrejme médiá, ktoré mali možnosť 

vstúpiť do diskusie. Takéto podujatie prináša množstvo zaujímavých informácií 

a médiám poskytuje vyjadrenia mnohých zainteresovaných respondentov pre ich 

redakčný výstup. 

 

c) Press tripy 

Ftorek (2012) definuje press trip ako „organizáciu reportážnej cesty pre sku-

pinu novinárov špecializujúcich sa na určitú problematiku.“ Domáce aj zahraničné 

press tripy sú síce veľmi nákladnou, avšak efektívnou formou zabezpečenia publicity. 

Kto investuje svoj čas a cestu na novinársky „výlet“, spravidla ho nenechá bez odozvy 

vo forme publikovaného materiálu (Pospíšil, 2002). Rovnako, ako pri tlačovej konfe-

rencii, nie je jednoduché presvedčiť novinárov, aby sa zúčastnili press tripu. Je 

dôležité patrične upraviť program, aby mal zájazd prioritne pracovný charakter, čo 

však neznamená, že sa úplne vyhneme spoločenskej časti pobytu. Press trip, 

vzhľadom na svoje dlhšie konanie v porovnaní s ostatnými nástrojmi public relations, 

sprostredkuje naozaj široký priestor na prehĺbenie kontaktov so zúčastnenými 

redaktormi (Svoboda, 2009). 

Pri organizácii press tripu je nutné dbať na pohodlie zúčastnených redaktorov 

a proaktívny prístup organizátora. Je potrebné sa redaktorom venovať a snažiť sa za 

každých okolností vyhnúť nudným prestojom. Organizátor by mal zabezpečiť všetky 

náležitosti (doprava, ubytovanie, strava, a pod.) spojené s cestou redaktora a zároveň 

hradiť všetky náklady, ktoré zúčastneným redaktorom vzniknú v súvislosti s ich účas-

ťou na press tripe.  

 

d) Prednášky a semináre 

Prednáška, prípadne vzdelávací seminár pomôže novinárom lepšie sa zozná-

miť s pôsobením organizácie, prípadne s jej produktmi. Ak seminár zorganizujeme 
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zábavnou formou, môže sa pre zúčastnených redaktorov stať príjemným zážitkom, 

ktorý im nielen sprostredkuje komerčné posolstvo, ale dokáže mať aj edukačný 

charakter. Príkladom sú kávové semináre, ktoré pre médiá organizuje sieť kaviarní 

Starbucks. Ide o neformálne stretnutia agentúry s vybranými redaktormi za účasti 

skúseného odborníka na kávu. Redaktorom predstaví nový produkt netradičným 

spôsobom – formou prednášky o pôvode vybranej kávy, jej chuťových špecifikách, 

možnostiach prípravy alebo spojení s jedlom, ktoré rozvinie jej chuť a sprostredkuje 

jedinečné kombinácie a nové chuťové zážitky. Zúčastnení redaktori sa tak nielen 

zoznámia s novým produktom a dostanú možnosť ho ochutnať, ale získajú aj nové 

informácie o káve, a to formou interaktívneho seminára alebo prednášky. 

 

Obr. č. 4 – Kávový seminár v Starbucks 

 

Zdroj: archív Mgr. Filip Púchovský For PR 

 

e) Internetová sekcia pre médiá 

„Internet je dôležitým informačným zdrojom všetkých redakcií“ (Pospíšil, 2002). 

Preto je veľmi dôležité, aby na stránkach organizácie, či webových stránkach venu-

júcich sa konkrétnemu produktu alebo službe, boli dostupné informácie pre médiá. 

Okrem archívu tlačových správ by v internetovej novinárskej sekcii nemal chýbať:  

1. kontakt na hovorcu, prípadne manažéra zodpovedného za komunikáciu; 

2. základné informácie o organizácii, produkte, službe, značke, a pod. (história, 

misia, vízia, atď.); 
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3. organizačná štruktúra vedenia spoločnosti; 

4. logo v tlačovej kvalite na stiahnutie (prípadne vybrané fotografie z podujatí 

dostupné na stiahnutie taktiež v tlačovej kvalite); 

5. prípadne je možné zverejniť aj výročné správy a iné materiály týkajúce sa 

organizácie, jej produktov alebo služieb. 

Je dôležité dbať na to, aby webová sekcia pre médiá bola vždy aktuálna a pre-

dovšetkým, aby v nej bol uvedený správny a funkčný kontakt na zozdpovednú osobu 

pre kontakt s médiami. 

f) Eventy, neformálne akcie 

„Event, nech je na jeho organizáciu akýkoľvek dôvod, je vždy príležitosťou 

k výraznému zviditeľneniu organizácie“ (Kopecký, 2013). Keď hovoríme o eventoch 

s účasťou médií, ide zväčša o podujatia s významnou spoločenskou hodnotou, 

účasťou celebrít alebo neformálne akcie pri príležitosti uvedenia novinky (napr. krst 

knihy, hudobného CD, a pod.). Ako ďalej uvádza Kopecký (2013), „obsah eventu sa 

utvára na základe jeho povahy a cieľových skupín, ktoré má osloviť. Býva náročnou 

produkčnou záležitosťou, v ktorej sa prelínajú najrôznejšie žánre. Udalosti majú 

krátkodobý, impulzný, taktický charakter, aj keď niektoré bombastické, atraktívne akcie 

môžu v povedomí verejnosti pretrvať dlhšiu dobu“. Aby bol event mediálne úspešný, je 

nutné zabezpečiť zúčastneným redaktorom dostatok obsahu pre ich následný článok, 

t.j. dostatok respondentov, ktorí sa k udalosti vyjadria (medzi inými aj zástupca 

organizátora, ktorého úlohou je prezentovať základné komerčné posolstvo). Ako 

príklad uvedieme krst knihy poviedok českej spisovateľky Báry Nesvadbovej s titu-

lom Denník Mademoiselle Noire. Celá aktivita bola prepojená s propagáciou kávy 

Carte Noire a krstila sa v podstate prázdna knižka, ktorej obsah v tom čase ešte len 

vznikal a bol v nasledujúcich mesiacoch publikovaný online v týždenných intervaloch. 

Práve voľba známeho moderátora, v tom čase zaujímavých krstných rodičov a účasť 

veľkého množstva známych osobností, na čele so samotnou autorkou, prilákala na 

event množstvo redaktorov a zabezpečila tak vysokú mieru publicity tejto 

marketingovej aktivity. 
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Obr. č. 5 – Krst knihy Denník Mademoiselle Noire 

 

Zdroj: archív Mgr. Filip Púchovský For PR 

 

Organizácia eventov je využiteľná aj mimo novinárskej obce, v rámci interných 

public relations. Príkladom je napríklad teambulding, športové hry pre zamestnan-

cov, firemná lyžovačka, a pod. Práve na spoločenských podujatiach pre zamestnancov 

sa buduje ich lojalita k spoločnosti a upevňujú sa aj vzťahy v pracovnom kolektíve. 

 

Médiá je možné osloviť rôznymi spôsobmi, pričom s ohľadom na aktuálnu 

situáciu, komunikovanú tému, či konkrétny nástroj, sú tieto viac či menej efektívne. 

Čo je však v rámci činnosti zásadné je za každých okolností si uvedomiť, že vzťahy 

nestačí len vytvoriť, ale je potrebné sa o nich následne aj starať. Inak hrozí, že si cestu 

k redaktorovi, s ktorým dlhšie neudržiavate kontakt, budete musieť budovať od 

začiatku, a táto cesta býva často náročnejšia ako prvýkrát. 

 

Záver 

Media relations sú bezpochyby najdôležitejšou súčasťou public relations. Vďa-

ka nim vieme ďalej osloviť cieľovú skupinu recipientov a prezentovať naše posolstvo 

verejnosti. Médiá sú zároveň najsilnejším prostriedkom na ovplyvňovanie verejnej 

mienky a šírenie informácií masovo. Dobré vzťahy s médiami nám môžu pomôcť 

nielen v rámci pozitívnej publicity, ale sú dôležité aj v prípade, že sa spoločnosť alebo 

značka stane aktérom krízovej situácie. Práve vtedy je podpora médií nesmierne 
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doležitá a priateľské vzťahy s dôležitými novinármi dokážu v tomto prípade značke 

alebo spoločnosti doslova „zachrániť krk“. 

Je však chybou vnímať public relations len cez media relations. Ide totiž 

o množstvo ďalších aktivít, ktoré sú zahrnuté pod tento pojem a práve ich kombi-

náciou je možné dosiahnuť požadované výsledky. Je teda nutné vnímať media rela-

tions len ako súčasť komplexnejšieho súboru komunikačných aktivít s jednotným 

cieľom – budovať pozitívnu mienku o spoločnosti alebo značke a pomôcť vybudovať 

vzťah spotrebiteľa k nim. 
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PRIESKUM EFEKTIVITY SOCIÁLNEJ REKLAMY PROTI FAJČENIU NA SLOVENSKU 

PRIESKUM EFEKTIVITY APELOV VYUŽÍVANÝCH V SOCIÁLNEJ REKLAME PROTI 

FAJČENIU 

SURVEY OF THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL ADVERTISING AGAINST SMOKING 

IN SLOVAKIA, SURVEY OF EFFECTIVENESS OF APPEALS USED IN SOCIAL 

ADVERTISING AGAINST SMOKING 

 

Mgr. Gabriela Kosibová 

 

Abstrakt: 

Nasledujúci text obsahuje prieskum situácie boja proti fajčeniu na Slovensku so 

zameraním na sociálnu reklamu proti fajčeniu a na obrazovo-textové varovania na 

krabičkách cigariet. Cieľom prieskumu je zistiť, či je súčasný boj proti fajčeniu na 

Slovensku dostatočný a efektívny. Cieľom je rovnako zistiť aké sociálne kampane 

proti fajčeniu sú najefektívnejšie a to najmä s dôrazom na použité apely. Prieskum sa 

rovnako snaží poukázať na to, či bolo zavedenie obrazovo-textových varovaní na 

krabičkách cigariet správnym krokom v boji proti fajčeniu. 

 

Kľúčové slová: 

prieskum, sociálna reklama, fajčenie, cigarety, apel, strach, humor, sex 

 

Abstract: 

The study contains complete survey of the situation of the fight against smoking in 

Slovakia focusing on social advertising against smoking and on pictorial cigarette 

pack warnings.  In our study we aim to find out whether the fight against smoking in 

Slovakia is sufficient and effective. We also aim to  find out which social campaigns 

against smoking are most effective, especially with an emphasis on used appeals. Last 

but not least we aim to find out wheter it was good step in fight against smoking to 

establish pictorial cigarette pack warnings. 

 

Keywords: 

survey, social advertising, smoking, cigarettes, appeal, fear, humour, sex 
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Úvod 

V úvode textu popisujeme metodológiu realizovaného prieskumu. Definujeme 

stanovený cieľ prieskumu a rovnako klasifikujeme, čo je objektom a predmetom 

nášho prieskumu. Stanovujeme prieskumné otázky a popisujeme metódy, ktoré boli 

použité pri jeho realizácii. 

V ďalšej časti prikladáme dotazník, ktorý slúžil ako nosný zdroj informácií pre 

prieskum. 

Následne podrobne popisujeme odpovede respondentov na jednotlivé otázky, 

ktoré uvádzame ako súhrnne, rozdelené do kategórií podľa toho, či boli naši respon-

denti fajčiari, alebo nefajčiari. V rámci skupín odpovede ďalej delíme aj podľa 

pohlavia, aby sme dosiahli čo najobjektívnejšie výsledky prieskumu a mohli z nich 

vyvodiť užitočné  závery pre prax sociálnej reklamy proti fajčeniu. 

Z klasifikovaných odpovedí respondentov v ďalšej časti interpretujeme výsled-

ky prieskumu. Popisujeme, čo znamenajú získané odpovede respondentov na jednot-

livé otázky a aké z nich možno vyvodiť závery. 

V záverečnej kapitole tieto výsledky prieskumu zhrnieme do odpovedí na 

prieskumné otázky, ktoré sme si stanovili na začiatku textu. 

 

Metodológia prieskumu 

Boj proti fajčeniu sa postupne sprísňuje takmer na celom svete. Okrem legisla-

tívnych opatrení je možné vidieť množstvo kampaní snažiacich sa dosiahnuť osvetu 

fajčiarov a potenciálnych budúcich fajčiarov. Väčšinou sa to snažia dosiahnuť varova-

niami o zdravotných rizikách a brutálnymi zobrazeniami dôsledkov fajčenia. Tvorco-

via či zadávatelia takýchto kampaní sa často obhajujú, že iba vyvolanie intenzívneho 

strachu o zdravie či až znechutenie fajčenia brutálnymi zobrazeniami je efektívny 

spôsob, ako ľudí odradiť od fajčenia. Podobnými vyjadreniami boli obhajované aj 

často až nechutné obrázky na krabičkách cigariet, ktoré boli zavedené aj na Slo-

vensku. Či je to naozaj tak, či strach a brutalita v sociálnej reklame proti fajčeniu sú 

efektívne, sa pokúša načrtnúť nasledujúci prieskum.  

 

Cieľ prieskumu 

Cieľom prieskumu je zistiť či môže byť sociálna reklama proti fajčeniu účinná 

a aký typ apelov je najúčinnejší. Prieskum rovnako rieši situáciu boja proti fajčeniu na 
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Slovensku. Zisťuje, či si recipienti pamätajú na nejakú sociálnu reklamu proti fajčeniu 

realizovanú na Slovensku a tiež to, kedy a kde sa s ňou stretli. Rovnako skúma názor 

verejnosti na efektivitu obrazových varovaní na krabičkách cigariet.  

 

Predmet prieskumu 

Predmetom prieskumu je boj proti fajčeniu prostredníctvom sociálnej rekla-

my, ale aj pomocou obrazových varovaní na krabičkách cigariet. Skúmané sú vybrané 

vizuály, reprezentujúce rôzne formy a intenzitu využitia apelov na zasiahnutie reci-

pientov. 

 

Objekt prieskumu 

Objektom prieskumu je široká verejnosť fajčiarov a nefajčiarov žijúca na 

Slovensku vo veku od 15 do 70 rokov s rôznym dosiahnutým vzdelaním a sociálnym 

statusom. 

 

Prieskumné otázky 

1. Je sociálna reklama proti fajčeniu účinná? 

2. Je rozdiel medzi účinkom jednotlivých apelov na fajčiarov a nefajčiarov? 

3. Aký typ apelov je v sociálnej reklame proti fajčeniu najúčinnejší? 

4. Sú množstvo a zásah sociálnej reklamy na Slovensku dostatočné? 

5. Sú obrazové varovania na krabičkách cigariet efektívne? 

 

Metódy 

Pre daný prieskum bola zvolená kvantitatívna metóda formou dotazníka. Do-

tazník vo všetkých otázkach ponúkal recipientom možnosť výberu z viacerých odpo-

vedí, pričom, s výnimkou vylučovacích otázok, bolo možné označiť viac ako jednu 

možnosť. Vo väčšine otázok bola recipientom ponúknutá aj možnosť vlastnej odpo-

vede pre prípad, že by sa nestotožnili s ani jednou z ponúknutých možností, respek-

tíve mali potrebu vyjadriť sa presnejšie a podrobnejšie. 

Dotazník bol postavený na postupnosti otázok. Najskôr od ľudí zisťoval, čo si 

myslia, že je alebo by mohlo byť v sociálnej reklame proti fajčeniu efektívne a násled-

ne na základe predložených vizuálov skúmal, čo na ľudí skutočne pôsobilo. 
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V prvých otázkach sme zisťovali najmä názor recipientov na sociálnu reklamu 

proti fajčeniu. Či si myslia, že je efektívna, aký typ apelov by ich dokázal ovplyvniť 

a aké dôvody by mohli viesť fajčiarov k rozhodnutiu prestať. Boli tu zaradené aj 

otázky ohľadom reklamy proti fajčeniu na Slovensku – či si recipienti pamätajú na 

nejakú reklamu proti fajčeniu realizovanú na našom území a ak áno, kedy a kde sa 

s ňou stretli. 

Následne mali recipienti možnosť prezrieť si vizuály vybrané na základe toho, 

akým apelom sa reklama usiluje na nich pôsobiť a vyjadriť ako na nich vplýva. Pod 

každým z vizuálov bola okrem toho otázka navyše, určená špeciálne pre fajčiarov, 

prostredníctvom ktorej sme zisťovali, či v nich daný vizuál tlmí, alebo naopak 

podporuje chuť na cigaretu a či nejako ovplyvnil ich celkový postoj k fajčeniu. 

Po vizuáloch sme recipientom ukázali niektoré z obrazových varovaní, ktoré 

sú na krabičkách cigariet spolu s otázkou, či ich respondenti považujú za efektívne. 

Posledná otázka bola určená iba fajčiarom a prostredníctvom nej sme sa 

usilovali zistiť, či pri vypĺňaní dotazníka začali rozmýšľať nad možnosťou prestať 

s fajčením. 

 
Dotazník 

Vážený/á respondent/ka, 

rada by som vás požiadala o chvíľu vášho času na vyplnenie tohto dotazníka. Som 

študentkou 5. ročníka Katedry marketingovej komunikácie na Filozofickej fakulte 

Univerzity Komenského. Súčasťou mojej diplomovej práce je prieskum, ktorého 

cieľom je zistiť postoje k sociálnej reklame proti fajčeniu, ako aj vplyv rôznych typov 

takejto reklamy na recipientov. Dotazník samozrejme nie ste nútení vyplniť, no jeho 

vyplnením môžete aj vy prispieť k riešeniu danej problematiky. Dotazník je ano-

nymný, preto prosím nepíšte svoje mená a osobné údaje. Otázky prosím vypĺňajte 

v takom poradí, v akom sú zoradené. Každá otázka ma viacero možností, pričom je 

možné označiť viac ako jednu. 
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Sociálnou reklamou proti fajčeniu sa rozumie reklama, ktorá sa snaží odrádzať 

ľudí od fajčenia. Môže mať podobu rôznych plagátov, billboardov, rozhlaso-

vých, televíznych či kino spotov alebo reklamy na internete. Za sociálnu naopak 

nepovažujeme reklamu propagujúcu prostriedky určené na odvykanie od fajče-

nia, ale ani relácie alebo články venujúce sa problematike fajčenia, ktoré síce 

majú sociálny charakter, ale nie je to reklama. 

 

1. Je podľa vás sociálna reklama proti fajčeniu účinná? 

a) áno, je účinná 

b) nie, nie je vôbec účinná 

c) iba niektorá 

d) neviem 

 

2. Pamätáte sa na nejakú sociálnu reklamu proti fajčeniu na Slovensku? Ak áno, 

aspoň v stručnosti uveďte čo sa v nej hovorilo, zobrazovalo. 

a) áno 

............................................................................................................................. .....................................................

....................................................................................................................................................................... 

b) nie 

 

3. Ak áno, kedy približne ste sa s ňou stretli? 

a) v posledných mesiacoch 

b) minulý rok 

c) 2-3 roky dozadu 

d) viac ako 3 roky dozadu 

e) nepamätám sa 

 

4. V akej forme ste sa s takouto reklamou na Slovensku stretli? 

a) na uliciach (plagáty, billboardy, autobusové zastávky...) 

b) v televízii 

c) v časopisoch, novinách 

d) na internete 

e) v autobusoch, vlakoch a podobne 
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f) nepamätám sa 

 

5. Aký typ reklamy proti fajčeniu by vás dokázal ovplyvniť? 

a) reklama, ktorá ma vystraší z hroziacej smrti, prípadne vážneho ochorenia 

(napríklad rakoviny) 

b) reklama, ktorá mi znechutí cigaretu brutálnymi, často až nechutnými zobrazeniami 

zdravotných dôsledkov fajčenia (napríklad zobrazením vzniknutých nádorov, stavu 

pľúc fajčiarov) 

c) reklama, ktorá upozorňuje na zdravotné riziká fajčenia originálnym spôsobom, no 

vyhýba sa drastickým výjavom 

d) reklama, ktorá upozorňuje na stratu príťažlivosti v dôsledku fajčenia (zobrazením 

zažltnutých zubov, zničenej pokožky či cigaretového zápachu) 

e) reklama, ktorá zobrazuje fajčenie ako škaredý či hlúpy zlozvyk a znižuje tak 

sociálny status fajčiarov 

f) reklama upozorňujúca na bezpečnosť blízkych osôb, najmä detí, ktoré sú ohrozené 

pasívnym fajčením 

g) reklama upozorňujúca na to, že fajčiari sú zlým príkladom pre deti a aj keď nefajčia 

v ich prítomnosti, deti môžu začať napodobňovať toto správanie a začať fajčiť 

h) žiadna by ma nedokázala ovplyvniť 

i) iný typ reklamy, napíšte aký: .............................................................................................. 

 

6. Aké dôvody by podľa vás mohli motivovať fajčiarov prestať s fajčením. Ak ste 

fajčiar/ka, aké dôvody by mohli ovplyvniť konkrétne vás?  

a) strach zo smrti v dôsledku fajčenia 

b) hrozba získaných ochorení 

c) zlý vplyv na vzhľad (suchá pokožka, žlté zuby a podobne) 

d) finančné dôvody 

e) lebo je to hlúpy zlozvyk 

f) lebo je to škaredé, človek po cigaretách smrdí 

g) v prípade rodiča, tehotnej ženy, respektíve ženy, ktorá chce otehotnieť- zdravie 

detí 

h) nebyť zlým príkladom pre deti 

i) partner je nefajčiar 



84 
 

j) kolegovia, rodina a známi sú prevažne nefajčiari 

k) iné dôvody, napíšte aké: ....................................................................................................... 

 

Pozorne si prosím prezrite nasledujúce ukážky vybraných kampaní proti 

fajčeniu a ku každému vizuálu označte správnu možnosť/ti podľa toho, ako na 

vás konkrétna reklama pôsobí. 

 

Obr.  č. 1 – Racionálny apel, využívajúci na presviedčanie exaktnú informáciu 

 

 

Preklad: Okolo 440 000 Američanov každoročne zomrie na choroby spojené s fajčením. 90 % 

z nich začalo fajčiť ako mladistvých. 

Ceduľka na nohe: Fajčenie zabíja. 

 

7. Tento vizuál: 

a) ma zaujal a vzbudzuje vo mne silné emócie 

b) ma zaujal, no nevzbudzuje vo mne žiadne emócie 

c) ma núti zamyslieť sa 

d) nepáči sa mi, nechcem sa naň pozerať, snažím sa ho vytesniť z mysle 

e) nemá na mňa žiadny vplyv 
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f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

8. Ak ste fajčiar/ka: Pri prezeraní tohto vizuálu navyše: 

a) mi zišla na um myšlienka prestať s fajčením 

b) dostal/a som chuť na cigaretu 

c) mám nechuť či odpor si momentálne zapáliť 

d) cítim vinu, pretože sám/sama fajčím 

e) nemám žiadne ďalšie pocity 

f) iné, napíšte: .......................................................................................................................... . 

 

Obr č. 2 – Racionálny apel, využívajúci na presviedčanie zástupcu cieľovej skupiny 

 

Preklad: Vybrala som si fajčiť. Toto je to, čo ma to stálo. 

 

 

9. Tento vizuál: 

a) ma zaujal a vzbudzuje vo mne silné emócie 

b) ma zaujal, no nevzbudzuje vo mne žiadne emócie 

c) ma núti zamyslieť sa 

d) nepáči sa mi, nechcem sa naň pozerať, snažím sa ho vytesniť z mysle 

e) nemá na mňa žiadny vplyv 
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f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

10. Ak ste fajčiar/ka: Pri prezeraní tohto vizuálu navyše: 

a) mi zišla na um myšlienka prestať s fajčením 

b) dostal/a som chuť na cigaretu 

c) mám nechuť či odpor si momentálne zapáliť 

d) cítim vinu, pretože sám/sama fajčím 

e) nemám žiadne ďalšie pocity 

f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

Obr. č. 3 – Apel strachu zo smrti využívajúci originálne zobrazenie 

 

 

Preklad: Nazýva sa to samovraždou, pretože je to vaša/tvoja voľba. 
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11. Tento vizuál: 

a) ma zaujal a vzbudzuje vo mne silné emócie 

b) ma zaujal, no nevzbudzuje vo mne žiadne emócie 

c) ma núti zamyslieť sa 

d) nepáči sa mi, nechcem sa naň pozerať, snažím sa ho vytesniť z mysle 

e) nemá na mňa žiadny vplyv 

f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

12. Ak ste fajčiar/ka: Pri prezeraní tohto vizuálu navyše: 

a) mi zišla na um myšlienka prestať s fajčením 

b) dostal/a som chuť na cigaretu 

c) mám nechuť či odpor si momentálne zapáliť 

d) cítim vinu, pretože sám/sama fajčím 

e) nemám žiadne ďalšie pocity 

f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

Obr. č. 4 – Apel strachu zo zdravotných dôsledkov fajčenia s využitím drastickosti 

a brutality 

 

Preklad: Každá cigareta vás/ťa rozkladá zvnútra. 
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13. Tento vizuál: 

a) ma zaujal a vzbudzuje vo mne silné emócie 

b) ma zaujal, no nevzbudzuje vo mne žiadne emócie 

c) ma núti zamyslieť sa 

d) nepáči sa mi, nechcem sa naň pozerať, snažím sa ho vytesniť z mysle 

e) nemá na mňa žiadny vplyv 

f) iné, napíšte: ...................................................................................................... ..................... 

 

14. Ak ste fajčiar/ka: Pri prezeraní tohto vizuálu navyše: 

a) mi zišla na um myšlienka prestať s fajčením 

b) dostal/a som chuť na cigaretu 

c) mám nechuť či odpor si momentálne zapáliť 

d) cítim vinu, pretože sám/sama fajčím 

e) nemám žiadne ďalšie pocity 

f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

Obr. č. 5 Apel strachu o bezpečnosť detí, ktoré sú ohrozené pasívnym fajčením 

 

 

Preklad: Deti, ktorých rodičia fajčia sa dostanú do neba skôr. 
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15. Tento vizuál: 

a) ma zaujal a vzbudzuje vo mne silné emócie 

b) ma zaujal, no nevzbudzuje vo mne žiadne emócie 

c) ma núti zamyslieť sa 

d) nepáči sa mi, nechcem sa naň pozerať, snažím sa ho vytesniť z mysle 

e) nemá na mňa žiadny vplyv 

f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

16. Ak ste fajčiar/ka: Pri prezeraní tohto vizuálu navyše: 

a) mi zišla na um myšlienka prestať s fajčením 

b) dostal/a som chuť na cigaretu 

c) mám nechuť či odpor si momentálne zapáliť 

d) cítim vinu, pretože sám/sama fajčím 

e) nemám žiadne ďalšie pocity 

f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

Obr. č. 6 – Morálny apel upozorňujúci na to, že fajčiari sú zlým príkladom pre svoje 

deti 

 

 

Preklad: (Presne) ako mamička. Deti, ktorých rodičia alebo príbuzní fajčia budú trikrát 
pravdepodobnejšie fajčiť, než deti žijúce v nefajčiarskych domácnostiach. 
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17. Tento vizuál: 

a) ma zaujal a vzbudzuje vo mne silné emócie 

b) ma zaujal, no nevzbudzuje vo mne žiadne emócie 

c) ma núti zamyslieť sa 

d) nepáči sa mi, nechcem sa naň pozerať, snažím sa ho vytesniť z mysle 

e) nemá na mňa žiadny vplyv 

f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

18. Ak ste fajčiar/ka: Pri prezeraní tohto vizuálu navyše: 

a) mi zišla na um myšlienka prestať s fajčením 

b) dostal/a som chuť na cigaretu 

c) mám nechuť či odpor si momentálne zapáliť 

d) cítim vinu, pretože sám/sama fajčím 

e) nemám žiadne ďalšie pocity 

f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

Obr. č. 7 – Čierny humor v kombinácii s apelom strachu zo smrti 

 

 

(Poznámka: Philip Morris- značka cigariet) 
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19. Tento vizuál: 

a) ma zaujal a vzbudzuje vo mne silné emócie 

b) ma zaujal, no nevzbudzuje vo mne žiadne emócie 

c) ma núti zamyslieť sa 

d) nepáči sa mi, nechcem sa naň pozerať, snažím sa ho vytesniť z mysle 

e) nemá na mňa žiadny vplyv 

f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

20. Ak ste fajčiar/ka: Pri prezeraní tohto vizuálu navyše: 

a) mi zišla na um myšlienka prestať s fajčením 

b) dostal/a som chuť na cigaretu 

c) mám nechuť či odpor si momentálne zapáliť 

d) cítim vinu, pretože sám/sama fajčím 

e) nemám žiadne ďalšie pocity 

f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

Obr. č. 8 – Erotický apel v kombinácii s apelom strachu zo straty príťažlivosti 
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Preklad: Lacnejšia cesta ako vyzerať fajčiarsky príťažlivo....Prestaňte! 

 

21. Tento vizuál: 

a) ma zaujal a vzbudzuje vo mne silné emócie 

b) ma zaujal, no nevzbudzuje vo mne žiadne emócie 

c) ma núti zamyslieť sa 

d) nepáči sa mi, nechcem sa naň pozerať, snažím sa ho vytesniť z mysle 

e) nemá na mňa žiadny vplyv 

f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

22. Ak ste fajčiar/ka: Pri prezeraní tohto vizuálu navyše: 

a) mi zišla na um myšlienka prestať s fajčením 

b) dostal/a som chuť na cigaretu 

c) mám nechuť či odpor si momentálne zapáliť 

d) cítim vinu, pretože sám/sama fajčím 

e) nemám žiadne ďalšie pocity 

f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

Obr. č. 9 – Apel strachu zo straty príťažlivosti 

 

 

Preklad: Myslíš, že ťa to robí peknou? 
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23. Tento vizuál: 

a) ma zaujal a vzbudzuje vo mne silné emócie 

b) ma zaujal, no nevzbudzuje vo mne žiadne emócie 

c) ma núti zamyslieť sa 

d) nepáči sa mi, nechcem sa naň pozerať, snažím sa ho vytesniť z mysle 

e) nemá na mňa žiadny vplyv 

f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

24. Ak ste fajčiar/ka: Pri prezeraní tohto vizuálu navyše: 

a) mi zišla na um myšlienka prestať s fajčením 

b) dostal/a som chuť na cigaretu 

c) mám nechuť či odpor si momentálne zapáliť 

d) cítim vinu, pretože sám/sama fajčím 

e) nemám žiadne ďalšie pocity 

f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

Obr. č. 10 – Humor s použitím irónie v kombinácii s apelom strachu zo straty 

sociálneho statusu 

 

 

Preklad: Hej, ja som pes. Aké je tvoje ospravedlnenie? 
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25. Tento vizuál: 

a) ma zaujal a vzbudzuje vo mne silné emócie 

b) ma zaujal, no nevzbudzuje vo mne žiadne emócie 

c) ma núti zamyslieť sa 

d) nepáči sa mi, nechcem sa naň pozerať, snažím sa ho vytesniť z mysle 

e) nemá na mňa žiadny vplyv 

f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

26. Ak ste fajčiar/ka: Pri prezeraní tohto vizuálu navyše: 

a) mi zišla na um myšlienka prestať s fajčením 

b) dostal/a som chuť na cigaretu 

c) mám nechuť či odpor si momentálne zapáliť 

d) cítim vinu, pretože sám/sama fajčím 

e) nemám žiadne ďalšie pocity 

f) iné, napíšte: ...........................................................................................................................  

 

Obr. č. 11 – Apel strachu zo straty sociálneho statusu, respektíve príťažlivosti 

v kombinácii s humorom 

 

 
 

Preklad: Robí ma to „cool“, dokonca sexy. Vyberanie ušného mazu v spoločnosti je 

rovnako smiešne/absurdné ako fajčenie v spoločnosti. Spoločenské fajčenie je fajčenie. 

(Poznámka: spoločenským fajčením sa myslí prípad fajčiarov, ktorí o sebe tvrdia, že 

fajčia iba keď sú v spoločnosti) 
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27. Tento vizuál: 

a) ma zaujal a vzbudzuje vo mne silné emócie 

b) ma zaujal, no nevzbudzuje vo mne žiadne emócie 

c) ma núti zamyslieť sa 

d) nepáči sa mi, nechcem sa naň pozerať, snažím sa ho vytesniť z mysle 

e) nemá na mňa žiadny vplyv 

f) iné, napíšte: ........................................................................................................................... 

 

28. Ak ste fajčiar/ka: Pri prezeraní tohto vizuálu navyše: 

a) mi zišla na um myšlienka prestať s fajčením 

b) dostal/a som chuť na cigaretu 

c) mám nechuť či odpor si momentálne zapáliť 

d) cítim vinu, pretože sám/sama fajčím 

e) nemám žiadne ďalšie pocity 

f) iné, napíšte: ........................................................................................................................ 

 

29. Od minulého roku musia cigarety na Slovensku povinne obsahovať okrem 

textového, aj varovanie grafické. Mnohé z nich sú drastické až doslova nechutné 

(viď obrázok nižšie). Aký je váš názor? Je takéto vizuálne spracovanie nevy-

hnutné a môže byť efektívne pri odrádzaní od fajčenia?  

 

Obr. č. 12 – Vybrané obrazové varovania, ktoré sú od roku 2016 povinnou súčasťou 

obalu krabičiek cigariet 
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a) áno podľa mňa práve drastické zobrazenia sú nutné pre odradenie ľudí od fajčenia 

b) mohli by byť efektívne, keby boli obrázky menej drastické 

c) nie sú vôbec efektívne, ľudia si vďaka tomu iba kupujú tabatierky a obaly na 

cigarety 

d) iný názor, napíšte: ................................................................................................................ 

 

30. Ak ste fajčiar/ka, začali ste pri vypĺňaní dotazníka rozmýšľať nad možnos-

ťou prestať fajčiť? 

a) áno 
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b) nie, ale uvedomoval/a som si nesprávnosť svojho konania, cítil/a som vinu, 

pretože sám/sama fajčím 

c) vôbec nie 

 

Doplňujúce informácie 

 

Pohlavie: 

a) žena 

b) muž 

 

Vek: 

a) menej ako 15 rokov 

b) 15-18 rokov 

b) 19-25 rokov 

c) 26-40 rokov 

d) 41-50 rokov 

e) 50-70 rokov 

f) nad 70 rokov 

 

Povolanie: 

a) študent 

b) robotník 

c) administratívny pracovník 

d) manažér, riaditeľ, vedúci oddelenia 

e) podnikateľ 

f) učiteľ 

g) umelec 

h) kuchár, čašník, barman, barista 

i) vodič  

j) športovec 

k) dôchodca 

l) nezamestnaný 

m) iné, napíšte: ....................................... 
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Vzdelanie: 

a) základné 

b) stredoškolské  

c) vysokoškolské 

 

Bydlisko (názov mesta alebo obce): 

............................................................ 

 

Som: 

a) fajčiar/ka (aj príležitostní fajčiari) 

b) nefajčiar/ka 

 

Fajčím: 

a) príležitostne 

b) každý deň, avšak menej ako 10 cigariet denne 

c) každý deň 10 až 20 cigariet 

d) každý deň viac ako 20 cigariet 
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Interpretácia výsledkov prieskumu 

Dotazník vyplnilo 200 respondentov, z toho 152 žien a 48 mužov, vo veku od 15 

do 70 rokov. Získané boli odpovede od rovnomerne 100 nefajčiarov a 100 fajčiarov, 

z ktorých 31 fajčí príležitostne, 40 každý deň, avšak menej ako 10 cigariet denne, 26 

vyfajčí 10 až 20 cigariet za deň a 3 viac než krabičku denne. Do prieskumu sa zapojili 

ľudia z rôznych kútov Slovenska a s rozličnou profesiou. 

Názor verejnosti na efektivitu sociálnej reklamy proti fajčeniu 
 

 

 

Až 49,5 % (99) respondentov nepovažuje sociálnu reklamu proti fajčeniu za 

vôbec účinnú. 36 % (72) si myslí, že efektívna môže byť iba niektorá a iba 4 % (8) ju 

považujú za naozaj účinnú. Zvyšných 10,5 % (21) respondentov sa k problematike 

nevedelo vyjadriť. 

Aký typ reklamy proti fajčeniu by dokázal recipientov ovplyvniť? 

Fajčiari 
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35 % (35) fajčiarov, z toho 35,82 % (24) žien a 33,33 % (11) mužov, sa vyjadrilo, 

že by ich nedokázala ovplyvniť žiadna reklama. 31 % (31), 22,38 % (15) žien a 48,48 % 

(16) mužov, by ovplyvnila reklama, ktorá zobrazuje fajčenie ako hlúpy zlozvyk a znižuje 

tak ich sociálny status. Pochopiteľne najmä ženy by ovplyvnila reklama upozorňujúca na 

stratu príťažlivosti v dôsledku fajčenia a to až 32,83 % (22) z nich, ale rovnako by 

ovplyvnila aj 21,21 % (7) mužov. Celkovo 29 % (29) fajčiarov. Na 24 % (24), na 26,87 % 

(18) žien a 18,18 % (6) mužov, by mala účinok reklama upozorňujúca na bezpečnosť 

blízkych osôb, najmä detí, ohrozených pasívnym fajčením a na 18 % (18), na 23,88 % 

(16) žien a 6,06 % (2) mužov takisto aj taká, ktorá upozorňuje, že fajčiari sú zlým 

príkladom pre svoje deti. 14 % (14) fajčiarov, 16,42 % (11) žien a 9,09 % (3) mužov, by 

mohla presvedčiť aj reklama upozorňujúca na zdravotné dôsledky fajčenia originálnym 

spôsobom, vyhýbajúc sa drastickým zobrazeniam. Len 9 % (9) respondentov, 8,96 % (6) 

žien a 9,09 % (3) mužov, by ovplyvnila reklama využívajúca drastické zobrazenia 

zdravotných dôsledkov fajčenia a iba na 11,94 % (8) žien (celkovo 8 % respondentov) 

by mala efekt reklama hroziaca priamo zobrazením smrti v dôsledku fajčenia. 
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Nefajčiari 

 

 

 

Na rozdiel od fajčiarov, nefajčiari si myslia, že ovplyvniť by ich dokázala najmä 

reklama upozorňujúca na zdravie seba a svojich detí a to vrátane zobrazení smrti 

a brutality. Až 35 %, 36,47 % (31) žien a 26,67 % (4) mužov, by ovplyvnila reklama 

upozorňujúca na bezpečnosť blízkych osôb. 38 % (38), 40 % (34) žien a 26,67 % (4) 

mužov, by ovplyvnila reklama využívajúca brutalitu pre zobrazenie zdravotných 

dôsledkov fajčenia a 34 % (34), 34,12 % (29) žien a 33,33 % (5) mužov si myslí, že by 

ich ovplyvnila aj reklama, ktorá zobrazuje vplyv fajčenia na zdravie originálnym 

spôsobom. 32 % (32) nefajčiarov, 31,76 % (27) žien a 33,33 % (5) mužov, by ovplyvnila 

reklama hroziaca smrťou v dôsledku fajčenia. 23 % (23) nefajčiarov, 21,18 % (18) žien 

a 33,33 % (5) mužov, by ovplyvnila reklama upozorňujúca na stratu príťažlivosti a 20 % 

(20), 21,18 % (18) žien a 13,33 % (2) mužov, taká, ktorá zobrazuje fajčenie ako hlúpy 

zlozvyk a znižuje sociálny status fajčiarov. 27 % (27), až 30,59 % (26) žien, avšak iba 

6,67 % (1) mužov, by dokázala presvedčiť reklama upozorňujúca, že fajčiari sú zlým 

príkladom pre svoje deti.  Iba 11 % (11), 8,24 % (7) žien a 24,67 % (4) mužov, sa 

vyjadrilo, že by ich nedokázala ovplyvniť žiadna reklama. Okrem toho sa 1 muž vyjadril, 

že reklama proti fajčeniu má vplyv skôr na nefajčiarov. 2 ženy napísali, že účinné by 
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mohli byť informácie o tom, koľko peňazí z cigariet ide štátu. 3 ženy uviedli, že sa 

k otázke nevedia vyjadriť. 

Aké dôvody by mohli viesť fajčiarov k rozhodnutiu prestať? 

Fajčiari 

 

 

45% fajčiarov by prestalo preto, aby neohrozovalo svoje deti a to najmä ženy 

v počte 52,24 % (35), ale aj 30,30 % (10) mužov. Až 48 % (48) fajčiarov, 46,27 % (31) 

žien a 51,52 % (17) mužov, by prestalo z finančných dôvodov a až 41 % (41), 34,33 % 

(23) žien a 54,55 % (18) mužov, len preto, že je to hlúpy zlozvyk. 35 % (35), 31,34 % 

(21) žien a 42,42 % (14) mužov, by k rozhodnutiu prestať viedol najmä partner 

nefajčiar. 34 % (34) fajčiarov, 37,3 % (25) žien a 27,27 % (9) mužov, by prestalo pre zlý 

vplyv na vzhľad a 32 % (32), 34,33 % (23) žien a 27,27 % (9) mužov, pretože je to 

škaredé a človek po cigaretách zapácha. 26 % (26), 23,88 % (16) žien a 30,30 % (10) 

mužov, z dôvodu hrozby vzniku ochorení. 20 % (20), 22,39 % (15) žien a 15,15 % (5) 

mužov, by prestalo, aby nebolo zlým príkladom pre svoje deti. Len 14 % (14) fajčiarov, 

z toho 14,93 % (10) žien a 12,12 % (4) mužov, by prestalo pre strach zo smrti 

v dôsledku fajčenia. Rovnako 14 % (14), avšak 16,42 % (11) žien a 9,09 % (3) mužov, by 

k rozhodnutiu prestať viedol aj pohyb v prevažne nefajčiarskej spoločnosti. Ďalej sa 2 

ženy vyjadrili, že by prestali pre zhoršenie fyzickej zdatnosti a problémy so 

zadýchavaním. 1 pripísala k ochrane zdravia detí, že by nefajčila ani v období dojčenia 

a 1 by prestala len preto, že jej cigareta už nebude chutiť. 
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Nefajčiari 

 

 

 

Nefajčiari si celkom správne myslia, že fajčiari by mohli prestať práve pre zdravie 

svojich detí a to až 75 % (75), z toho 76,47 % (65) žien a 66,67 % (10) mužov. Avšak, 

ako je možné vidieť v porovnaní s názormi fajčiarov, celkom nesprávne si myslia, že 

k rozhodnutiu prestať by viedli prevažne zdravotné dôvody. Až 52 % (52) nefajčiarov, 

52,94 % (45) žien a 46,67 % (7) mužov, sa vyjadrilo, že prestať by fajčiari mohli práve 

pre strach z hroziacej smrti. 51 % (51), 51,76 % (44) žien a 46,67 % (7) mužov, si myslí, 

že dôvodom by bol strach z ochorení v dôsledku fajčenia. 40 % (40) respondentov, 

37,65 % (32) žien a 53,33 % (8) mužov, zastáva názor, že fajčiari by prestali pre zlý 

vplyv fajčenia na vzhľad. 39 % (39), z toho 40 % (34) žien a 33,33 % (5) mužov zas, že 

by ich k tomu viedli finančné dôvody. Iba 33% (33) nefajčiarov, 34,11% (29) žien 

a 26,67 % (4) mužov, si myslí, že fajčiari by mohli prestať preto, že fajčenie je škaredé 

a človek po ňom zapácha a 28 % (28), z toho 29,41 % (25) žien a 20 % (3) mužov, si 

myslí, že by prestali preto, lebo by ho považovali za hlúpy zlozvyk. Rovnako 28% (28) 

nefajčiarov, 28,24 % (24) žien a 26,67 % (4) mužov, si myslí, že k rozhodnutiu prestať 

by fajčiarov viedla túžba nebyť zlým príkladom pre svoje deti. 24 % (24), 23,53 % (20) 

žien a 26,67 % (4) mužov, sa vyjadrilo, že motiváciou by mohol byť partner nefajčiar 

a 13 % (13), 10,59 % (9) žien a 26,67 % (4) mužov, že by tým bol pohyb v prevažne 
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nefajčiarskej spoločnosti. Okrem toho si 2 ženy myslia, že k rozhodnutiu prestať by 

viedli až už vzniknuté zdravotné problémy. 

Sociálna reklama proti fajčeniu na Slovensku 

 

 

 

Na otázku či si respondenti pamätajú nejakú sociálnu reklamu na Slovensku 

odpovedalo kladne 62 respondentov. Keďže boli vyzvaní, aby kampaň, ktorú zahliadli aj 

popísali, zistilo sa, že ich v skutočnosti bolo omnoho menej. Zo spomínaných 62 

respondentov totiž až 22 uviedlo, že sa stretli iba s obrázkami na krabičkách cigariet. 

Ďalších 12 z nich iba popísalo, čo vo všeobecnosti zvykne reklama proti fajčeniu 

zobrazovať a jeden študent sem dokonca zaradil prednášku o škodlivých vplyvoch 

fajčenia, ktorú mali v škole. 10 respondentov vedelo popísať konkrétnu kampaň proti 

fajčeniu, avšak zahraničnú a hoci 3 označili, že si pamätajú na Slovensku na nejakú 

sociálnu reklamu, tak následne uviedli, že si ju nepamätajú. Okrem toho jeden 

respondent, ktorý odpovedal, že si pamätá reklamu proti fajčeniu, uviedol, že sa stretol 

s nápisom v Tatrách, ktorý znel: „Fajčiari svoje ohorky neodhadzujte na zem, ale zjedzte. 

Sú najlepšie z vašej cigarety.“ Hoci varovanie mohlo mať aj mierny sociálny dopad, za 

sociálnu reklamu proti fajčeniu ho nemožno považovať. Reálne si pamätalo reklamu 

proti fajčeniu na Slovensku iba 6,5 % (13) respondentov. Z nich 8 sa stretli s kampaňou 

Ligy proti rakovine s heslom: „Neodfajčite im detstvo“, 4 s kampaňou „Na veku záleží“ 

a iba 1 s kampaňou „Ex-fajčiari sú nezastaviteľní“. Zvyšných až 93,5 % (187) responden-

tov si nepamätalo na žiadnu kampaň proti fajčeniu realizovanú na Slovensku. 
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Z 13 respondentov, ktorí si pamätali na niektorú zo slovenských kampaní proti 

fajčeniu sa s ňou 23,08 % (3) stretlo v období pred 2 až 3 rokmi, 61,54 % (8) až pred 

viac ako 3 rokmi a 15,38 % (2) si nepamätalo, kedy presne sa s ňou stretlo. 

 

  

Z respondentov, ktorí si pamätali na niektorú z kampaní proti fajčeniu realize-

vaných na Slovensku sa ňou 76,92 % (10) stretlo na uliciach, 23,08 % (3) v televízii, 

15,38 % (2) v časopisoch a novinách a len 7,69 % (1) na internete. 
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Vplyv jednotlivých apelov na recipientov 

Racionálny apel využívajúci exaktnú informáciu v kombinácii s apelom strachu zo 
smrti 

Fajčiari 

 

 

Vizuál zaujal 21 % (21) fajčiarov, 26,87 % (18) žien a 9,09 % (3) mužov, avšak 

u ani jedného nevzbudil emócie. 16 % (16), 19,40 % (13) žien a 9,09 % (3) mužov 

prinútil zamyslieť sa, no 6 % (6), 7,46 % (5) žien a 3,03 % (1) mužov, sa nepáčil 

a nechceli sa naň pozerať. Na 60 % (60) fajčiarov, 50,75 % (34) žien a 78,79 % (26) 

mužov, nemal žiaden vplyv. 
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Okrem toho u 17 % (17), u 23,88 % (16) žien, no iba u 3,03 % (1) mužov, vzbudil 

pocit viny v dôsledku fajčenia. 5,97 % (4) žien (4 % všetkých respondentov) pri ňom 

cítilo nechuť si momentálne zapáliť a 2,99 % (2) žien (2 % všetkých respondentov) 

dokonca zišla na um myšlienka prestať s fajčením. Avšak u až 10 % (10), 8,96 % (6) žien 

a 5,97 % (4) mužov, naopak vzbudil chuť na cigaretu. 67 % (67) respondentov, 59,70 % 

(40) žien a 81,82 % (27) mužov, nepociťovalo žiadne iné emócie spojené s fajčením. 

 

Nefajčiari 

 

 

Na nefajčiarov mal vizuál výraznejší efekt. Vplyv nemal iba na 32 % (32), z toho 

28,24 % (24) žien a 53,33 % (8) mužov. Až 29 % (29), 32,94 % (28) žien, no iba 6,67 % 

(1) mužov, nútil zamyslieť sa. 29 % (29) zaujal, z toho však iba u 11,94 % (8) žien (8 % 

všetkých respondentov) vzbudil aj silné emócie. U zvyšných 21 % (21) respondentov, 

18,82 % (16) žien a 33,33 % (5) mužov, nevzbudil žiadne. 9 % (9), 9,41 % (8) žien 

a 6,67 % (1) mužov, sa vizuál nepáčil a nechceli sa naň pozerať. Okrem toho sa 1 žena 

vyjadrila, že bez prečítania sprievodného textu na ňu vizuál pôsobí ako nevydarený vtip. 

1 žena kritizovala jeho hodnovernosť, pretože podľa nej plachta vyzerá skôr ako 

v posteli než v márnici a preto podľa nej neevokuje smrť. 1 žene sa nepáčilo prevedenie, 

pretože to podľa nej možno aplikovať aj na iné situácie, ktoré vedú k úmrtiu. Posledná 

žena sa vyjadrila, že vizuál podľa nej má silu zaujať, no nemyslí si, že by mal aj silu 

niekoho presvedčiť.  
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Racionálny apel využívajúci zástupcu cieľovej skupiny v kombinácii s apelom strachu zo 

zdravotných dôsledkov 

 

Fajčiari 

 

 

Na fajčiarov tento vizuál nemal veľmi výrazný vplyv. Zaujal 17 % (17), z toho 

však len u 7 % (7), 8,96 % (6) žien a 3,03 % (1) mužov, emócie vzbudil, a u 10 % (10), 

13,43 % (9) žien a 3,03 % (1) mužov, nie. 14 % (14), 16,42 % (11) žien a 9,09 % (3) 

mužov, nútil k zamysleniu, ale až 32 % (32), 26,87 % (18) žien a 42,42 % (14) mužov, sa 

vizuál nepáčil a nechceli sa naň pozerať. Na 42 % (42) fajčiarov, 41,79 % (28) žien 

a 42,42 % (14) mužov, nemal žiaden vplyv. 
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19,40 % (13) žien (13 % fajčiarov) pri ňom pociťovalo vinu za to, že fajčí. 12 % 

(12), 14,93 % (10) žien a 6,06 % (2) mužov, malo nechuť si momentálne zapáliť a 7 % 

(7), 8,96 % (6) žien a 3,03 % (1) mužov, zišla na um myšlienka prestať s fajčením. Iba 

3 % (3), 1,49 % (1) žien a 6,06 % (2) mužov, dostalo pri prezeraní vizuálu chuť na 

cigaretu. Zvyšných 65 % (65) fajčiarov, 55,22 % (37) žien a 84,85 % (28) mužov, nemalo 

pri prezeraní vizuálu žiadne ďalšie pocity. 

 

Nefajčiari 

 

 

 

Z nefajčiarov zaujal až 39 % (39), z toho u 27 % (27), 28,24 % (24) žien a 20 % 

(3) mužov, vzbudil aj silné emócie a iba u 12 % (12), 12,94 % (11) žien a 6,67 % (1) 

mužov, nie. 29 % (29), 30,59 % (26) žien a 20 % (3) mužov, nútil k zamysleniu, no 14 % 

(14), 12,94 % (12) žien a 13,33 % (2) mužov, sa nepáčil a nechceli sa naň pozerať. Iba na 

18 % (18), 15,29 % (13) žien a 33,33 % (5) mužov, nemal žiaden vplyv. Okrem toho sa 1 

žena vyjadrila, že vizuál síce zaujme, no podľa nej nie je schopný nikoho presvedčiť. U 2 

žien vzbudil pocit ľútosti nad osudom zobrazenej ženy. No podobne ani oni si nemyslia, 

že by niekoho presvedčil, aby prestal s fajčením. 2 ženy neporozumeli, ako súvisí strata 

prstov s fajčením. 
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Apel strachu zo smrti využívajúci originálne zobrazenie, vyhýbajúc sa brutalite 

 

Fajčiari 

 

 

Samotných fajčiarov vizuál síce zaujal, a to až 48 % (48) z nich, no emócie vzbudil 

iba u 10 % (10), 8,96 % (6) žien a 12,12 % (4) mužov. U 38 % (38), 29,85 % (20) žien 

a 54,55 % (18) mužov, naopak nevzbudil žiadne emócie. 10 % (10), 13,43 % (9) žien 

a 3,03 % (1) mužov, nútil k zamysleniu, no 17,91 % (12) žien (12 % fajčiarov) sa nepáčil. 

Na 33 % (33), 34,33 % (23) žien a 30,30 % (10) mužov, nemal žiaden vplyv a 1 žena ho 

považovala za hlúpy. 
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Až 16 % (16) fajčiarov, 11,94 % (8) žien a 24,24 % (8) mužov, dostalo pri 

prezeraní vizuálu chuť na cigaretu. U 13,43 % (9) žien (9 % fajčiarov) však naopak 

vyvolal pocit viny pretože fajčia. Rovnako 4 % (4), 4,48 % (3) žien a 3,03 % (1) mužov, 

malo pri prezeraní vizuálu odpor si zapáliť a zišla im na um myšlienka prestať 

s fajčením. 71 % (71) fajčiarov, 71,64 % (48) žien a 69,70 % (23) mužov, nemalo pri 

prezeraní vizuálu žiadne ďalšie pocity. 

 

Nefajčiari 

 

 

 

43 % (43) nefajčiarov vizuál zaujal, z toho u 20 % (20), 20 % (17) žien a 20 % (3) 

mužov vzbudil aj silné emócie, no u 23 % (23), 22,35 % (19) žien a 26,67 % (4) mužov, 

nevyvolal žiadne. 24 % (24), 27,06 % (23) žien, avšak iba 6,67 % (1) mužov, nútil 

k zamysleniu. 20 % (20), 22,35 % (19) žien a 6,67 % (1) mužov, sa nepáčil a nechceli sa 

naň pozerať, no 1 žena vo svojom vyjadrení hodnotila prevedenie vizuálu veľmi 

pozitívne. Iba na 19 % (19), 15,29 % (13) žien a 40 % (6) mužov, vizuál nemal žiaden 

vplyv.  
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Apel brutality v zobrazení zdravotných dôsledkov fajčenia 

Fajčiari 

 

 

Až 60 % (60) fajčiarov, 58,21 % (39) žien a 63,63 % (21) mužov, sa na vizuál 

nechcelo pozerať a snažilo sa ho vytesniť z mysle. Zaujal iba 16 % (16), z čoho u 8 % (8), 

10,45 % (7) žien a 3,03 % (1) mužov, vzbudil silné emócie a u 8 % (8), u 5,97 % (4) žien 

a 12,12 % (4) mužov, nevyvolal žiadne. Iba 9 % (9), 11,94 % (8) žien a 3,03 % (1) 

mužov, nútil k zamysleniu a na 14 % (14), 14,93 % (10) žien a 12,12 % (4) mužov, 

nemal žiaden vplyv. Okrem toho 2 muži  a 1 žena označili vizuál za nechutný a 1 žena 

skonštatovala, že vizuál ju síce zaujal, ale nedesí. 
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Pri prezeraní vizuálu až 37 % (37) fajčiarov, 46,27 % (31) žien a 18,18 % (6) 

mužov, pociťovalo nechuť si momentálne zapáliť. 10 % (10), 11,94 % (8) žien a 6,06 % 

(2) mužov, cítilo vinu za to, že fajčí a 8,96 % (6) žien (6 % fajčiarov) dokonca zišla na um 

myšlienka skoncovať s fajčením. Iba 3 % (3), 2,99 % (2) žien a 3,03 % (1) mužov, 

dostalo pri prezeraní vizuálu chuť na cigaretu. 57 % (57), 49,25 % (33) žien a 72,73 % 

(24) mužov, nemalo žiadne ďalšie pocity. 2 ženy sa vyjadrili, že hoci je vyobrazenie 

nechutné, človek si aj tak zapáli. 

 

Nefajčiari 

 

 

 

Ani väčšina nefajčiarov sa na vizuál nechcela pozerať a snažila sa ho vytesniť 

z mysle, a to 46 % (46), 45,88 % (39) žien a 46,67 % (7) mužov. 42 % (42) zaujal, z toho 

iba u 8 % (8), 8,24 % (7) žien a 6,67 % (1) mužov, nevyvolal žiadne pocity a u 34 % (34), 

38,82 % (33) žien a 6,67 % (1) mužov, vzbudil silné emócie. K zamysleniu nútil 14 % 

(14), a to 14,12 % (12) žien a 13,33 % (2) mužov. Len na 8 % (8) nefajčiarov, 5,88 % (5) 

žien a 20 % (3) mužov, nemal vizuál žiaden vplyv. 1 muž a 2 ženy sa vyjadrili, že obrázok 

je nechutný, k čomu jedna zo žien dodala, že jej je síce z obrázku na vracanie, ale vôbec 

ju nenúti zamyslieť sa. 
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Strach o zdravie detí ohrozených pasívnym fajčením 

Fajčiari 

 

 

Zobrazený vizuál zaujal až 39 % (39) fajčiarov, a len u 7 % (7), 5,97 % (4) žien 

a 9,09 % (3) mužov, nevzbudil žiadne emócie. U zvyšných 32 % (32), 26,87 % (18) žien 

a 42,42 % (14) mužov, vyvolal naopak silné emócie. 27 % (27), 34,33 % (23) žien, no iba 

12,12 % (4) mužov, nútil k zamysleniu. Na 27 % (27), 23,88 % (16) žien a 33,33 % (11) 

mužov, nemal žiaden vplyv a 10 % (10), 13,43 % (9) žien a 3,03 % (1) mužov, sa 

dokonca nepáčil a nechceli sa naň pozerať. Okrem toho sa 1 žena vyjadrila, že je 

z vizuálu skôr pobúrená. 
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Vizuál vzbudil vinu v dôsledku fajčenia u 32 % (32) fajčiarov, z toho u 31,34 % 

(21) žien a 33,33 % (11) mužov. 13 % (13), 17,91 % (12) žien a 3,03 % (1) mužov, sa 

zamyslelo aj nad myšlienkou prestať s fajčením a 5 % (5), 4,48 % (3) žien a 6,06 % (2) 

mužov, pociťovalo nechuť si momentálne zapáliť. Ani jeden z fajčiarov pri prezeraní 

vizuálu nedostal chuť na cigaretu. 47 % (47) fajčiarov, 41,79 % (28) žien a 57,57 % (19) 

mužov, pri prezeraní vizuálu nemalo žiadne ďalšie pocity. Okrem toho sa 3 ženy 

vyjadrili, že keby mali deti a stále by fajčili, tak by sa zrejme cítili previnilo. 

 

Nefajčiari 

 

 

 

Rovnako väčšinu nefajčiarov vizuál zaujal a to až 53 % (53). U 46 % (46), 47,06 % 

(40) žien a 40 % (6) mužov, vzbudil aj silné emócie a len u 7 % (7), 7,06 % (6) žien 

a 6,67 % (1) mužov, nie. Až 42 % (42), 41,18 % (35) žien a 46,67 % (7) mužov, nútil 

k zamysleniu. Iba 5,88 % (5) žien (5 % nefajčiarov) sa nepáčil a na 10 % (10), 9,41 % (8) 

žien a 13,33 % (2) mužov, nemal žiaden vplyv. Okrem toho sa 2 ženy vyjadrili, že sa im 

vizuál nepáči, pretože podľa jednej takéto zobrazenie dieťaťa hraničí s etickým kódexom 

a podľa druhej preto, že slovné spojenie „dostať sa do neba“ sa používa skôr 

v pozitívnom slova zmysle.  
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Morálny apel upozorňujúci, že fajčiari sú zlým príkladom pre svoje deti 

Fajčiari 

 

 

31 % (31) fajčiarov vizuál zaujal, no len u 10 % (10), 13,43 % (9) žien a 3,03 % 

(1) mužov, vzbudil aj emócie. U 21 % (21), 20,90 % (14) žien a 21,21 % (7) mužov, 

žiadne nevyvolal. 29 % (29) fajčiarov, 38,80 % (26) žien, no len 9,09 % (3) mužov, nútil 

k zamysleniu. Iba 3,03 % (1) mužov (1% fajčiarov) sa vizuál nepáčil. Na 49 % (49), 

40,30 % (27) žien a 66,67 % (22) mužov, nemal žiaden vplyv. Okrem toho sa 1 žena 

vyjadrila, že nesúhlasí s posolstvom vizuálu, pretože podľa jej slov, jej rodičia ani starí 

rodičia nefajčili, no ona áno. 
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Pocit viny následne vyvolal u 17 % (17) fajčiarov, z toho u 19,40 % (13) žien 

a 4,47 % (4) mužov. 4,47 % (3) žien (3 % fajčiarov) malo nechuť si momentálne zapáliť 

a 4 % (4), 4,47 % (3) žien a 3,03 % (1) mužov, sa zamyslelo nad možnosťou prestať 

s fajčením. Iba 3,03 % (1) mužov (1 % fajčiarov) dostalo pri prezeraní vizuálu chuť na 

cigaretu. 73 % (73), 68,66 % (46) žien a 81,82 % (27) mužov, nijako ďalej neovplyvnil.  

Okrem toho sa 1 žena vyjadrila, že by cítila vinu, keby mala deti a ešte stále by fajčila a 1 

sa vyjadrila podobne, že si sľubuje, že keď bude mať deti, tak fajčiť nebude. 

 

Nefajčiari 

 

 

 

Reklama upútala pozornosť 38 % (38) nefajčiarov. U 16 % (16), 15,29 % (13) 

žien a 20 % (3) mužov, vzbudila aj silné emócie, no u 22 % (22), 17,65 % (15) žien 

a 46,67 % (7) mužov, naopak, žiadne nevyvolala. K zamysleniu nútila až 31 % (31) 

nefajčiarov, z toho 34,12 % (29) žien a 13,33 % (2) mužov. Iba 1,18 % (1) žien (1 % 

nefajčiarov) sa nepáčila a na 33 % (33), 35,29 % (30) žien a 20 % (3) mužov, nemala 

žiaden vplyv.  
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Čierny humor v kombinácii so strachom zo smrti 

Fajčiari 

 

 

Na väčšinu fajčiarov nemal zobrazený vizuál žiaden vplyv a to až na 53 % (53), 

z toho 53,73 % (36) žien a 51,51 % (17) mužov. Hoci 34 % (34) vizuál zaujal, emócie 

vzbudil iba u 4 % (4), u 2,99 % (2) žien a 6,06 % (2) mužov. U 30 % (30), 26,87 % (18) 

žien a 36,36 % (12) mužov, žiadne emócie nevyvolal. K zamysleniu prinútil len 11,94 % 

(8) žien (8 % fajčiarov), no 4,48 % (3) žien (3 % fajčiarov) sa vizuál nepáčil. Okrem toho 

1 žena a 2 muži zhodnotili vizuál ako veľmi vtipný. 
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Väčšinu fajčiarov, až 90 % (90), 88,06 % (59) žien a 93,93 % (31) mužov, tento 

vizuál nijako viac neovplyvnil. Len 4,48 % (3) žien (3 % fajčiarov) cítilo vinu, pretože 

fajčí, 2,99 % (2) žien (2 % fajčiarov) zišla na um myšlienka prestať s fajčením a 3 % (3), 

1,49 % (1) žien a 6,06 % (2) mužov, cítili odpor si momentálne zapáliť. U 1,49 % (1) žien 

(1 % fajčiarov) naopak vzbudil chuť na cigaretu. 

 

Nefajčiari 

 

 

 

Ani na väčšinu nefajčiarov nemala zobrazená reklama žiaden vplyv. Zaujala len 

17 % (17), z čoho len u 3,53 % (3) žien (3 % nefajčiarov) vzbudila aj emócie a u 16,47 % 

(14) žien (14 % nefajčiarov) nie. 16,47 % (14) žien (14 % nefajčiarov) nútila k za-

mysleniu, no 3,53 % (3) žien (3 % nefajčiarov) sa nepáčila. Na až 67 % (67) nefajčiarov, 

z toho 61,18 % (52) žien a 100 % (15) mužov, nemala žiaden vplyv. 1 žena sa vyjadrila, 

že ju reklama pobavila, no 2 ženy ju nepochopili. 
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Erotický apel v kombinácii so strachom zo straty príťažlivosti 

Fajčiari 

 

 

 

Vizuál zaujal 25 % (25) fajčiarov, z toho však u 18 % (18), 17,91 % (12) žien 

a 18,18 % (6) mužov, nevzbudil žiadne emócie. Silné pocity vyvolal len u 7 % (7), 8,96 % 

(6) žien a 3,03 % (1) mužov, no až 36 % (36), 40,30 % (27) žien a 27,27 % (9) mužov, 

nútil k zamysleniu. 7,46 % (5) žien (5 % fajčiarov) sa nepáčil a na 39 % (39), 32,84 % 

(22) žien a 51,52 % (17) mužov, nemal žiaden vplyv.  
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Okrem toho pri jeho prezeraní 19 % (19) fajčiarov, z toho 17,91 % (12) žien 

a 21,21 % (7) mužov, cítilo vinu, pretože fajčí a v rovnakom množstve 11 % (11), 

14,93 % (10) žien a 3,03 % (1) mužov, cítilo odpor si momentálne zapáliť a rozmýšľalo 

nad možnosťou prestať s fajčením. Chuť na cigaretu nevzbudil vizuál u ani jedného 

z fajčiarov. 61 % (61) fajčiarov, 55,22 % (37) žien a 72,72 % (24) mužov, nemalo žiadne 

ďalšie pocity. 

 

Nefajčiari 

 

 

 

Reklama vzbudila pozornosť 35 % (35) nefajčiarov, no len u 7 % (7), 7,06 % (6) 

žien a 6,67 % (1) mužov, vyvolala aj silné emócie a u 28 % (28), 29,41 % (25) žien 

a 20 % (3) mužov, naopak, žiadne. K zamysleniu nútila 23 % (23), z toho 21,18 % (18) 

žien a 33,33 % (5) mužov. 5 % (5), 4,71 % (4) žien a 6,67 % (1) mužov, sa táto reklama 

nepáčila a na 39 % (39), 41,18 % (35) žien a 26,67 % (4) mužov, nemala žiaden vplyv. 1 

žene sa reklama nepáčila, pretože podľa nej obrázok nevyjadruje to, čo hovorí slogan. 
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Apel strachu zo straty príťažlivosti 

Fajčiari 

 

 

 

Táto reklama zaujala 18 % (18) fajčiarov, z toho však u 14 % (14), 14,93 % (10) 

žien a 12,12 % (4) mužov, nevzbudila žiadne emócie a len u 5,97 % (4) žien (4 % 

fajčiarov) emócie naopak vyvolala. 30 % (30) fajčiarov, 31,34 % (21) žien a 27,27 % (9) 

mužov, nútila k zamysleniu, no 4 % (4), 4,48 % (3) žien a 3,03 % (1) mužov, sa nepáčila. 

Na 50 % (50), 46,27 % (31) žien a 57,57 % (19) mužov, vplyv nemala. 
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Okrem toho vzbudila pocit viny u 20 % (20) fajčiarov, z toho u 26,87 % (18) žien 

a 6,06 % (2) mužov. 8 % (8), 8,96 % (6) žien a 6,06 % (2) mužov, pociťovalo nechuť si 

momentálne zapáliť a 7 % (7), 7,46 % (5) žien a 6,06 % (2) mužov, sa zamyslelo aj nad 

myšlienkou prestať s fajčením. Chuť na cigaretu vzbudila iba u 2,99 % (2) žien (2 % 

fajčiarov). 64 % (64) fajčiarov, 55,22 % (37) žien a 81,81 % (27) mužov, nemalo pri 

zhliadnutí reklamy žiadne ďalšie pocity spojené s fajčením. 

 

Nefajčiari 

 

 

 

35 % (35) nefajčiarov vizuál zaujal, no emócie vzbudil iba u 5,88 % (5) žien (5 % 

nefajčiarov). U 30 % (30), 32,94 % (28) žien a 13,33 % (2) mužov, žiadne pocity 

nevyvolal. 18 % (18), 12,94 % (11) žien a 46,67 % (7) mužov, nútil k zamysleniu. 4,71 % 

(4) žien (4 % nefajčiarov) sa však nepáčil. Na 50 % (50) nefajčiarov, z toho 51,76 % (44) 

žien a 40 % (6) mužov, nemal žiadny vplyv. 1 žena sa vyjadrila, že podľa nej je veľmi 

zaujímavý a to hlavne preto, že vyvracia názor, že fajčenie je niečo, čo je „sexi“ a pre ženu 

pozitívne. 
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Apel humoru v kombinácii s apelom strachu zo straty sociálneho statusu 

Fajčiari 

 

 

 

Vizuál upútal pozornosť až 44 % (44) fajčiarov, no iba u 7 % (7), 5,97 % (4) žien 

a 9,09 % (3) mužov, vyvolal zároveň silné emócie. U 37 % (37), 34,33 % (23) žien 

a 42,42 % (14) mužov, žiadne emócie nevzbudil. K zamysleniu nútil iba 8,96 % (6) žien 

(6 % fajčiarov) a 5 % (5), 4,48 % (3) žien a 6,06 % (2) mužov, sa nepáčil. Na 42 % (42) 

fajčiarov, 47,76 % (32) žien a 30,30 % (10) mužov, nemal žiadny vplyv. Okrem toho 2 

ženy a 3 mužov vizuál veľmi pobavil, no 1 muž reklamu nepochopil. 1 žena sa vyjadrila, 

že hoci sa na reklame veľmi smeje, nič to v nej nemení. 
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Pocit viny vyvolal vizuál iba u 2 % (2) fajčiarov a to u 1,49 % (1) žien a 3,03 % (1) 

mužov. 4 % (4), 2,99 % (2) žien a 6,06 % (2) mužov, mali nechuť si momentálne zapáliť 

a iba 3,03 % (1) mužov (1 % fajčiarov) sa zamyslelo nad možnosťou prestať s fajčením. 

U až 10 % (10), z toho u 5,97 % (4) žien a 18,18 % (6) mužov, naopak vyvolal chuť na 

cigaretu. 82 % (82), 88,06 % (59) žien a 69,70 % (23) mužov, nemalo žiadne ďalšie 

pocity. 

 

Nefajčiari 

 

 

 

Reklama upútala pozornosť 27 % (27) nefajčiarov, no u 20 % (20), 18,82 % (16) 

žien a 26,67 % (4) mužov, nevyvolala žiadne emócie a len u 7 % (7), 7,06 % (6) žien 

a 6,67 % (1) mužov, emócie vzbudila. K zamysleniu nútila iba 10,59 % (9) žien (9 % 

nefajčiarov), no 7,06 % (6) žien (6 % nefajčiarov) sa naopak nepáčila. Na 56 % (56), 

56,47 % (48) žien a 53,33 % (8) mužov, nemala žiaden vplyv. Okrem toho sa 2 muži a 1 

žena vyjadrili, že ich reklama pobavila, no 1 žena ju označila za blbosť, 1 žena ju 

nepochopila a posledná sa vyjadrila, že na ňu pôsobí skôr ako vtip, než reklama.  
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Apel strachu zo straty sociálneho statusu a príťažlivosti spojený s humorným 
apelom 

Fajčiari 

 

 

 

Iba 16 % (16) fajčiarov reklama zaujala, z toho iba u 1,49 % (1) žien (1 % fajčia-

rov) vyvolala aj silné emócie. U 15 % (15), 16,42 % (11) žien a 12,12 % (4) mužov, nevy-

volala žiadne. 20 % (20), 16,42 % (11) žien a 27,27 % (9) mužov, nútila k zamysleniu, 

ale 7,46 % (5) žien (5 % fajčiarov) sa nepáčila. Na 58 % (58) fajčiarov, 56,72 % (38) žien 

a 60,61 % (20) mužov, nemala žiaden vplyv. 2 ženy sa vyjadrili, že ich reklama pobavila. 
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Až 16 % (16) fajčiarov, z toho 17,91 % (12) žien a 12,12 % (4) mužov, pociťovalo 

pri zhliadnutí reklamy vinu za to, že fajčí. 2,99 % (2) žien (2 % fajčiarov) malo nechuť si 

momentálne zapáliť a 6% (6), 7,46 % (5) žien a 3,03 % (1) mužov, dokonca zišla na um 

myšlienka prestať s fajčením. U 4 % (4), 4,48 % (3) žien a 3,03 % (1) mužov,  naopak 

vyvolala chuť na cigaretu. U 72 % (72), u 67,16 % (45) žien a 81,82 % (27) mužov, 

nevzbudila žiadne ďalšie pocity. 

 

Nefajčiari 

 

 

 

Z nefajčiarov zaujala 23 % (23), z toho však iba u 5,88 % (5) žien (5 % nefaj-

čiarov) vzbudila aj silné emócie a u 18 % (18), 20 % (17) žien a 6,67 % (1) mužov, 

žiadne nevyvolala. Hoci 21 % (21) nefajčiarov, 20 % (17) žien a 26,67 % (4) mužov, 

nútila k zamysleniu, 4,71 % (4) žien (4 % nefajčiarov) sa nepáčila a na 50 % (50), 

47,06 % (40) žien a 66,67 % (10) mužov, nemala žiadny vplyv. 3 ženy ju označili za 

veľmi vtipnú a nápaditú a podľa jednej z nich je takéto vyjadrenie rozhodne lepšie ako 

nápisy „zomriete“.  



128 
 

Porovnanie efektivity jednotlivých apelov na recipientov 

Fajčiari 

 

 

Najväčšiu silu zaujať samotných fajčiarov mal apel strachu zo smrti, využívajúci 

na presvedčenie originálne zobrazenie, vyhýbajúc sa drastickosti (vizuál 3). Vo výraznej 

miere zaujal aj apel humoru v kombinácii so strachom zo straty sociálneho statusu 

(vizuál 10) a čierny humor v kombinácii so strachom zo smrti (vizuál 7), ale aj morálny 

apel upozorňujúci fajčiarov, že sú zlým príkladom pre svoje deti (vizuál 6). 

Zaujal a zároveň vyvolal silné emócie vo väčšej miere iba apel strachu o bezpečie 

detí ohrozených pasívnym fajčením (vizuál 5). 

Odpor pociťovali fajčiari k apelu drastickosti až brutality zobrazenia zdravotných 

dôsledkov fajčenia (vizuál 4) a k racionálnemu apelu využívajúcemu k presvedčeniu 

osobu spomedzi cieľovej skupiny v kombinácii s apelom strachu zo zdravotných dô-

sledkov fajčenia (vizuál 2). 

Zamyslieť sa nútil fajčiarov najviac apel strachu zo straty príťažlivosti v kom-

binácii s erotickým apelom (vizuál 8), ale aj bez tejto kombinácie (vizuál 9). Takisto aj 

apel strachu o zdravie detí, ohrozených pasívnym fajčením (vizuál 5) a morálny apel 

upozorňujúci, že fajčiari sú zlým príkladom pre svoje deti (vizuál 6).  V omnoho menšej 

miere, avšak výraznejšie oproti ostatným, nútil zamyslieť sa aj apel strachu zo straty 

príťažlivosti a sociálneho statusu v kombinácii s humorným apelom (vizuál 11) 

a racionálny apel s využitím exaktnej informácie v kombinácii s apelom strachu zo smrti 

(vizuál 1). 
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Ako celkom najmenej efektívny na zmenu správania fajčiarov sa ukázal byť čierny 

humor v kombinácii so strachom zo smrti (vizuál 7).  

Až kontraproduktívnym je apel strachu zo smrti, avšak využívajúci originálne 

zobrazenie, vyhýbajúc sa drastickosti (vizuál 3), ale aj apel strachu zo straty príťažlivosti 

(vizuál 9), racionálny apel využívajúci na presvedčenie exaktnú informáciu v kombinácii 

so strachom zo smrti (vizuál 1) a humorný apel v kombinácii s apelom strachu zo straty 

sociálneho statusu (vizuál 10). Tieto vizuály pri prezeraní vyvolali u respondentov vo 

väčšej miere aktuálnu chuť na cigaretu. 

Naopak, aktuálnu nechuť si zapáliť vzbudili apel drastickosti a brutality v zobra-

zení zdravotných dôsledkov fajčenia (vizuál 4) a apel strachu zo straty príťažlivosti 

(vizuál 9). Vizuál 9 je teda trochu rozporuplný, pretože v porovnaní s ostatnými výraz-

nejšie vzbudzoval aktuálnu chuť a zároveň nechuť na cigaretu. Avšak počet ľudí, u kto-

rých vzbudil nechuť si po zhliadnutí vizuálu zapáliť je až dvojnásobne vyšší než počet 

ľudí, u ktorých túto chuť na cigaretu okamžite vyvolal.  

Výraznejšiu mieru v podobe okamžitého zamyslenia sa nad možnosťou prestať 

s fajčením mali len apel strachu o zdravie detí, ktoré sú ohrozené pasívnym fajčením 

(vizuál 5) a apel strachu zo straty príťažlivosti v kombinácii s erotickým apelom (vizuál 

8). 

Pocit viny u fajčiarov v dôsledku fajčenia vyvolal v najväčšej miere apel strachu 

o zdravie detí ohrozených pasívnym fajčením (vizuál 5). Výraznejší vplyv oproti 

ostatným apelom mali však aj apel strachu zo straty príťažlivosti v kombinácii 
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s erotickým apelom (vizuál 8), morálny apel upozorňujúci, že fajčiari sú zlým príkladom 

pre svoje deti (vizuál 6), racionálny apel využívajúci na presvedčenie exaktnú informá-

ciu v kombinácii so strachom zo smrti (vizuál 1) a apel strachu zo straty príťažlivosti, 

respektíve sociálneho statusu v kombinácii s humorom (vizuál 11).  

V malej miere pocit viny vyvolali aj racionálny apel využívajúci na presvedčenie 

zástupcu cieľovej skupiny v kombinácii s apelom strachu zo zdravotných dôsledkov 

fajčenia (vizuál 2), apel drastickosti a brutality v zobrazení zdravotných dôsledkov 

fajčenia (vizuál 4) a apel strachu zo smrti, avšak využívajúci originálne zobrazenie, 

vyhýbajúc sa drastickosti (vizuál 3). 

 

Nefajčiari 

 

 

Nefajčiarov zaujali takmer všetky vizuály s výnimkou čierneho humoru v kombi-

nácii s apelom strachu zo smrti (vizuál 7). Najviac zaujal apel strachu zo straty príťaž-

livosti v kombinácii s erotickým apelom (vizuál 8) i bez tejto kombinácie (vizuál 9). Ďalej 

aj racionálny apel využívajúci na presvedčenie exaktnú informáciu v kombinácii s ape-

lom strachu zo smrti (vizuál 1), apel humoru v kombinácii so strachom zo straty social-

neho statusu (vizuál 10) a apel strachu zo straty príťažlivosti, respektíve socialneho 

statusu v kombinácii s humorom (vizuál 11). 

Zaujal a zároveň vyvolal silné emócie najmä apel strachu o zdravie detí ohroze-

ných pasívnym fajčením (vizuál 5). Vo veľkej miere emócie vyvolal u nefajčiarov aj apel 

drastickosti až brutality v zobrazení zdravotných dôsledkov fajčenia (vizuál 4) a racio-

nálny apel, využívajúci na presvedčenie zástupcu cieľovej skupiny v kombinácii s ape-
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lom strachu zo zdravotných dôsledkov fajčenia (vizuál 2). V menšej miere, avšak výraz-

nejšie oproti ostatným, vzbudil emócie aj apel strachu zo smrti využívajúci originálne 

zobrazenie, vyhýbajúc sa drastickosti (vizuál 3) a morálny apel upozorňujúci, že fajčiari 

sú zlým príkladom pre svoje deti (vizuál 6). 

Najväčší odpor cítili aj nefajčiari k apelu drastickosti až brutality v zobrazení 

zdravotných dôsledkov fajčenia (vizuál 4). V menšej miere sa nefajčiarom nepáčil ani 

apel strachu zo smrti, avšak využívajúci originálne zobrazenie, vyhýbajúc sa drastickosti 

(vizuál 3) a racionálny apel využívajúci na presvedčenie zástupcu cieľovej skupiny 

v kombinácii s apelom strachu zo zdravotných dôsledkov fajčenia (vizuál 2). 

K zamysleniu nútil nefajčiarov najviac apel strachu o zdravie detí, ohrozených 

pasívnym fajčením (vizuál 5). Rovnako to bola aj morálny apel, upozorňujúci, že fajčiari 

sú zlým príkladom pre svoje deti (vizuál 6), racionálny apel využívajúci na presvedčenie 

exaktnú informáciu v kombinácii s apelom strachu zo smrti (vizuál 1) a racionálny apel, 

využívajúci na presvedčeniu zástupcu cieľovej skupiny v kombinácii s apelom strachu zo 

zdravotných dôsledkov fajčenia (vizuál 2). V menšej miere, avšak výraznejšie oproti 

ostatným vizuálom, k zamysleniu nútil nefajčiarov aj apel strachu zo smrti, využívajúci 

originálne zobrazenie, vyhýbajúc sa drastickosti (vizuál 3), apel strachu zo straty 

príťažlivosti v kombinácii s erotickým apelom (vizuál 8), apel strachu zo straty 

príťažlivosti, respektíve sociálneho statusu v kombinácii s humorom (vizuál 11) a apel 

strachu zo straty príťažlivosti (vizuál 9). 

Efektivita obrazových varovaní na krabičkách cigariet 

 

Fajčiari 
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Väčšina fajčiarov, až 85 % (85), z toho 85,07 % (57) žien a 84,84 % (28) mužov, si 

myslí, že obrazové varovania na krabičkách nie sú vôbec efektívne a vedú iba k tomu, že 

si ľudia kupujú tabatierky a obaly na cigarety. Iba 7,46 % (5) žien (5 % fajčiarov) ich 

naopak za efektívne považuje a myslí si, že práve takéto drastické zobrazenia sú nutné 

na odradenie ľudí od fajčenia. 6 % (6), z toho 1,49 % (1) žien a 15,15 % (5) mužov, 

pripustilo, že by efektívne mohli byť, ak by boli menej drastické. Vlastnými slovami sa 

vyjadrili 4 ženy, z ktorých sa 1 vyjadrila, že tieto varovania môžu byť efektívne, ale len 

na ľudí, ktorí sa už snažia prestať. 2 ženy pripustili, že možno na malé percento ľudí to 

môže mať vplyv, ale na väčšinu nie. Posledná žena sa vyjadrila, že podľa nej nie len, že 

nie sú efektívne, ale dokonca ich považuje za vyslovene zlé, pretože podľa jej slov sa 

„ochorenia dostávajú ľuďom do podvedomia a môžu na ne ľahšie ochorieť.“  

 

Nefajčiari 

 

 

Z nefajčiarov si 59 % (59), z toho 62,35 % (53) žien a 40 % (6) mužov, myslí, že 

drastické varovania na krabičkách sú neefektívne. Naopak a až 33 % (33), z toho 

32,94 % (28) žien a 33,33 % (5) mužov, je názoru, že práve drastické zobrazenia sú 

nutné pre odradenie ľudí od fajčenia. 7 % (7), 3,53 % (3) žien a 26,67 % (4) mužov, 

pripustilo, že obrazové varovania by mohli byť efektívne, ak by boli menej drastické. 1 

žena sa okrem toho vyjadrila, že to môže mať vplyv možno iba na citlivejšie povahy. 
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Vplyv na fajčiarov 

 

 

 

V závere sa až 21 % (21) fajčiarov, z toho 22,39 % (15) žien a 18,18 % (6) mužov, 

vyjadrilo, že pri vypĺňaní dotazníku začalo rozmýšľať nad možnosťou prestať s fajčením. 

54 % (54), 52,24 % (35) žien a 57,57 % (19) mužov, síce nezačalo uvažovať nad tým, že 

by prestali, ale napriek tomu si uvedomovali nesprávnosť svojho konania a cítili vinu, 

pretože sami fajčia. Iba na 25 % (25), 25,37 % (17) žien a 24,24 % (8) mužov, nemalo 

vypĺňanie dotazníka žiaden vplyv a nad tým, že oni sami fajčia sa vôbec nezamysleli.  
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Výsledky prieskumu 

Z prieskumu je možné vyvodiť, že sociálna reklama proti fajčeniu je, respektíve 

môže byť, efektívna, hoci väčšina respondentov ju za efektívnu nepovažuje, respektíve 

pripúšťa len to, že efektívna môže byť iba niektorá. To, že ju za efektívnu možno 

považovať však potvrdzuje fakt, že len malá časť respondentov sa vyjadrila, že by ich 

žiadna sociálna reklama proti fajčeniu neovplyvnila. Ďalej to potvrdzuje skutočnosť, že 

väčšina fajčiarov si pri vypĺňaní dotazníka uvedomovala nesprávnosť svojho konania 

a cítila sa previnilo. Viacerí sa dokonca začali zamýšľať nad možnosťou prestať s faj-

čením. Efektívnosť sociálnej reklamy podporujú aj vyjadrenia respondentov k jednotli-

vým vizuálom. Hoci všetky na polovicu a viac respondentov nemali žiaden vplyv, na 

zvyšok verejnosti nejaký vplyv mali, čo takisto značí, že sociálna reklama proti fajčeniu 

môže byť efektívna. Od žiadnej reklamy, a od sociálnej reklamy proti fajčeniu obzvlášť, 

nemožno očakávať, že bude mať vplyv na väčšinu verejnosti a hlavne, že ich prinúti 

k okamžitej akcii. Preto, ak vizuál prinúti zamyslieť sa nad svojím konaním čo len malú 

časť verejnosti a hlavne ako sa to podarilo 2 vizuálom, prinúti istú časť fajčiarov 

uvažovať nad možnosťou prestať, možno ho považovať za úspešný. Spomedzi 200 

respondentov, z toho 100 fajčiarov, je to možno zanedbateľné číslo, no spomedzi 

všetkých fajčiarov na Slovensku je to číslo už omnoho významnejšie. Preto je možné 

napriek tomu, že ani jeden vizuál nemal vplyv na viac ako polovicu respondentov tvrdiť, 

že sociálna reklama proti fajčeniu môže byť efektívna. Samozrejme ide o to, akým typom 

apelov a intenzitou ich zobrazenia na recipientov pôsobí. 

Prieskum ukázal veľký rozdiel medzi tým, aký typ reklamy by recipientov dokázal 

ovplyvniť. Fajčiari aj nefajčiari sa vo veľkom množstve zhodli iba na tom, že by ich 

dokázala ovplyvniť reklama apelujúca strachom o zdravie blízkych osôb, najmä detí, 

ohrozených pasívnym fajčením. No na nefajčiarov by ďalej mala veľmi veľký vplyv práve 

reklama apelujúca strachom zo smrti či zdravotných rizík fajčenia a to aj taká, ktorá sa 

vyhýba brutálnym zobrazeniam, aj taká, ktorá v zobrazení využíva najmä brutalitu. Na 

fajčiarov takáto reklama výrazný vplyv nemá, ale naopak v najväčšej miere by ich 

ovplyvnila reklama apelujúca strachom zo straty príťažlivosti a zo straty sociálneho 

statusu. 

Podobné rozdiely sa ukázali aj v názoroch na to, aké dôvody by mohli viesť 

fajčiarov k rozhodnutiu prestať. Aj tu sa zhodli fajčiari aj nefajčiari na tom, že dôvodom 

by bolo neohrozovanie vlastných detí pasívnym fajčením. Najviac nefajčiarov si myslí, že 
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by to bol práve strach zo smrti a ochorení a v menšom množstve, že by to bol zlý vplyv 

na vzhľad, finančné dôvody a preto, lebo je to škaredé. Najväčšie množstvo fajčiarov by 

však prestalo z finančných dôvodov alebo jednoducho preto, že je to hlúpy zlozvyk.  

Veľká časť fajčiarov by prestala aj pre zlý vplyv fajčenia na vzhľad, či preto, že je to 

škaredé a človek po cigaretách smrdí. 

Odpovede na jednotlivé vizuály v rámci skupín fajčiarov a nefajčiarov s týmito 

názormi korešpondovali. Pre účely prieskumu boli za najúčinnejšie považované vizuály, 

ktoré v najväčšej miere nútili recipientov k zamysleniu sa, pretože to je možné 

považovať za prvý krok k tomu, aby sa človek rozhodol prestať s fajčením, respektíve 

s ním ani nezačal. Mohlo by sa zdať, že účinné sú aj vizuály vzbudzujúce silné emócie, 

a hoci sú určite účinnejšie od tých, ktoré recipientov vôbec nezaujmú alebo zaujmú bez 

vyvolania emócií, je možné ich považovať skôr za účinné z hľadiska zapamätateľnosti 

reklamy než z hľadiska zmeny správania. 

Na základe týchto kritérií sa ako najúčinnejší apel u fajčiarov ukázal byť apel 

strachu zo straty príťažlivosti, či už v kombinácii s erotickým apelom alebo bez neho. 

Výraznejší vplyv mal aj apel strachu o zdravie detí, ale aj morálny apel upozorňujúci, že 

fajčiari sú zlým príkladom pre svoje deti.  

Efektivitu pôsobenia jednotlivých vizuálov sa u fajčiarov dalo potvrdiť aj skú-

maním ich aktuálnej túžby fajčiť, alebo, naopak, prestať s fajčením a tieto odpovede 

potvrdili efektivitu obzvlášť dvoch typov apelov. Apelu strachu o zdravie detí a apelu 

strachu zo straty príťažlivosti v kombinácii s erotickým apelom. Tie u viacerých 

respondentov vyvolali okamžité zamyslenie sa nad možnosťou prestať s fajčením 

a rovnako spomedzi ostatných vizuálov u najviac respondentov vyvolali aj pocit viny 

v dôsledku fajčenia.  

Vysoké čísla mal v tomto prípade aj apel drastickosti a brutality zobrazenia 

zdravotných dôsledkov fajčenia. No aj keď u veľkého množstva fajčiarov vyvolal odpor si 

v danej chvíli zapáliť, tak ho nemožno považovať za efektívny, pretože väčšina respon-

dentov sa naň nechcela pozerať a snažila sa ho vytesniť z mysle. Ak sa teda respondenti 

na reklamu nebudú chcieť pozerať a budú sa na ňu snažiť čo najrýchlejšie zabudnúť, 

nemôže mať takáto reklama dlhodobejšie pôsobenie a preto ju nemožno považovať za 

efektívnu. 

Nefajčiari sa s fajčiarmi opäť zhodli hlavne na účinnosti apelu strachu o zdravie 

detí. Veľká časť nefajčiarov však výrazne reagovala aj na morálny apel upozorňujúci, že 
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fajčiari sú zlým príkladom pre svoje deti, na racionálny apel využívajúci na presvedčenie 

exaktné informácie v kombinácii s apelom strachu zo smrti, na racionálny apel využí-

vajúci na presvedčenie zástupcu cieľovej skupiny v kombinácii s apelom strachu zo zdra-

votných dôsledkov fajčenia, ale aj na apel strachu zo smrti, avšak využívajúci originálne 

zobrazenie, vyhýbajúc sa brutalite. Na o niečo menšiu časť nefajčiarov mal vplyv aj apel 

strachu zo straty príťažlivosti v kombinácii s erotickým apelom a apel strachu zo straty 

príťažlivosti, respektíve sociálneho statusu v kombinácii s humorom. 

Z odpovedí respondentov je možné vyvodiť, že strach je najefektívnejším apelom 

pre sociálnu reklamu proti fajčeniu, avšak strach zo smrti či ochorení a jeho drastické až 

brutálne zobrazenie má vplyv skôr na nefajčiarov. Na samotných fajčiarov má vplyv 

najmä apel strachu zo straty príťažlivosti a sociálneho statusu. Aj keď strach zo straty 

sociálneho statusu sa na vyjadreniach respondentov k jednotlivým vizuálom nepotvrdil. 

Za to môže zrejme fakt, že oba vizuály, ktoré sa snažili apelovať aj stratou sociálneho 

statusu využívali z veľkej časti humor. A humor sa v prieskume ukázal byť ako efektívny 

apel na pritiahnutie pozornosti, ale neefektívny na presvedčenie recipientov, dokonca až 

“prebíjal” posolstvo sprievodného apelu, s ktorým bol použitý. Ako efektívny sa apel 

strachu zo straty sociálneho statusu ukázal v odpovediach fajčiarov na otázku o tom, aký 

typ reklamy proti fajčeniu by ich dokázal ovplyvniť. A takisto aj v odpovediach na otázku 

o tom, aké dôvody by ich mohli priviesť k rozhodnutiu prestať, pretože veľká časť 

fajčiarov odpovedala, že by prestali preto, že fajčenie je hlúpy zlozvyk. 

Apel erotiky sa ukázal byť efektívny v kombinácii s apelom strachu zo straty 

príťažlivosti, hoci ide o veľmi jemnú erotiku, iba naznačenú výrazom tváre modelky. 

Racionálny apel sa ukázal byť efektívny skôr na nefajčiarov, no morálny apel, ktorý 

upozorňoval, že fajčiari sú zlým príkladom pre svoje deti, podobne ako apel strachu 

o zdravie detí ohrozených pasívnym fajčením, bol efektívny u oboch skupín respon-

dentov. 

Z výsledkov prieskumu je ďalej možné celkom jednoznačne vyvodiť, že socialna 

reklama proti fajčeniu je na Slovensku na nedostatočnej úrovni. Konkrétnu kampaň si 

pamätalo zarážajúco málo respondentov. Naposledy sa s ňou recipienti stretli pred 2 až 

3 rokmi a väčšinou iba na uliciach. 

Efektivita nových obrazových varovaní na krabičkách cigariet bola rovnako 

zhodnotená veľmi negatívne. Z fajčiarov ju za efektívnu nepovažoval takmer nikto a hoci 

z nefajčiarov bolo opäť množstvo ľudí, ktorí práve drastické zobrazenia na krabičkách 
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považujú za nevyhnutné pre odradenie od fajčenia, tak ani väčšina nefajčiarov si o nich 

nemyslí, že efektívne sú. 

 

Odpovede na prieskumné otázky 

1. Je sociálna reklama proti fajčeniu účinná? 

 Sociálna reklama proti fajčeniu sa ukázala byť efektívna, a to aj napriek tomu, že 

väčšina respondentov sociálnu reklamu proti fajčeniu za efektívnu nepovažuje a žiadny 

vizuál neovplyvnil viac ako polovicu respondentov. Avšak, keďže si väčšina fajčiarov po 

prezretí vybraných vizuálov uvedomovala nesprávnosť svojho konania a cítila sa 

previnilo, a štvrtina z nich sa dokonca zamyslela nad možnosťou prestať s fajčením, je 

možné tvrdiť, že sociálna reklama proti fajčeniu efektívna je. 

 

2. Je rozdiel medzi účinkom jednotlivých apelov na fajčiarov a nefajčiarov? 

Prieskum ukázal značný rozpor v pôsobení apelov na fajčiarov a nefajčiarov 

najmä pri vizuáloch apelujúcich strachom zo smrti a zdravotných dôsledkov. Na zvyšné 

apely však reagovali obe skupiny podobne. 

 

3. Aký typ apelov je v sociálnej reklame proti fajčeniu najúčinnejší? 

Najefektívnejším apelom v sociálnej reklame proti fajčeniu je pre fajčiarov strach 

zo straty sociálneho statusu, respektíve príťažlivosti a strach o zdravie detí. Pre 

nefajčiarov je to strach zo smrti a získaných ochorení, ale rovnako strach o zdravie detí. 

Okrem toho je nutné podotknúť, že aj keď pre nefajčiarov bol apel strachu zo 

straty príťažlivosti silou pôsobenia až za inými, pre nich efektívnejšími apelmi, tak počet 

nefajčiarov, na ktorých mal vplyv bol takmer totožný s počtom fajčiarov, ktorých 

ovplyvnil. Preto je možné tvrdiť, že apel strachu zo straty príťažlivosti je rovnako 

efektívny apel na zasiahnutie fajčiarov aj nefajčiarov. 

Apel strachu zo straty sociálneho statusu sa ukázal ako efektívny najmä na 

fajčiarov, no vo veľkej miere aj na nefajčiarov. Možno to tvrdiť však iba na základe 

odpovedí na textové otázky o tom, aký typ apelov by respondentov dokázal ovplyvniť 

a o tom, aké dôvody by podľa nich mohli viesť k rozhodnutiu prestať s fajčením. Pri 

vizuáloch sa účinok tohto apelu nepotvrdil, čo bolo zapríčinené zrejme tým, že vybrané 

vizuály ho kombinovali s humorom, ako to vysvetľujeme v predchádzajúcej stati. 

 



138 
 

4. Sú množstvo a zásah sociálnej reklamy na Slovensku dostatočné? 

Sociálna reklama proti fajčeniu na Slovensku je na nedostatočnej úrovni. Väčšina 

respondentov si nepamätá na žiadnu sociálnu reklamu proti fajčeniu realizovanú na 

Slovensku. A aj tých pár ľudí, ktorí si na nejakú zo slovenských kampaní proti fajčeniu 

pamätali, sa s ňou stretli naposledy pred 2 až 3 rokmi a väčšina z nich iba na uliciach. 

 

5. Sú obrazové varovania na krabičkách cigariet efektívne? 

Obrazové varovania na krabičkách cigariet sa ukázali byť neefektívne. Pre 

fajčiarov boli takmer jednoznačne celkom neefektívne. Hoci z nefajčiarov sa našlo 

viacero ľudí zastávajúcich názor, že efektívne sú, alebo by mohli byť, percentuálne ani 

z nich väčšina tieto varovania za efektívne nepovažovala.  

 

 

Záver 

V texte sme sa usilovali urobiť podrobnú analýzu realizovaného prieskumu. Od 

kategorizácie odpovedí respondentov na jednotlivé otázky až po ich zhodnotenie a vyvo-

denie záverečných stanovísk. 

Ako prieskum ukázal, sociálna reklama proti fajčeniu má svoje opodstatnenie 

a môže výrazne pomôcť v boji proti fajčeniu, avšak len za predpokladu, že je jej pôsobe-

nie kontinuálne a využíva správne apely na ovplyvnenie recipientov. 

Za najefektívnejší apel možno na základe výsledkov prieskumu považovať strach. 

Je však veľký rozdiel medzi jednotlivými formami strachu. Strach zo smrti či ochorení 

v dôsledku fajčenia považujú za efektívny skôr nefajčiari. Na fajčiarov má vplyv najmä 

strach zo straty príťažlivosti pre opačné pohlavie a strach zo straty sociálneho statusu. 

Na obe skupiny však mal vplyv apel strachu o zdravie a bezpečnosť blízkych osôb, najmä 

detí, ohrozených pasívnym fajčením. 

Naopak, humor sa ukázal ako neefektívny apel u oboch skupín. Hoci dokáže 

pritiahnuť pozornosť a môže aj podporiť zapamätateľnosť reklamy, často je silnejší ako 

posolstvo kampane a je preto až kontraproduktívny. 

Apel sexu a erotiky sa ukázal byť efektívny v prípade, ak je použitá skutočné jem-

ná erotika, ktorá je len v náznakoch a je spojená s apelom strachu zo straty príťažlivosti. 

Racionálny apel sa ukázal ako neefektívny vo vzťahu k fajčiarom. Za účinný ho 

považujú najmä nefajčiari. 
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Naopak, morálny apel, ktorý upozorňoval na to, že fajčiari  sú zlým príkladom pre 

svoje deti sa javí ako efektívny apel vo vzťahu k obom skupinám – teda aj k fajčiarom, aj 

k nefajčiarom. 

Prieskum ďalej ukázal, že úroveň sociálnej reklamy proti fajčeniu na Slovensku je 

naozaj žalostná. S reklamou proti fajčeniu sa v našich podmienkach stretlo naozaj malé 

percento respondentov a aj tí sa s ňou stretli naposledy pred 2 až 3 rokmi a poväčšine 

len na uliciach. 

Negatívne bola v prieskume zhodnotená aj efektivita obrazovo-textových varova-

ní na krabičkách cigariet. Hoci sa našlo viacej nefajčiarov, ktorí zastávali názor, že práve 

drastickosť až brutalita týchto vyobrazení je nevyhnutná na odradenie ľudí od fajčenia, 

z fajčiarov ich za efektívne nepovažoval takmer nikto. Z oboch skupín ich však v závere 

nadpolovičná väčšina považuje za celkom neefektívne. 

Za veľký prínos tohto prieskumu môžeme ďalej považovať fakt, že až 21 % fajčia-

rov začalo pri vypĺňaní dotazníka uvažovať nad možnosťou prestať s fajčením. Z počtu 

sto fajčiarov je to možno zanedbateľné číslo, no zo všetkých fajčiarov na Slovensku by 

toto číslo bolo už omnoho zaujímavejšie. A túto skutočnosť vyzdvihujeme práve preto, 

že to podľa nás dokazuje, že ak budeme ľudí dostatočne vystavovať vplyvu sociálnej 

reklamy proti fajčeniu je možné postupne dosiahnuť želateľné výsledky. 
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BUDOVANIE ZNAČKY POMOCOU SOCIÁLNYCH SIETÍ 

BRAND BUILDING USING SOCIAL MEDIA 

 

Mgr. Ján Jászberényi 

 

Abstrakt:  

Cieľom práce je vytvoriť dokument, ktorý zhŕňa a utrieďuje doterajšie poznatky vybra-

ných aspektov marketingu sociálnych sietí so zameraním na komunikáciu v prostredí 

Facebooku. V práci sa usilujeme poskytnúť celkový obraz o efektívnej komunikácii a jej 

spôsobe využitia pre veľké spoločnosti pôsobiace na území Slovenskej republiky.  

 

Kľúčové slová:  

Facebook, komunikácia, sociálne siete, budovanie značky 

 

 

Abstract:  

The aim of this paper is to create a document that summarizes and organize the current 

knowledge of selected aspects of social media marketing focusing on communication in 

Facebook environment. This paper provides an overall picture of effective 

communication and its use for large companies operating in the Slovak Republic market. 

 

Key words:  

Facebook, communication, social media, brand building 

 

Úvod 

Budovať značku znamená komunikovať. A preto najmä v čase digitalnych médií, 

keď sa informácie zverejnené na internete šíria veľkou rýchlosťou, si musia značky 

dávať čoraz väčší pozor na to, čo a hlavne ako komunikujú. A tak dnes získavajú sociálne 

siete čoraz väčšiu vážnosť, ako významný nástroj komunikácie značky. Keďže na Slo-

vensku je najrozšírenejšou sociálnou sieťou Facebook, ktorý má viac ako dva a pól 

milióna registrovaných používateľov, v štúdii skúmame problematiku komunikácie na 

Facebooku.  
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Práca je rozdelená do troch hlavných častí. Prvá časť popisuje teoretické výcho-

diská a zameriava sa na teóriu budovania značky, ale aj sociálnych sietí a ich výhody, 

nevýhody a dôležitosť pri komunikácii so zákazníkmi. Druhá časť sa venuje sociálnej 

sieti Facebook, jej vývoju a trendov do budúcnosti. Táto kapitola zároveň skúma vplyv 

jednotlivých zmien v prostredí Facebooku na spôsob komunikácie značiek a na efek-

tivitu rôznych nástrojov propagácie Facebooku. Ďalšia časť, v poradí tretia, je zameraná 

na nástroje komunikácie značky v prostredí Facebooku. Tretia časť tak ponúka prierez 

a porovnanie výhod a nevýhod platených a bezplatných možností propagácie.  

 

Budovanie značky v digitálnom prostredí 

Moderné digitálne technológie umožňujú marketingovým pracovníkom monito-

rovať každú minútu každého dňa milióny internetových konverzácií na sociálnych 

sieťach. Vďaka pocitu anonymity sú ľudia ochotnejší podeliť sa o všetko a navyše majú 

možnosť zapojiť sa vlastným názorom do diskusií o hocičom prakticky z akéhokoľvek 

miesta na Zemi. Značkám to poskytuje skvelú možnosť získať spätnú väzbu, ale zároveň 

predstavuje možné riziko, keď sa akýkoľvek prešľap značky šíri v digitálnom priestore 

veľkou rýchlosťou s možnosťou ukázať to celému svetu. 

Ďalšou vecou, ktorú digitálny priestor zmenil, je spôsob, ako sa ľudia správajú 

a to zvlášť v súvislosti s nákupnými zvykmi a aktivitami. Môžeme hovoriť o komerciali-

zácii digitálneho priestoru. Za počiatok komercializácie internetu sa považuje rok 1996, 

keď začal rásť počet bežných používateľov webu a začali sa tvoriť myšlienky o obchod-

nom potenciáli internetu. Pokiaľ ide o komercializáciu, tá tvorí hlavný príjem sociálnych 

médií, ktoré poskytujú mediálny priestor. Vďaka personalizovaným profilom každého 

používateľa sociálnych médií je reklama zacielená podľa ich záujmov a návštev we-

bových lokalít. S tým sa spája výhoda dobre zacielenej reklamy pre zadávateľa, ale aj 

recipienta, ktorému sa zobrazuje len relevantná reklama. Prináša to výhodu aj pre 

marketingových pracovníkov, ktorí dokážu v reálnom čase pozorovať, čo ľudia 

vyhľadávajú, aký je ich proces nákupu, akým spôsobom porovnávajú produkty alebo 

služby, kam si chodia po radu, na aké stránky sa vracajú a  aké vlastnosti produktov 

alebo služieb ich zaujímajú. 

Schopnosť značiek digitálne komunikovať je veľkou výhodou pri budovaní 

značky, ale aj pri upevňovaní jej postavenia na trhu, navyše je to v dnešnej dobe už 

nutnosť. Pokiaľ chce byť značka v súčasnosti úspešná, musí v prvom rade pochopiť ľudí, 
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ktorí patria do jej cieľovej skupiny. Čím lepšie poznatky majú spoločnosti, tým je väčšia 

pravdepodobnosť, že sa im podarí naplniť očakávania a potreby spotrebiteľov, čo je 

predpoklad k vytvoreniu silnej značky. 

Spoločnosť A. T. Kearney definovala vo svojej publikácii Creating a High-Impact 

Digital Customer Experience47  „7C of Online Brand Experience“. Rámec 7C nastoľuje  

kritériá vďaka ktorým môžeme ľahko odmerať zákaznícku skúsenosť v online prostredí. 

7C je v podstate pokračovanie a prepracovanie tradičného marketingového 4P (product, 

place, price, promotion). 7C tvorí komunita, napojenie, starostlivosť o zákazníka, komu-

nikácia, pohodlie, obsah a prispôsobenie a stáva sa tak základom vo vedení komunikácie 

spoločnosti na získanie zákazníckej lojality v online prostredí. Úspech spoločností v di-

gitálnom prostredí teda záleží na napĺňaní jednotlivých kategórií 7C: 

 „Doručiť zaujímavý obsah. Obsah stránky musí byť relevantný a užitočný pre 

cieľovú skupinu. 

 Vytvoriť pohodlie. Online prostredie musí byť ľahko ovládateľné a rýchlo načí-

tateľné. 

 Nadviazanie komunikácie. Komunikácia musí byť prispôsobená konkrétnym pou-

žívateľským záujmom a umožniť komunikáciu od zákazníka k zákazníkovi. 

 Integrácia starostlivosti o zákazníkov. Stránky, ktoré vynikajú v starostlivosti 

o zákazníka, predvídajú ich potreby a poskytujú pomoc a istotu zákazníkom na 

každom kroku. 

 Jednoduchá prepojiteľnosť. Odkazy na stránky, ktoré poskytujú komplexnejšie 

informácie musia byť pre zákazníkov ľahko vyhľadateľné. 

 Vybudovanie komunity. Zákazníci často nájdu hodnotu v nadväzovaní vzťahov 

s ostatnými používateľmi. 

 Prispôsobenie obsahu. Online prostredie ponúka možnosť zobrazovať na rov-

nakej stránke rôznym používateľom rôzny obsah.“48 Vďaka tomu môžu spoloč-

nosti svojim zákazníkom pripraviť jedinečný online zážitok, keď napríklad vďaka 

vyplnenému profilu používateľa bude webstránka spoločnosti zobrazovať len 

relevantný obsah pre daného užívateľa. 
                                                           
47 KEARNEY, A. T. Creating a High-impact Digital Customer Experience: An A.T. Kearney White Paper. 
Illinois: AT Kearney, 1999. Dostupné na internete: <http://www.labeee.ufsc.br/~luis/egcec/artigos/atk-
digital%20customer.pdf/> 
48 KEARNEY, A. T. Creating a High-impact Digital Customer Experience: An A.T. Kearney White Paper. 
Illinois: AT Kearney, 1999. Dostupné na internete: <http://www.labeee.ufsc.br/~luis/egcec/artigos/atk-
digital%20customer.pdf/> s. 10 
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Obr. č. 1 - 7C 

 

Je zaujímavé skúmať slovenské spoločnosti a hodnotiť, ako napĺňajú jednotlivé 

„C“. Môžeme jednoducho vidieť, v ktorých „C“ zaznamenávajú úspechy a v ktorých, nao-

pak, zlyhávajú. Vo väčšine prípadov zlyhávajú v starostlivosti o zákazníkov a v komuni-

kácii. Podľa D. Dočekala49 sú tieto zlyhania následkom premeny webu na sociálny web, 

ktorý priniesol potrebu premeny firemnej komunikácie z jednosmernej na obojsmernú. 

 

Sociálne siete a ich úloha v public relations 

Mnoho marketingových pracovníkov v súčasnosti chápe sociálne siete ako re-

klamné médium či predajný kanál. Toto chápanie podľa môjho názoru nie je správne, 

pretože už samotný účel sociálnych sietí ho vylučuje. 

Sociálne siete sú priestorom, kde sa združujú ľudia za účelom komunikácie a spá-

jania sa. Vytvára sa tým dobré prostredie na budovanie public relations, najmä vďaka 

možnosti spĺňať v jednom médiu takmer všetky činnosti public relations. Činnosti public 

relations vystihuje desatoro W. C. Adamsa ich sumarizuje takto: 

„1. Vytvárať potrebný rozruch na trhu pred uvedením reklamnej kampane. 

                                                           
49 DOČEKAL, D. 2010. Budování značky prostřednictvím Internetu. In Lupa.cz. [online]. 2014. [citované 
17.3.2014]. Dostupné na internete: < http://www.lupa.cz/clanky/budovani-znacky-prostrednictvim-
internetu/> 
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2. Udržiavať komunikáciu v období, keď sa nekonajú reklamné kampane; 

3. Vytvárať reklamné posolstvá, keď nie sú produkované reklamné kampane; 

4. Uvádzať reklamné kampane na trh; 

5. Rozširovať dosah promotion; 

6. Budovať osobný vzťah so zákazníkom; 

7. Vplývať na vplyvných; 

8. Komunikovať benefity nových produktov; 

9. Demonštrovať spoločenskú zodpovednosť firmy a budovať dôveru zákazníkov; 

10. Ochraňovať v krízovej komunikácii.“50 

Navyše charakter sociálnych sietí umožňuje rýchlu obojsmernú komunikáciu, čo je 

najmä v bodoch 2, 5 a 10 veľkou výhodou. 

Sociálne siete sú flexibilné, vďaka čomu dokážu spoločnosti pridať alebo 

aktualizovať akúkoľvek PR správu takmer okamžite, čo pri žiadnom inom médiu, ktoré 

má veľký počet recipientov – nie je možné. 

Medzi základné zložky PR patrí vytváranie rozruchu okolo značky. Recipienti sú 

však zahltení takým množstvom propagačných posolstiev, že je čoraz ťažšie upozorniť 

ich na posolstvo nami propagovanej značky. Aj v tomto prípade prichádzajú na radu 

sociálne siete, ktoré dokážu s ľuďmi nielen komunikovať, ale ich aj zabávať. Či už ide 

o fotografie, videá, texty, hry alebo iné aplikácie, tento obsah má príležitosť stať sa 

virálnym a tým pádom sa rozruch okolo značky bude šíriť sám a to len vďaka tomu, že 

značky ponúkli recipientom niečo zaujímavé, prípadne zábavné. Následne recipienti da-

ný odkaz zdieľajú svojim priateľom a známym s cieľom zabaviť ich a tým zároveň mno-

hokrát aj nevedomky šíria posolstvo značky. 

Dôležite však je odhadnúť, čo je pre recipientov na danej sociálnej sieti hodné 

šírenia. K tomu nám pomôže zameranie jednotlivých sociálnych sietí. V súčasnosti exis-

tujú sociálne siete takmer akéhokoľvek zamerania a preto treba rozlišovať zloženie 

recipientov a podľa toho prispôsobovať komunikáciu značky na danej sociálnej sieti. 

V podstate môžeme sociálne siete podľa ich účelu rozdeliť do týchto skupín: 

 Poskytujúce zábavu – či už ide o jednotlivé koníčky, hudbu alebo videá, môžeme 

ich nájsť na špecializovaných sociálnych sieťach. Tento typ sociálnych sietí patrí 

medzi najobľúbenejšie a najrozšírenejšie. Taktiež je najvhodnejší pre inzerentov, 

                                                           
50 KARABELLI , R.: Public relations, prostriedok budovania imidžu. Bratislava : FF UK, 2000. s. 35 
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nakoľko podľa záujmov používateľov vie spoločnosť presne zasiahnuť svoju 

cieľovú skupinu. 

 Informačné – sú to sociálne siete, ktoré poskytujú pre svojich používateľov od-

povede na ich problémy z danej oblasti. Často bývajú tieto sociálne siete spojené, 

alebo dokonca prevádzkované spoločnosťami, ktoré týmto spôsobom poskytujú 

zákazníkom podporu pre svoje produkty či služby. 

 Prinášajúce novinky – princíp fungovania sociálnych sietí tohto typu je publi-

kovanie  „komunitného obsahu“ používateľmi. Tí môžu na sociálnych sieťach toh-

to typu zverejňovať svoje pocity, názory, záujmy a komentovať publikovaný 

obsah ostatných užívateľov. Najmä v poslednom čase patrí tento typ sociálnych 

sietí medzi najpoužívanejšie. 

 Vzdelávacie – vytvárajú komunitu študentov, vedeckých pracovníkov alebo aj 

špecialistov z daného odvetvia za účelom spolupráce, vzájomného vzdelávania 

a výskumnej činnosti. Taktiež môžu slúžiť na spájanie učiteľov so študentmi 

a vytvárať tak priestor pre doplnkové vzdelávanie, doučovanie, prípadne aj 

náhradné vyučovanie. 

 Profesijné – ich úlohou je priniesť používateľom pomoc v kariére, či už ide o 

nové pracovné ponuky, alebo o informácie z prostredia danej profesie. Medzi ten-

to typ sociálnych sietí patria aj podnikové sociálne siete, ktoré slúžia na komu-

nikáciu medzi kolegami, alebo zamestnávateľom a zamestnancami. 

 

Vývoj algoritmu Facebooku a jeho vplyv na stránky spoločností 

Vybudované firemné a komunitné stránky s množstvom fanúšikov sú od konca 

roku 2013 pre marketingové účely využiteľné bez platenia len v obmedzenej miere. Kým 

ešte pred decembrom 2013 sa príspevky podľa štúdie Social@Ogilvy51 ukazovali zhruba 

16 % fanúšikom, vo februári 2014 ide o 6 % u priemernej stránky a 2 % u väčších 

stránok, presahujúcich 500 000 fanúšikov. 

Podľa štúdie Facebook marketingové aktivity prostredníctvom stránok postupne 

plne spoplatní. Roky budovania stránok a investícii firiem do získavania fanúšikov tak 

Facebook využije naplno vo vlastný prospech a firmy budú musieť Facebook previesť do 

                                                           
51 MANSON, M. Facebook Zero: Considering Life After the Demise of Organic. Social@Ogilvy, 2014. 
Dostupné na internete: < http://www.slideshare.net/socialogilvy/facebook-zero-white-paper-
31934430/> 
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plateného marketingu. Zásadnou zmenou bude to, že príspevky stránky sa neukážu 

organicky používateľovi, pokiaľ príspevok nebude mať dostatočný počet „likov“ od jeho 

priateľov. 

Aby príspevok nutné „liky“ získal, bude najprv nutné zaplatiť. Facebook ďalšie 

organické šírenie ponúkne ako „bonus“. Príspevok jednoducho bez prvotného zaplatenia 

nebude mať podstatnú šancu prirodzene sa šíriť. 

Podstatnejší význam tak získa sociálny web a využitie fanúšikov (ale aj nefanú-

šikov) k zdieľaniu obsahu z webových stránok a, samozrejme, bude významnejšie aj naj-

podstatnejšie slovíčko súčasnosti: engagement – zapojenie, vrátane ešte doležitejších 

možností – využiť sociálne prvky a mechanizmy v reklame (vrátane remarketin-

gu/retargetingu a ďalších foriem) a stále nekončiacej podstaty sociálnej komunikácie 

v podobe obsahového marketingu postaveného na vnímaní (a využívaní) aktuálneho 

diania. 

Pre značky – prichádzajúce zmeny znamenajú nutnosť nájsť zodpovedajúce vyu-

žitie rozpočtu, ale hlavne koniec zaplavovania fanúšikov obsahom v očakávaní vyššieho 

zásahu i zapojenia do vznikajúcich konverzácií, a tým zaistenie ďalšieho šírenia. Firmy 

budú musieť ešte viac hľadať kvalitný obsah a publikovať na facebookových stránkach 

menej, najmä s ohľadom na obmedzený marketingový rozpočet“.52 

 Fanúšikovské stránky na Facebooku tak vo svojej pôvodnej podobe končia, avšak 

pre firmy sa vynárajú stále nové možnosti, ako môžu svoje stránky využívať.  

 

Trendy do budúcnosti 

Facebook sa pokúsil spočiatku stavať do pozície predajného nástroja. Ako sa 

ukázalo, ľudia nechcú v prostredí Facebooku vykonávať nákupy, ale vnímajú ho ako zá-

bavnú platform a ako komunikačný prostriedok. Aj preto sa bude Facebook v budúcnosti 

uberať cestou sprostredkovateľa komunikácie. 

Facebook ako nástroj helpdesk 

Zákazníci sú čoraz pohodlnejší. Preto sa aj v budúcnosti budú uberať smerom, 

keď budú zákazníkom poskytovať všetky služby na jednom mieste a to z pohodlia 

domova, čiže v online prostredí. V budúcnosti sa tak Facebook zrejme stane aj nástrojom 

technickej a používateľskej podpory zákazníkov – helpdeskom. Už v súčasnosti môžeme 
                                                           
52 DOČEKAL, D. 2014. Ogilvy: Firmy, připravte se na plné zpoplatnění dosahu na Facebooku. In Lupa.cz. 
[online]. 2014. [citované 17.3.2014]. Dostupné na internete: < http://www.lupa.cz/clanky/ogilvy-firmy-
pripravte-se-na-plne-zpoplatneni-dosahu-na-facebooku//> 
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vidieť na Facebook stránkach niektorých firiem snahu o riešenie zákazníckych problé-

mov. Niektoré spoločnosti majú na tento účel vyvinutú aplikáciu, iné riešia podporu cez 

správy a nájdu sa aj také, ktoré riešia helpdesk priamo na svojej nástenke. Budúcnosť si 

však určite vyžiada, aby sa hepldeskom začali zaoberať všetky spoločnosti na sociálnych 

sieťach. Forma, akou to budú robiť nebude hrať veľkú úlohu, pokiaľ budú mať zákazníci 

pocit, že ich požiadavkám, problémom a pripomienkam sa venuje dostatočná pozornosť. 

Hepldesk je však výhodný aj pre spoločnosť. Získava z takejto komunikácie neoceniteľné 

informácie najmä o spokojnosti a preferenciách zákazníkov. 

Vplyv sociálnych sietí na SEO 

„Google upravil vyhľadávanie smerom ku kvalite a relevantnému obsahu, odozve 

publika, aktivitám v sociálnych médiách, názoru zákazníka a povrchnej znalosti kľúčo-

vých slov, ktoré sa priamo týkajú podnikania spoločnosti. Preto nastal čas, aby spo-

ločnosti zladili svoj obsah s novými postupmi SEO, ktoré sú ovplyvnené aj sociálnymi 

sieťami.  Facebook, Twitter a Linkedin spolu s Google+, Pinterest a Instagram tak po-

môžu podporiť marketingové úsilie spoločností a ovplyvniť výsledky vyhľadávania na 

Google. Sociálne siete sa v tomto merítku stávajú cenným prvkom hodnotenia 

vyhľadávačov. Čím vyšší počet používateľov, ktorí post alebo fotografiu zdieľali, tým 

vyššia je Googlom vnímaná kvalita danej sociálnej siete.“53  

Rastúci vplyv online influencerov 

„Čím ďalej, tým väčšmi sa dostávajú „do hry“ aj online influenceri (opinion lídri, 

ambasádori značky). Sú to ľudia, ktorí do určitej miery ovplyvňujú mienku druhých ľudí, 

predovšetkým svojich followerov. Hoci nejde o úplne nový trend, v budúcnosti očaká-

vame jeho ešte väčší rozmach. Úlohou pre firmy teda bude, aby našli toho správneho 

influencera aj pre svoje produkty a spojili jeho meno so svojou firmou.“54 

  

                                                           
53 KVASNICOVÁ, J. Trendy v online marketingu na rok 2014. In Podnikanie-blog.sk. [online]. 2014. 
[citované 20.4.2014]. Dostupné na internete: http://podnikanie-blog.sk/2013/11/trendy-online-
marketingu-na-rok-2014/> 
54 CHMELINOVÁ, Z. 10 trendov marketingu v sociálnych médiách pre rok 2014. In Onlinebiznis.sk 
[online]. 2014. [citované 20.4.2014]. Dostupné na internete: <http://onlinebiznis.sk/10-trendov-
marketingu-v-socialnych-mediach-pre-rok-2014/> 
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Facebook ako nástroj komunikácie značky 

Ak by sme chceli nastaviť pravidlá komunikácie spoločností v prostredí Faceboo-

ku, musíme začať hľadať všeobecne v princípoch reklamy. „Ak však chceme, aby pôsobe-

nie reklamy v zmysle procesu AIDA fungovalo, tak naša výpoveď musí byť pravdivá, 

užitočná, či vedecká. Ak si ju totiž v záplave iných reklamných výpovedí recipient ne-

všimne, tak nám dodržanie ostatných princípov nebude tiež nič platné. No a preto sa 

tlačí do popredia aj potreba našu „pravdivú, užitočnú a vedeckú“ reklamu odlíšiť od 

iných. Dosiahneme to predovšetkým originalitou výpovede. Takto si dovolím vyčleniť 

z viacerých uhlov pohľadu i podľa právnych, resp. etických noriem z hľadiska obsahu 

i formy propagácie základné princípy - myšlienková originalita, pravdivosť, vedeckosť 

a spoločenská užitočnosť“.55 

„Princíp myšlienkovej originality možno považovať pre oblasť reklamy za pri-

márny. Bez myšlienkovej originality totiž nie je pravdepodobné, že výpoveď obstojí 

v konkurencii iných. A v takomto prípade nepôsobí efektívne, t. j. nenadviaže komu-

nikáciu s potenciálnym recipientom. Tým sa stráca samotná podstata reklamy. Origi-

nalita, resp. aj kreativita sa viaže predovšetkým k prostriedkom, k ich obsahu, for-

me...“.56 Podľa Horňáka má byť základná myšlienka „nielen pôvodná, nová, svojská, ale 

aj svojím spôsobom jedinečná. Myšlienková originalita však nesmie byť na úkor zro-

zumiteľnosti“.57 

Princíp pravdivosti nabral s rozšírením digitálneho sveta na vážnosti. Zákazník sa 

v súčasnosti dokáže veľmi jednoducho dozvedieť o skutočných vlastnostiach produktu 

a pokiaľ sú tieto vlastnosti v rozpore s prísľubom spoločnosti, prostredníctvom krátke-

ho príspevku na sociálnej sieti môže toto posolstvo zákazník rozšíriť medzi tisícky 

používateľov sociálnych sietí doslova za pár sekúnd.  

Princíp vedeckosti podľa Horňáka môžeme považovať za primárny z hľadiska 

aplikácie iných vedných disciplín v reklame. „Bez psychológie si nevieme predstaviť 

prieskum trhu, bez sociológie hodnotenie účinnosti, či bez lingvistiky tvorbu sloganu“.58 

                                                           
55 HORŇÁK, P. Reklama. Teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Zlín : 
VeRBuM, 2010. ISBN 978-80-904237-3-4. s.  51-52. 
56 HORŇÁK, P. Reklama. Teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Zlín : 
VeRBuM, 2010. ISBN 978-80-904237-3-4. s.  52. 
57 HORŇÁK, P. Reklama. Teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Zlín : 
VeRBuM, 2010. ISBN 978-80-904237-3-4. s.  52. 
58 HORŇÁK, P. Reklama. Teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Zlín : 
VeRBuM, 2010. ISBN 978-80-904237-3-4. s.  53. 
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K princípu vedeckosti sa viaže aj časové plánovanie pridávania príspevkov na Facebook, 

keď spoločnosti plánujú pridávanie príspevkov tak, aby zasiahli cieľovú skupinu o ktorej 

majú informácie, v akých dňoch týždňa a v akom dennom čase sa v najväčšej miere 

vyskytujú na sociálnej sieti. 

„Princíp spoločenského prospechu vyjadruje ideál, aby reklama slúžila nielen na 

vzbudenie pozornosti a záujmu recipienta v zmysle priviesť ho k žiaducemu typu sprá-

vania sa (napr. ku kúpe tovaru). Má totiž slúžiť na formovanie reprodukčného procesu, 

ale aj na informovanie a formovanie recipientov. Má slúžiť rovnako všetkým zúčastne-

ným zložkám komunikačného procesu“.59 V kontexte sociálnych sietí ide najmä o pri-

dávanie príspevkov, ktoré fanúšikom stránky spoločností prinášajú informácie a zaují-

mavosti z danej oblasti. Prípadne poskytujú v danej oblasti formu vzdelávania.  

 

Komunikácia v prostredí Facebooku 

Firmy komunikujúce v prostredí Facebooku by si v prvom rade mali uvedomiť 

dôležitosť stratégie ich komunikácie. Zostaviť stratégiu im, ako sa uvádza v Luc Du-

pont,60 pomôže zodpovedanie si na 5 základných otázok, ktorými sú: 

1. „Aký je váš produkt? 

2. Čo sľubujete? 

3. Aká je vaša cieľová skupina? 

4. Čo je vaším cieľom? 

5. Aký je váš rozpočet na komunikáciu?“ 

 

V prvej otázke si musíme zodpovedať najmä, čo všetko o komunikovanom pro-

dukte či službe vieme, aké sú jeho vlastnosti a výhody oproti konkurencii. V tejto otázke 

je dobré zodpovedať si, čo vieme o produkte či službe konkurencie a aké má postavenie 

na trhu. 

Druhá otázka si žiada zodpovedanie toho, čo naším produktom či službou priná-

šame zákazníkom a aká je pridaná hodnota našej ponuky. Taktiež si musíme zodpovedať 

na otázku, ako chceme získať čo najvyššiu zákaznícku spokojnosť a aký zákaznícky 

servis dokážeme poskytovať. 

                                                           
59 HORŇÁK, P. Reklama. Teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Zlín : 
VeRBuM, 2010. ISBN 978-80-904237-3-4. s.  52. 
60 DUPONT, L. 1001 reklamních tipů. Praha : PRAGMA, 2009. ISBN 978-80-7349-195-6. s.  20-24. 
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K otázke číslo tri je dôležité mať dobre zodpovedanú prvú otázku a teda veľmi 

dobre poznať produkt či službu, ktorú ponúkame. Už pri návrhu produktu či služby by 

sme mali vedieť, komu bude náš produkt či služba osožná. V prípade, že nie sme si istí, je 

dobré urobiť prieskum trhu, aby sme mali istotu, že komunikácia sa neminie účinku, 

kvôli nesprávnemu určeniu cieľovej skupiny. 

Ďalšia otázka nás núti zodpovedať cieľ, ktorý chceme komunikáciou dosiahnuť. 

Aby sme našli správnu odpoveď, musíme zodpovedať aj čiastkové otázky ohľadom našej 

komunikácie. Ide nám o uvedenie nového produktu na trh alebo o komunikáciu jeho 

zmeny? Chceme prilákať nových zákazníkov alebo zvýšiť lojalitu tých existujúcich? 

Chceme zvýšiť predaj, alebo komunikovať so zákazníkmi a získavať od nich spätnú 

väzbu? 

Posledná, avšak rovnako dôležitá otázka smeruje k zisteniu, aké sú možnosti 

a obmedzenia pre našu komunikáciu z pohľadu rozpočtu. V prostredí Facebooku rozpo-

čet nemusí mať nutne vplyv na úspech komunikácie, nakoľko pri dobre zvolenej komu-

nikácii sa posolstvo môže medzi používateľmi šíriť virálne a teda zadarmo. V podstate 

sú však dve možnosti ako komunikovať na Facebooku. Jedna z nich bezplatná, za tú 

druhú si inzerent zaplatí podľa svojich možností a cieľov, ktoré chce dosiahnuť. 

V dobe keď sa na Facebooku nachádza viac ako 50 miliónov fanúšikovských strá-

nok spoločností61, je pre každú spoločnosť naozaj ťažké upútať pozornosť užívateľa 

Facebooku aj napriek využívaniu platených nástrojov komunikácie. V prostredí Face-

booku je dôležité komunikovať podľa istých zásad, ktoré robia komunikované posolstvo 

príťažlivé pre používateľov. Nakoľko sa táto práca primárne venuje porovnaniu komuni-

kácie v prostredí Facebooku, práca vychádza aj z analýzy62 spoločnosti Pizza SEO, s.r.o., 

ktorá sa špecializuje na komplexný internetový marketing. 

Prvou zásadou je, aby si administrátori fanúšikovských stránok uvedomili, že 

pokiaľ chcú mať úspech, musia na svojej fan page ponúkať najmä kvalitný obsah, ktorý 

zaujme ich fanúšikov a súvisí s odvetvím v ktorom podnikajú. Podľa vyššie spomínanej 

analýzy sú najlepším obsahom príspevkov tipy, čiže návody a triky, ako si môžu 

                                                           
61 SMITH, C. By the Numbers: 33 Amazing Facebook Page Statistics. In Digital Marketing Ramblings 
[online]. 2014. [citované 20.4.2014]. Dostupné na internete: 
<http://expandedramblings.com/index.php/facebook-page-statistics/#.U1O_zE7y4aS/> 
62 SEDLIAKOVÁ, M. Čo funguje na slovenskom Facebooku? – Analýza 52 765 firemných príspevkov. In 
Blog.pizzaseo.com [online]. 2014. [citované 20.4.2014]. Dostupné na internete: 
<http://blog.pizzaseo.com/sk/co-funguje-na-facebooku/> 
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užívatelia niečo uľahčiť. Pre účely prieskumu boli spoločnosťou Pizza SEO príspevky 

podľa obsahu rozdelené nasledovne: 

 „zaujímavosti – z odvetvia alebo prostredia, v ktorom sa firma nachádza, alebo 

historické informácie o produktoch; 

 výhody – napríklad o akciách v predajniach, špeciálnych ponukách alebo výho-

dách pre ľudí so zákazníckou kartou; 

 o firme – napríklad príspevky o zamestnancoch, aktivitách firmy (alebo samot-

ných zamestnancov) atď.; 

 sezónne – napríklad príspevky o príchode jari, sviatky (Vianoce, Veľká noc…), 

medzinárodné dni (detí, zvierat); 

 súťaže – informácie o súťaži či pripomenutie existujúcich súťaží alebo ich 

vyhodnotenie; 

 doplňovačky – nielen textové, ale aj obrázkové; 

 tipy – návody, triky, tipy a podobne.“63 

 

 

 

Obr. č. 2 – Počet like na príspevok oproti priemeru podľa obsahu príspevkov 

 

                                                           
63 SEDLIAKOVÁ, M. Čo funguje na slovenskom Facebooku? – Analýza 52 765 firemných príspevkov. In 
Blog.pizzaseo.com [online]. 2014. [citované 20.4.2014]. Dostupné na internete: 
<http://blog.pizzaseo.com/sk/co-funguje-na-facebooku/> 
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Druhým pravidlom je komunikovať pútavo a teda používať vo svojich príspev-

koch atraktívne formáty ako videá, obrázky, odkazy na stránky a nie len samostatný text. 

Formáty príspevku však musia odrážať, aké zapojenie od užívateľov očakávame. 

Z analýzy spoločnosti Pizza SEO vyplýva, že pokiaľ od používateľov očakávame čo 

najväčší počet zdieľaní a likov, je dobré zvoliť príspevok s obrázkom. Naopak, ak chceme 

docieliť čo najväčší počet komentárov, najvýhodnejší je pútavý text. 

 

 

Obr. č. 3 – Počet like, share a komentárov na príspevok oproti priemeru podľa typu príspevkov 
 

Treťou zásadou je komunikovať jednotne v rámci korporátnej identity a určiť si 

jasné pravidlá komunikácie. 

Ako ďalšiu zásadu môžeme uviesť fakt, že fanúšikovská stránka by mala slúžiť 

najmä pre fanúšikov, ako miesto, kde im spoločnosť v prípade potreby poradí alebo kde 

sa dozvedia informácie, ktoré ich zaujímajú. Keďže Facebook o obojsmernej komuni-

kácii, je dôležité reagovať na podnety, sťažnosti a otázky užívateľov a to rýchlo, ko-

rektne, zrozumiteľne a prinajlepšom ešte aj priateľsky. Len tak si spoločnosti dokážu 

vytvoriť so svojimi fanúšikmi osobný vzťah. 

Posledným pravidlom je frekvencia, akou pridávať príspevky na fan page. Je 

dôležité uvedomiť si, že používatelia na Facebooku sú zahltení tisíckami príspevkov 

a preto treba dať dôraz na to, aby sme na fan page pridávali príspevok, len ak máme 

naozaj čo povedať a aj to vo frekvencii maximálne dvoch príspevkov denne. V súvislosti 

s týmto pravidlom sa môžeme znovu pozrieť na analýzu spoločnosti Pizza SEO, ktorá 
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ukazuje, ktoré dni v týždni a aké denné hodiny sú najvhodnejšie na pridávanie príspev-

kov. 

 

Obr. č. 4 – Počet like, zdieľaní a komentárov na príspevok oproti priemeru podľa dňa pridania 
príspevku 

 

 

Obr. č. 5 – Počet like, share a komentárov na príspevok oproti priemeru podľa času pridania 
príspevku 

  

 

Bezplatné možnosti komunikácie 

Medzi bezplatné možnosti komunikácie značiek na Facebooku zaraďujeme všetky 

spôsoby komunikácie, za ktoré Facebook od užívateľa nevyžaduje žiadne poplatky. 
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Základom komunikácie pre firmy a značky v prostredí Facebooku sú fanúšikovské 

stránky a skupiny, ktorých vytvorenie Facebook umožňuje zdarma. Facebook umožňuje 

vytvorenie stránky v jednej zo šiestich kategórií: 

 miestny obchod alebo miesto, 

 spoločnosť, organizácia alebo inštitúcia, 

 značka alebo produkt, 

 interpret, skupina alebo známa osobnosť, 

 zábava, 

 téma alebo komunita, 

z čoho má každá kategória množstvo podkategórií, ktoré umožňujú rýchle a jednoduché 

vyhľadanie stránky vo vyhľadávacom nástroji Facebooku. Pokiaľ ide o skupiny, tie nie sú 

ako nástroj propagácie najvhodnejšie, nakoľko skupiny môže vytvárať iba osobný profil 

a pre založenie skupiny je nutné do skupiny pozvať konkrétne osoby. Skupina je teda 

v porovnaní so stránkou menej profesionálna a hodí sa viac združovanie komunity, 

v ktorej majú členovia rovnaký záujem, alebo sa navzájom poznajú. 

Ako ďalšiu bezplatnú možnosť komunikácie v prostredí Facebooku treba spome-

núť udalosti, ktoré slúžia ako pozvánka alebo pripomienka toho, čo že daná spoločnosť 

či značka niečo organizuje. Do udalosti môže administrátor stránky pozvať všetkých 

fanúšikov, ktorých potvrdenie zúčastnenia sa potom zobrazuje v News Feede ich 

priateľov a udalosť sa teda ďalej šíri virálne.  

Administrátori stránok môžu publikovať aj príspevky. V zásade ide o tri druhy 

príspevkov. O textový príspevok, ktorý obsahuje len text, prípadne odkaz url adresu. 

Druhým typom je obrázkový príspevok, ktorý obsahuje fotku alebo obrázok s  popisom, 

prípadne url adresou. Posledný tretím typom príspevku je video príspevok. Ide o public-

kovanie videa, ku ktorému sa zvyčajne pridáva popis, podľa potreby url adresa. Treba 

však podotknúť, že v súčasnosti sa Facebook snaží bezplatné šírenie propagovaného 

posolstva čo najviac obmedziť tým, že organický zásah bezplatného posolstva, podľa 

prieskumu Ignite Social Media64 zredukoval len na menej ako 2 % fanúšikov danej 

stránky. Tým pádom sa každý like na stránke stáva čoraz menej hodnotný, keďže 

bezplatné príspevky na stránke zasahujú čoraz menej jej fanúšikov. Facebook takýmto 

                                                           
64 TOBIN, J. Facebook Brand Pages Suffer 44 % Decline in Reach Since December 1. In Ignite Social Media 
[online]. 2014. [citované 20.4.2014]. Dostupné na internete: 
<http://www.ignitesocialmedia.com/facebook-marketing/facebook-brand-pages-suffer-44-decline-
reach-since-december-1/> 
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spôsobom núti majiteľov stránok prejsť na platené spôsoby propagácie, pokiaľ chcú 

dosiahnuť zásah relevantného počtu ľudí.  

 

Platené nástroje komunikácie 

Vďaka potenciálnemu publiku miliónov používateľov dosiahlo mnoho značiek 

úspech pridaním platenej propagácie na Facebooku do svojho marketingového mixu. 

Prvým krokom pri tvorbe platenej reklamy na Facebooku je výber cieľa, ktorý sa dá 

všeobecne rozdeliť do troch kategórií – konverzia, povedomie o značke alebo vykonanie 

akcie. Každý z cieľov následne ponúka presnejšie možnosti cielenia (pozri obr. č. 6).  

 

 

Obr. č. 6 – Možnosti cielenia Facebook reklamy 

 

Reklama na Facebooku podľa umiestnenia 

Po zvolení cielenia reklamy nasleduje výber jej umiestnenia. Facebook umožňuje 

niekoľko možností umiestnenia reklamy – na samotný Facebook, Instagram, do siete 

vášho publika (bannerov a videí) alebo do Messengeru. Každá možnosť pritom ponúka 

aj detailnejšie voľby na umiestnenie reklamy, avšak každá z možností má aj svoje špeci-

fiká pre textovú a multimediálnu časť, ktorých nedodržanie vedie k zamietnutiu publiko-

vania reklamy.  

Reklama na Facebooku podľa formátu 

Posledným krokom pri tvorbe Facebook reklamy je voľba formátu. Najčastejšie 

propagovaným formátom je síce príspevok s odkazom na webstránku, ale Facebook 

ponúka  aj ďalšie možnosti (pozri obr. č. 7). 
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Obr. č. 7 – Možnosti formátu Facebook reklamy 

 

Záver 

Ako vidíme, pri komunikácii v prostredí Facebooku treba dodržiavať princípy, 

ktorými sa riadi aj reklama všeobecne. Bez dodržania princípov, ako sú myšlienková 

originalita, pravdivosť, vedeckosť a spoločenská užitočnosť, s veľkou pravdepodobnos-

ťou nevytvorí komunikácia spoločností želaný rozruch medzi používateľmi Facebooku. 

Pre efektívne komunikovanie v prostredí Facebooku si musia spoločnosti vytvo-

riť určité pravidlá, ktorými sa budú v komunikácii riadiť. Spoločnosti na svojich strán-

kach musia ponúkať zaujímavý obsah. Najväčšiu odozvu získavajú tipy, triky návody 

z oblasti pôsobenia spoločnosti. Spoločnosti by mali využívať atraktívne formáty 

príspevkov. Najväčšiu interakciu získavajú príspevky s obrázkom. Pre dosiahnutie čo 

najväčšej efektivity v komunikácii je pre spoločnosti nutnosťou zistiť, v akom čase 

a v akom dni v týždni sa fanúšikovia stránky spoločnosti najviac zdržujú na Facebooku. 

Samozrejmosťou by pre spoločnosti malo byť aj dodržiavanie korporátnej identity 

a reagovanie na otázky, podnety a sťažnosti fanúšikov na stránke.  
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INTERNÁ KOMUNIKÁCIA AKO DÔLEŽITÁ SÚČASŤ MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE 

INTERNAL COMMUNICATION AS IMPORTANT PART OF MARKETING COMMUNICATION 

 

Mgr. Zuzana Bachratá 

 

Abstrakt:  

V súčasnosti sa vo firmách čoraz častejšie skloňuje pojem internej komunikácie (IK) 

alebo komunikácie so zamestnancami. Mnohé firmy nielen v zahraničí, ale aj na 

Slovensku pochopili, že práve zamestnanci sú ich skutočným bohatstvom, že len 

angažovaní a informovaní zamestnanci dokážu prenášať svoje pozitívne pocity a postoje 

k svojej firme a stávajú sa z nich efektívni ambasádori značky a produktov.  V súčasnosti, 

keď rastie dôležitosť IK ako neodeliteľnej súčasti integrovanej marketingovej komuni-

kácie, je potrebné vysvetliť, aké úlohy plní interná komunikácia, priblížiť jej základné 

nástroje a poukázať na najčastejšie nedostatky IK vo firmách. 

 

Kľúčové slová:  

interná komunikácia, interný komunikátor, spätná väzba, audit IK, plán internej komu-

nikácie 

 

Abstract:  

Nowadays there has been an increased recognition of the communication with the 

employees concept, or Internal Communication (IC), within the professional businesses. 

Many companies in Slovakia, as well as those abroad, have been aware that employees 

are their most important assets. Companies are aware that engaged, informed and 

appreciated employees are more likely to carry positive attitude and feeling towards 

their employersand therefore they become efficient representants of the brands and 

products. This substantial part of integrated marketing communication is getting 

increasively relevant and therefore its necessary to explain all functions, main objectives 

and implementation of the IC. It is also beneficial to understand the consequences 

concerning the IC shortage within the companies. 

 

Key words:  

internal communication, internal communicator, feedback, audit IC, plan of internal 

commnunication 
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Úvod 

  Pre firmu, ktorá má ambíciu byť v dnešnom vysoko konkurečnom prostredí 

úspešná a zisková, je interná komunikácia (IK) nevyhnutnosťou. Riadená a systematická 

interná komunikácia dokáže pozitívne ovplyvňovať nielen angažovanosť zamestnancov, 

ale aj ich pracovný výkon, správanie sa a v konečnom dôsledku aj imidž firmy, predaj 

produktov a služieb. 

  Mnohé firmy si však neuvedomujú, že interná komunikácia nie sú len jedno-

rázové akcie smerom k zamestnancom, ale ide o „beh na dlhé trate”. Okrem kvalitného 

komunikačného plánu si fungujúca IK vyžaduje aj priamu komunikáciu zo strany 

vedenia a ich úprimnú snahu získať pravdivú spätnú väzbu od zamestnanacov. Pretože 

len otvorená komunikácia medzi zamestnancami a jej vedením dokáže skutočne posu-

núť firmu vpred. 

  Dôležitú úlohu v procese riadenia vnútrofiremnej komunikácie zohráva interný 

komunikátor, ktorý by mal zabezbečiť obojstrannú komunikáciu medzi vedením organi-

zácie a zamestnancami.  Interný komunikátor  môže efektívne splniť svoju úlohu len 

vtedy, keď má na svojej strane vedenie, ktoré zabezpečí dostatočné  ľudské a finančné 

zdroje pre túto agendu, čím vysiela signál, že svojich zamestnancov vníma ako dôleži-

tých partnerov, ktorých pravidelne a včas informuje o dianí vo firme. Interný komuni-

kátor by mal zase vedenie aj zamestnancov pravidelne informovať o výsledkoch aktivít 

IK, napr. ako sa zvýšila informovanosť o danej téme, čítanosť firemného newslettra, ako 

sa zmenil postoj zamestnancov k aktivitám firmy, aký je počet záujemcov o teambuil-

ding, aká je spokojnosť zamestnancov s ročným hodnotením a iné, teda v konečnom 

dôsledku vyhodnotiť prínos IK pre firmu. 

  Dôležitou úlohou internej komunikácie vo firmách je tiež správne nastaviť 

komunikačný mix nástrojov, ktorý by vychádzal z potrieb zamestnancov. Odporúča sa 

jednotlivé skupiny zamestnancov rozdeliť do cieľových skupín, aby sme ich zbytočne 

nezahlcovali témami, ktoré sa ich bezprostredne pracovne netýkajú. V internej komu-

nikácii však kladieme dôraz na rozvoj vzájomnej spolupráce medzi zamestnancami, 

zdieľanie skúseností a výmenu informácií, na vytváranie dobrej pracovnej atmosféry 

a na napĺňanie spoločných cieľov zainteresovaním každého zamestnanca. 
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1. Interná komunikácia ako dôležitá súčasť  marketingovej komunikácie    

Interná komunikácia je dôležitou súčasťou marketingovej komunikácie, pretože 

vytvára pozítívne vzťahy s vlastnými zamestnancami. Oboznamuje ich so zmenami, vy-

svetľuje im stratégiu firmy, aby ju dokázali lepšie pochopiť a uviesť do života firmy. 

Význam IK nespochybňuje ani jeden z odborníkov marketingovej komunikácie, líšia sa 

vo svojich definíciách a charakteristikách iba v detailoch alebo zdôraznením niektorých 

z faktorov a úloh IK. 

 J. Holá vníma dobre fungujúcu komunikáciu vo vnútri firmy ako hybnú silu jej fun-

govania. Je doležitá pre vlastnú motiváciu zamestnancov, aby všetci vedeli, čo majú robiť 

a prečo, ale je aj cestou, ako spoločne zdieľať vízie, ciele, hodnoty firmy (2011, s. 3). 

V odbornej literatúre sa stretávame aj s pojmom “employee communications”, 

ktorý podľa V. Konečnej predstavuje systém informovanosti vo vnútri firmy a výmenu 

informácií medzi organizáciou a zamestnancami. „Práve táto oblasť tvorí komunikáciu 

smerom dnu do firmy, teda internú. Je mimoriadne dôležitá, pretože zo všetkých 

experimentov a výskumov vychádza, že pracovníci, ktorí sú vo firme spokojní, majú k nej 

dobrý vzťah, resp. sú s ňou identifikovaní, dosahujú lepšie pracovné výsledky” (2007, s. 

126). 

Human relations niektorí autori vnímajú ako komunikáciu s vlastnými zamest-

nancami. V. Konečná sa prikláňa k širšiemu chápaniu human relations vo význame 

komunikácia na trh práce (2007, s. 126). 

  Podľa P. Horňáka mimoriadne dôležitou skupinou verejnosti v oblasti PR sú aj 

pracovníci vlastnej inštitúcie. Ich začlenenie do rámca integrovanej komunikácie by 

malo byť samozrejmosťou. Human relations ako súčasť public relations charakterizuje 

ako „Pôsobenie inštitúcie smerom dovnútra, do vlastných radov spolupracovníkov 

s cieľom vytvoriť pozitívne vzťahy medzi nimi a pôsobiacou inštitúciou, t. j. v tomto 

prípade smerujúce k pocitu spolupatričnosti s podnikom, istoty, spokojnosti” (2010, s. 

36). 

  Mnohé firmy na Slovensku však zabúdajú na vnútrofiremnú komunikáciu a ne-

uvedomujú si jej obrovskú silu. Svoje zdroje investujú skôr do externej komunikácie 

ignorujúc pritom skutočnosť, že interná a externá komunikácia sú navzájom prepojené. 

J. Kovaříková, odborníčka v oblasti IK, potvrdzuje, že úlohou „externej a internej 

komunikácie je odovzdávať rovnaké vízie a stratégie a vytvárať pozitívny imidž firmy – 

len sa tu niekedy líši obsah komunikácie a cieľovej skupiny” (2016, s. 85). 
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Zamestnancov firmy môžeme z marketingového hľadiska vnímať ako internú 

verejnosť firmy. Ak sú zamestnanci so svojou firmou spokojní, prenáša sa táto sku-

točnosť a pozitívny prístup aj na verejnosť (Kotler, 2009, s. 179). 

  Neriadená alebo zlá interná komunikácia prináša firme mnoho negatívnych ja-

vov: zníženie pracovného výkonu pre nedostatok informácií o produktoch, neprijatie 

zmien zo strany zamestnancov, ich fluktuácia a nespokojnosť, nepochopenie firemnej 

stratégie atď. Aj P. Pospíšil vníma súčasných a budúcich zamestnancov ako dve špe-

cifické skupiny verejnosti, ktoré veľmi pozorne vnímajú imidž a mediálny obraz firmy. 

Morálku vlastných zamestnancov podľa neho dvíhajú organizácie tým, že ich včas 

a pravdivo informujú o dianí vo firme (2002, s. 5). 

Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje kvalitu internej komunikácie, je už 

spomínaná otvorená a pravdivá komunikácia. Je úplnym základom zdravých vzťahov vo 

firmách a odstraňuje všetky domnienky,  vyvracia komunikačné šumy a nepravdy. J. Ko-

vaříková definuje, ako môže vedenie viesť so zamestnancami otvorenú komunikáciu: 

 „Odovzdávať zamestnancom pravdivé informácie. 

 Dávať im ich včas a správnym spôsobom. 

 Neklamať a neprikrášľovať situáciu, ale ani nestrašiť niečím, čo nie je pravda. 

 Nazývať veci pravými menami. 

 Nezahmlievať a nezastierať dôležité problémy. 

 Keď sa niekto pýta, odpovedať mu na otázku. 

 Neobchodovať s informáciami a nezadržiavať ich. 

 Podporovať otvorenosť zamestnancov a netrestať ich za ňu. 

 Ísť v otvorenosti a serióznosti príkladom (2016, s. 18). 

  

J. Holá (2011, s. 5) definuje tri základné oblasti, ktoré vyplývajú z cieľov internej 

komunikácie: 

 Informačné zabezpečenie, ktoré je nevyhnutné pre výkon práce. Za primár-

ny cieľ IK sa považuje zabezpečiť zamestnancom dostatok informácií potrebných 

pre svoj výkon práce a jej koordináciu v rámci celého fungovania organizácie. 

 Informačné a motivačné prepojenie, ktoré je nutné pre spoluprácu. Úlohou 

IK je aj motivácia zamestnancov a dosiahnutie spoločného zdieľania vízií a cieľov 

firmy. 

 Formovanie žiaduceho pracovného správania a postojov k dosiahnutiu 
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stability zamestnancov. Manažment firmy vedie otvorenú diskusiu so zamest-

nancami, znižuje ich neistotu a posilňuje jednotné úsilie najmä pri riadení zmien 

vo firme.  

  Sila argumentov „pre“ internú komunikáciu v súčasnej dobe rastie. Medzi ne patrí 

aj angažovanosť pracovníkov. Nefunkčná interná komunikácia môže mať negatívny 

vplyv na angažovanosť pracovníkov. Keď firma chce mať angažovaných zamestnancov, 

musí s nimi pravidelne komunikovať. Prieskumy zamerané na spokojnosť zamestnancov 

a angažovanosť zamestnancov potvrdzujú, že neangažovaní zamestnanci majú vyššiu 

fluktuáciu, vyššiu chorobnosť, menej nápadov a zlepšovacích návrhov. Nízka angažo-

vanosť zamestnancov môže negatívne ovplyvniť produktivitu práce, kvalitu výrobkov, 

názory zákazníkov. Nefungujúca interná komunikácia má teda negatívny vplyv na fungo-

vanie a prosperitu firmy. Ak má firma vyššiu fluktuáciu, potrebuje častejšie organizovať 

nábor zamestnancov a musí investovať do zaškolovania nováčikov (Kovaříková, 2016, s. 

7, 8). 

  Vďaka internej komunikácii sa k  zamestnancom dostáva aj firemná kultúra 

a stratégia. Podľa Kovaříkovej (2016, s. 16) prostredníctvom IK môže vedenie firmy 

ovplyvňovať a  nasmerovať zamestnancov na dosiahnutie strategických cieľov, zlepšo-

vať firemnú kultúru, ale tiež posilňovať v ľuďoch dobré návyky a tendencie, ktoré chce 

firma posilňovať. Rovnako môže firma svojou zlou alebo žiadnou internou komuniká-

ciou zamestnancov demotivovať, dokonca ich môže priviesť k odchodu z firmy. Vedenie 

firmy by malo preto naplno využívať možnosti internej komunikácie vo svoj prospech. 

Ak nebude spoločnosť riadiť svoju firemnú kultúru, bude chaotická a  môže negatívne 

ovplyvniť nielen zamestnancov, ale aj obchodných partnerov a klientov. A to môže mať 

zlý vplyv aj na ekonomické výsledky firmy. 

Ak sa vedenie organizácie rozhodne zvýšiť efektivitu internej komunikácie podľa 

J. Holej je potrebné dodržiavať určité pravidlá a vytrvať v nich. „Pokiaľ vedenie zverí 

projekt nastavenia integrovanej internej komunikácie vybranému manažérovi (manažér 

komunikácie sa vyskytuje iba vo veľkých korporáciách, v menších firmách sa projektu 

môže ujať marketingový alebo personálny manažér, prípadne iný) a musí ho podporiť, 

resp. poveriť právomocami  na to, aby mohol  prijatý a odsúhlasený projekt vo firme 

zrealizovať. Bohužiaľ, sa často stáva, že projekt nie je úspešný, pretože jeho vlastník 

(ten, ktorý ho zavádza) nemá dostatok podpory a kompetencií od top vedenia, prípadne 

vlastníka firmy“ (2011, s. 87, 88). 
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2. Najčastejšie nedostatky v internej komunikácii 

Aby firmy a organizácie naplno využili všetky benefity, ktoré interná komuni-

kácia môže priniesť, je potrebné vyvarovať sa najčastejších nedostatkov, ktoré sa v tejto 

oblasti objavujú. Mnohé z nich môžu mať pre spoločnosti nielen ekonomické dôsledky, 

ale spôsobujú zlú firemnú atmosféru, ktorá sa prenáša aj na zákazníkov. Medzi naj-

častejšie patria nasledujúce nedostatky v IK: 

a) Vedenie neinformuje o dôležitých zmenách 

Jedným z najčastejších omylov, ktorého sa dopúšťa vedenie firiem v internej 

komunikácii je, že neinformuje svojich zamestnancov o plánovaných zmenách, ktoré 

majú vplyv na ich každodennú prácu. V najhoršom prípade sa zamestnanci dozvedajú 

potrebné informácie z médií alebo od kolegov v neúplnej, skreslenej podobe. Tým, že 

vedenie firmy nedostatočne alebo neskoro komunikuje dôležité informácie, medzi za-

mestnancami sa šíria klebety, polopravdy a vznikajú komunikačné šumy. Následkom 

toho je, že vo firmách vzniká napätá atmosféra, ktorá nemotivuje zamestnancom k ino-

váciám a novým nápadom. Ľudia naopak pociťujú neistotu v práci a strácajú dôveru 

k vedeniu firmy. Prevenciou, ako predísť týmto situáciám, je včas komunikovať  so 

svojimi pracovníkmi o plánovaných zmenách alebo nových projektoch. Práve zmeny vo 

firmách, ak sa dobre prezentujú, môžu byť novou výzvou premenenou na úspech. 

Pretože len dobre informovaní zamestnanci dokážu byť užitočnými ambasádormi, ktorí 

vedia toto posolstvo kvalifikovane preniesť na zákazníkov. Okrem správy o zmene, je 

prínosom vypracovať pre zamestnancov aj tzv. Q&A – otázky a odpovede. Interný komu-

nikátor v spolupráci s internými odborníkmi na plánovanú zmenu vopred pripraví pred-

pokladané najčastejšie otázky a k nim aj odpovede, ktoré by pracovníkov mohli 

zaujímať. Ak svojim zamestnancom dáme úplné informácie, vysvetlíme im, aký plá-

novaná zmena alebo nový projekt bude mať vplyv na ich prácu a čo prinesie, je to dobrý 

spôsob ako angažovať pracovníkov do nových výziev. Vedeniu pri informovaní 

o zmenách pomáha nielen interný komunikátor, ale aj ďalší manažéri, ktorí sa stávajú 

nositeľmi zmien v spoločnostiach. Mnohí z nich sú aktívnymi tvorcami nových pro-

jektov, a tak dokážu svojim kolegom lepšie vysvetliť príčiny a súvislosti plánovaných 

zmien. 

b) Externá komunikácia je dôležitejšia ako interná  

Mnohé firmy sa domnievajú, že externá komunikácia je dôležitejšia ako interná. 

Myslia si, že v prvom rade musia informovať svojich zákazníkov a obchodných part-
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nerov a zabúdajú pri tom na vlastných zamestnancov.  Medzi najdôležitejšie pravidlá 

public relations podľa Ivantyšyna patrí, že „verejné vzťahy začínajú doma. Kladením 

dôrazu na interné public relations (zamerané na vlastných zamestnancov a ich najbližšie 

okolie) reagujeme na stúpajúcu potrebu zamestnancov mať prístup k dôležitým 

informáciám a podieľať sa na rozhodovaní. Interné PR majú predovšetkým: 

 uspokojiť oprávnenú zvedavosť zamestnancov vo veci chodu podniku, ktorý je 

ich existenčnou základňou, 

 spriehľadniť komplikované organizačné štruktúry veľkých podnikov“ (2010, s. 

155). 

Je preto účinné, aby zamestnanci dostali informácie vopred (alebo aspoň v rovnakom 

čase), aby ich lepšie vedeli pochopiť, podať alebo vysvetliť svojim klientom – pretože sú 

to práve zamestnanci firmy, ktorí sú v bezprostrednom kontakte so zákazníkmi. Ak  sú 

vlastní zamestnanci kvalitne informovaní, dokážu profesionálnejšie reprezentovať spo-

ločnosť, v ktorej pracujú. Pri zavádzaní nových služieb alebo produktov býva veľkým 

prínosom, ak ich ako prví otestujú vlastní zamestnanci skôr ako zákazníci. V mnohých 

prípadoch prinášajú zaujímavé pripomienky, ktoré zlepšia ich produkt alebo službu. 

Firmy by nemali dávať na „piedestál“  len externú komunikáciu. Je dôležité, aby si 

uvedomili, že vo svojich zamestnancoch majú obrovský potenciál a dôležitého partnera. 

Ak má spoločnosť úprimný záujem o svojho zamestnanca a dáva mu dôležité informácie 

včas, zamestnanec vie naplno rozvíjať svoj talent, odbornosť a inovatívnosť. Aby sa 

tento nedostatok vo firmách neopakoval, je dôležitá spolupráca medzi interným a exter-

ným oddelením, ktoré sa dohodnú na obsahu, ale aj načasovaní komunikácie smerom 

k zamestnancom a iným cieľovým skupinám. „Externé aj interné public relations pritom 

musia byť navzájom prepojené a predovšetkým obsahovo konzistentné“ (Ivantyšyn, 

2010, s. 155). Jednoducho povedané, aby sa nestávalo, že zákazníci majú viac informácií 

ako vlastní zamestnanci.  

 

c) Firmy pravidelne nezískavajú spätnú väzbu od zamestnancov 

Spoločnosti často neprikladajú veľký význam spätnej väzbe od zamestnancov. 

Niektoré organizácie využívajú internú komunikáciu len na odkomunikovanie správ, 

ktorými  chce vedenie oboznámiť svojich pracovníkov. Zabúdajú, že feedback od zamest-

nancov, môže byť veľmi užitočný a pomôže nám zmapovať nielen situáciu vo vnútri 

firmy, ale i  smerom k zákazníkom. Pretože sú to práve zamestnanci, ktorí sú s klientmi 
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v bezprostrednom kontakte, riešia ich špecifické požiadavky, prípadne sťažnosti. 

V pravidelných anketách a prieskumoch môžeme získať reálne informácie o pracovnom 

prostredí a problémoch, ktoré trápia zamestnancov, alebo spomaľujú ich prácu. V prie-

skume spokojnosti zamestnancov, ktoré mnohé firmy pravidelne realizujú, môžu zistiť, 

aké interné komunikačné nástroje považujú pracovníci za obľúbené, či sa cítia dosta-

točne informovaní, či sú spokojní so zamestnaneckými benefitmi, ako hodnotia komu-

nikáciu s ich nadriadeným a mnohé iné témy. Na základe získaných informácií dokáže 

interný komunikátor nastaviť efektívny komunikačný plán IK, ktorý vychádza z názorov 

všetkých zamestnancov. Získanie spätnej väzby od zamestnancov sa využíva pri nasa-

dzovaní nového projektu, produktu alebo služby. Vlastní zamestnanci sa stávajú svojimi 

námetmi, pripomienkami alebo zlepšovákmi spoluautormi noviniek, s ktorými firma 

prichádza na trh. Ich cenné názory vychádzajú priamo z praxe, zo skúseností a požia-

daviek klientov. V mnohých spoločnostiach sa osvedčili rôzne komunikačné nástroje, 

prostredníctvom ktorých môžu zamestnanci posielať svoje nápady na nové produkty, 

služby alebo zlepšenie tých pôvodných. Tento typ internej komunikácie, ktorá je otvo-

rená spätnej väzbe a novým myšlienkam svojich zamestnancov, je prínosný pre každú 

firmu, pretože má zamestnancov, ktorí inovatívne pristupujú k svojej práci. Zamýšľajú 

sa ako tvoriť a robiť určité pracovné postupy efektívnejšie a tým firme šetria financie 

a ľudské zdroje. Vďaka nápadom svojich zamestnancov firmy prichádzajú s novinkami, 

ktoré odzrkadľujú skutočné potreby svojich zákazníkov. A pre zamestnancov je dôležité 

poznanie, že sú pre svoju firmu užitoční. Ak zamestnávateľ podporuje  a oceňuje názory 

svojich zamestnancov, zvyšuje ich angažovanosť a pocit spolupatričnosti k organizácii, 

v ktorej pracujú. Spätnú väzbu zvyknú firmy využívať aj na overenie efektivity internej 

komunikácie vo vybraných oblastiach. 

V mnohých firmách sú obľúbené aj pravidelné stretnutia najvyššieho vedenia so 

zamestnancami, na ktorých môžu pracovníci otvorene rozprávať o oblastiach, ktoré 

považujú za kľúčové, a sú zdrojom cennej spätnej väzby. Pri osobných stretnutiach 

s vedením zamestnanci otvorene diskutujú o aktuálnych témach a výzvach. Stretnutie 

s lídrami spoločnosti môžu upevniť vzájomnú dôveru a odstrániť bariéry v komunikáci, 

aby zamestnanci mali  pocit, že  môžu položiť svojmu generálnemu riaditeľovi akú-

koľvek otázku. 
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d) Nepoznáme výsledky, ktoré interná komunikácia prináša 

Aby bola interná komunikácia účinná, interní komunikátori by nemali zabúdať na 

meranie efektivity a kvality komunikácie. Je dôležité získať informácie, aké výsledky 

prináša interná komunikácia firme, či už je to zmena postojov zamestnancov, zvýšenie 

informovanosti a pochopenia komunikačných posolstiev, dôvera zamestnancov ale-

bo iné. Prostredníctvom meraní efektivity a kvality internej komunikácie dokáže interný 

komunikátor overiť úspešnosť internej komunikácie vo vybraných oblastiach, ale aj 

identifikovať jej nedostatky a zistiť, nakoľko boli naplnené ciele internej komunikácie. 

Ak interná komunikácia prináša pozitívne výsledky spoločnostiam, získava nielen väčšiu 

podporu zo strany vedenia, ale aj dôveru všetkých zamestnancov. 

e) Zatajovanie problémov vo firme 

Veľmi výstižne reaguje na tento problém J. Kováříková: „V každej firme sú nejaké 

problémy – medziľudské alebo personálne, finančné, organizačné i iné. A často sa stáva, 

že sa  ich vedenie snaží  pred ľuďmi utajiť. Problém však je, že utajiť nič nejde. Takže 

ľudia sa problematické informácie rovnako dozvedia, ale spravidla s časovým odstupom, 

v skreslenej podobe a od nesprávnych komunikátorov. To vedie k vzniku fám a dohadov 

a svedčí to o absencii otvorenej komunikácie. Ľudia obyčajne nie sú schopní seriózne 

posúdiť relevantnosť informácií, nevedia čomu majú a môžu veriť, začnú nedôverovať 

firemnej komunikácii všeobecne i vedeniu firmy... To je kruh, z ktorého sa bez zmeny 

prístupu nedá vystúpiť“ (2016, s. 109). Firmy by preto nemali zabúdať na to, že aj 

v internej komunikácii platí pravidlo: s otvorenou komunikáciou ďalej zájdeš.  

 

3. Ako začať s internou komunikáciou 

Pri nastavovaní vnútrofiremnej komunikácie sa zvykne pripraviť audit, ktorý po-

máha zmapovať stav internej komunikácie v organizácii. Audity realizujú nielen pracov-

níci internej komunikácie, ale mnohokrát aj externí odborníci z tejto oblasti, ktorí 

zaručujú anonymitu a nezávislosť výsledkov. Potvrdzuje to aj  Kovaříková, podľa ktorej 

špecializovaná poradenská firma „má určitý nadhľad a odstup, na rozdiel od pracov-

níkov v danej spoločnosti a disponuje skúsenosťami a osvedčeným know-how. Ich 

výhodou je i nestrannosť a mlčanlivosť, ku ktorej je zmluvne zaviazaná pred započatím 

všetkých prác“ (2016, s. 63). 

Úlohou auditu je získať spätnú väzbu od zamestnancov, napríklad na komuni-

kačné nástroje. Zistiť, ktoré komunikačné nástroje pracovníci obľubujú, alebo naopak, 
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ktoré nevyužívajú. Cieľom je poznať, ako zamestnanci organizácie chápu komunikačné 

posolstvá a či sú obsahy interných správ pre nich zrozumiteľné. Prostredníctvom auditu 

firmy získavajú spätnú väzbu na rôzne témy: ako zamestnanci vnímajú firemnú kultúru, 

ako hodnotia komunikáciu so svojím nadriadeným alebo inými odbornými útvarmi, či sa 

cítia byť vopred  a dostatočne informovaní.  

Jedným z problémov internej komunikácie je aj zahltenosť zamestnancov infor-

máciami, ktorá môže spôsobiť aj nezáujem o dianie vo firme. Prostredníctvom auditu by 

sme mali overiť teda nielen kvalitu komunikačných posolstiev, ale aj to, ako pracovníci 

hodnotia frekvenciu vnútrofiremnej komunikácie. Audit internej komunikácie mnohé 

firmy vnímajú ako kvalitný zdroj nových nápadov, ktoré nielen zefektívnia IK, ale 

dokážu odkryť jej nedostatky. Výsledkom auditu okrem zmapovania stavu vnútrofi-

remnej komunikácie sú tiež užitočné odporúčania, ktoré môžu posilniť postavenie IK v 

spoločnosti. 

„Audit môže vďaka zamestnaneckému prieskumu a podrobnej analýze všetkých 

používaných kanálov, cieľových skupín a komunikačných zvyklostí odhaliť slabé miesta 

internej komunikácie vo firme a navrhnúť vhodné opatrenia v oblasti technológií, komu-

nikačných zručností a kvalifikácie zamestnancov, organizácie firemných činností a vyu-

žitia zdrojov“ (Kovaříková, 2016, s. 63). 

Audit sa obyčajne realizuje formou on-line alebo papierových dotazníkov. V men-

ších firmách, alebo na overenie zistených záverov z auditu sa využívajú skupinové osob-

né alebo telefonické rozhovory so zamestnancami. K hodnoteniu internej komunikácie 

slúžia aj rôzne štatistiky, napr. návštevnosť intranetu, čítanosť interných časopisov, sle-

dovanosť interných videí a firemnej televízie, účasť na firemných podujatiach a iné. 

Odporúčania z auditu môžu predstavovať pre firmy nové výzvy, ktoré ak im-

plementujú do svojich komunikačných plánov vnútrofiremnej komunikácie, dokážu po-

silniť spokojnosť zamestnancov s internou komunikáciou a zvýšiť ich informovanosť. 

Významnú úlohu v celom procese nastavenia plánu vnútrofiremnej komunikácie, okrem 

vedenia spoločnosti, zohráva interný komunikátor. Okrem nastavenia a realizácie plánu 

internej komunikácie by sa mal pravidelne zamerať na získavanie spätnej väzby, ktorá 

sa dotýka kvality vnútrofiremnej komunikácie, či skutočne pokrýva potreby všetkých 

zamestnancov. Pretože úspešná interná komunikácia je obojstranná – čiže nielen k sme-

rom zamestnancom, ale aj k vedeniu. Ak má vedenie firmy skutočný záujem o názor za-
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mestnancov, zamestnanec sa cíti dôležitou súčasťou firmy – jej „spolutvorcom”. Moti-

vovaní a spokojní zamestnanci dokážu byť skutočným prínosom pre firmu. 

 

4. Učinná interná komunikácia sa firmám oplatí 

Pravidelná vnútrofiremná komunikácia, ktorá vychádza z potrieb zamestnancov, 

prináša firmám množstvo benefitov. Nielenže zvyšuje informovanosť zamestnacov, ale 

vďaka nej dokáže zmapovať firemnú atmosféru, názory zamestnancov, ale vymedzuje aj 

priestor pre zamestnancov ako rozvíjať svoj talent a kreativitu. Aj lídri v zodpovednom 

podnikaní vnímajú transparentnú a otvorenú komunikáciu so zamestnancami ako zá-

klad úspechu. „Dajte im možnosť povedať svoj názor (napr. cez e-mailový prieskum spo-

kojnosti, tímové stretnutia, focusové diskusie, prostredníctvom zamestnaneckej rady, 

a  pod.) a  zdieľať nápady (napr. prostredníctvom intranetu alebo schránky tipov a  pod-

netov). Pri nastavovaní opatrení nezabúdajte ani na rozličné potreby ľudí v rôznych 

životných etapách (Age Management) či z rozdielnych generácií (Generation Manage-

ment)” (www.nadacia-pontis.sk). 

Firma, v ktorej funguje interná komunikácia dobre, sa vyznačuje pre vonkajšie okolie 

určitými prejavmi: 

 „loajalita zamestnancov, 

 prekrývanie formálnej a neformálnej komunikácie pracovníkov v organizácii, 

 spokojnosť zákazníkov a spolupracujúcich partnerov” (Hollá, 2016, s. 122). 

Efektívna IK prináša nasledujúce benefity: 

a) Zvyšuje výkonnosť vo firmách 

Ak zamestnávateľ dostatačne informuje svojich zamestnancov a umožňuje im prí-

stup k informáciám potrebných pre výkon ich práce, zvyšuje tým výkonnosť spoločnosti. 

Podľa Ivantyšyna „Človek, ktorý dostane príležitosť nazrieť do rozhodovacích štruktúr, 

a ktorý navyše má pocit, že aj jeho názor má váhu, taký človek sa dokáže s podnikom 

identifikovať a podáva lepší výkon. Pocit istého podielu na ovplyvňovaní fungovania 

organizácie môže radový pracovník získať pri interaktívnej (obojsmernej) komunikácii 

vedenia organizácie s jej zamestnancami“ (2010, s. 155). 

b) Znižuje  fluktuáciu zamestnancov 

Ak organizácia chce mať stabilných a produktívnych zamestnancov, nemala by za-

búdať na pravidelnú riadenú komunikáciu. Tá podľa Holej ovplyvňuje stabilitu zamest-

nancov. „Vo výške fluktuácie možno hľadať odraz lojality a spokojnosti. Fluktuácia je 



171 
 

dostatočne  merateľná a je jasné, že odchod  zapracovaného pracovníka vždy znamená 

pre firmu stratu, náklady na prijatie a zapracovanie nového  sú výčísliteľné“ (2011, s. 

120). 

Prostredníctvom internej komunikácie teda dokážeme znižovať fluktuáciu 

v dvoch smeroch. Prvým je orientácia na vlastných zamestnancov. Vnútrofiremná ko-

munikácia nám umožňuje na základe spätnej väzby vopred identifikovať problematické 

oblasti, ktoré by mohli byť dôvodom na odchod z práce. Ak vedenie firmy a jej manažéri 

dokážu zmeniť problematické oblasti alebo  jasne vysvetliť príčiny, môžu tak zamedziť 

fluktuácii svojich pracovníkov.  

Druhým smerom ako znižovať fluktuáciu vo firme je získať názory od odchá-

dzajúcich zamestnancov. V mnohých prípadoch ide o cenné informácie, pretože odchá-

dzajúci zamestnanci sú otvorenejší a priamejšie pomenúvajú problematické oblasti, 

napr. neotvorenú komunikáciu vedúceho zamestnanca, abstinenciu porád, nedostatok 

informácií na výkon svojej práce, chýbajúcu motiváciu, mobing alebo bossing na 

pracovisku, chýbajúci kariérny postup. 

c) Ľahšie zavádza zmeny 

Interná komunikácia je dôležitým partnerom vedenia pri zavádzaní mnohých 

zmien vo firmách. Ak sa povie v organizáciách zmena, zamestnanci majú rešpekt a často 

aj strach z neznámeho. Zamestnanci nevedia čo ich čaká, a dokonca si zmeny spájajú 

s negatívnymi javmi ako znižovanie počtu zamestnancov, viac pracovných povinností, 

informačný chaos vo vnútri organizácie a iné. Aby sme predišli týmto komunikačným 

šumom, odborníci internej komunikácie odporúčajú vysvetliť zamestnancom, prečo 

zmena prichádza, ako sa konkrétne dotkne každého zamestnanca, aký bude mať dopad 

na jeho prácu a aké benefity môže priniesť. Ak firma nedokáže dobre odkomunikovať 

prichádzajúcu zmenu, stráca možnosť priniesť zo zmeny výhodu v prospech firmy. 

V prvej fáze pri komunikácii sa určí komunikačný tím, ktorý okrem interného komu-

nikátora obsahuje aj interných odborníkov, ktorí zmenu zavádzajú. Spoločne pripravia 

jasné komunikačné posolstvá, ktoré by mali byť zrozumiteľné pre zamestnancov.  

Aby implementácia zmeny vo vnútri firmy bola úspešná, je dôležité nielen nača-

sovanie „interky”, ale aj výber správnych komunikačných nástrojov. V mnohých prípa-

doch sa zmeny dotknú len vybraného okruhu zamestnancov, preto sa zvyknú vytvárať 

rôzne cieľové skupiny zamestnancov. Napr. primárnu skupinu zamestnancov, ktorí budú 

súčasťou zmeny, a sekundárnu skupinu zamestnancov, ktorých sa zmena dotkne okra-
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jovo. Obidve cieľové skupiny je dôležité informovať, ale každá z nich potrebuje dostať 

iný charakter a možstvo informácií. Preto v druhej fáze pripravujeme mix komuni-

kačných nástrojov pre rôzne cieľové skupine. V tretej fáze interný komunikátor overuje, 

nakoľko bola vnútrofiremná komunikácia prospešná, či bola dostatočná, ako zamest-

nanci pochopili komunikačné posolstvo, ako je vnímaná zmena pracovníkmi a či im 

nechýbajú ďalšie informácie. 

Ak zamestnanci cítia, že sú dostatočne informovaní a firme záleží na ich názore, 

každú zmenu vo firme vnímajú ako spoločnú výzvu, ktorou môžu svoju firmu zviditeľniť, 

zvýšiť jej reputáciu a zisk. 

 Prináša nové nápady od zamestnancov 

Priaznivá pracovná atmosféra podnecuje zamestnancov k novým nápadom, zlep-

šeniam alebo inováciám. Prostredníctvom internej komunikácie vedenie môže zamest-

nancov podporiť a motivovať, aby prichádzali s novými riešeniami. Vysvetliť im, že 

práve vďaka ich zlepšeniam alebo nápadom sa dokáže ich firma odlíšiť od konkurencie, 

získať nových zákazníkov alebo priniesť novinku už pre existujúcich klientov. Interná 

komunikácia je aj o hľadaní nových možností ako podporiť a oceniť tento proaktívny 

prístup zamestnancov. 

Jedným zo spôsobov je vytvorenie komunikačných platforiem, prostredníctvom 

ktorých môžu pracovníci informovať zamestnávateľa o svojich nápadoch. Mnohé firmy 

zriaďujú na intranete sekciu, kde zamestnanci môžu posielať svoje návrhy. Tie sú pra-

videlné posudzované vedením alebo odbornou komisiou. Dôležitá je spätná väzba 

zamestnancovi, ktorý poslal návrh. Firma, ktorá podporuje kreativitu a inovatívnosť 

zamestnancov, ľahšie nájde nové talenty vo vnútri organizácie.  

Osvedčené sú aj pravidelné interné porady alebo konferencie, kde majú za-

mestnanci možnosť odprezentovať svoje nápady alebo už zrealizované projekty, ktoré 

môžu byť inšpiráciou pre ostatných kolegov.  Interná komunikácia sa venuje aj oceňo-

vaniu zamestnancov. „Dlhodobo najdôležitejším kritériom motivovanosti zamestnancov 

na  Slovensku je, ako si zamestnanca cení vrcholový manažment, t. j. či vrcholové vede-

nie pristupuje k  zamestnancom ako k  tomu najcennejšiemu, čo spoločnosť má. Aby sa 

zamestnanci cítili, ako to najdôležitejšie, je potrebné zaujímať sa o zamestnancov, načú-

vať ich názorom a brať ich do úvahy… Veľmi dôležité je odlíšiť tých najlepších zamest-

nancov od priemerných, oslavovať ich pracovné úspechy a poďakovať im za dobre 

vykonanú prácu” (www.nadaciapontis.sk).   
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Mnohé firmy na Slovensku i v zahraničí pravidelne organizujú oceňovanie za-

mestnancov, ktorým dávajú najavo, že si vážia kolegov, ktorí mimo svojich bežných 

pracovných povinností, vynikajú svojimi inovatívnymi myšlienkami. 

d) Angažovaní zamestnanci 

Angažovaní zamestnanci sa aktívne zaujímajú o firmu a jej strategické smero-

vanie. Chcú byť aktívnou súčasťou firmy, ktorá mení nové výzvy na úspechy. Jednou 

z mnohých výhod, ktorú  angažovaní zamestnanci prinášajú, je zvýšenie výkonnosti 

firmy. „Spoločnosti, ktoré dosahujú vysokú motivovanosť, teda nad 67 %, majú o 50 % 

vyššiu návratnosť na akcionára oproti priemeru. Výkonnosť firmy ovplyvňujú aj absen-

cia zamestnancov a počet žiadostí na nové pracovné pozície vo firme“ (www.nadacia-

pontis.sk). 

Okrem zvýšenia produktivity firiem, angažovaní spolupracovníci prinášajú do 

firmy aj nové nápady, zdieľajú svoje informácie, vytvárajú dobrú pracovnú atmosféru, 

správajú sa profesionálne k zákazníkom. Jednoducho organizácie, ktoré majú angažo-

vaných pracovníkov, získali veľkú výhodu oproti svojej konkurencii. Aj vďaka prie-

skumu spokojnosti zamestnancov môžu zamestnávatelia zistiť, čo ich spolupracovníkov 

motivuje. Najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú angažovanosť zamestnancov, sú: 

kolektív v práci, vedúci zamestnanci, pracovná klíma a prostredie, finančné ohodnotenie 

a benefity, kariérny postup, rozvoj a vzdelávanie. 

e) Spokojní zákazníci 

Nakoľko je interná komunikácia účinná, sa prejaví aj v spokojnosti zákazníkov. 

Keď sú zamestnanci dostatočne informovaní a spokojní v práci, odrazí sa to nielen 

v komunikácii s klientmi, ale aj na produktoch a službách. Zamestanec, ktorý dostáva 

všetky potrebné informácie pre výkon svojej práce, dokáže zákazníkovi vysvetliť be-

nefity ich produktov a služieb, poukázať na ich konkurenčné výhody a zároveň 

predstaviť novinky, ktoré pre zákazníkov firma pripravuje. Zamestnanec, ktorý „žije” 

firmou, si uvedomuje, že na každom zákazníkovi záleží a snaží sa mu pomôcť a vyjsť 

v ústrety. Jednoducho, svoju spokojnosť šíri ďalej smerom k zákazníkovi. Zamestnanci, 

ktorí bývajú v bezprostrednom kontakte s klientmi, získavajú od nich spätnú väzbu. Aj tu 

má vnútrofiremná komunikácia príležitosť získať cennú spätnú väzbu. Preto je dôležité, 

aby interný komunikátor navrhol komunikačný nátroj, prostredníctvom ktorého môžu 

zamestnanci posielať námety od klientov, ako zlepšiť existujúce produkty, služby a ser-

http://www.nadaciapontis.sk)/
http://www.nadaciapontis.sk)/
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vis, čo by uvítali atď. Aj tomto prípade dokáže vnútrofiremná komunikácia pomôcť firme 

lepšie reflektovať na požiadavky klientov. 

f) Využite CSR v internej komunikácii 

V praxi sa stretávame, že firmy prepájajú CSR (spoločenskú zodpovednosť firiem) 

so svojimi zamestnancami. Jedným zo spôsobov, ako môže firma rozvíjať zodpovedné 

podnikanie je firemné dobrovoľnictvo – aktívnym zapojením svojich zamestnancov do 

projektov, ktoré podporujú komunitu, alebo ide o charitatívne akcie. Firemné dobro-

voľníctvo prináša okrem pomoci druhým aj pridanú hodnotu pre firmy: podporu 

tímového ducha medzi kolegami, možnosť spoznať svojich kolegov aj z inej stránky ako 

pracovnej, hrdosť zamestnancov na firmu, v ktorej pracujú (sú súčasťou tímu, ktorému 

nie je ľahostajné okolie), dobrý pocit z pomoci druhým a iné. 

Nadácia Pontis, ktorá presadzuje na Slovensku zodpovedné podnikanie charakte-

rizuje množstvo výhod, ktoré firemné dobrovoľníctvo prináša všetkým zúčastneným 

stranám: 

„Čo prináša firme 

 prispieva k pozitívnej zmene nielen svojho okolia, ale i celej krajiny, 

 posilňuje svoj pozitívny imidž – okolie vás vníma ako dobrého suseda, 

 získava nové regionálne a lokálne kontakty, 

 vytvára pozitívnu podnikovú kultúru, 

 zvyšuje lojálnosť zamestnancov prepájaním hodnôt firmy s ich osobnými hodno-

tami, 

 otvára dvere inováciám a netradičným postupom vďaka kontaktu s neziskovým 

sektorom, 

 ponúka zamestnancom netradičný a zábavný teambuilding. 

Čo prináša zamestnancom 

 dobrý pocit aktívne prispieť k pozitívnej zmene vo svojej komunite, 

 pocit zmysluplnosti, ktorý sa prenáša aj do bežnej pracovnej činnosti, 

 zlepšenie vzťahov s kolegami, 

 posilnenie líderských a komunikačných zručností, 

 nadviazanie kontaktu s neziskovým sektorom, ktorý často prerastie do trvalého 

vzťahu). 
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Čo prináša neziskovke 

 manuálnu pomoc tam, kde je práve treba, 

 odborné znalosti, ktoré zlepšujú kvalitu a fungovanie organizácie, 

 kontakt s korporátnym sektorom, ktorý sa často rozvinie do dlhodobej oboha-

cujúcej spolupráce” (www.nadaciapontis.sk). 

g) Zdieľanie informácií vo firme 

Jedným zo základných predpokladov úspešnej firmy je zdieľanie informácií medzi 

zamestnancami. Informácie by nemali byť komunikované len zo strany vedenia, ale 

najmä medzi zamestnancami na všetkých úrovniach. Vnútrofiremná komunikácia pod-

poruje vzájomnú výmenu informácií a skúseností. Zamestnanci by sami mali proaktívne 

prichádzať s novými informáciami a poznatkami, s ktorými sa chcú podeliť so svojimi 

kolegami. Pretože len spoločne ako tím dokážu byť úspešní. Slúžia na to mnohé 

komunikačné nástroje internej komunikácie. 

 

5. Nástroje vnútrofiremnej komunikácie 

Komunikačné nástroje „interky” charakterizujeme ako cesty, ktorými môžeme 

k zamestnancom dostať potrebné komunikačné posolstvá. „Preto je nutné, aby všetky 

komunikačné kanály fungovali plynule a najmä, aby komunikácia prostredníctvom nich 

mierila na tie správne cieľové skupiny” (Kovaříková, 2016, s. 50). 

Vo firmách sa využíva množstvo komunikačných nástrojov, spomenieme tie naj-

používanejšie digitálne, tlačené a osobné. 

a) Osobné komunikačné nástroje 

Jedným z najvyužívanejších komunikačných nástrojov v organizáciách je porada. 

Hlavnou výhodou tohto komunikačného kanálu je osobný kontakt s kolegami pri riešení 

interných záležitostí a výmena skúseností. Prínosom každej efektívnej porady je mož-

nosť diskutovať so svojimi spolupracovníkmi, spoločne riešiť problémy, hľadať nové 

možnosti, určiť si úlohy a priority, informovať sa navzájom a vysvetliť bližšie súvislosti k 

témam, ktorým je porada venovaná. Tento nástroj umožňuje získať aj rýchlu spätnú 

väzbu od kolegov na rôzne oblasti. Treba si však uvedomiť, že neplatí pravidlo dlhá 

porada = kvalitná porada. Porady by mali byť časovo efektívne. Odporúča sa preto 

vopred pripraviť program, ktorý by sa mal dodržiavať. Na témy, ktoré potrebujú väčší 

časový priestor (čiže vysvetliť príčiny, dôsledky, súvislosti), ako napr. predstavenie 
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stratégie firmy alebo prezentácia výsledkov firmy za posledný rok atď. sa využívajú 

interné konferencie. Výhodou je, že obvykle bývajú celodenné – čiže spolupracovníci 

sa neponáhľajú naspäť do svojich kancelárií – tento pracovný deň si vyhradia len na 

spomínané firemné podujatie. Téma konferencie býva obvykle prezentovaná viacerými 

odborníkmi a vedúcimi zamestnancami firmy, a tak zamestnanci získajú ucelený pohľad 

na prezentovanú tému. Konferencia dáva možnosť zamestnancom získať nielen odpo-

vede na otázky, ktoré ich zaujímajú, ale spoločnou diskusiou prichádzajú na nové 

možnosti riešenia. Na interných konferenciách môžeme prostredníctvom ankety alebo 

elektronického hlasovania zmapovať názory kolegov a ich návrhy. Pridanou hodnotou 

interných konferencí býva networking medzi kolegami, informačný zásah na väčší počet 

zamestnancov a osobné stretnutie s vedením.  

Spoločnosti, ktoré majú okrem centrály aj viac pobočiek, využívajú tzv. Road-

show s generálnym riaditeľom alebo iným predstaviteľom spoločnosti. Prednosťou 

tohto komunikačného nástroja, je osobné stretnutie vedenia so zamestnancami v jed-

notlivých pobočkách firmy. Organizujú sa zvyčajne každoročne alebo pri výnimočných 

priležitostiach, napr. uvedenie nového produktu a služby, poďakovanie zamestnancom, 

prezentácia výsledkov organizácie a iné. Okrem možnosti osobného stretnutia s pred-

stavitelmi firmy, ktoré nie je vo veľkých spoločnostiach bežné, je benefitom otvorená 

diskusia k aktuálnym problémom pobočky. Čiže diskusia sa venuje aj témam, ktoré 

trápia spolupracovníkov v jednotlivých regiónoch.  

Medzi zamestnancami firiem sú obľúbené aj eventy, ako napr. vianočný večierok, 

športový deň, deň detí pre zamestnancov, teambuildingy atď. Cieľom týchto podujatí je 

vytváranie zdravých vzťahov so zamestnancami firmy, pretože práve oni sú tým naj-

cennejším kapitálom. Oddychnúť si od bežných pracovných povinností, spoznať lepšie 

kolegov, budovať tímovosť a vzťah zamestnanca k firme, ale aj zábava sú ďalšími úlo-

hami týchto firemných aktivít. Dôležitým faktorom úspešnosti eventov je celková atmos-

féra vo firme. Často určuje, či zamestnanec vníma tieto podujatia ako„ povinnú jazdu” 

alebo ako neformálne stretnutie s kolegami. 

V súčasnosti sa firmy zameriavajú aj na zdravie svojich zamestnancov. Organizujú 

tzv. „Zdravé dni”, počas ktorých zamestnanci môžu bližšie spoznať svoje zdravie a pro-

stredníctvom odborníkov ich firmy motivujú k zdravému životnému štýlu. Zamestnanci 

oceňujú tieto podujatia, pretože získavajú pocit, že zamestnávateľovi na nich záleží.  
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b) Digitálne komunikačné nástroje 

Medzi najrozšírenejšie komunikačné nástroje patrí aj e-mail. Výhodou tohto 

komunikačného kanálu je rýchle odovzdanie informácií adresátovi, ale má aj svoje 

nedostatky. „Časté používanie e-mailov vedie k veľkému zjednodušeniu komunikácie, čo 

spôsobuje postupne absenciu prvkov riadnej písomnej komunikácie. Naraz vymiznú zo 

správ elementárne prvky slušnosti (prosím, ďakujem) a správy sú často vo forme rých-

lych jednoduchých pokynov, v ktorých chýba kontext konkrétnej komunikácie” (Holá, 

2011, s. 203).  

Ďalším problémom, ktorý je spájaný s týmto komunikačným nástrojom, je zahl-

tenosť mailových schránok. Pracovníci by mali vedieť rozlíšiť dôležitosť jednotlivých 

mailov a na základe tohto faktora im venovať/nevenovať svoj pracovný čas.  

Pružnejšie riešenie problémov nám umožňuje i telefonovanie. Dnešné mobilné 

telefóny nadobudli mnohé funkcie (umožňujú organizovať telekonferencie, zdieľať 

dokumenty, zasielať pozvánky do kalendárov atď.) jednoducho, pomáhajú operatívne 

riešiť pracovné záležitosti. 

Obľubeným komunikačným nástrojom pre zamestnancov, ktorí majú k dispozícii 

počítač, je intranet. Táto interná sieť poskytuje zamestnancom základné informácie 

o firme a jej vedení, organizačnú štruktúru, telefónne zoznamy zamestnancov, víziu 

a stratégiu organizácie. Intranet je aj užitocným nástrojom, ako získať názory zamest-

nancov – pravidelne tam môžu byť uskutočňované ankety a prieskumy o aktuálnych 

pracovných otázkach. Základnou podmienkou zmysluplného intranetu je aktuálnosť. 

Prostredníctvom intranetu môžeme informovať o novinkách spoločnosti, prezentovať 

nové reklamné kampane, predstaviť jednotlivé pracovné útvary. Intranet môže 

poskytnúť aj neformálnejšie informácie zo života firmy, reportáže z firemných podujatí, 

zábavné videá z firemných aktivít. Intranet slúži aj ako nástroj na výmenu informácií 

medzi jednotlivými oddeleniami. Pracovníkom z výrobných podnikov, ktorí pri svojej 

práci nepoužívajú počítáč, sprostredkuje zamestnávateľ informačné kiosky. Tie im 

zabezpečujú prístup k intranetu. 

V súčasnosti mnohé firmy zavádzajú firemné sociálne sieťe, ktoré zlepšujú 

vzájomnú spoluprácu medzi zamestnancami, uľahčujú výmenu informácií, zabezpečujú 

efektívnejšiu komunikáciu a ľahší prístup k pracovným dokumentom. Tento moderný 

komunikačný nástroj je podobný známym sociálnym médiám. „Technické možnosti 

rôznych systémov sú mnohostranné a dobre fungujúca interná sociálna sieť môže byť 
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využívaná nielen ako intranet s úložiskom, ale ako naozaj sociálne prostredie, ktoré 

prináša do firmy veľké možnosti networkingu, môže zvýšiť angažovanosť ľudí a ich 

spätosť so samotnou firmou, ako aj medzi nimi navzájom“ (Kovaříková, 2016, s. 53). 

Osvedčeným nástrojom internej komunikácie sú e-newslettre. Zaujímavým spô-

sobom odovzdávajú zamestnancom informácie o firme a jej ľuďoch. Okrem obsahu e-

newslettra, je dôležitá aj grafika, ktorá by mala zaujať čitateľa. Zvyčajne vychádza vo 

firmách pravidelne  alebo pri dôležitých zmenách vo firme. Okrem aktualít zo života 

firmy tam zamestnanci nájdu rozhovory s kolegami, zaujímavé štatistiky, príhovory 

vedenia predstavenie nových kolegov, prípadové štúdie a iné dôležité firemné správy. 

Interní komunikátori pravidelne zvyknú realizovať ankety so zamestnancami, ktoré sú 

zamerané na zlepšenie e-newslettrov. Pretože len vtedy, keď poznáme, čo kolegov 

zaujíma, dokážeme pripraviť pútavý obsah. 

Firemná televízia patrí medzi najnákladnejšie komunikačné nástroje. Ak si ju 

však zamestnanci obľúbia, prináša dobré výsledky. Okrem informácií o produktoch 

a službách, ktoré kreatívnou formou spracuje, prináša aj zaujímavé správy zo života 

firmy, buduje imidž vedúcich zamestnancov. Firemná televízia sa osvedčila aj vo 

firmách, ktoré majú veľa externých spolupracovníkov. Okrem dôležitých informácií im 

odovzdávajú aj pozitívne emócie zamestnancov, prenášajú na nich dobrú pracovnú 

atmosféru a nadšenie participovať na zaujímavých projektoch. 

Pri výnimočných príležitostiach na sprostredkovanie dôležitých komunikačných 

posolstiev alebo na zachytenie atmosféry pri firemných aktivitách využívajú interní ko-

munikátori videá. Tie sa osvedčili aj pri príprave manuálov – zamestnanec nemusí čítať 

dlhé dokumenty, stačí keď si pozrie videomanuál. Ušetrí mu to nielen čas, ale 

vzdelávanie je preňho oveľa jednoduchšie a zábavnejšie. 

c) Tlačené komunikačné nástroje 

Tradičné tlačené komunikačné nástroje IK sú letáky, plagáty, firemné časopisy, 

POS materiály. Majú nielen informačnú úlohou, ale aj prípomínajú dôležité akcie, 

poskytujú väčší obsahový priestor vybraným témam, podporujú interné kampane. 

„Podnikový časopis je považovaný za veľmi významý prostriedok internej komunikácie, 

v niektorých prípadoch môže oslovovať aj časť externej verejnosti. Najmä v korpo-

ráciách so zložitou organizačnou štruktúrou pomáha upevňovať pocit spolupatričnosti 

a spoločného napĺňania cieľov organizácie” (Ivantyšyn, 2010, s. 156).  
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Medzi nevýhody tlačených firemných časopisov patria vysoké náklady na tlač, firmy 

preto čoraz viac uprednostňujú časopisy a newslettre v online verziách. 

 

Záver 

Interná komunikácia má v rôznych organizáciách rôznu podobu. Závisí od cha-

rakteru činnosti firmy, počtu zamestnancov, podpory vedenia, firemnej kultúry a ďalších 

iných faktorov. Aby interná komunikácia bola efektívna a prinášala výsledky, odporú-

čame doržiavať nasledujúcich 9 základných pravidiel. Úspech síce interným komuni-

kátorom nezaručia, ale priblížia ich k cieľu – k účinnej a otvorenej internej komunikácii 

vo firme. 

1. Poskytujte zamestnancom včas pravdivé informácie a vysvetlite im príčiny 

vzniknutej situácie a súvislosti. Zábranite tým šíreniu poloprávd a komuni-

kačným šumom.  

2. Urobte zo zamestnancov ambasádorov značky. Dajte im k dispozícii všetky 

potrebné informácie pre výkon ich práce a informujte ich, kde môžu hľadať 

dodatočné informácie.  

3. Pravidelne získavajte spätnú väzbu od zamestnancov – je to cenný zdroj 

informácií, vďaka ktorému dokážete zlepšiť pracovnú atmosféru a spoluprácu 

medzi jednotlivými oddeleniami, výkonnosť zamestnancov a v konečnom dôsled-

ku aj zisk firmy. Výsledky spätnej väzby by mali byť prezentované zamestnancom 

spolu s plánom aktivít, ktoré vychádzajú zo zistení. Aj týmto spôsobom dávame 

zamestnancom najavo, že na ich názore záleží a býva rozhodujúcim podkladom 

pre ďalšie riešenia. 

4. Umožnite zamestnancom zdieľať informácie a dajte im k dispozícii komu-

nikačné nástroje, prostredníctvom ktorých sa budú môcť podeliť o svoje poznat-

ky a skúsenosti. 

5. Podporte v zamestnancoch inovatívnosť a nové nápady. Oceňujte tých ko-

legov, ktorí prinášajú do firmy novinky a zlepšenia. Pretože len firma, ktorá vyvíja 

svoje produkty a služby, dokáže byť na trhu konkurencieschopná. Zamestnanci 

by mali dostať priestor na prezentáciu alebo zaslanie svojich nápadov. 

6. Pravidelne informujete svojich kolegov o výsledkoch a úspechoch firmy.  



180 
 

Každý zamestnanec je spolutvorcom” a reprezentantom firmy. Zaslúži si, aby 

vedel kam smeruje jeho firma, aké má plány do budúcnosti. Pretože len infor-

movaný zamestnanec dokáže naplniť spoločnú víziu organizácie. 

7. Organizujte tímbildingy, ktoré dokážu podporovať tímového ducha medzi 

zamestnancami a stmeliť ich ako tím. Osobný kontakt na neformálnych stretnu-

tiach prináša firmám množstvo benefitov – zlepšenie komunikácie medzi jed-

notlivými pracovnými útvarmi, možnosť stretnúť sa a diskutovať s vedením 

firmy, skvalitniť vzťahy s kolegami. Jeden z tipov, ako spojiť príjemné s užitoč-

ným, je firemné dobrovoľnictvo. Zamestnanci, okrem dobrého pocitu z pomoci 

druhým, zdviditeľňujú dobré meno firmy. 

8. Nezabudnite pravidelne merať výsledky internej komunikácie. Interný ko-

munikátor by nemal zabúdať na vyhodnotenie aktivít IK. Mal by zhodnotiť 

úspešnosť internej komunikácie vo vybraných oblastiach, ale aj identifikovať jej 

nedostatky a zistiť, nakoľko boli naplnené ciele internej komunikácie. Ak aj neja-

ké aktivity IK nevyšli podľa predstáv, dôležité je pokúsiť sa nájsť ich príčiny. 

9. Získajte vedenie na svoju stranu. Vnútrofiremná komunikácia je dôležitým 

partnerom vedenia pri zavádzaní mnohých zmien vo firmách. Interný komuni-

kátor potrebuje získať dôveru nielen zamestnancov, ale aj vedenia, ktoré rozho-

duje o financiách investovaných do „interky”. Keď  vedenie chápe dôležitosť a vý-

znam IK, umožní internému komunikátorovi byť súčaťou tímu pri každej dole-

žitej zmene, aby mal manažér IK informácie „z prvej ruky”. Úlohou manažéra IK je 

aj pravidelný reporting výsledkov IK a ukázať vedeniu, aké výhody prináša pravi-

delná riadená komunikácia, že sa do internej komunikácie sa oplatí investovať, ak 

chce firma zvýšiť motivovanosť zamestnancov, informovanosť a zdieľanie infor-

mácií, zlepšiť pracovnú atmosféru, výkonnosť a loajalitu zamestnancov. 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

Zoznam bibliografických odkazov 

 

HOLÁ, J. Jak zlepšiť interní komunikaci. 1. vydanie. Brno : Computer Press,  2011. 317 s. 
ISBN 978-80-251-2636-3. 

 
HORŇÁK, P. Reklama teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikáte.  

1. Vydanie. Zlín : VeRBum, 2010. 318 s. ISBN 978-80-904273-3-4. 
 
IVANTYŠYN, R. Public relations In Marketingová Komunikácia. Bratislava : Book & book, 

2007.  359 s. ISBN 978-80-223-2789-3. 
 
KONEČNÁ, V. Corporate identity v teórii a praxi. In Marketingová Komunikácia. Bratislava 

: Book & book, 2007.  359 s. ISBN 978-80-223-2789-3. 
 
KOTLER, P. –  AMSTRONG, G. Marketing. 6. vydanie. Praha : Grada Publishing  a.s.,  2009. 

855 s. ISBN 80-247-0513-3. 
 
KOVAŘÍKOVÁ, J. Interní komunikace je nutnosť. 1. vydanie. Praha : Siria, 2016. 125 s. 

ISBN 978-80-906367-0-5. 
 
POSPÍŠIL, V. Efektívní Public Relations a media relations. 1. vydanie. Praha : Computer 

Press, 2002. 153 s. ISBN 80-7226-823. 
 
VYSEKALOVÁ, J. – MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vydanie. Praha : Grada Publishing 

a. s., 2009.  190 s. ISBN 978-80-247-2790-5. 
 

 

Zoznam internetových odkazov 

https://www.nadaciapontis.sk/data/files/Business%20Leaders%20Forum/Odpor%C3

%BA%C4%8Dania%20-%20Motiv%C3%A1cia%20SK%20-%20WEB%20verzia.pdf 

https://www.nadaciapontis.sk/data/files/Business%20Leaders%20Forum/Odporucani
a_WLB_jun2014.pdf 

https://www.nadaciapontis.sk/firemne-dobrovolnictvo 
 

 

  

https://www.nadaciapontis.sk/data/files/Business%20Leaders%20Forum/Odpor%C3%BA%C4%8Dania%20-%20Motiv%C3%A1cia%20SK%20-%20WEB%20verzia.pdf
https://www.nadaciapontis.sk/data/files/Business%20Leaders%20Forum/Odpor%C3%BA%C4%8Dania%20-%20Motiv%C3%A1cia%20SK%20-%20WEB%20verzia.pdf
https://www.nadaciapontis.sk/data/files/Business%20Leaders%20Forum/Odporucania_WLB_jun2014.pdf
https://www.nadaciapontis.sk/data/files/Business%20Leaders%20Forum/Odporucania_WLB_jun2014.pdf
https://www.nadaciapontis.sk/firemne-dobrovolnictvo


182 
 

PUBLIC RELATIONS – DEFINÍCIA POJMU A HISTORICKÝ VÝVOJ TEJTO OBLASTI 

MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE 

PUBLIC RELATIONS – DEFINITION AND HISTORY OF THIS PART OF MARKETING 

COMMUNICATION 

 

Mgr. Filip Púchovský, PhD. 

 

Abstrakt:  

Public relations sú, rovnako ako reklama, osobný predaj a priamy marketing, súčasťou 

promotion mixu a zároveň ich môžeme označiť za jednu z najvýznamnejších podlin-

kových aktivít. V súčasnosti, keď sa čoraz častejšie v praxi aplikuje integrovaná marke-

tingová komunikácia, tvoria public relations takmer samozrejmú súčasť marketingových 

komunikačných aktivít spoločností a značiek. Existuje však množstvo názorov na to, čo 

vlastne pojem public relations zahŕňa, aké komunikačné aktivity pod tento pojem 

spadajú, čo od nich môžeme očakávať. Táto štúdia približuje definíciu pojmu public 

relations a historický vývoj tejto oblasti marketingovej komunikácie. 

 

Kľúčové slová:  

public relations, marketingová komunikácia, marketingový mix, promotion mix 

 

Abstract:  

Public relations is, as well as advertising, personal saelling and direct marketing, part of 

the promotion mix, and at the same time, we can label them as one of the most 

important underpinning activities. Nowadays, when integrated marketing communica-

tion is increasingly used in practice, public relations is almost an integral part of the 

marketing activities of companies and brands. However, there are many views on what 

the term public relations really includes, what communication activities fall under that 

concept, what can we expect from them? This study approaches the definition of public 

relations and the historical development of this area of marketing communication. 

 

Keywords:  

public relations, marketing communication, marketing mix, promotion mix 
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Úvod 

Public relations sú, rovnako ako reklama, osobný predaj a priamy marketing, 

súčasťou promotion mixu a zároveň ich môžeme označiť za jednu z najvýznamnejších 

podlinkových aktivít. V súčasnosti, keď sa čoraz častejšie v praxi aplikuje integrovaná 

marketingová komunikácia, tvoria public relations takmer samozrejmú súčasť marke-

tingových komunikačných aktivít spoločností a značiek. Existuje však množstvo názorov 

na to, čo vlastne pojem public relations zahŕňa, aké komunikačné aktivity pod tento po-

jem spadajú, čo od nich môžeme očakávať a v neposlednom rade je často spochybňo-

vaná ich efektivita.  

Marketingová komunikácia, vo všeobecnosti, patrí medzi najdynamickejšie sa 

rozvíjajúce a meniace odbory. Je totiž pod silným vplyvom trendov vo všetkých oblas-

tiach života – či už ide o ekonomickú situáciu, mediálne prostredie, kultúrne aspekty 

alebo životný štýl, či mnohé ďalšie. Rovnako tak sa tento trend týka aj public relations, 

ktoré sa v čase vyvíjajú a vyžadujú si tak aj rozdielny prístup k práci PR manažérov – 

najmä kreatívny prístup k samotnej komunikácii s dôrazom na efektivitu využívaných 

komunikačných prostriedkov aj nástrojov. 

V nasledujúcich kapitolách si definujeme samotný pojem public relations, ich 

historický vývoj v kontexte dejín a neustále sa meniacej spoločenskej situácie a trendov. 

Zoznámime sa s tradičnými aj novými nástrojmi public relations, možnosťami ich 

využitia, nástrojmi vyhodnocovania a problematikou etiky v tejto oblasti. 

 

DEFINÍCIA POJMU PUBLIC RELATIONS 

Pri štúdiu literatúry venujúcej sa problematike public relations zistíme, že neexis-

tuje jednotná definícia tohto pojmu. Rôzni autori majú rozličný názor na to, ako túto 

oblasť marketingovej komunikácie jednoznačne zhrnúť do niekoľkých viet. V literárnych 

zdrojoch tak narazíme na definície v rozsahu od niekoľkých riadkov až po niekoľko 

strán. Pre sprehľadnenie uvedieme niekoľko definícií a následne sa pokúsime na základe 

spoločných znakov vybrať pojmy, ktoré majú spoločné a zhrnúť tak podstatu public 

relations. 

R. Harlow definuje public relations ako „riadiacu činnosť, ktorá pomáha zakladať 

a udržiavať vzájomné prepojenie komunikácie, súhlasu a spolupráce medzi organizáciou 

a jej rôznymi cieľovými skupinami. Zahŕňa riadenie problémov a záležitostí, pomáha 

manažmentu v informovanosti a responzivite voči verejnej mienke. Definuje a zdôrazňuje 
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povinnosť slúžiť verejnému záujmu, držať krok s prebiehajúcimi zmenami a efektívne tieto 

zmeny využívať. Slúži ako signálny systém, ktorý pomáha anticipovať trendy. Používa 

prieskum a vierohodné, etické komunikačné techniky ako svoje základné nástroje.“ 

(Harlow, 1976)  

Pravdepodobne najstručnejšou je definícia, ktorú v roku 1984 sformulovali 

Grunig a Hunt: „Public relations predstavujú riadenie komunikácie medzi organizáciou 

a jej verejnosťou“ (Grunig, 1984). 

V. Svoboda, vo svojej publikácii Public relations moderně a účinně, definuje 

pojem nasledovne: „Public relations sú sociálno-komunikačnou aktivitou. Jej prostred-

níctvom organizácie pôsobia na vnútornú i vonkajšiu verejnosť so zámerom vytvárať 

a udržiavať s ňou pozitívne vzťahy a dosiahnuť tak medzi oboma vzájomné porozumenie 

a dôveru. Public relations organizácie sa tiež uplatňujú ako nástroj jej manažmentu“ 

(Svoboda, 2009). 

Pojem public relations definoval vo svojej publikácii Reklama aj P. Horňák: 

„Public relations – vzťahy s verejnosťou – informácie nasmerované na vymedzený objekt 

určené k vytváraniu pozitívnych vzťahov medzi subjektom (ten v koho záujme sa šíria) 

a príjemcom. Pozitívny vzťah si má zasiahnutá cieľová skupina vytvoriť sama, nie na 

základe argumentov a apelov, ale na základe predložených informácií vlastným výberom, 

osobným prehodnotením faktov“ (Horňák, 2010). 

Z uvedených definícii môžeme určiť niekoľko atribútov, ktoré sú jednotné, a teda 

jednoznačne definujúce oblasť public relations. Ide o kľúčové pojmy: riadenie, etika, 

komunikácia, pozitívny vzťah, porozumenie/dôvera. Na základe toho môžeme vlast-

nými slovami pre účely tejto práce definovať public relations ako súbor cielených 

komunikačných aktivít, ktorých účelom je vedome vytvárať a ovplyvňovať po-

zitívny obraz cieľovej skupiny o predmete, subjekte alebo udalosti za účelom 

budovania vzťahu, porozumenia a dôvery tejto cieľovej skupiny k nemu. 

Aj napriek snahe definovať public relations na základe kľúčových slov, nemô-

žeme ani v tomto prípade hovoriť o všeobecne akceptovateľnej definícii. Je potrebné si 

uvedomiť, že public relations by mali vo všeobecnosti spĺňať niekoľko atribútov, ktoré 

sú im vo všeobecnosti pridelené. V prvom rade by malo ísť o aktivitu cieľavedomú, 

zámernú a kontinuálnu. Keď totiž hovoríme o budovaní vzťahov, sú pojmy ako 

náhodnosť či diskontinuita neakceptovateľné. Práve vytváranie a udržiavanie vzťahov si 

vyžaduje určitý postup, systematickosť a vytrvalosť. Systematickosť vedie automaticky 
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k ďalšiemu kľúčovému atribútu public relations a tým je plánovanie. V rámci komuni-

kačných aktivít spadajúcich pod public relations je nutné dbať na ich organizovanosť -  

nezabúdať na prieskum a analýzu, logisticky premyslené riešenia a strategický plán. PR 

komunikácia by mala byť tiež prospešná a obojstranná. Ak vravíme o prospechu, 

nemalo by ísť len o prospech zo strany subjektu, ktorý komunikuje, ale taktiež o pridanú 

hodnotu pre recipienta. Public relations sú predmetom verejného záujmu a mali by 

taktiež vyvolať odozvu a interakciu. Zvlášť v čase, keď sa čoraz väčšia časť komunikácie 

presúva do online prostredia. To úzko súvisí s faktom, že PR komunikácia má spĺňať 

atribúty etickej činnosti. Rešpekt a dôveru verejnosti si totiž dokážeme získať len ak 

budú šírené informácie a komunikačné posolstvá dôveryhodné, transparentné, auten-

tické a zodpovedné. V neposlednom rade môžeme public relations definovať ako činnosť 

riadiacu. Mali by byť súčasťou rozhodovacieho procesu (Kopecký, 2013). 

Vďaka svojmu širokému poľu pôsobenia sú public relations súčasťou takmer kaž-

dej oblasti, či už ide o ekonomiku, politiku, vedu alebo spoločenský život. Ich využitie je 

širokospektrálne a nie je možné ich ignorovať bez akýchkoľvek následkov, rovnako ako 

nie je možné ich využívať bez spomínaných zásad. 

 

 História a vývoj public relations 

Definovať prvopočiatky public relations je rovnako ťažké ako definovať prvopo-

čiatky reklamy. Pri reklame sa väčšina autorov odvoláva na jej súvislosť s obchodom, 

a tak jej vznik datujú do obdobia vzniku trhu, t.j. do obdobia antiky. „Jej stopy však 

nachádzame už aj v staroveku v Číne, Babylone, Mezopotámii, Egypte, kde archeológovia 

našli rôzne tabuľky o remeslách, obchodníkoch, tovaroch“ (Horňák, 2010). Horňák však 

v inej publikácii zachádza ešte ďalej, a to až do praveku. „Reklame príbuzné je šírenie 

informácií ktorých cieľom je výchova a vzdelávanie, ktoré pre život potrebujeme. 

A informácie tohto druhu šíril medzi sebou nepochybne aj druh homo sapiens. Bol zdatný 

lovec, preto si pravekí ľudia medzi sebou vymieňali informácie typu: ako uloviť mamuta, 

spracovať kožušinu, ušiť z nej odev, skrotiť divé zviera, založiť a udržať si oheň a pod. 

Preto sa domnievame, že za určitého predchodcu mimo-ekonomickej propagácie tu možno 

považovať šírenie spoločensko-výchovných informácií najprimitívnejšou – interpersonal-

nou formou – od úst k ústam“ (Horňák a kol., 2007). Aj public relations majú hlboké 

korene. Ak o nich hovoríme v podobe, ako ich poznáme dnes, dostaneme sa do začiatkov 

19. storočia. Prvé formy public relations však nachádzame v histórii už oveľa skôr, a to 
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v 4. storočí p. n. l. za vlády Alexandra Veľkého. Ten využíval rôzne techniky ovplyvnenia 

verejnej mienky, ako napríklad propagandistické správy zasielané macedónskemu 

dvoru. Zamestnával tiež historika, ktorého úlohou je budovať jeho imidž aj takými 

vyjadreniami, že je synom boha Dia (Kunczik, 2016). 

 

Obr. č. 1: Acta Diurna 

 

Zdroj: https://rome.blogberth.com/category/acta-diurna/ 

 

Veľkým míľnikom v prvopočiatkoch public relations bol rozvoj rétoriky v antike. 

Najvýraznejšie sa rozvinula v demokratických štátoch, predovšetkým v Aténach, a bola 

považovaná za umenie, ktorému sa dá naučiť. V Grécku boli známe 3 druhy verejných 

rečí – politická reč, súdna reč a slávnostné prejavy. Rečníctvo slúžilo aj na propagáciu 

udalostí, akými boli napríklad olympijské hry. V Ríme sa schopnosť zložiť a predniesť 

reč vyžadovalo od každého, kto sa zúčastňoval na politickom živote, žaloval alebo obha-

joval pri súdnych procesoch, či viedol vojsko. Medzi významných rečníkov patrili Appius 

Claudius, Marcus Porcius Cato, Lucius Licinius Crassus, Marcus Junius Brutus, Marcus 

Tullius Cicero a mnohí ďalší. Medzi vynikajúcich rečníkov patril tiež Julius Ceasar. Keď 

sa Ceasar v roku 59 p.n.l. stal konzulom, vymenoval úradníkov, ktorí boli poverení 

vytvárať denné záznamy z diania v senáte a z verejného diania vo všeobecnosti. Tieto 

záznamy sa nazývali Acta Diurna a boli vyvesené na stenách v Ríme. Môžeme teda 
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hovoriť o jednej z prvých foriem novinových denníkov, pričom v prvom rade infor-

movali o aktivitách Ceasara a slúžili ako nástroj publicity voči jeho rivalom a oponentom 

(Kopecký, 2013). 

Vo vývoji public relations nemôžeme opomenúť ani náboženstvo. „Môžeme kon-

štatovať, že úspech apoštolov pri šírení kresťanstva v 1. storočí nášho letopočtu je jedným 

z najväčších úspechov v dejinách public relations. Apoštoli Peter a Pavol využívali prejavy, 

listy, udalosti a ďalšie PR nástroje na získanie pozornosti, presvedčovanie nasledovníkov, 

stúpencov a tiež na zakladanie kostolov. Niektoré evanjeliá Nového zákona boli spísané 

približne štyridsať rokov po Ježišovej smrti a stali sa PR dokumentom, ktorý propagoval 

a ponúkal skôr novú vieru ako záznam Ježišovho života.“ (Grunig, 1984) 

V dejinách public relations zohral veľkú úlohu aj pápež Gregor XV., veľký propa-

gátor križiackych výprav, ktorý ako prvý použil pojem „propaganda“, keď založil 

Congregation de Propaganda – školiace zariadenie na výchovu nových kňazov pre pro-

pagáciu viery a tiež dohľad nad zahraničnou misionárskou činnosťou (Caywood, 2003). 

Cirkev angažovala na oslavu viery aj umelcov, architektov, maliarov a sochárov. Tí sa 

starali o výstavbu a výzdobu chrámov, ktoré mali lákať ľudí na bohoslužby. Sponzoring 

umelcov podporili v 15. a 16. storočí aj benátski bankári, čo môžeme považovať za prvé 

náznaky umeleckej filantropie a zaradiť pod moderné dobročinné aktivity (Kopecký, 

2013). 

Vo využívaní nástrojov public relations nezaostávali za cirkvou ani panovníci. Za 

zmienku rozhodne stojí Maximilián I. (1493-1519), ktorý ako jeden z prvých využil 

noviny na ovplyvnenie verejnej mienky. Rudolf II. využíval na podporu vojny proti 

Turkom letáky, mince, medaile, novinové správy a symbolické udalosti. Veľmi výraznou 

osobnosťou, v rámci vývoja public relations, bol aj kardinál Richelieu (1585-1642), 

najvyšší cirkevný predstaviteľ vo funkcii ministra za vlády Ľudovíta XIII. Založil tlačovú 

kanceláriu a vymenoval ministra pre informácie a propagandu. Proti odporcom Fran-

cúzska sa ohradil aj v rámci pamfletov a na ovplyvnenie verejnosti využíval aj týždenník 

Gazette. Ďalší francúzsky panovník, „kráľ slnko“ Ľudovít XIV., bol v čase svojho panova-

nia mimoriadne aktívny. Okrem tlače ovplyvňoval totiž verejnú mienku aj prostred-

níctvom eventov – veľkolepých večierkov a osláv, inštalovaním obrazov, sôch a prezen-

táciou novej architektúry. „Dávno pred zrodom biografu ovplyvnil prostredníctvom di-

vadla pohľad na vtedajší politický život a politikov“ (Burke, 1992). Svoj imidž si prostred-
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níctvom public relations budoval aj Napoleon, ktorý sa stal jednou z najvýraznejších 

postáv francúzskej histórie. 

Prelomový moment vo vývoji public relations priniesla aj Veľká Británia. Od 

vlády Juraja III. začali britskí monarchovia prejavovať oveľa väčší záujem o to, čo ich 

poddaní v zámorí hovoria, čo si myslia a ako vnímajú a píšu o zásadných otázkach 

týkajúcich sa politiky, sociálnych vecí, či ekonomiky. V roku 1809 bola britskou vládou 

zriadená funkcia tlačového hovorcu pre zámorskú politiku. Zároveň bola rozoslaná 

správa ministerstvu zahraničných vecí, ministerstvu vojny a admiralite s požiadavkou, 

aby zabezpečili zamestnanca, ktorý bude každé ráno čítať všetky noviny a zasielať 

kancelárii premiéra súhrn dôležitých správ. Práve tu môžeme hovoriť o prvopočiatkoch 

monitoringu tlače (Kopecký, 2013). 

Ako sme už spomenuli, naozajstnou domovinou novodobých public relations sú 

jednoznačne Spojené štáty americké. „Public relations nie sú výlučne americkým feno-

ménom, ale nikde inde sa nerozvinuli tak, ako v USA. Nikde inde neboli praktizované v ta-

kom rozsahu, tak výnosne, okázalo, s takým rešpektom, a takou zlou povesťou, s takou 

podozrievavosťou a prehnanou chválou ako v USA“ (Pimlott, 1951). Public relations stáli 

doslova pri zrode Ameriky. S. Cutlip sa pri príležitosti výročia americkej revolúcie 

vyjadril, že vojnu proti Veľkej Británii vyvolalo niekoľko propagandistov, ktorí použili 

podobné techniky, ktoré sa dnes využívajú v rámci public relations:  

- príťažlivý názov organizácie (Sons of Liberty – synovia slobody) a využitie 

sloganov; 

- využitie tlače, verejných prejavov a pamfletov, listov písaných v mene výborov; 

- využitie symbolov (napr. Liberty Tree – strom slobody); 

- organizácia udalostí, ktoré generovali správy (napr. Boston Tea Party v roku 

1773); 

- interpretácia udalostí takým spôsobom, aby to bolo výhodné pre vzbúrencov; 

- kontinuálna, vytrvalá kampaň počas 20 rokov (Caywood, 2003). 

Prvýkrát sa však pojem public relations objavil až začiatkom 19. storočia. Kon-

krétne to bolo 27. októbra 1807 v správe pre Kongres o stave Únie, ktorú napísal Tho-

mas Jefferson. Práve tento americký prezident v spomínanom dokumente uvádza  pojmy 

ako „public relations“, „communications“ a „public welfare“. Samotný pojem public rela-

tions bol už v tej dobe chápaný ako spôsob vychádzania s verejnosťou. V tomto čase sa 

objavili aj tzv. press agents, ktorí sa starali o publicitu svojich klientov. V tom časenimi 
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boli najmä cirkusy, kiná, divadlá, a pod. V období rozvoja zábavného priemyslu sa press 

agents v rámci publicity sústredili  najmä na senzácie, po ktorých bažila verejnosť. Ich 

vyhlásenia, inzeráty a správy, ktoré spracovávali boli často ďaleko od pravdy – etika 

v tomto období nehrala žiadnu rolu. Títo predchodcovia súčasných PR manažérov aj 

napriek tomuto faktu využívali aj techniky, ktoré pretrvali dodnes. Napríklad redakto-

rom spolu s tlačovou správou darovali aj zdarma lístky na predstavenie pre celú rodinu 

(Kopecký, 2013). Dnes je síce už počet lístkov pre redakcie obmedzený, ale drobné 

úplatky médiám sa stále tolerujú – aj keď v súčasnosti už nie sú ani zďaleka sto-

percentnou garanciou mediálneho výstupu. 

 

Obr. č. 2: Výňatok zo správy pre Kongres o Stave Únie od Thomasa Jeffersona s uve-

dením pojmu „public relations“ 

 

 

Zdroj: https://www.loc.gov/resource/mtj1.039_0834_0842/?sp=9 
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Prelom 19. a 20. storočia priniesol veľké zmeny do teórie aj praxe v oblasti public 

relations. Postarali sa o to niekoľkí významní páni, medzi ktorými bol aj W. Lippman 

(1889-1974), americký predstaviteľ progresívnej publicistiky a autor niekoľkých publi-

kácií, v ktorých sa venoval technikám a nástrojom na získanie podpory más pre výkonnú 

moc. Bol presvedčený, že využívanie symbolov a vizuálne pôsobenie na recipienta 

dokáže efektívne ovplyvniť jeho postoje. Predpovedal sľubnú budúcnosť masovým 

médiám, čo sa nakoniec aj splnilo. 

Vo Francúzsku sa nad pojmami „dav“ a „verejnosť“ zamysleli psychológ Gustave 

Le Bon (1841-1931) a jeho následník Gabriel Tarde (1843-1904). Le Bon vo svojej knihe 

La psychologie des fules (Psychológia davu) zdôraznil silu más a ich rozhodujúci vplyv 

na verejné dianie a politiku. Tarde sa zameral na pojem „verejnosť“, ktorý odlíšil od 

„davu“ a špecifikoval jej typické rysy. „Ak sa dav vyznačuje fyzickou prezentáciou 

a rezistenciou k diskusii, potom s verejnosťou oslovenou prostredníctvom médií sa dá 

v prípade správneho strategického prístupu diskutovať. Ak dav je zhromaždenie ľudí, ktoré 

v prípade ohrozenia môže ovládnuť ulicu, potom verejnosť je niečo viac hypotetické a ide 

o zložene z ľudí, ktorí boli od seba oddelení. Ak sa dav definuje prostredníctvom sociálnej 

akcie, moderná verejnosť je utváraná pasívnejšou konzumáciou publikovaných informácií, 

faktov alebo správ, ktoré ako faktické vyzerajú“ (Kopecký, 2013). Tu vidíme výrazný 

posun vo vnímaní vplyvu masových médií na ľudí. S uvedomením si sily médií vzrastá aj 

potreba riadenia publicity, a teda aj priestor na ďalší rozvoj public relations. Najdôle-

žitejšími postavami v rámci histórie public relations sú však nesporne Ivy Ledbetter Lee 

(1877-1934) a Edward Bernays (1891-1995). 

Ivy Lee začal svoju kariéru ako reportér a bol jedným z prvých, ktorí vstúpili do 

služieb korporácií. Jeho heslom v rámci práce v public relations bolo: „Presnosť, auten-

ticita, záujem“. Vyhýbal sa senzáciám a lživým správam. Publicitu staval na dôveryhod-

nosti a otvorenom prístupe. Tu môžeme prvýkrát otvorene hovoriť o etike v oblasti PR 

komunikácie. Snažil sa o nový prístup k médiám, čo sa preukázalo aj pri komunikácii 

nešťastia železničného prepravcu Pennsylvania Railroad v roku 1906 (Morris, 2014). 

Železnice pritom využívali prácu tlačových úradníkov už dávno predtým. V polovici 19. 

storočia sa železnice snažili zlákať osídlencov ku kúpe pôdy na Západe, ktorí následne 

zakladali osady - železnice zohrali obrovskú rolu pri osídľovaní západnej časti Spojených 

štátov (Caywood, 2003). Vlakové nešťastie, ktoré sa stalo spoločnosti Pennsylvania 
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Railroad je z komunikačného hľadiska prelomové. Ide o prvý zdokumentovaný prípad 

nového prístupu, ktorý definoval Ivy Lee. Namiesto poskytnutia stručného vyjadrenia, 

pozval Lee novinárov priamo na miesto nešťastia a dal im tak priestor pravdivo 

komunikovať o udalosti. Následne robil pre novinárov prehliadky na železničných sta-

niciach a priamo vo vlakoch, aby poukázal na vysokú úroveň cestovania (Morris, 2014). 

I. Lee postupoval pri komunikácii intuitívne a je tak skôr reprezentantom praktického 

využitia public relations. Jeho prínos tejto oblasti je nespochybniteľný a rovnako tak aj 

jeho názor, že samotným rozposlaním tlačovej správy nie je možné generovať publicitu, 

čo platí aj dnes. Ivy Lee si jednoznačne zaslúži označenie „otec novodobých public 

relations.“ 

 

Obr. č. 3: Fotografia z článku informujúcom o vlakovom nešťastí Pennsylvania Railroads 

 

Zdroj: https://www.outbrain.com/blog/history-of-the-press-release-gaining-value-from-

tactics-new-and-old/ 

 

Ak hovoríme o Leem, ako o praktikovi v oblasti public relations, Edward Bernays 

môže byť titulovaný ako prvý teoretik v tejto oblasti. Rovnako ako Lee, aj Bernays 
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pracoval ako redaktor v medicínskom časopise. Bol zástancom inovatívneho a strategic-

kého prístupu v rámci public relations. Odmietal spoliehať sa len na tlačové správy, 

prípadne tlačové konferencie. Strategický prístup v komunikácii a vytváranie vhodného 

prostredia a okolností využíval na ovplyvnenie verejnej mienky. Príkladom bola jeho 

podpora kontroverznej divadelnej hry Damaged Goods, v ktorej významnú úlohu 

zohráva pohlavná choroba. Bernays ponúkol podporu tejto hre vo svojom magazíne 

a založil organizáciu Medical Review of Review’s Sociological Fund Committee, ktorá 

mala prostredníctvom fondu podporiť osvetu o pohlavných chorobách. To všetko bez 

zjavnej referencie k divadelnej hre. Fond podporilo množstvo známych osobností 

a jednou z jeho prvých aktivít bola práve podpora spomínanej divadelnej hry, ktorá bola, 

aj napriek počiatočným obavám, prijatá s nadšením (Kopecký, 2013). V tomto prípade 

môžeme hovoriť nielen o strategickom naplánovaní komunikácie kontroverznej témy, 

ale aj o využití fenoménu opinion leader – názorového vodcu, ktorým boli nielen 

spomínané známe osobnosti, ale aj samotný fond, ktorý bol svojím spôsobom garanciou 

„správneho postoja“. 

Pevné základy public relations boli začiatkom 20. storočia položené v podobe, 

ktorá je takmer identická i dnes. Turbulentná spoločenská situácia spôsobená 2. sveto-

vou vojnou, vývoj ekonomickej situácie, studená vojna, rôzne vládne režimy a v nepo-

slednom rade nástup nových médií – to všetko sa odrazilo aj v PR komunikácii. Techniky 

a formy ovplyvňovania verejnej mienky, aj prostredníctvom PR, využívané počas 

posledných 100 rokov nielen firmami, ale aj politickými predstaviteľmi, neboli vždy 

etické. Masové rozšírenie internetového pripojenia prinieslo širokej verejnosti takmer 

neobmedzený prístup k informáciám. Online komunikácia so sebou prináša v rámci 

public relations množstvo výhod, nesmieme však zabúdať aj na fakt, že nikdy nebolo 

také jednoduché šíriť dezinformácie a manipulovať nimi verejnú mienku po celom svete, 

a to prakticky z pohodlia domova. 

 

Záver 

Marketingová komunikácia je v súčasnosti súčasťou takmer všetkých aktivít, 

ktorým sa venujeme počas dňa. Reklamné posolstvá nájdeme v dopravných prostried-

koch, na ulici, v obchodných centrách, tlači, rozhlase, televízii, v aplikáciách, ktoré denne 

používame na svojich chytrých zariadeniach, ako sú mobilné telefóny, či tablety, a pod. 
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Nie je možné sa vyhnúť propagačným správam, či už sú zjavné, alebo sa snažia pôsobiť 

podprahovo alebo nenápadne. 

S vývojom spoločnosti sa vyvíjali aj public relations, ako nástroj manipulácie verejnej 

mienky a budovania pozitívneho obrazu o predmete komunikácie. Historický exkurz 

nám ukázal, že public relations tu boli od nepamäti a v rôznych podobách boli využívané 

na šírenie informácií a ovplyvňovanie verejnosti takmer počas celej histórie ľudstva. Ich 

komunikačné nástroje sa vyvíjali spolu s meniacimi sa potrebami a návykmi verejnosti. 

A síce dlhé obdobie boli public relations praktizované neetickým spôsobom, bez akého-

koľvek prihliadania na morálne normy či zásady slušného správania, mali neodškrie-

piteľný význam v spoločnosti. Situácia na trhu si postupne vyžiadala formuláciu etických 

noriem a tie sa stali súčasťou novodobej PR komunikácie a dnes už hovoríme o etickom 

kódexe, ktorý sa v rámci public relations dodržiava globálne a o komunikácii, ktorá je 

obojstranne prospešná. 
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